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1/8 sivua  90 x 65 mm      185,00 
1/4 sivua 90 x 135 mm      320,00 
1/2 sivua 210 x 147 mm
                tai 105 x 297 mm      550,00 
             - marginaalit huomioiden 
              185 x 135 mm
             - pystymallissa 
               90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm      850,00 
             - marginaalit huomoiden 
               185 x 275  mm
2/1 sivua (aukeama)   1 270,00 

Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK

PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2015: 

JÄSENMAKSUT 2015

MUUTTUIKO
OSOITE?
Ilmoita muuttuneet 
osoitetietosi tällä 
lomakkeella 
SF-Caravan ry:n 
toimistoon.
Tieto välittyy samalla 
jäsentiedotuksen, 
Caravan-lehden sekä 
Pica-Viestin osalta 
kuntoon. 
Voit tehdä muutoksen 
myös netissä http://
www.karavaanarit.
fi/jasenyys/muuta-
tietojasi/

1,00 € 
(2.lk)

postimerkki

SF-Caravan ry
Viipurintie 58

13210 HÄMEENLINNA

tai puhelimitse
(03) 615 3133

OSOITTEENMUUTOS

Jäsennumero:

Nimi:
Vanha katuosoite:

Vanha postin:o ja -toimipaikka:

Uusi osoite _____._____.20___alkaen:
Katuosoite:

Postin:o ja -toimipaikka
 
Päiväys ja allekirjoitus:

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa
lähetyksen viivästymisen.

SF-Caravan ry
2

PICA-VIESTI
46. vuosikerta

Päätoimittaja
Jouko Kinnunen
Rongankatu 4 D 96
33100 Tampere
puh. 0500 737 911

Caravan-lehden yhdyshenkilö
Heikki Helenius
puh.  0500 625 100

Ilmoitukset
Arto Isoaho
puh. 0500 625 416, (03) 212 1752

Sivunvalmistus:
Ideatutka Oy/Jouko Kinnunen
Puh. 0500 737 911

Ilmoitukset ja juttumateriaalit:
Sähköisesti: jouko.kinnunen@ideatutka.com
Muut aineistot: Jouko Kinnunen, 
Rongankatu 4 D 96, 33100 Tampere
Tiedotustoimikunta:
Helenius Leena ja Heikki
Isoaho Airi ja Arto
Keskinen Anna-Liisa ja Erkki
Kinnunen Kaarina ja Jouko (pj.)
Sukanen Riitta ja Raine
Sukanen Satu ja Rami

Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.
Isolammenkatu 2, 33710 Tampere

Painopaikka:
Offset Ulonen Oy

Painosmäärä:  4 300 kpl

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2015:
N:o 1   ilm. to 5.2.       aineisto pe 9.1.
N:o 2  ilm. to 26.03.   aineisto pe 27.2.
N:o 3   ilm. to 28.05.   aineisto  ke 30.4
N:o 4   ilm. to 24.09.   aineisto pe 28.8.
N:o 5   ilm. to 19.11.   aineisto pe 23.10.
Lehti luettavissa myös netissä: 
www.sfcpirkanmaa.fi-> yleistä->Pica-viesti
www-sivut (www.sfcpirkanmaa.fi):
Lisäykset ja muutokset nettiin osoitteella:
rami.sukanen@gmail.com

Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)                     17  / vrk 34  /vrk
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)                    19  /vrk 38  /vrk
12 kk kausikortti                                                           540   . 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                                            400    -
(ei sisällä treffejä)
3 kk kausikortti                                                            330    -
1 kk kausikortti                                                            240 
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                             2  /vrk -
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella             100                                       -
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 7  / kWh 0,37  / kWh
                                                                                -min. 2   -min. 4 
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.                                     ei tarjolla ei tarjolla

Valosähkö/vrk 1.5.-30.9.                                                 kuuluu aluemaksuun                    
Valosähkö/vrk 1.10.-30.4.                                       5   /vrk 10  /vrk 
Perhesauna                                                          15  /tunti 30  / tunti

Kaasu 11 kg. 22    32 
Kaasu   5 kg                                                            16                                         26 

Mm. orkesteri-iltoina erillinen ohjelmamaksu. 
Tarkemmin tapahtumakalenterissa ja leirintäalueiden toimistojen ilmoitustauluilla.

Jäsenhinta  Ei-jäseniltä 

- Liiton jäsenmaksu 
   SF-Caravan ry 27,00 
-  Yhdistyksen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ 52,00 
(Liittymisvuosimaksu 44,00  )
Lisäksi mahdollisia:
Perheenjäsenen jäsenmaksu            19,50 
(- sis. liittomaksun 13,00  ) 
- antaa äänioikeuden
Ulkojäsenen jäsenmaksu                       17 
(muualla asuva liittoon kuuluva) 
Nuorisojäsen                                            8 

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN:
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Harri Järveläinen

Puheenjohtajan palsta

Hyvää Uutta Vuotta 2015

Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksemme syyskokous pidettiin 
UKK-instituutissa ja paikalla oli hienosti 
paljon jäseniämme. Tärkeitä päätöksiä 
tehtiin ja uusina hallituksen jäseninä 
aloittivat Eeva Mäenpää, Markku Hölli ja 
Lasse Ihantola sekä uudelleenvalittuna 
Juha Keulas tulevalle 2-vuotiskaudelle. 
Onnittelut kaikille valituille ja kiitokset 
ehdolla olleille. Hyvä, että halukkaita 
riittää hallitustyöhön mukaan. 
Suurkiitokset pitkään hallituksessa 
olleille Timo Hännikäiselle ja Irkka 
Kihlströmille, joka jatkaa yhdistyksen 
sihteerin tärkeässä tehtävässä. Kiitokset 
myös Jari Kraftille hallituskaudesta.
Onnittelut myös kaikille palkituille Harri 
Lassilalle (Tuplavankkurit) ja Sinikka 
Miettiselle (aluejäsenyys) yhdistyksen 
hyväksi tehdystä työstä. Tietysti olisi 
paljon mainittavia henkilöitä, jotka 
tekevät pyyteetöntä työtä jatkuvasti 
yhdistyksen hyväksi ja teille kaikille 
erittäin paljon kiitoksia.
Syyskokouksessa talousarvio hyväksyttiin 
ja leirintähintoihin tuli pieni korotus. 
Se korotus ei sellaisenaan riitä jälleen 
nouseviiin kustannuksiin, mutta pyrimme 
muilla palveluilla kattamaan nousseet 
kustannukset. Talkootyö on edelleen 
aivan välttämätöntä meille, että voimme 
tarjota hyvät palvelut kaikille.

Liiton juhlavuosi on ohitse
Liiton 50. vuotisjuhlavuosi päättyi ja 
elämä jatkuu edelleen. Liitto miettii 
edelleen kuinka ’nuorempi’ polvi 
innostuisi yhdistyksien tarjoamista 
eduista ja palveluista, koska yhdistyksien 
ikärakenne on lähestymässä eläkeikää. 
Oma näkemykseni on että toimintaan 
on tullut mukaan jo myös nuorempia 
perheitä, mutta myös työelämästä 
päässeiden jäsenten toiminta on tärkeää, 
koska nykyään työ vaatii niin paljon että 
harrastuksien hoitaminen ns. virka.aikaan 
ei välttämättä ole kaikille mahdollista.

Taloudellista asiaa
Talouslukuja seurattaessa menemme 
hieman edellisen vuoden alapuolella. 
Tulot ovat taas melko tarkkaan samalla 
tasolla, ellei jopa vähän yläpuolella, 
mutta ne kustannukset ovat nousseet 
taas. Vankkurimännikkö on parantanut 

taloudellista tulosta selkeästi edellisestä 
vuodesta, joten suuri kiitos kaikille 
siihen vaikuttaneille, niin asiakkaille 
kuin toimikuntalaisille ja talkoolaisille.  
Kokonaisuudessaan leirintätoimintamme 
on hyvässä taloudellisessa tilassa 
ja käyttökustannukset katetaan 
leirintätoiminnan tuloilla. Toivonkin hyvät 
jäsenemme, että suositte hankinnoissanne 
omien leirintäalueidemme palveluita, 
jotta voimme niitä tarjota edelleenkin.
Investointeja pyrimme tekemään edelleen 
maltillisesti ja suunnitelmallisesti. Nyt 
on myös syyskokouksessa esille tuotu 
investointi Vankkurimännikköön 
toteutumassa varsin pikaisestikin. 
Meille on tarjottu (tilanne tätä 
kirjoitettaessa) mahdollisuutta ostaa 
käytetty Avant-pientraktori Kangasalan 
seurakunnalta suoraan kaikkine runsaine 
lisävarusteineen (ruohonleikkuri, kaksi 
kauhaa, trukkipiikit, lumilinko, puskulevy, 
hiekotinkauha). Tämä hankinta 
vaikuttaisi esimerkiksi siihen, että ei 
tarvitse hankkia uutta ruohonleikkuria. 
Hankinnan rahoitusta suunnitellaan, 
mutta tilaisuuteen tartutaan, jotta alueen 
ylläpito olisi helpompaa. 

Maisansalo
Alueen ylläpito on ollut määrätietoista 
ja hyvää. Suunnittelemme edelleen 
alueen parantamista. Seuraavina ovat 
vuorossa Pentti-saunan uusi terassi, 
vieraspaikkojen parantaminen sekä 
sähköistyksen kehittäminen edelleen. 
Paljon on tekemistä ja sitä riittää varmasti 
kaikille talkoolaisillekin.

Vankkurimännikkö
Sähköistys on ollut työn alla niin kauan 
kuin olen ollut toiminnassa aktiivisesti 
mukana. Nyt sitä onkin saatu tehtyä 
eteenpäin ja tämä työ etenee resurssien 
mukaan. Sähköistys kun on vain niin 
kallista kokonaistyötä, että emme voi 
sitä tehdä kerralla kuntoon vaikka 
haluaisimmekin.
Kultavirrat-lisäalueen hyödyntäminen 
toiminnassamme pitää suunnitella ja 
tässä vaiheessa kaikenlaiset ideat ovat 
tervetulleita. 
Patolammen pato ei kuulu meidän 
tontille, mutta vaikutus on suuri jos pato 
rikkoutuu ja vesi pääsee karkaamaan 

’merestä’. Ainoa positiivinen asia olisi, 
että kalastaminen olisi helpompaa, 
kun pieni puro kulkisi meren kohdalla, 
tosin uiminen vaikeutuisi aika paljon. 
Yritämme vaikuttaa Virtojen kaupunkiin, 
että he kunnostaisivat padon. Ongelmana 
on että pato on tehty joskus kymmeniä 
vuosia ellei sata vuotta sitten ja ilmeisesti 
ilman lupaa. Kuka siis on vastuussa padon 
ylläpidosta? Jos me korjaamme padon niin 
onko se meidän vastuulla siitä lähtien?

Lumi ja ilmanvaihto
Matkailuajoneuvo on suunniteltu 
ilmanvaihdoltaan siten, että korvausilma 
tulee lattian alta ritilöiden läpi. Jokaisella 
valmistajalla on oma ratkaisunsa, 
kuinka se on toteutettu. Talvella 
varsinkin kausipaikalla tulee houkutus 
lämmöneristystä ajatellen kasata lunta 
matkailuajoneuvon sivuille siten, että 
ajoneuvon alle ei menisi kylmää ilmaa. 
Valitettavasti tämä samalla tukkii 
korvausilman kulun korvausilmaritilöille 
ja pahimmillaan korvausilmaa ei tule 
lainkaan. Suosittelen, että puhdistakaa 
ainakin yksi ellei kaksi sivua vapaaksi 
varmistaaksenne korvausilman pääsyn 
lattian alle ja ilmanvaihdon toimivuuden 
matkailuajoneuvossanne.



Liiton toimiston  ja Caravan-lehden
puhelinnumerot: 

TOIMISTO:     Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
Keskus                             (03) 615 311
Suorat numerot:
(03)   615 3121            Timo Piilonen, toiminnanjohtaja
                                               mobile 050 592 6561
(03)    615 3122           Petriina Punkari-Mäkiaho, johdon
             assistentti
(03)    615 3123           Leena Paavola, talouspäällikkö
(03)    615 3124           Jaana Meling, kirjanpitäjä
(03)    615 3131           Inka Helen, taloushallinn. assisterntti
(03)   615 3132           Anne Nieminen, jäsenrekisterinhoitaja 
(03)    615 3133          Teemu Tuuri, jäsenrekisterinhoitaja
e-mail  etunimi.sukunimi@karavaanarit.fi
jasenrekisteri@karavaanarit.fi

CARAVAN-LEHTI                 
(03) 615 3140           soi kaikilla
Suorat   numerot:            
(03)  615 3141           Pekka Heinonen, päätoimittaja
(03)  615 3142           Pirjo Rättyä, toimitussihteeri
(03)  615 3144           Sari Reimi, ilmoituspäällikkö 
www.karavaanarit.fi
www.caravan-lehti.fi

Lämmin kiitos yhdistykselle 
saamastani huomionosoituksesta

merkkipäiväni johdosta
Lea Virtanen
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2015 
Tapahtumakalenteri

     M = Maisansalo    V = Vankkurimännikkö

Matkailurikasta vuotta 2015 
kaikille karavaanareille!

Kylmiin talvipäiviin pari sopivaa 
ruokavinkkiä:

PARSAKAALI-AURAJUUSTOKEITTO 
( 4 hlö)

2-3 perunaa
1 sipuli
1-2 kasvisliemikuutiota tai fondia noin 
7 dl vettä
200 g parsakaalia
noin 150 g aurajuustoa
2 dl kermaa
mustapippurirouhetta

Kuori ja paloittele perunat ja sipuli. Keitä 
niitä kasvisliemessä noin 10 minuuttia, 
lisää pilkottu parsa ja keitä kypsäksi.
Laita aurajuusto paloina sekaan ja soseuta 
sauvasekoittimella. Lisää lopuksi kerma ja 
mausta mustapippurilla.
Keiton seuraksi sopii hyvin valkosipu-
lileivät.

HELMIKUU   
20.-22.2.  Fuusio-pilkkikisat                   M*)
  orkesteri pe 20.2.
21.2.-1.3.  Talvilomaviikko  V
28.2.           Stand up/Talent-ilta                V

MAALISKUU
7.3.   Naistenpäivän hem-
   mottelusauna  M

HUHTIKUU
2.-6.4.   Pääsiäinen, 
    orkesteri la 4.4.  M*)
3.-5.4.   Pääsiäinen  V*)
30.4.-3.5.  Vappu, orkesteri to 30.4.          M*)

TOUKOKUU
1.-3.5.       Vappu   V*)
10.5.  Äitienpäivä, kakkukahvit M
10.5.  Äitienpäivä  V
23.5.  Kevättalkoot  M
23.5.          Kevätsiivoustalkoot V

KESÄKUU
5.-7.6.     Rock´n roll & lastenjuhla       M*)
     pe 5.6. orkesteri
18.-21.6.    Juhannus, orkest.  pe 19.6.      M*)
19.-21.6.    Juhannus   V*)

HEINÄKUU
3.-5.7.   Lasten tapahtuma V*)
10.-12.7.   Petanque-mittelöt,
                  orkesteri pe 10.7.                      M*)
17.-19.7.   Pubi-tikkakisat  V
31.7.-2.8.  Karaokekarsinnat &
  Rosvopaisti  M*)
31.7.-2.8.  Vankkurimännikön
   musiikkitapahtuma V*)
ELOKUU
14.-16.8.   Caramba (ajankohta
    voi muuttua)  V
28.-30.8.  Rannaltaonginta &
   Venetsialaiset  M*)
   orkesteri pe 28.8.
28.-30.8.   Venetsialaiset  V

SYYSKUU
25.-27.9.   Lattarit & Texas Holdém M*)
   orkesteri pe 25.9.
26.9.    Syyssiivoustalkoot V
LOKAKUU
3.10.   Syystalkoot  M
9.-11.10   Kaamosjuhla ja 
    Naamiaiset  V*)
30.10.-1.11. Valojuhlat, 
    orkesteri pe 30.10. M*)

MARRASKUU
8.11.   Isänpäivä & Miestenpäivä M
   kakkukahvit la 7.11.
8.11.   Isänpäivä  V

JOULUKUU
4.-6.12.   Puurojuhla  V*)
4.-6.12.   Puurojuhla, orkesteri pe 4.12.  M*)
31.12.-1.1.2016 Uusi vuosi  V*)
31.12.-3.1.2016 Uusi vuosi, ork.. to 31.12. M*)

VALKOSIPULILEIVÄT

ohutta ruisleipää(esim. ruisvarras)
100 g voita
2-3 valkosipulinkynttä

Purista notkistetun voin sekaan 
valkosipulit ja sekoita. Levitä seos 
paloiteltujen leipien päälle ja paista noin 
200 asteessa 6-7 minuuttia.

UNKARILAINEN GULASSI ( 4 hlö)

3 kpl sipulia
3 valkosipulinkynttä
50 g pekonia
400 g naudanlihasuikaleita
2 rkl vehnäjauhoja
1,2 l lihalientä
1 tl meiramia
½ tl kuminaa
suolaa
mustapippuria rouhittuna
1 rkl paprikajauhetta
4-5 perunaa
2 vihreää paprikaa
5 tomaattia
2 dl punaviiniä

Kuori ja lohko sipulit. Käristä suikaloitu 
pekoni padassa, lisää lihasuikaleet ja 
ruskista. Ruskistamisen lopulla laita 
pataan paloitellut sipulit ja valkosipulit, 
anna kuullottua. Ripottele päälle jauhot, 
kypsennä hetki ja lisää lihaliemi. Lisää 
mausteet, keitä hiljaisella lämmöllä noin 
1 h tai kunnes liha on kypsää.
Kuori ja kuutioi perunat, paloittele 
paprikat, lohkot tomaatit pieniksi. Lisää 
kasvikset pataan ja keitä vielä noin 20 
minuuttia. Lisää punaviini ja tarkista 
maku.

Pica-
kokki

Suurimmat SF-Caravan 
ry:n jäsenyhdistykset 
2014 (kaikki jäsenet)

1. SF-Caravan Pirkanmaa ry                   4 119
2. SF-Caravan Oulun seutu ry      3 952
3. SF-Caravan Keski-Suomi ry     2 846
4. SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry  2 455
5. SF-Caravan Seinäjoen seutu ry 2 255
6. SF-Caravan Helsinki ry  2 175
7. SF-Caravan Satakunta ry  2 164
8. SF-Caravan Matkailuautoilijat ry 1 876
9. SF-Caravan Kuopion seutu ry 1 793
10. SF-Caravan Lahden seutu ry              1 683 
11. SF-Caravan Turku ry                           1 635
12. SF-Caravan Pohjois-Karjala ry 1 603
13. SF-Caravan Pohjanmaa ry  1 586
14. SF-Caravan Kanta-Häme ry 1 578
15. SF-Caravan Vantaa ry  1 503 
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Syyskokouksessa päätetyt ja palkitut
Syyskokous UKK-instituutissa 12.11.2014 keräsi 118 virallista jäsentä päättämään 

yhdistyksen tulevan vuoden toiminnasta, hallituksesta ja budjetista. Lisäksi 
palkittiin useita yhdistyksemme aktiiveja  ja ansioituneita jäseniä. Jäsenmaksu 

päätettiin pitää ennallaan, mutta kohonneiden kustannusten vuoksi aluemaksuihin 
tuli pieni korotus, uudet hinnat ja toimintasuunnitelma toisaalla tässä lehdessä.

Syyskokous keräsi UKK-instituutin auditorion liki täyteen

Hallitukseen valitut uudet jäsenet: vas. 
Lasse Ihantola, Juha Keulas (uudelleenvalinta), Eeva Mäenpää, 
Markku Hölli

Harri Lassilalle luovutettiin yhdistyksen numeroitu 
vankkuri nro 12 hänen ansioistaan lukuisissa pitkäaikaisissa  
luottamustehtävissä sekä yhdistyksessämme että liitossa.

Yhdistyksen juhlakirjoja jaettiin myös ansioituneille jäsenille. 
Kuvassa syyskokouksessa paikalla olleet kirjan saajat.

Sinikka Miettiselle yhdistyksen puheenjohtaja 
Harri Järveläinen luovuttamassa 
aluejäsenyyshuomionosoitusta Sinikan 
ahkerasta panostuksesta yhdistyksen hyväksi.



Maisan kuulumisia
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Puurojuhla

Itsenäisyyspäivänä Maisansalossa 
vietettiin koko perheen puurojuhlaa. 

Maisatuvassa lapsilla ja lapsenmielisillä 
oli mahdollisuus askarrella jouluisia 
tonttuja sekä Suomen lippuja koristamaan 
joulukuusia samalla kun joulumyyjäiset 
tarjosivat mahdollisuuden ostaa mm. 
erilaisia herkkuja ja käsitöitä. Maisatuvan 
ovi kävikin tiuhaan ja ihmisiä oli 
mukavasti liikkeellä.

Iltapäivällä Maisatuvassa pääsi 
maistelemaan Marinjon ja Jannen 
herkullista joulupuuroa sekä lämmintä 
glögiä, joka saikin tuvan täyteen hetkessä. 
Toimikunnan järjestämä tiernapoikien 
esitys toi mukanaolijoille oman jouluisen 
tervehdyksensä. Joulupukki kävi 
ilahduttamassa lapsia ja aikuisia, kilteille 
lapsille pukilla oli mukanaan tuomisia. 
Eikä Maisasta tainnut tänäkään vuonna 
löytyä yhtään tuhmaa lasta

Itsenäisyyspäivän VIP tilaisuus

Illalla luvassa oli ennakkoon 
ilmoittautuneille itsenäisyyspäivän 
VIP-juhlat. Ihmiset olivat pukeutuneet 
parhaimpiinsa ja Maisatupa oli muuntunut 
juhlavaksi juhlapaikaksi. Linnanjuhlien 
tapaan jokainen juhlavieras kätteli 
aluevastaavat sisään tullessaan ja kaikkien 
päästyä kättelystä nostettiin malja 

Suomelle. Tarjolla oli erilaisia makeita 
ja suolaisia naposteltavia ja kuohuvaa 
juomaa, lapsetkin oli ihanasti huomioitu 
tarjoiluissa. 
Illan aikana laulettiin isänmaallisia 
lauluja, kuultiin runonlausuntaa ja nähtiin 
seinälle heijastettuna kuvia Suomesta 
eri vuosikymmeniltä. Tunnelma oli 
koko tilaisuuden ajan juhlava ja samalla 
rento. Juhlan järjestelyistä ja ideoinnista 
vastasivat Hannu ja Leena Oksanen.
Itsenäisyyspäivän ja puurojuhlan juhlinta 

saateltiin päätökseen Pastori Pohjalaisen 
ja Minnan tanssittaessa karavaanareita 
lauantai-illassa.
Joulua Maisaan oli saapunut viettämään 
yllättävän paljon kausipaikkalaisia. Vuosi 
vuodelta vaunujoulu on saanut enemmän 
kannatusta. Tänäkin jouluna karavaanari 
perheillä oli mahdollisuus varata isosta 
rantasaunasta joulusaunavuoro, joten 
joulu-uintikin oli mahdollista. Höllin 
Markku huolehti hienosti alueen 
toiminnasta joulun ajan.

Aina niin ihanat tiernapojat
Pukki, tonttu ja joulumuori

Nita-nallekin askartelupuuhissa

Valovoimaisia talentteja



Maisan kuulumisia
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Uusi vuosi

Uutta vuotta Maisansalossa vaihdettiin 
maltillisesti. Keskelle viikkoa osunut 
vuodenvaihde sai alueelle yllättävän 
paljon matkalaisia. Vuosi vaihtui 
iloisesti karaokea laulaen (myös uusia 
kuuluisuuksia saimme kuulla!) ja 
puoleltaöin ammuskeltiin muutama 
raketti… tosin, jotkut pitivät näytöksensä 
etuajassa! Rakettien jälkeen laulettiin taas 
ja meillä kaikilla oli mukavaa!
Maisansalon alkuvuosi on tuttuun tapaan 
odottava. Vietämme jaksamisen mukaan 
karaokeiltoja ja otamme mieluusti vastaan 
talvimatkailijoita. Tammikuun lopulla 
pelailemme lautapelejä. Helmikuussa 
toivottavasti saamme niin paljon jäätä, 
että voimme viettää Fuusio-pilkkiä. 
Pilkkikisoihin on tullut muutoksia 
lähinnä juurikin heikkojen jäätilanteiden 
vuoksi, aikaisempina vuosina on 
jouduttu miettimään, uskalletaanko jäälle 
ylipäätään kilpailijoita päästää. Pelaamme 
nyt varman päälle ja yhdistämme 
pilkkikilpailumme samalle viikonlopulle, 
siten, että luvassa on tiukkaa kilpailua, 
mutta myös pilkkimistä pilkkeet 
silmäkulmassa. Fuusio-pilkin säännöt 
on luettavissa myöhemmin Maisansalon 
nettisivuilta, Facebookista sekä toimiston 
ikkunasta. Myös virallinen biljarditurnaus 
mitellään kevään aikana. Turnaus on 
avoin kaikille ennakkoilmoittautuneille. 
Lehden ilmestymisen aikaan turnaus 
on jo käynnissä. Maaliskuussa on 
luvassa jälleen naisille yllätysohjelmaa ja 
hemmottelua mm. turvesauna. Pääsiäistä 
lähestymme tangon teemalla, noitia 
ja kokkoa unohtamatta! Kohti kevättä 
mennään, mutta sitä ennen nautimme 
talvesta!
Maisansalon kuulumisia, teille arvon 
jäsenet, jatkossa kirjoittelee Miia Lintala. 
Kiitos siitä Miialle. Aluevastaavan 
tehtävien lomassa, kirjoittaminen on 
muuttunut liian hätiköidyksi ja on 
kostautunut mm. sillä, että jäsenille 
tärkeitä asioita on jäänyt kirjoittamatta. 
Olen nöyrästi pahoillani niistä.
Nähdään alueella!
                                  Anu ja Juuso

Isäntäparit odottelemassa vieraita

Sisääntuloportti avautui

Itsenäisyyspäivän juhlaväkeä



Männikön kuulumisia
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Männikön pikkujoulu 5.-7.12.

Männikön perinteinen puuro…, 
ei vaan pikkujoulu. Toimikunta 

halusi tuoda hieman uudistusta 
puurojuhlaan ja teki alustavan kyselyn 
alueella, kuinka valmiita muutokseen 
oltaisiin. Koska kyselyn tulos näytti 
vihreätä valoa, toimikunta päätti avata 
jo juhannuksena ensi kasteensa saaneen 
pop up-ravintolan ovet uudelleen 
tarjoten karavaanareille joulupuuron 
tilalle herkullisen jouluaterian. Tuo 
ruokailu toi mukanaan muutoksia myös 
lauantain perinteisiin sauna-aikoihin. Nyt 
saunominen aloitettiin jo aamuvarhaisella 
ja vielä toiseen otteeseen innokkaimmille 
tarjottiin mahdollisuus iltapäivälöylyihin.

Kaikkea ei sentään haluttu muuttaa, vaan 
perinteistä ohjelmaakin oli mukana myös 
runsaasti. Perjantaina väki kokoontui 
Huvikummulle kinkkubingoon, josta 
jatkettiin mukavasti karaoken tahtiin 
villasukkatansseilla. Lauantaina ohjelma 
alkoi joulumyyjäisillä. Tuo viime vuonna 
uudestaan mukaan otettu ohjelma 
keräsi taas mukaan runsaasti alueen 
omia kädentaitajia ja myyntipöydät 
olivat täynnään mm. koruja, koristeita, 
askarteluita, villasukkia, tumppuja, 
kaulaliinoja ja leivonnaisia. Näistä 
myyjäisistä sai täydennystä useampikin 
pukinkontti. 

Samaan aikaan toimistolla nuorisotoi-
mikuntalaiset Johanna ja Minttu olivat 
kutsuneet alueella olevat lapset toimistolle 
pipareiden koristeluun. Työ suoritettiin 
välillä kieli keskellä suuta keskittyen, 
ja välillä herkkuja maistellen. Lopuksi 
ihasteltiin koko porukalla niin omia kuin 
kavereiden taitavia koristeluita.

Tapahtuman yksi kohokohdista oli 
Huvikummun jouluateria. Toimikunta 
oli varautunut kahteen kattaukseen, 
jotka etukäteen tehtyjen pöytävarausten 

perusteella myytiin täyteen. Tarjolla oli 
mitä herkullisin joulumenyy, sisältäen 
perinteisiä joululaatikoita ja rosollia. 
Herkkupöydän kuninkaan paikan vie 
oikeutetusti tunnettujen Männikön 
kokkien Alpon ja Timon kiviarina 
uunissa hitaasti kypsennetty kinkku. Tuo 
kinkku oli niin herkullista, että sitä olisi 
ostettu myös mukaan, mikäli sitä olisi 
murunenkin jäänyt. 

Ruokailun jälkeen otettiin ehkä levot 
vaunulla tai saunoilla turisten, löylyistä 

Kyllä jännittää

Joulumyyjäisissä mielenkiintoisia lahja- ja 
käyttötavaroita

Piparitaiteilijat työssään

Illan jännittävin hetki - joulupukki saapui

Männikön pikkujoulua

ja avannosta nauttien. Osa väestä teki 
valmisteluita ohjelmalliseen joulujuhlaan. 
Esiintyjät viimeistelivät esityksiään ja 
Huvikummun salia kalustettiin niin 
että kaikille löytyisi istumapaikka. 
Yhdessä tehden kaikki saatiin aikataulun 
mukaisesti valmiiksi ja kello 18.30 
kajahtivat ilmoille ensimmäiset 
yhteislaulut. Ohjelmanumeroina kuultiin 
myös taas niin kauniita nuoriso-
toimikunnan esityksiä. Samalla kun 
nautittiin esityksistä, lapsilla alkoi jännitys 
nousta huippuunsa. Tiedossahan oli, että 
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Männikön kuulumisia

Monenmoisia jouluherkkuja

Männikön Uusivuosi 
31.12 – 1.1.2015

Ilmojen puolesta tämä vuodenvaihde 
oli lähes samanlainen kuin vuosi 

sitten. Uutta vuotta vietettiin harvinaisen 
lämpöisessä säässä. Mittari pysytteli 
plussan puolella, ja jouluksi saatu 
valkoinen lumipeite suli vesisateissa lähes 
kokonaan pois. 

Mutta huolimatta ilmoista ja juhlapäivän 
hankalasta ajankohdasta keskellä viikkoa, 
karavaanareita saapui alueelle oikein 
mukavasti. Uutuutena ohjelmassa oli mm. 
valokuvanäyttely kaikista vuoden 2014 
tapahtumista. Noin 600 valokuvaa oli 
katseltavissa nonstop-esityksenä kahden 
päivän ajan ja mukana oli paljon ennen 
julkaisematonta materiaalia. Parhaat 
taisivat katsella esityksen läpi useampaan 
kertaan. Ja tottakai vaihtuvan vuoden 
kunniaksi ammuttiin taivaalle raketteja. 
Lapsille oli oma ilotulituksensa kello 
18.00 ja keskiyöllä toinen aikuisemmalle 
väelle. Tuota keskiyön ilotulitusta voi 
muistella Vankkurimännikön netti-
sivujen kuvagalleriasta Kiviahon 
Antin tallentamasta videosta rakettien 
räiskeestä.

Ja olihan sitä tietenkin Huvikummulla 
tanssit. Karavaanarit liitelivät lattialla ja 
tahdit vuoden vaihtajaisiin antoi Minna 
Vaittinen orkestereineen. 
 
Yhteenvetona kuluneesta vuodesta 
voisi kertoa että vuosi 2014 oli varsin 

tapahtumarikas. Tapahtumia oli 
enemmän ja toimikunta sekä aktiivit 
onnistuivat hyvin niiden toteuttamisessa. 
Vierailijoiden määrä kasvoi ja 
palautteena saatiin paljon kiitoksia alueen 
viihtyvyydestä, siisteydestä sekä ilmassa 
huokuvasta hyvästä ilmapiiristä. 

Vielä erikseen mainiten suurkiitokset 
tapahtumien onnistumisesta 
kuuluvat luonnollisesti aktiiviselle 
nuorisotoimikunnalle, jotka ovat 
olleet mukana kaikissa tapahtumissa 
järjestäen ohjelmaa alueella aikaansa 
viettäville lapsille ja nuorisolle. Sekä 
remonttiryhmälle, jotka ovat tehneet 
taas paljon parannuksia ja uudistuksia 
alueen hyväksi. Yhtenä viimeisimmistä 
mainitakseni parannukset Patosen 
tilaussaunalla. Idyllisen saunan 
käyttömukavuus ja turvallisuus on 
parantunut huomattavasti, kun saunalle 
saatiin sähkövalot ja sen polkuja ja 
ympäristöä parannettiin.

Tulevaan vuoteen Männikössä lähdetään 
taas varsin hyvin mielin. Alueen vetäjinä 
aloittavat kolme pariskuntaa, joilla on 
intoa ja tahtoa kehittää sekä parantaa 
toimintaa entisestään. Ja vaikka menneenä 
vuonna toimikunnasta jäi pois joitakin 
aktiiveja, vuoden 2015 toimikunnassa 
jatkaa paljon, voisiko sanoa, jo vanhoja 
konkareita ja heidän rinnalleen mukaan 
on tullut uusia toimeliaita. 

Takkatuvan uusi takka valmiina 
tunnelmallisiin iltoihin

Tervetuloa mukaan tekemään tästä 
vuodesta yhtä muistorikas ja onnistunut 
kuin vuodesta 2014. Ensimmäisenä 
kutsumme teidät viettämään talvilomaa 
Vankkurimännikköön. Aloitamme 
tuon viikon 28.2.2015 Stand Up/Talent- 
tapahtumalla, johon kutsumme mukaan 
kaikki huuliveikot ja suunpieksijät. 
Vai omaatko muita taitoja, joilla saat 
loksautettua karavaanarikaverin leuka-
perät hämmästyksestä?
Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä 
tapahtumaa netti- ja Facebook-sivuilla. 
Siitä vaan, vankkurit liikkeelle ja nokka 
kohti tietä 66, Vankkurimännikössä 
tavataan taas.

itse Joulupukki on tulossa käymään. Kun 
sitten tuo illan odotetuin vieras saapui, oli 
hänellä mukanaan pieni lahja jokaiselle 
lapselle. 

Joulujuhlan päätyttyä Huvikummulla 
oli luvassa vielä pikkujoulutanssit. 
Vankkurimännikössä jo useamman kerran 
poikennut, rautalankamusiikkia taidolla 
soittava Japo ja Timppa tanssittivat 
karavaanareita aina sunnuntain puolelle.  

Kiitokset onnistuneesta tapahtumasta 
kaikille paikalla olleille karavaanareille. 
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SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus v. 2015

Vasemmalta oikealle: Pekka Olsson, Markku Hölli, Juha Keulas, 
Tiina Vaskuu, Harri Järveläinen (pj), Eeva Mäenpää, Lasse Ihantola, 
Heikki Lahtinen, Juuso Oikarinen

HÄMYRALLY 2015

KILPAILUKUTSU
Kilpailuaika on 1.1.2015 – 31.12.2015. 
Tänä aikana Hämyrallissa tarkoitus on kerätä kultakin seitsemältä (7) eri 
Hämyalueelta leima kilpailupassiin, jossa on isännän kuittaus tai liitteenä 
maksukuitti yövytystä yöstä. Kilpailupassin saat allaolevilta alueilta.

Hämyalueet koostuvat:
SF-C Forssan seutu ry:               SFC Majamäki 
SF-C Kanta-Häme ry:                 SFC Tilkunpelto
SF-C Lahden seutu ry:               SFC Vuorenmäki
SF-C Pirkanmaa ry:                     SFC Vankkurimännikkö ja SFC Maisansalo
SF-C Valkeakosken seutu ry:   SFC Hakalanranta
SF-C Kaakkois-Häme ry:           SFC Leininranta
SF-C Ydin - Häme ry:                  SFC Hämeenhelmi

Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera 
Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämyedustajalle.

Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia 
yövytystä yöstä palauttaneiden kesken arvotaan 1000 € 
pääpalkinto, joka arvotaan vuoden 2016 Hämyedustajien 
ensimmäisessä kokouksessa.
Lisätietoja saat alueesi Hämyedustajilta.

Onnea kilpailuun!

 

VOITA 
1000 €

Osta itselle tai
vie tuliaisiksi!

Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere Myynti:

Maisansalo
Vankkuri-
männikkö

Valmistuttaja: 
SF-Caravan 
Pirkanmaa ry

Joko olet maistanut
sinappiemme mahtimakua

3 50
€
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Anttilantie 6, Orivesi •  p. 03 335 2867
www.cafeherkkuhetki.fi 

PIRKANMAAN

UTOTAITO OYA

 Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423     www.pirkanmaanautotaito.fi 

KYSY HYVÄT TALVIRENGAS-
TARJOUKSEMME:

HYVIÄ KARAVAANARITARJOUKSIA: :

AD-AUTOKORJAAMO

• MYÖS MUIDEN 
MERKKIEN HUOLLOT
• VAKUUTUSYHTIÖN
KOLARIVAURIO-
TARKASTUKSET, 
KORJAUKSET JA 
AUTOMAALAUKSET PIRKANMAAN

AUTOTAITO OYAD-AUTOKORJAAMO

RENAULT

VOLVO

Webastot asennettuna
alkaen 

1160 €
Kysy tarjous!

Nyt älypuhelin-
käynnistyksellä!

valitse esim. 
huippulaadukkaat 

Wredestein-talvirenkaat 

Huollata autosi mieluummin
lämpimässä autohallissa kuin
pakkasessa maantiellä
Tuo autosi osaaviin käsiin meille: Talvihuollot, 
rengasmyynti, akkulaturit, lohkolämmittimet, 
sijaisauto edullisesti huollon ajaksi.

• matkailuajoneuvojen vuosihuolto  • kaasulaitteiden 
   koeponnistus • matkailuajoneuvon kosteusmittaus

• tarvikeasennukset • Cabby ja Dometic -takuuhuollot 
ja korjaukset

Otapa yhteys, huolletaan
matkailuajoneuvosi 
kuntoon ennen
kevään ruuhkia

JYMYN CARAVANPALVELU OY
Kaakkurintie 13  c, Nokia, puh. 040 729 8889,

 e-mail: jymyn.caravanpalvelu@gmail.com
www.jymyncaravanpalvelu.� 

Palvelemme ma-pe 8-17

TALVIKAUDEN HINNAT: 
Sähköpaikat 25 euroa/vrk (2kwh/tunti)

Ilman sähköä 15 euroa/vrk
Säilytysmaksu 1,50 euroa/vrk

Talvilauantaisin ilmainen yleinen saunavuoro.
Ravintolassa A-oikeudet, karaokeiltoja, tietovisoja ym.

Ympäristössä hyvät hiihtoladut

www.viinikanniemi.com
puh. 0400 420 772, (03) 341 3384

Tervetuloa!

Nokia Camping 
Viinikanniemi
avoinna ympäri vuoden



Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi: Hannele ja Markku Hölli
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Nyt haastatellaan Maisansalossa 
vaikuttavia Hannele ja Markku 

Hölliä. Markku on valittu vuoden 
2015 hallitukseen ja molemmat ovat 
olleet aktiivisia karavaanareita jo 
vuosikaudet.

Milloin teidän karavaanarius alkoi ja 
mikä sai teidät tämän harrastuksen 
pariin?
Hannele ja Markku: Liityimme alunperin 
90-luvun alkupuolella, mutta välissä oli 
kohtuullisen pitkä kausi veneilijöinä ja 
aktiivinen caravan-harrastus alkoi taas  
vuonna 2008.
 
Kuinka kauan olette olleet SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäseniä?
Hannele ja Markku: vuodesta 2008.

Käyttekö Maisansalossa aktiivisesti 
myös talvella:
Hannele ja Markku: Kyllä käymme. Nyt 
viimeksi olimme Maisansalossa koko 
joulun loppiaiseen asti.

Oletteko toimineet muissa luottamus-
tehtävissä  yhdistyksessämme:
Hannele: Vapaaehtoisena apuna. 
Järjestimme mm. viime kesänä yhdessä 
ystäviemme Lenan ja Hannun kanssa 
Venetsialaiset saunarannassa.
Markku:  Olen jäsenenä nykyisessä 
toimikunnassa.

Millaisilla vaunuilla/autoilla olette aiko-
jen kuluessa liikkuneet?
Markku: Meillä on ollut mm. Hobby 

Prestige 560, Polar 590, Adria asuntoauto 
ja nyt tällä hetkellä Solifer Finlandia 560. 
Vetoautona on aina ollut jonkin mallinen 
MB.
Hannele:  Omasta mielestäni on nykyinen 
vaunumme sisäratkaisultaan paras ja 
lapsenlapsetkin mahtuvat hyvin mukaan.

Matkustatteko muilla välineillä lomal-
lanne kuin matkailuvaunulla?
Hannele: Minä viihdyn ehdottomasti 
asuntovaunussa lomani ja vapaa-aikani.
Markku: Teen ystävien kanssa talvisin 
lapinreissun joko junalla tai lentäen. Tänä 
vuonna lennetään.

Missä asioissa olette karavaanielämässä 
mielestänne parhaimmillanne:
Hannele: Iloisten ystävien seurassa.
Markku:  Minä peesaan edellistä puhujaa.

Mikä sai sinut, Markku, asettumaan 
ehdolle yhdistyksen hallitukseen?
Markku:  En ollut ajatellut asiaa etukäteen 
ja kun Tilleksen Pertti kysyi suostumustani 
ehdolle, suostuin - tietämättä edes mihin 
tulin lupautuneeksi.

Mitä asioita haluaisit eniten tuoda 
hallituksessa esiin yhdistyksen ja 
alueiden kehittämiseksi:
Markku: Menossa minulla on 
tietenkin vasta Ollin oppivuodet 
hallitustyöskentelyssä, mutta toivon 
alueiden jatkavan lapsiperheiden 
viihtyvyyden kehittämistä.

Mikä on hauskin muistonne kara-

vaanielämästä:
Hannele: Alkuaikana, kun meillä ei 
vielä ollut omaa paikkaa, olimme ala-
kentällä käymässä ja koko yön satoi. 
Aamulla avasin vaunun oven ja astuin 
ulos suoraan nilkkoihin asti ulottuvaan 
vesilammikkoon lähteäkseni lenkille. 
Mutta karavaanari kulkee säällä kuin 
säällä.
Markku: Ensimmäinen Äijät-
rokkiyhtyeen keikka, jolloin yhtyeen 
palkkiona oli yöpyä rantasaunalla 
saunomisen, makkaranpaiston ja 
muutaman saunaoluen kera.

Mitä asioita te parantaisitte yleensä 
leirintäalueilla, jos saisitte vapaasti 
päättää?
Hannele ja Markku: Sosiaalitilat Maisan 
tasolle tai edes lähelle.

Entä parannuksia Maisassa:
Hannele: Olen tyytyväinen nykytasoon.
Markku: Pubi isommaksi ja lapsille oma 
touhutupa.

Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä 
muuta harrastusta voisitte harkita  - tai 
jo nyt harrastatte?
Hannele: Mökkeily, tosin meillä jo on 
mökki ja se jää kirkkaasti kakkoseksi 
vaunuilulle.
Markku:   Harrastan jo nyt mm. 
soittamista bändissä ja urheiluammuntaa.

Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoisesti 
viettäneet Maisassa:
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Hannele ja Markku: Reilut 2 kk.

Viihdyttekö karavaanialueilla oman 
perheen kesken vai vietättekö aikaa 
tuttujen seurassa?
Hannele:  Viihdymme aika hyvin kaksin 
hyviä ystäviä unohtamatta.
Markku: Reissut tehty useimmiten tutun 
pariskunnan kanssa yhdessä.

Teettekö vaunulla muita retkiä, vai 
oletteko Maisan ”pysyväisasukkaita”?
Hannele: Minä olen huono reissaamaan , 
mutta pakko lähteä isännän mukana, ettei 

vaunu lähde alta.
Markku:  Teemme yleensä kesäisin 
muutaman jatketun viikonloppureissun 
muille alueille.

Vietättekö aikaa alueellamme mieluiten 
loma- vai ”talkootyö”-tunnelmissa?
Hannele: Sekä että.
Markku: Kuin myös.

Mikä on parasta karavaanarielämässä?
Hannele: Iloiset ihmiset ja ystävät 
ympärillä. Aina on apua saatavilla, jos on 

siihen tarvetta.
Markku: Vapaa tunnelma, keltään ei 
kysellä titteleitä.

Mitä terveisiä lähettäisitte 
yhdistyksemme jäsenille :
Hannele: Koirat haukkuu ja karavaanarit 
kulkee. Hyvää kevään odotusta Teille 
kaikille.
Markku: Kevät ja kesä ovat taas tulossa, 
nautitaan niistä täysin rinnoin.

TOIMINNAN PERUSTEET
SF-Caravan Pirkanmaa ry on SF-
Caravan ry:n jäsenyhdistys, jonka 
tehtävänä on toimia yhdistyksen 
oman jäsenkunnan edunvalvojana. 
Yhdistyksen jäsenkunta muodostuu yli 
4100 jäsenestä ja heidän taloudestaan. 
Toiminnan kehittämisellä ja laadukkailla 
palveluiden tuottamisella yhteistyössä 
liiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa 
pyritään säilyttämään jäsenuskollisuus 
sekä saamaan uusia järjestyneitä jäseniä 
harrastuksemme pariin.

Yhdistyksellä on kaksi leirintäaluetta, 
Maisansalo Tampereen Teiskossa ja 
Vankkurimännikkö Virroilla. Tavoitteena 
on kehittää niiden palvelutasoa ja tuottaa 
hinta/laatusuhteiltaan mahdollisimman 
korkeatasoisia leirintäpalveluja omien 
aluetoimikuntien, vapaaehtoisen talkoo-
väen ja ulkopuolisen työvoiman turvin.

Yhdistyksen toimisto Tampereella tuottaa 
jäsenilleen keskitetyt toimistopalvelut 
sekä välittää paikallisesti osan liiton 
jäsenpalveluista. Toimiston tiloissa 
järjestetään kokouksia ja koulutus-
tilaisuuksia normaalin jäsenpalvelun 
ohessa.

Toiminnan kehittämisessä pyritään 
huomioimaan nykyistä paremmin 
myös alueiden ulkopuolella toteutettava 
tapahtumien ja tilaisuuksien järjestä-
minen.
Alueilla suoritetaan toimintasuun-
nitelmien pohjalta peruskorjauksia sekä 
maisemointiin liittyviä toimenpiteitä. 

Pääpaino on alueiden rakennuksien 
ylläpito ja kehittäminen vastaamaan 
tämän päivän vaatimuksia.

HALLINTO
Yhdistystä johtaa hallitus, joka 
muodostuu puheenjohtajasta ja 
kahdeksasta jäsenestä. Hallitus hoitaa 
ja valvoo yhdistyksen toimintaa 
yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen 
sekä yhdistyksen kokouksien päätösten 
mukaisesti.
Yhdistyksen hallitus asettaa tarpeelliseksi 
katsomiaan toimikuntia sekä ryhmiä ja 
valvoo niiden toimintaa. 

Taloushallinnon kehittämistä jatketaan 
uudistuvien lakien ja määräysten 
mukaisesti. Talousasioihin liittyvissä 
asioissa ollaan aktiivisesti yhteydessä eri 
viranomaisiin. Toimiston hoitamiseen, 
taloushallintoon sekä yhdistyksen 
kirjanpitoon liittyvät asiat suoritetaan 
toteutettujen talousuudistusten mukai-
sesti. Kirjanpitopalvelut ostetaan vuonna 
2015 ulkopuoliselta toimittajalta, mutta 
kehittämällä edelleen yhdistyksen 
toimintoja hoitaa osaa kirjanpidosta 
itsenäisesti ja kustannuksia säästäen.

Järjestötoimintaa kehitetään koulut-
tamalla luottamushenkilöitä, joilla 
varmistetaan yhdistyksen toimintaa 
myös tulevaisuudessa. Teemme aktiivista 
yhteistyötä Hämeen YT-alueeseen kuu-
luvien muiden SFC-yhdistyksien kanssa.
Olemme myös mukana Caravan 
Huiput ry:ssä panostamassa leirintä-
alueiden yhteismarkkinointiin ja 

yhteishankintoihin sekä muuhun 
yhteistyöhön siinä mukana olevien SFC-
yhdistyksien kanssa.

TALOUS
Yleinen taloustilanne on edelleen 
epävakaa, kuten viime vuosina on ollut. 
Talouden taantuma on selvästi suunnannut 
leirintäalueiden kysyntää kausipaikkoja 
kohtaan ja vierailijoiden määrä on silti 
pysynyt ennallaan. Myös polttoaineiden 
korkea hinta vähentää karavaanareiden 
liikkuvuutta, joka vaikuttaa vierailijoiden 
määrään. Vierailijoiden määrä ei ole 
enää alentunut ja kokonaisuudessa 
leirintäalueemme majoitusvuorokaudet 
arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin 
vuonna 2014. Panostamme edelleen 
nuorison ja lasten viihtyvyyteen. Tätä 
linjaa tulemme jatkamaan ensi vuodenkin 
aikana mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen kokonaistaloustilanne on 
vakiintunut ja tarvetta jäsenmaksujen 
korottamiseen ei ole. Yleisen 
kustannustason nousu sekä alueiden 
hoitamiseen palkattavien ulkopuolisten 
henkilöiden palkkakuluista aiheutuvat 
kulut sekä alueen ylläpidon vaatimat 
investoinnit, edellyttävät hallitusta 
esittämään leirintämaksujen pientä 
korottamista vuoden 2015 talousarvioon.
Alueiden investoinnit katetaan osittain 
jäsenmaksuvaroin. Leirintätoiminnan 
tuottojen tulee kattaa siitä syntyvät 
normaalit käyttökulut ja suuren 
osan investoinneista. Tulevaisuuden 
toimintaa suunnitellaan siten että 
leirintätoiminnan tulot kattaisivat 

SF-Caravan Pirkanmaa ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
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myös investoinnit. Alueiden keskinäistä 
yhteistyötä parannetaan ajoittamalla 
paremmin tapahtumia, lisäämällä yhteistä 
suunnittelua ja hankintojen tekoa.

ENSIAPU, TURVA-JA  
AJOHARRASTETOIMIKUNTA
Toimikunnan tavoitteena on 
avustaa aluetoimikuntia treffi- yms, 
tapahtumien ensiapupäivystyksissä, 
pelastussuunnitelmien ylläpidossa ja 
niihin liittyvissä koulutuksissa sekä avustaa 
toimihenkilöiden virkistystoiminnan 
järjestelyissä ja hankkia toiminnassa 
tarvittavia välineitä toimikunnan omaan 
ja yhdistyksen yhteiskäyttöön.
Toisena tavoitteena on myös kerätä ja 
seurata turvallisuuteen liittyviä muutoksia 
ja määräyksiä sekä muuta tietoa sekä 
välittää niitä mahdollisuuksien mukaan 
yhdistyksen hallitukselle, toimikunnille ja 
jäsenistölle.
Kolmantena tavoitteenamme on järjestää 
yhdistyksen toimihenkilöille ja jäsenistölle 
suunnattu ensiapu- ja ajotaitokoulutusta 
sekä niihin liittyviä näytöksiä ja 
ajotaitosuorituksia omien ja muiden 
tapahtumien yhteydessä. Lisäksi pyritään 
levittämään tietoa yhdistyksestä ulospäin 
ja osallistumaan muiden yhdistysten ja 
yhteistyötahojen toimintaan. 
Hankittuja taitoja ylläpidetään 
ensiapu- ja muilla harjoituksilla sekä 
pelastusnäytöksillä. Harjoituksiin pyritään 
saamaan mukaan myös aluetoimikuntien 
jäsenet järjestyksenvalvojineen.
Tavoitteenamme on järjestää yhdessä 
aluetoimikunnan kanssa lastentreffi-
tapahtuma kesällä.

Toimikunnan kokoonpano:
Puheenjohtaja: Sinikka Miettinen
Matkailuajoneuvotekniikka ja huolto: 
Risto Ahola
Ajoharrasteryhmä: Harri (rj.) ja Outi 
Järveläinen, Rauno Saari, Liisa Alaluoto ja 
Jari Kotkavuori .
Ensiapuryhmä: Heikki Taipale, Olli (rj.) 
ja Sinikka Miettinen, Kauko Juvonen, 
Sami ja Marjo Leivaara, Marika ja Petri 
Pihkanen, Sirpa ja Jarmo Rintamäki, Satu 
ja Miko Aronen, Hannu Oksanen, Toni 
Leivaara, Miia Lintala

Avustava tukiryhmä: Tarja ja Timo 
Viljava, Anitta ja Matti Saarinen, Irkka 
Kihlström, Pirjo Karppanen, Jari Kraft, 
Anneli Laine-Saarinen, Jari Saarinen, 
Tuula Taipale, Ritva Jarmas, Pentti 
Wallenius (nestekaasu), Pertti Tilles, Riku 
Leivaara (järjestyksenvalvonta).

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Varsinaisesta tiedotustoiminnasta vastaa 
tiedotustoimikunta puheenjohtajansa 
johdolla. Toimikunnan tärkein ja samalla 
myös näkyvin tiedottamismuoto on
yhdistyksen jäsenlehden, Pica-viestin 
toimittaminen sekä www-sivut, jota 
päivittävät myös kahden leirintäalueemme 
aluetoimikunnat.
Lehti tulee ilmestymään vuonna 2015 
yhteensä viisi kertaa. Postitettavana 
paperilehtenä ja jokainen numero 
julkaistaan myös pdf:nä ja selattavana 
versiona yhdistyksen nettisivuilla.
Lehden ilmestymisaikataulu julkaistaan 

jokaisessa Pica-Viestissä, jossa kerrotaan 
myös jokaisen lehden aineistopäivä. Lehti 
toimitetaan A4-kokoisena, 4-värisenä, 
keskimäärin 16–24 -sivuisena ja siitä 
aineistosta, jota yhdistyksen hallitus, 
eri toimikunnat sekä yksittäiset jäsenet 
siihen toimittavat julkaistavaksi siinä 
laajuudessa kuin lehdelle varattu budjetti 
antaa myöten.

Lehden talouden ylläpidosta katetaan 
noin 20 % ilmoitusmyynnillä ja loput, 
noin    80 % jäsenmaksulla. Pica-viesti 
lähetetään yhdistyksen varsinaisille 
jäsenille sekä yhdistyksen ulkojäsenille. 

Tiedotustoimikunta huolehtii resurssiensa 
puitteissa olemassa olevien www-sivujen 
päivityksestä ja uudistamisesta tarpeen 
mukaan. Tiedotustoimikunta hoitaa myös 
tarvittaessa yhdistyksen lehti-ilmoittelua 
ja muuta markkinointiviestintää.

Toimikunnan kokoonpano: 
Jouko Kinnunen (pj,) Kaarina Kinnunen, 
Leena Helenius, Heikki Helenius, Airi 
Isoaho, Arto Isoaho, Anna-Liisa Keskinen, 
Erkki Keskinen, Riitta Sukanen, Raine 
Sukanen, Satu Sukanen, Rami Sukanen.

MAISANSALO
Alueen ympäristö, nurmikot, kiinteistöt 
ja rannat pidetään viihtyisässä ja 
turvallisessa kunnossa. Kesäksi 
palkataan kaksi toimistotyöntekijää 
arkipäiviksi ja siistijä siivoamaan alueen 
huoltorakennuksen sekä saunojen tilat 
arkipäivisin. Talveksi palkataan siistijä 
siistimään huoltorakennuksen sekä 
saunojen tilat viikoittain.
Tapahtumat seuraavat pitkälti edellisen 
vuoden linjaa sisällössä, mutta 
tapahtumien määrää vähennetään 
hieman tiivistämällä säilytettäviin 
tapahtumaviikonloppuihin enemmän 
ohjelmaa. Myös orkestereita suunnitellaan 
varattavaksi edellistä vuotta useampaan 
tapahtumaan. Lautapeli-iltapäiviä ja 
vastaavia pientapahtumia pidetään 
myös tulevana vuonna, edellistä vuotta 
useammin.
Alueen kiinteistöjä suunnitellaan 
ehostettavaksi seuraavasti:
•  Nuorisotila maalataan
•  Huoltorakennuksen vaurioituneita 
sisäovia ja lattialistoja uusitaan
•  Pentti-saunaan tehdään terassi 
huoltorakennuksen taakse.
•  Pubin tanssilattia uusitaan
•  Pyykkitupaan hankitaan 
kuivausrumpu.
•  Alueen vierailijapaikkoja suunnitellaan 
merkittävästi ehostettavaksi keväällä. 
Sekä ala- että yläkentällä vieraspaikkojen 
väliin suunnitellaan tehtäväksi istu-
tuksia viihtyisyyden lisäämiseksi. 
Alakentän hiekalla pohjustettuja paikkoja 
parannetaan entisestään, paikkamer-
kintöjä parannetaan ja alakentälle 
sähkötolppien katvealueille kaivetaan 
sähkötolpat turvallisuuden lisäämiseksi.
Suunniteltuja rakennusprojekteja, nimel-
lisesti alueen kaluston kylmäkatoksen 
ja uuden rantasaunan, rakentamista 
edistetään resurssien ja lupien mahdol-
listamalla tavalla.

Aluevetäjät: Anu Oikarinen, Juuso 
Oikarinen, Kirsi Lintula, Marko Lintula

Toimikunta: Reijo Lintula, Tiina Hoivala, 
Mikko Heinonen, Simo Vaatsio, Risto 
Rapelo, Lena Schutskof , Olli Miettinen, 
Sinikka Miettinen, Janne Puranen, 
Marinjo Raittinen, Hannu Oksanen, Leena 
Oksanen, Tiina Suhonen ja Markku Hölli.

Aputoimikunta: Kauko Juvonen (järjes-
tyksenvalvonta)
Pentti Virtanen (lumityöt, traktorityöt)

VANKKURIMÄNNIKKÖ
Toimikunta järjestää vuoden aikana 13 
ennalta suunniteltua tapahtumaa. Usein 
tapahtumien illanvietossa on esiintymässä 
orkesteri. Kaikissa tapahtumissa pyritään 
noudattamaan hyviksi koettuja perinteitä. 
Pubit voivat olla auki työvoimatilanteesta 
riippuen muulloinkin kuin tapahtumien 
yhteydessä. Karaokeiltoja pyritään 
järjestämään myös mahdollisuuksien 
mukaan.

Suunniteltuja investointeja/korjauksia 
ensi vuodelle on seuraavasti: Alueen 
sähköistyksen uusimista jatketaan. 
Takkatuvan takan uusiminen,   Huvikum-
mun salin laajennus ja muutostyöt, keittiön 
parantaminen ja ikkunoiden ja ulko-ovien 
uusimisen aikatauluttaminen ja rahoitus. 
Vanhan jätepisteen kattaminen ja 
kierrätyspisteen rakentaminen. Lämpimän 
verstaan tekeminen harmaavaraston 
yhteyteen.
Kultavirrat-lisäalueen suunnitelmien 
tekeminen käytön kehittämiseksi. Esimer-
kiksi miten alue yhdistetään vanhaan 
alueeseen sekä sähköistetään.

Toimikunnan kokoonpano:
Toimikunta; aluevetäjät; Sari ja Timo Ylä-
Rakkola, Maarit ja Veli-Matti Huuhtanen, 
Marjut ja Vesa Peltola. 
Toimikuntalaiset; Raija Sundell, Esko 
Sundell, Tiina ja Matti Vaskuu, Markku 
Männistö, Pirjo ja Erkki Peltoniemi, 
Tommi Järvinen, Eeva Mäenpää, Ranja 
ja Kari Vaajanen, Johanna Järvinen, Arto 
Ojala (aputoiminta/sähköetu), Sirpa ja 
Jarmo Rintamäki (Ea-ja turvatoimikunta), 
Martti Hellgren (rakennusryhmä), Jouko 
Venäläinen (rakennusryhmä), Veikko 
Majlund (rakennusryhmä) ja Reino 
Sundell (rakennusryhmä), Markku 
Ojanen (rakennusryhmä), Olavi Setälä 
(rakennusryhmä).

Nuorisotoimikunta; Johanna Järvinen 
pj, Heidi Huuhtanen, Susanna Lahtinen, 
Riina Vaajanen, Minttu Luostarinen, 
Aira Kraft, Eira Kraft, Milla Toiva Nea 
Rantanen ja Juulia Järvinen.

Nuorisotoimikunta avustaa toimikuntaa 
mm: nuoriso-ohjelmien teossa sekä 
osallistuu muutoinkin aktiivisesti 
alueen kehittämiseen sekä palveluiden 
tuottamiseen. Nuorisotoimikunta 
rohkaisee muitakin nuoria osallistumaan 
toimintaan.



PUHEENJOHTAJA                                     MATKAPUHELIN                   SÄHKÖPOSTI
Harri Järveläinen                                          0400 511 199     harri.jarvelainen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Juha Keulas                                      040 541 0065    juha.keulas@gmail.com

SIHTEERI
Irkka Kihlström                                          050 524 8857    irkka.kihlstrom@luukku.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Markku Hölli     0400 632 436   markku.holli@hotmail.com
Lasse Ihantola     050 562 0937   lasse.ihantola@luukku.com
Juha Keulas                                          040 541 0065    juha.keulas@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871   heikkilahtinen71@gmail.com
Eeva Mäenpää     040 757 9466   eeva.maenpaa@elisanet.fi
Juuso Oikarinen     050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi
Pekka Olsson                                          0400 636 275    olsson.pekka@gmail.com
Tiina Vaskuu     050 3579 258   tiina.vaskuu@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen      050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi   
Kirsi ja Marko Lintula    050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi   
    
VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Veli-Matti Huuhtanen    043 214 0014   vemahu@kolumbus.fi
Vesa Peltola     043 214 0014   vesa.peltola@hotmail.com
Timo Ylä-Rakkola                                 050 555 0369                              ylartimo@gmail.com

ENSIAPU-,TURVA- ja AJO-
HARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen    040 719 3875                                sinikkamiettinen@wippies.fi
Ensiapuryhmä: Olli Miettinen   044 599 1199   
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen  0400 511 199   harri.jarvelainen@gmail.com

MATKAILUAUTOASIAMIES
Väinö Lehtinen                                         0440 640 437      vlehtinen45@gmail.com

TIEDOTUSTOIMIKUNTA/PICA-VIESTI
Jouko Kinnunen                                         0500 737 911    jouko.kinnunen@ideatutka.com

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen                                         040 521 2048              rami.sukanen@gmail.com

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY 
Isolammenkatu 2 LH 4, 33710 Tampere 
Puh. 050 383 0800
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi  
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi  
Toimisto avoinna tiistaisin
klo 18.00-19.00
(ei aattopäivinä eikä heinäkuussa). 

OMAT ALUEEMME:

VANKKURIMÄNNIKKÖ
Lakarintie 580, 34800 Virrat, 
puh. 043 214 0014
toimisto@vankkurimannikko.fi

MAISANSALO 
Kuterintie 34, 34260 Terälahti (Teisko), 
puh. 050 4123 123
toimisto@maisansalo.fi

www.sfcpirkanmaa.fi
2015
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Alkutalven helmet
Vankkurimännikössä
ja Maisansalossa

Tervetuloa Talvilomalla 
Männikköön 20. – 28.2.

Tekemistä ja vauhtia riittää

Fuusiopilkkiä ja Naisten 
hemmottelusaunontaa

Talvikauden tapahtumahelmiä

Seuraa lomaviikon ohjelmasta sivuja
www.vankkurimannikko.fi ja/tai  www.facebook.com/vankkurimännikkö

Lisää ohjelmaa viikolle 9
Viikolla retkiä ympäristössä
Talviloman päättäjäiset 26-28.2
• Lasten perinteiset hiihtokilpailut
• Lapsille moottorikelkkakyydityksiä

• Omaa ohjelmaa nuorille
• Aikuisille kisaa ja visaa
• Karaoketansseja
Luvassa rentoa menoa hyvässä 
seurassa.

Naistenpäivän 
hemmottelusauna 7.3. 20.-22.2.  Fuusio-pilkkikisat *)                   

Verryttelynä pilkkikisaviikonlopun pilkkikisoihin perjantaina 
20.2. orkesteritanssit 

*)= orkesterimaksu

Aina niin suosittu Naisten hemmottelusauna 
lämmittää ja rentouttaa. Tervetuloa löylyihin.

Seuraa ohjelmiamme netistä ja ilmoitustauluilta

Stand up- / Talent-ilta 
Männikössä 28.2.2015
Estradi on Tommi Hemmilän ohella 
myös sinun. Laula, kerro vitsi, 
lausu runo, imitoi vai omaatko 
muita taitoja, joilla hämmästytät 
karavaanareita. 
Toteuta unelmasi ja tule 
heittämään 5-10 min settisi 
loistavan yleisön eteen.
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