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Tässä numerossa mm.:
Maisan kuulumisia				
Vankkurimännikön kuulumisia		
Aurinkokennon koetestaus		
Tapahtumakalenteri 2012			
Pica-kokki						
Bertta Talonen muistelee Männikön alkua
Tullaan tutuiksi: Mari ja Heikki Lahtinen
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SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N TOIMISTO

TOIMISTO AVOINNA:

Sammonkatu 64, 3. krs, 33540 Tampere
Puh. (03) 345 2650 toimiston aukioloaikana
Faksi (03) 345 2660
e-mail: toimisto@pirkanmaa.fi

tiistaisin klo 17 - 18
Heinäkuussa suljettu

www.sfcpirkanmaa.fi

Maisansalon ja Vankkurimännikön

HINNASTO 1.1.2012 alk.:
Jäsenhinta
Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)
12 kk kausikortti
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti
(ei sisällä treffejä)
3 kk kausikortti
(ei sisällä treffejä)
1 kk kausikortti
Seisontamaksu
- Ei asutuilta vrk
Mittarisähkö kWh/mittari
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.
Valosähkö/vrk 1.5.-30.9.
kuuluu aluemaksuun
Valosähkö/vrk 1.10.-30.4.
Perhesauna
Kaasu 11 kg 1.1.12 alk.
Kaasu 5 kg 1.1.12 alk

Ei-jäseniltä

JÄSENMAKSUT
v. 2012:


14  / vrk
16  /vrk
480 


28  /vrk
32  /vrk
ei tarjota

Jäsenmaksu koostuu
seuraavista osioista:

340 

ei tarjota

- Liiton jäsenmaksu
SF-Caravan ry

24,50 

280 

ei tarjota

- Varsinainen jäsenmaksu
SF-Caravan Pirkanmaa ry

25,00 

JÄSENMAKSU

49,50 

200 
2  /vrk
0,2 5  / kWh
-min. 2 
ei tarjota

ei tarjota
0,35  / kWh
-min. 4 
ei tarjota

kuuluu aluemaksuun
5  /vrk
15  /tunti

10  /vrk
30  / tunti

25 
20 

35 
30 

(Liittymisvuosimaksu 41,50  )
Lisäksi mahdollisia:
Perheenjäsenen jäsenmaksu
(- sis. liittomaksun 7,50  )
- antaa äänioikeuden
Ulkojäsenen jäsenmaksu
(muualla asuva liittoon kuuluva)
Nuorisojäsen

19,50 

17 
8

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

PICA-VIESTI

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. (03) 212 1752, 0500 625 416
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.
Sammonkatu 64, 33540 Tampere

PICA-VIESTIN ILMOITUSHINNAT 2012 JA KOOT:
1/8 sivua 90 x 65 mm				
1/4 sivua 90 x 135 mm				
1/2 sivua 210 x 147 mm				
- marginaalit huomioiden 185 x 135 mm
- pystymallissa 90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm			
- marginaalit huomoiden 185 x 275 mm
2/1 sivua (aukeama)			
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160,00 €
285,00 €
495,00 €
755,00 €
1 145,00 €

Painopaikka:
Offset Ulonen Oy
Painosmäärä: 4.400 kpl
Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2012:
N:o 1 ilm. to 2.2., aineisto pe 6.1.
N:o 2 ilm. to 29.3., aineisto pe 2.3.
N:o 3 ilm. to 31.5., aineisto pe 4.5.
N:o 4 ilm. to 27.9., aineisto pe 31.8.
N:o 5 ilm. to 22.11., aineisto pe 26.10.
www-sivut (www.sfcpirkanmaa.fi):
Lisäykset ja muutokset osoitteella:
rami.sukanen@gmail.com

Karavaanarin palveluhakemisto:

1 x 50 mm (palstaleveys 60 mm)		
85,00 €
1 x 100 mm (palstaleveys 60 mm)
160,00 €
Palveluhakemisto on tarkoitettu erilaisten auto- ja karavaanaritarvikkeiden ja palveluiden sekä leirintä- ja matkailukohteiden sekä
-tapahtumien mainontaan. Otsikot tuotteiden mukaan.
Kaikissa ilmoitushinnoissa alv 0 %

Harri Järveläinen

Puheenjohtajan palsta
Liittokokouksessa tapahtui
Talvi tuli sittenkin
Nöyrimmät kiitokseni
Niin se aika kuluu ja ensimmäinen kausi
yhdistyksemme puheenjohtaja on takana.
Kiitokset kaikille kuluneesta ajasta, se on
ollut hyvin vaihtelevaa ja kiinnostavaa.
Suurkiitokset luottamuksesta jäsenistölle
toiselle puheenjohtajakaudelle. Edessä
on vielä monta asiaa hoidettavana:
Vankkurimännikön
maa-alueen
ostamisen vieminen loppuun asti ja uuden
saunan rakentaminen. Myös Maisansalon
mahdollinen
saunan
rakentaminen
sielläkin ja tietystikin molempien
leirintäalueiden kehittäminen koko ajan.
Onneksi nyt on taloudellinen puoli jo
yhdistyksen osalta paremmalla puolella,
vaikka yleiset talousnäkymät ennustetaan
haastaviksi.

Nyt se sitten tuli usean vuoden
jälkeen eli sääntömuutokset tulivat.
Liittokokousdemokratian
tuloksena
liiton säännöt uusiutuvat, jolloin
uusien sääntöjen mukaan ei ole
enää ns. giljotiinipykälää ja asiat
hoidetaan yhdessä sääntömääräisessä
liittokokouksessa vuodessa. Samalla
myös Suomen Tiepalvelumiehistä tuli
karavaanareita, joten toivotan heidät
tervetuleeksi joukkoomme. Toivottavasti
heidän liittymisestään SF-Caravan ry:n
jäseneksi on tulevaisuudessa jotain
molemminpuolista hyötyä, valitettavasti
meitä
karavaanareita
ei
mainita
mitenkään, edes linkeissä, heidän wwwsivuillaan (www.tiepalvelumiehet.fi).

Toimikuntiin lisää käsipareja
Toimikunnat tekevät erittäin tärkeää
vapaaehtoistyötä
meille
jäsenille.
Näitä käsiä ei ole liikaa, joten jos
vähäinenkin kipinä on mielessä ottaa
osaa toimikuntatyöhön, niin soittakaa
tai vetäkää hihasta toimikuntalaisia
ja varmasti jokainen halukas pääsee
toimintaa mukaan omalla panoksellaan.

Virroilla jo sauna alkaa hahmottua

Vaihtuvuutta hallitukseen
Saimme hallitukseen kaksi uutta jäsentä
Antti Kiviahon ja Heikki Lahtisen,
tervetuloa heille ja tietystikin myös
uudelleen valituille Minna Alangolle ja
Pekka Olssonille. Hallitustyöskentely
on ollut mainiota ja olemme hyvin
’puhaltaneet yhteen hiileen’ yhdistyksen
eteenpäin viemiseksi.
Kiitokset Jyrki ’Jymy’ Tuomelalle ja
Lasse Ihantolalle hienosta toiminnasta ja
yhteistyöstä hallituksessa.
Toki haastavaa on miettiä mitä voimme
tarjota koko jäsenistölle Pica-viestin
lisäksi, koska toimimme hyvin paljon
leirintäalueiden kautta. Toivomme toki,
että jäsenemme kävisivät tutustumassa
meidän omiinkin leirintäalueisiin ja niiden
tapahtumiin, vaikka ulkomaille Teiskoon
Maisansaloon tai vielä pidemmälle
Virroille Vankkurimännikköön.

Petterihän se siinä jolkuttelee hankien
keskellä
alueeksi. Aika pieni määrä ratkaisee. Joka
tapauksessa ne asiat, jotka ovat meille
mainittu heikoiksi pitää saada kuntoon ja
niihin pitää kiinnittää huomiota. Tästä ei
voida kuin parantaa.
Meillä on ollut palkatut siistijät alueilla
kesäisin ja silti mainitaan epäsiisteydestä
molemmilla
leirintäalueilla.
Maisansalossa vieraanvaraisuutta on
moitittu ja mainittu alue epäystävälliseksi.
Leveä hymy ja ystävällinen tervehtiminen
auttavat varmasti meitä kaikki paremmalle
tuulelle.
Vankkurimännikössä
on
hiekkaa ja männynneulasia, sehän
on yllättävää, kun otetaan huomioon,
että alue on hiekkapohjaisessa ja
mäntykangasmetsäisessä ympäristössä.
Niinhän on moni muukin alue, mutta
siitä ei ole kuitenkaan valitettu. Meillä
on nyt ensi syksyyn aikaa parantaa tästä
ja tavoitteeksi että molemmat alueet
ovat top-5:n joukossa, eikä ollenkaan
negatiivisia palautteita, niin olemme
oikeaan suuntaan menossa.

Caravan-lehdestä luettua

Talvikunnossapitoa

Uusimmassa Caravan-lehdessä oli taas
vuosittainen leirintäalueiden rankinglista.
Kysely leirintäalueista tehdään aina
syksyllä
Lahden
Caravan-messujen
yhteydessä Caravan-lehden osastolla.
Ikäväkseni tuloksena oli Maisansalon
romahtaminen top-5:n joukosta ja
Maisa ei ollut edes viiden parhaan
tuntumassa. Valitettavasti ei kyllä ollut
Vankkurimännikkökään siellä mainittuna
plussan puolella. Mainetta puolestaan
tuli sitten heikompien ykköstilan
jakaminen Maisasalon ja Messilän
kesken ja Vankkurimännikkö oli siinä
heti tuntumassa. Hämmästys on että 11
maininnalla tulee jo heikkojen alueiden
ykköstila.
Kyselyihin
vastanneiden
määrä oli 530 vastausta ja siitä määrästä
kun 2% antaa heikkoa palautetta tulee
heikkojen alueiden ykköstila ja kun 6%
antaa hyvän arvostelun pääsee parhaaksi

Kirjoittelen tätä Lapissa lunta etsien ja
täällähän sitä riittää. Samaan aikaan on
myös eteläisessä Suomessa tullut talvi ja
lisää lunta sekä ajokelit ovat olleet huonoja.
Muistakaa liikkeelle lähtiessä puhdistaa
matkailuajoneuvon katto, koska siellä
oleva lumi voi painaa yllättävänkin paljon.
Kausipaikoillakin voi kattoja puhdistaa
lumesta, koska matkailuajoneuvojen
katolla oleva lumi sulaa lämmitettäessä
ajoneuvoa ja alas valuessaan jäätyvä vesi
voi aiheuttaa luukuja avattaessa vaurioita.
Turvallista ja talvista karavaanitoimintaa toivottaen,
			Harri
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PYSÄHTYNEET VANKKURIT

Alan työt ja huollot
luotettavasti kaikkiin
merkkeihin

SF-Caravan ry:n kunniajäsen

Birgitta Margareta
LASSILA

VALTUUTETTU TAKUUHUOLTO

* 22.05.1932
28.11.2011
SF-C 2
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Pirkanmaa ry

VALTUUTETTU

HUOLTOPISTE

Liiton toimiston ja Caravan-lehden
puhelinnumerot:
TOIMISTO: Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
Keskus
Suorat numerot:
(03) 615 3121
615 3122
615 3123
615 3124
615 3131
615 3132
615 3133

(03) 615 311
Timo Piilonen
Petriina Punkari-Mäkiaho
Leena Paavola
Jaana Laine
Inka Helen
Anne Nieminen
Teemu Tuuri

Pica- viesti

CARAVAN-LEHTI
615 3140 soi kaikilla
Suorat numerot:
615 3141 Pekka Heinonen
615 3142 Paula Salmi
615 3143 Pirjo Rättyä
615 3144 Sari Reimi
615 3161 Faksi
www.karavaanarit.fi
www.caravan-lehti.fi

• ALDE, DOMETIC
ja TRUMATIC
takuuhuolto

an
Carav

HUOLTO
Risto Ahola

Puh. (03) 356 2612, 0400 799 317

Hepolamminkatu 24, 33720 Tampere

• ILMESTYY VIISI KERTAA 		
VUODESSA
• PAINOS 4 400 KPL
• JAETAAN KAIKILLE
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N
JÄSENILLE SEKÄ TAMPEREEN
SEUDUN MATKAILUAJO- 		
NEUVOLIIKKEILLE JA OMILLE
LEIRINTÄALUEILLE.

MUISTA
maksaa sähkö- ja vaunusi
seisontamaksu 2 kk välein.

OSOITTEENMUUTOS
SF-Caravan ry

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/
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0,60 €
(2.lk)
postimerkki

Jäsennumero:
Nimi:
Vanha katuosoite:
Vanha postin:o ja -toimipaikka:
Uusi osoite _____._____.20___alkaen:
Katuosoite:

SF-Caravan ry
Viipurintie 58

Postin:o ja -toimipaikka

13210 HÄMEENLINNA

Päiväys ja allekirjoitus:

tai puhelimitse
(03) 615 3133

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa
lähetyksen viivästymisen.

MAISAN KUULUMISIA

Isänpäivä 12.11.

I

sänpäivänä isät ja sellaisiksi pyrkivät
nauttivat Maisatuvassa kakkukahvit ja
saivat osakseen muutkin asiaankuuluvat
huomionosoitukset.

Jos joulu ei ollut valkoinen, niin jo uudenvuoden päivänä näytti talvelta.

Kiltteyden vakuutusta

Joulunajan tunnelmaa
Maisassa
Perjantaina 2.12. laulettiin karaokea
Maisatuvassa. Taisi siinä joku joululaulukin helähtää.
Lauantain
perinteisesti
ilmaiseen
Maisan puurojuhlaan osallistui tänä
vuonna ennätysmäärä karavaanareita.
Riisipuuroa ja rusinasoppaa oli kuitenkin
riittävästi, kiitos keittiössä ahkeroineiden Sinikka Miettisen, Tarja Rosvallin
ja Kalevi Tervasen, jotka osasivat ottaa
väenryntäyksen huomioon. Mervi Mäki
toi puurojuhlaan naposteltavaa, kakkuja,
pipareita ja muita leivonnaisia. Myös
glögiä oli tarjolla. Jääkiekkohenkinen
Joulupukki kävi jakamassa lapsille pikku
paketit ja hauskuttamassa lapsia ja aikuisia
sekä ennen kaikkea aluevetäjä Penttiä.

Maisan joulukuoro herkistelee

Maisan joulukuoro, jossa esiintyivät
hallituksen jäsen Jussi Keulas sekä Ritva
Jarmas, Ritva Helenius ja Olli Miettinen, esitti joululauluja.
Illalla sulateltiin puurot Maisatuvassa
tanssien Iltaset-yhtyeen tahdittamana.

Myyjäisten tarjontaa

Leena Aittoniemi ja Eija Helin saivat
tuotekorit ansioistaan Maisansalon hyväksi

Sunnuntaina olivat arpajaiset, jossa
pääpalkintona arvottiin seitsemän kilon
kotimainen joulukinkku. Onnetar suosi
Ritva Jarmasta. Toimikunta esittää
kiitokset kaikille arpajaispalkintojen
lahjoittajille.

Joulua
Maisansalossa
vietti
19
vaunukuntaa. Edes lumen puute ei
haitannut rauhallista joulutunnelmaa.
Rantasauna oli perhesaunakäytössä
varausten mukaisesti ja myös Penttisauna oli joulunviettäjien käytettävissä.
Tapaninpäivän myrsky loi oman
jännityksensä joulunviettoon, mutta
onneksi vahingoilta säästyttiin.
Leuto talvi on pitänyt maiseman
vähemmän jouluisena, mutta kaikki eivät
ole myöskään kaivanneet viime vuosien
pakkasia ja suuria lumimääriä. Säiden
haltijalta toivoisi kohtuutta kaikessa,
vesi- ja lumisateessa sekä pakkasessa,
ja ennen kaikkea niiden ajoituksessa.
Toisaalta poikkeavat sääolot antavat
mahdollisuuksia normaalista poikkeaviin
toimintoihin. Harvoin on mahdollista
järjestää Näsijärvellä rantakalaongintaa
tammikuussa, kuten Maisansalossa on

Myyjäiset onnistuivat myös hyvin. Tarjolla
oli runsaasti erilaisia joulutuotteita ja
-ruokia sekä monipuolisia käsitöitä.
Liisa Rekola Maisansalon naapurista
myi paikallisia leivontatuotteita, joululaatikoita ja -limppuja. Myyjäisten
yhteydessä alueisäntä Pentti muisti
tuotekorilla Leena Aittoniemeä ja Eija
Heliniä, jotka ovat kesän aikana hoitaneet
alueen kukkaistutukset, järjestäneet
nuorille askartelua ja muuta ajanvietettä
sekä osallistuneet muutoinkin alueen
viihtyisyyden ylläpitoon.
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tarkoitus tehdä.
Uutta vuotta vastaanottamassa oli yli
sata vaunukuntaa ja kolmatta sataa
karavaanaria perheineen. Suurin osa
oli Maisan kausipaikkalaisia, mutta
vieraitakin oli runsaasti eteläisestä
Suomesta.
Perjantaina
tanssittiin
Maisatuvassa karaokelaulajien tahdissa.
Lauantaina olivat myyjäiset, jotka
perinteiseen tapaan onnistuivat hyvin.
Illalla Pastori Pohjalaisen orkesterin
tahdissa tanssittiin vuoden 2011 viimeiset
ja uuden vuoden 2012 ensimmäiset
tanssit.
Vuosi
vaihtui
näyttävän
ilotulituksen saattelemana.
Ennen vuoden vaihtumista kiiteltiin
aluevastaavia, Lea ja Pentti Virtasta,
kuluneen vuoden ponnisteluista ja
luovutettiin heille hieno, visakoivuinen
Tappara-kello, jonka hankkimiseen
tarvittavien varojen keräyksestä vastasi
Sinikka Miettinen. Myös Ilveksen
kannattajat osallistuivat keräykseen sekä
nekin, joita jääkiekko ei sanottavasti
kiinnosta. Tämä osoittaa sen, että karavaanarihenki on vahvaa ja että Lean ja
Pentin toimintaan isäntäparina ollaan
oltu tyytyväisiä. Kellon on valmistanut
maisansalolainen Timo Selin ja sen
luovuttivat Lealle ja Pentille raikuvien
aplodien saattelemina yhdistyksemme
puheenjohtaja Harri Järveläinen, Sinikka
Miettinen ja tunnettu Ilves-mies Ari
Leivonen.

Traktorin hankinta
Maisansaloon saatiin vihdoinkin kauan
kaivattu traktori. Uusi John Deere tulee
palvelemaan lumitöissä ja kaikessa muussa

missä tarvitaan järeämpää työkalua.
Traktorin varustukseen kuuluu mm.
etukauha, perälevy ja lumiaura. Mikäli
viime vuosien tapaisia lumitalvia vielä
tulee, saadaan traktorin hankintahinta
kuoletettua
muutamassa
vuodessa.
Tänä talvena ei vielä ole lumitöillä
suuremmin konetta rasitettu, mutta
kunhan ilmavirtaukset kääntyvät itään,
niin talvikin tulee entisellä voimallaan ja
John Deere pääsee näyttämään todellisen
luonteensa.

Uudet Molokit

Maisan uusin ylpeys.
Uusi John Deere
-traktori lunta
odottelemassa

Ajokaivo ja molokit
Maisansalon jätehuoltoa on myös
parannettu
merkittävästi.
Alueella
on
nyt
ajokaivo
asuntoautojen
harmaavesisäiliöiden
tyhjentämiseen.
Roskasäiliöt on vaihdettu kahteen viiden
kuution Molok-jätesäiliöön. Molokit
ovat entisten roskasäiliöiden paikalla
ja ajokaivo niiden välittömässä läheisyydessä.

Kiitos
Kiitos kaikille maisansalolaisille
muistamisesta uudenvuodenjuhlissa.
Pyrimme olemaan tämänkin vuoden
aikana luottamuksenne arvoisia.
Tehdään yhdessä vuodesta 2012
hyvä vuosi.
Lea ja Pentti Virtanen

Vuoden vaihteessa kausipaikkalaiset palkitsivat
Maisansalossa kausipaikkalaiset palkitsivat alueisäntäparin aktiivisesta ja pyyteettömästä toiminnasta
Maisassa. Lea ja Pentti Virtanen saivat lahjaksi Ilves-lippalakit, saunareissuihin Ilves-repun ja Tapparaseinäkellon. Kiitokset sekä palkitsijoille hienosta huomionosoituksesta että Lealle ja Pentille laskemattomasta
ajasta yhdistyksen hyväksi.
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Männikön
tontut
joululeikkien
tiimellyksessä

Lapset piparitalkoissa

Nukketeatteri oli ihan helmi

Joulupöydässä ohjelmaa seuraten ja yhteiselosta nauttien

Pikkujoulu

V

iikonloppu on tulossa, ei silti
ihan tavallinen vaan, perinteinen
pikkujoulu.
Touhua riitti laitella paikkoja kuntoon.
Vie sitä, tee tota, tuo tullessa. Tulihan sitä
valmista.

Joulupuuta rakennetaan

Perjantaina
pitkin
päivää
saapui
pikkujoulun viettäjiä, myöskin meidän
leipurimme Jyrki ja Mirja Haapala.
Hän yllätti meidät leipomalla leipää sekä
limppua. Seuraavana aamuna hän pyöräytteli hiivaleipiä. Arvata voi, olivatko
kaikki hyviä. Menekistä päätellen kyllä oli.
Lauantaiaamu valkeni kirpakkana. Tuntui
ihan oudolta kun ei satanut vettä.
Meidän
mieskvartetti
valmistautui
puuron keittoon, Kari, Mauri ja Pauno.
Vanhoja konkareita kaikki, ainakin tällä
alalla.
Lapset kokoontuivat Sarin johdolla
piparien koristeluun. Sitten olikin jo kiire
takkatuvalle.
Siellä
tyttömme
esittivät
Maija
Honkaniemen
suunnitteleman
ja
ohjaaman ”Siilin joulun” nukketeatterina.
Yleisömenestys oli taattu.
Saunat olivat jo päivällä, jotta kaikki
ehtivät juhlaan.
Jouluglögin kera Lasse ohjasi juhlijat
paikoilleen. Sali täyttyi ääriään myöten.

Nysse...eikun pukki tuli. Jännitys
suorastaan hehkuu poskilta...

Lasse Ihantola toivottaa Männikön joulun
avatuksi ja väen tervetulleeksi

Heti alkuun kunnioitettiin hiljaisella
hetkellä perustajajäsen Birgitta Lassilan
pois menoa.
Pica-viesti 1•2012 7

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Katin ja Sannan laulaessa Männikön
tytöt esittivät Maija Honkaniemen
suunnitteleman
sketsin
muodossa
tonttuleikkejä. Tonttujen asut kuvastivat,
ehkä heidän nuoruusaikaansa.
Sitten maistuivatkin jo puuro, kahvit ja
tortut.
Minnan esittämän runon jälkeen laulettiin
yhdessä joululauluja. Varmastikin oli
mielissä odotusta.
Nuorempi väki mietti, miten pukki pääsee
tulemaan, kun ei ole lunta.
Sitten alkoi kuulua kopinaa. Sieltähän
pukki tuli lahjasäkkien kanssa, tonttu oli
tullut avustamaan.
Kyllä siinä lasten silmät tuikkivat kilpaa
kuusen kynttilöiden kanssa. Tonttu avusti
lahjojen jakamisessa.
Lahjat oli jaettu, laulut laulettu, alkoi
kiireinen väliaika. Paikat nopsaan
kuntoon illan tansseja varten.
Pastori Pohjalaisen tahdittamana oli
hyvä sulatella täysinäistä vatsaa. Nyt oli
vanhemmallakin väellä hauskaa, kun
oikein oli meno päällä.
Nyt vaan oottelemaan oikeaa joulua.

Vuoden vaihtajaiset... Uuteen
2012

Tonttujoukko oli jo hiipinyt jo niin kauan varpahillaan, että alkoi jo nukuttaa

Välillä joulunvietto meni ihan piirileikiksi

Ja pitihän pukille myös laulaa...

Uutena vuotena alkoi jo taas makkarakin
maistua

Vuoden toimikuntalaiset: Kirsti ja Antti
Kiviaho

Pikkujoulun leipurimestarimme Mirja ja
Jyrki Haapala

Vankkurimännikön yöpymiskilpailun
voittivat Eila ja Leo Rintamäki. Leo (vas.)
vastaanottamassa vuosikorttia Arto
Ojalalta.

Perjantaina aloitettiin karaoketansseilla.
Meno oli päällä. Kaikilla oli hauskaa.
Aatoksi saimme maan valkoiseksi,
lämpötilakin oli pakkasen puolella.
Varsinaisen ohjelman lapset aloittivat
kodalla tinaa valaen Sarin ja Timon
johdolla. Hyvä kun kaikki mahtuivat.
Vuorotella täytyi. Kello 18 alkoi lapsille
suunnattu ilotulitus. Mitä upeimpia
valokuvioita sai ihastella taivaalla. Olihan
siinä rytinää ja ryskettä. Nuorimmat
katsoivat
parhaimmaksi
katsella
sisätiloista.
Aaton tanssit tahditti karavaanareiden
suosikki Tapio Siimes.
Ennen puoltayötä julkaistiin Vankkurimännikön yöpymiskilpailun voittajat Eila
ja Leo Rintamäki. He saivat vuosikortin
palkinnoksi. Onnittelut heille.
Vuoden
toimikuntalaisiksi
isännät
valitsivat Kirsti ja Antti Kiviahon. Onnea
myöskin heille.
Puoliltaöin oli aikuisten ilotulitus.
Taasen on vuosi vaihdettu.
ONNELLISTA VUOTTA 2012!
Vankkurimännikön toimikunta
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Aurinkokennon koetestaus

Hiukan historian havinaa
Aurinkokennoista ensimmäinen toiminnallinen aurinkokenno on valmistettu jo
1883.
Varsinaisesti
aurinkosähkön
ajan
arvioidaan alkavan vuodesta 1954.
1970-luvun öljykriisi vauhditti alan
tutkimuksia ja kehitystä alkoi tulla
enemmän.
Joten vanha keksintöhän tämä on.
Oma testaukseni tapahtui
juuri
pimeimpään aikaan loka-joulukuussa
2011 ja aurinkoa ei juuri näkynyt.
Valoisana päivänä kenno lataa jonkin
verran, noin 5 %, kun aurinkoisena
päivänä on lähes 100 %
Testaamani aurinkokennon maksimiteho
on 20W, joten tämä on sieltä
pienitehoisimmasta päästä.
Kyllä tälläkin akkua saadaan ladattua,
mutta kulutusta ei pimeimpänä aikana saa
olla suuria määriä.
Laitepaketissa ovat mukana johtosarjat
(huomattava on, että mitä pidemmät
johdot, sen suurempi virtahäviö), pieni
akku, lataussäädin ja led-valosarja.
Tässä yksilössä oli mukana myös
aurinkokennon kantokassi eli tämä on
sellainen ns. retkimalli, jonka voi ottaa
mukaan matkalle.
Asennus on helppoa, ohjeet ja kuvakkeet
ovat selkeät. Aurinkokennon ulkomitat
ovat 140 x 90 x 25 mm.

kuten
ylilatauksen/ylipurkauksen/
ylikuormituksen esto, oikosulkusuoja ja
ristiinkytkentäsuoja.

osan latausäätimessä valmis pistoke,
johon voi laittaa aurinkokennon
säätimeltä tulevat johdot.

Toki onhan se niin, että suojaukset
estävät sen että laitteet eivät vahingoitu
tai mene rikki kun suojaus laukeaa.
Laitteeseen
on
saatavana
myös
ukkossuojaus lisävaurusteena.

Vaivantonta ja helppoa sähköä tällä
saadaan, kunhan vaan aurinko paistaa.
Asennus on syytä tehdä kunnolla.
Katolla on paras paikka ja kiinnikkeitä
on saatavana monta erilaista mallia.
Läpiviennit on laitettava huolella ja
mieluummin ammattimiehillä.
Talvellahan kennon päältä pitää harjata
lumet pois ja kun se on katolla niin
tikkaita tarvitaan.
Etelän
talvehtijoillahan
näitä
on
lähes jokaisella ja eurooppalaisilla
matkailuautoilijoilla myös.

Kokeilin aurinkokennoa ikkunan läpi
autossa ja sitten ulkoilmassa suuntasin
kennon aurinkoa kohti. Luonnollisesti
ulkona sen teho oli parhaimmillaan.
Jos olette hankimassa aurinkokennoa
matkailuvälineeseenne, tarkistakaa että
lataussäädin on sellainen, joka soveltuu
geeli/agm-akuille ja ottakaa vähintään
50W mieluummin 80W tai 2 x 50W
kenno. Silloin se on riittävän suuri
teholtaan.
50-100W kennojen hinnat vaihtelevat
300-800 €. Lataussäädin on yksi tärkein
osa kokonaisuudessa, siinä ei kannata
säästää.
Monessa matkailuautossa on asunto-

Ei huono investointi, mutta aika
paljon sillä rahalla kyllä sähköäkin saa
leirintäalueella.
Kaikkia pitää olla ja kun sillä naapurillakin
on, niin kyllähän se minullakin täytyy
olla.
Ei muuta kuin aurinkokenno-ostoksille.
Matkailuautoterveisin
Väiski

SILMÄLASEISTA
CARAVANALENNUS

-20 %

Lataussäädin on pieni, jossa on led- valot,
jotka näyttävät latauksen toiminnan
kennolta akulle.
Tämä lataus on toteutettu kahdella MOSsarjapiirillä. Normaalisti ne on diodeilla
toteutettu.
Asiantuntijat
väittävät
MOS-sarjapiirillä tehdyn vähentävän
jännitehäviön puoleen; mene ja tiedä.

RAUTATIENKATU 14, 33100 TAMPERE 10
Puh. 03-212 9363. Palvelemme: ma 9.30-18,
ti-pe 9.30-17, la 10-14

Kaikenlainen suojaus on lähes täydellistä,
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Nämä on nähtävä. Noin
Vaihtovaunuvalikoimassa esim.:

SOLIFER GOLDIE 580 MHT -96 8 600 €
Edullinen Solifer hyvillä lämmitysvarusteilla. Nestelämmitys kaasulla ja sähköllä,
lattiassa nestekiertoinen.

LMC MÜNSTERLAND 560 MDK -04

15 500 €

Siisti perhemalli neljällä valmiilla vuoteella.
Alde-nestelämmitys kaasulla ja sähköllä,
tehokas Alde-lämmitys myös lattiassa,
tavaraluukku ym.

ADRIA CLASSIC 663 UK -06 18 800 €
Suosittu lapsiperheen malli, jossa takana
olevien kerrosvuoteiden lisäksi keskellä
kääntyvä ylävuode.

POLAR 520 CTH -99
10 500 €
Siististi pidetty vaunu pitkittäisellä
takavuoteella. Nestelämmitys kaasulla ja
sähköllä sekä lattialämmitys.

SOLIFER GOLDIE 500 -00 10 500 €
Erittäin siististi pidetty vaunu, joka sopii
lähes kaikkiin vetoautoihin. Nestelämmitys
kaasulla.

KABE AMETIST XL KS -00 12 900 €
Hieno yksilö. Varusteissa lattialämmitys
nestekierrolla, iso pakastinjääkaappi, mikro, suksi-tavarakotelo ym.

HOBBY 460 UFE Excellent -10 15 900 €
Uutta vastaava vaunu lähes kaikkiin vetoautoihin. Edessä valmis vuode kahdelle,
tavaraluukku vuoteen alle, Truma-lämmitys.

DETHLEFFS CAMPER 510 V -06 17 500 €

SOLIFER ARCTIC 520 -05 17 800 €
Hieno yksilö varusteina mm. Alde-nestelämmitys kaasulla ja sähköllä. lattialämmitys, kaasu-uuni, radio ym.

KABE AMETIST XL KS -06 21 500 €
Rahoitus ilman käsirahaa esim 370,-kk.
Hienossa kunnossa oleva Kabe runsain
keittiö- ja komerotiloin.

SOLIFER FINLANDIA 560 MH -07 23 900€

CABBY 570 -08
24 500 €
Laadukas ruotsalainen parivuoteella.
Alde-nestelämmitys kaasulla ja sähköllä,
lattialämm., radio, ajonhallinta ym.

Tyylikäs erillisvuoteinen hyvin varustein.
Alde-nestelämmitys kaasulla ja sähköllä,
lattialämmitys, mikrouuni, kaasun ulosotto.

Uudenver. erillisvuoteinen vaunu kuudella makuupaikalla. Mm. 2xylävuodekaappi, telttapalvelu, kaasun ulosotto, alum.
vanteet, cd-radio.

Vaihtoautovalikoimassa esim.:

HYMER SOLIFER MOBILE 644 -98
23 900 €
Hieno, vähän ajettu yksilö, jossa
tuhansien eurojen erikoisvarustelu.
Dometic-ilmastointi ja kiinteä sisältä.

Uudet:
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LMC LIBERTY 551 -05 26 900 €
Hyvin siisti perheellekin sopiva auto neljällä valmiilla vuoteella. Takana alempi
vuode voidaan kääntää muodostaen
ison takatallin.

ADRIA 573 DS -03
26 900 €
6:lla turvavyöpaikalla varustettu edullinen Adria. Takana parivuode ja alla
tavaratila. Suihkutila erikseen, markiisi,
peruutuskamera, radio, lohkolämmitin.

CHAUSSON ALLEGRO 67 Automat
-04 27 500 €
Edullinen puoli-integroitu automaattina.
Korkea varustetaso sis. kaasu-uuni. iso
pakastinjääkaappi, Heki-kattoikkuna, jne.

100 vaunua ja autoa:

SOLIFER S6+ -01
13.500 €
Hyvin siisti vaunu väljällä pohjaratkaisulla. Nestelämmitys kaasulla ja sähköllä,
lattialämm. nestekierrolla, radio, etuteltta.

HOBBY 460 UFE Excellent -07 13 900 €
Uutta vastaavan siisti peli. Edessä parivuode pitkittäin.Trumalämmitys kaasulla
ja sähköllä.

SOLIFER S5 MHC -03
13 900 €
Siisti Solifer perheversio, jossa takana
yksi kiinteä ylävuode ja taittuva ylävuodekaappi -yhdistelmä. Alde-lämmitys.

HOBBY Excellent 500KMFE -07 14 500 €

DETHLEFFS SE500 DB -09 17 900 €
Rek. 2011. Tyylikäs käyttämätön esittelyvaunu nyt tarjouksessa. Avara pohjaratkaisu pitkittäisellä vuoteella.

HYMER LIVING 560 -07 17 900 €
Hyvin siisti perhemalli neljällä valmiilla
vuoteella. Rahoitus ilman käsirahaa esim.
300,-kk. Uudehko Isabella Ventura.

SOLIFER FINLANDIA 550 TBR -04 17 900€

SOLIFER ARCTIC 560 MH -05 18 500 €

POLAR 590 CTX -08
25 500 €
Käyttöönotto 5/2010. Tyylikäs nahkasisustainen kahdella istuinryhmällä.
Alde-lämmitys kaasulla.

CABBY 650 + -10 32 800 €
Uutta vastaava vaunu pitkittäisellä takavuoteella. Paljon komeroita ja avaraa
tilaa. Erikoisvarusteena Omnistor-kotelo
markiisi.

DETHLEFFS ADVANTAGE T 6571 -05
32 900 €
Isolla poikittaisella vuoteella varustettu
matala malli. Mm. kahdet turvatyynyt, ABS
ja luistonesto, peruutuskamera ym.

HOBBY T 600 FC -07 37 900 €
Vähän ajettu näppärän kokoinen malli
pariskunnalle pitkittäisellä takavuoteella
ja vastakkain istuttavalla oloryhmällä.
Truma-lämmitys kaasulla ja sähköllä,

Hieno vaunu, jossa leveä kori, paljon
komerotilaa, Alde-lämmitys kaasulla ja
sähköllä, lattialämmitys, tavaraluukku
takana, radio ym.

Lapsiperhemalli neljällä valmiilla vuoteella. Truma-lämmitys kaasulla ja sähköllä.
Tavaraluukku sivulla.

Siisti erillisvuoteinen varusteina Aldenestelämmitys kaasulla ja sähköllä,
lattialämmitys nestekierrolla, radio ym.

Tutustu päivitettyyn
valikoimaamme
tarkemmin myös netissä:
www.eralaukko.fi

HYMER VAN 572 -07 39 500 €
Virheetön vähän ajettu erillisvuoteinen
suurella tavaratilalla. Varusteissa Fordaudio, vakionopeus, Truma-lämmitys
kaasulla ja sähköllä ym.

LMC LIBERTY 652 TI -07 41 500 €
Erittäin vähän käytetty ja ajettu uuden
veroinen LMC pitkittäisellä takavuoteella.
Varusteissa myös markiisi, pyöräteline,
Heki-kattoikkuna, hyttysovi, ym.

CARAVAN ERÄLAUKKO OY
Caravantalo Hervannassa • Ahertajankatu 7, Tampere • Puhelin (03) 317 2800 • Ark. 9-17, la 10-14

2011-12

TA

TAPAHTUMAKALENTERI

HIIHTOLOMALLA
MÄNNIKKÖÖN

M = MAISANSALO
V = VANKKURIMÄNNIKKÖ
*) = ohjelmamaksu/orkesteri
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

HELMIKUU
Miesten Saunailta 		
4.2.		
M
Loppiainen		6.-8.1.		V
Laskiaisrieha
		
17.-19.2.		
M
Hiihtoloma
24.2.-4.3.		
M
Pilkkikisat
		
25.2.		
M
MAALISKUU
Hiihtolomaviikonloppu
Naisten Saunailta 		
Olutpilkki
		

02.-04.3.		
10.3.		
17.3.		

V
M
M

HUHTIKUU
Pääsiäinen

		

06.-09.4. 		

M*),V*)

TOUKOKUU
Vappu Varaslähtö
Kevätsiivoustalkoot		
Äitienpäivä
		
Siivoustalkoot
		

27.4.-01.5.
11.-13.5.		
12.5.		
19.5.		

M*), V*)
V
M, V
M

KESÄKUU
Rock 50-60 -luvuilta
Juhannus
		

08.-10.6. 		
22.-24.6. 		

M*)
M*), V*)

HEINÄKUU
Petanquekisat
Pubitikkakilpailut		
Karaokekilpailu

06.-08.7. 		
20.-22.7.		
20.-22.7. 		

M*)
V
M

ELOKUU
Minigolf kilpailu
03.-05.8.		
M
Musiikkitapahtuma		02.-05.8.		V
Rannaltaonginta
18.8.		
M
Wanhanajan tanssiviikonloppu 24.-26.8.
M*)
SYYSKUU
Texas Holdem´-pelit
07.-09.9. 		
M*)
Syyssiivoustalkoot		28.-30.9.		V
LOKAKUU
Valojuhlat
Kaamosjuhlat ja naamiaiset
Siivoustalkoot
Sambakarnevaalit

05.-07.10.
12.-14.10.		
20.10.		
26.-28.10.

M*)
V*)
M
M*)

MARRASKUU
Isänpäivä

10.11.		

M, V

JOULUKUU
Itsenäisyyspäivä		05.-06.12.		V
Puurojuhla		08.-09.12.		V
Puurojuhla
07.-.09.12.
M*)
Uusivuosi
		
28.12.-01.1.
M*), V*)
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Lumivarma
hiihtolomapaikka
viikolla 9
• alkuviikolla pääosin
omatoimista ohjelmaa
• Lasten perinteiset
hiihtokilpailut ym.
• Nuorten karavaanareiden disco
• Kilpailuja myös aikuisille
• Karaoketanssit
pe ja la -iltoina
Kts. tarkempi ohjelma Männikön
sivuilta ennen lomaviikkoa
www.vankkurimannikko.fi
Tervetuloa viettämään mukava
hiihtoloma Männikköön!

PICA-KOKKI

Heippa vaan karavaanarit ja oikein
hyvää alkanutta vuotta 2012!
Laitan tässä pari helppoa
ja mielestäni toteuttamiskelpoista ruokaohjetta.
TÄYTETYT
UUNIPERUNAT
(4-6 hlö)

BROILERIMAKARONILAATIKKO
(4-6 hlö)

4-6 suurta Rosamunda-perunaa
Pese perunat kuorineen ja puolita
ne. Asettele vuokaan, kaada tilkka
öljyä jokaisen puolikkaan pintaan
ja ripottele hieman suolaa. Laita
180 asteiseen uuniin noin 40-50
min. kunnes perunat ovat kypsiä.

1 ps (400 g) makaroneja
2 kanaliemikuutiota
450 g broilerinsuikaleita
1 nippu kevätsipulia varsineen
1 rkl currya
1 tl sitruunapippuria
8 dl maitoa
2 munaa
Pinnalle:
3-4 tomaattia viipaleina
noin 2 dl
mozzarellajuustoraastetta

KINKKU-AURAJUUSTOTÄYTE
1 pieni purkki ananasmurskaa
n. 150 g aurajuustomurusia
150 g kinkkusuikaleita
1/2 dl silputtua persiljaa
1 purkki (200 g) kermaviiliä
1 tl mustapippuriroihetta
Sekoita kaikki ainekset keskenään.
TONNIKALATÄYTE
1 purkki tonnikalaa chilikastikkeessa
1/2 purjosipulia
1 purkki (200 g) ranskankermaa
1 rkl hienonnettua tilliä
Leikkaa purjo ja hienonna tilli.
Sekoita aineet keskenään.
Tarjoa uuniperunat täytteiden kera.
Ps. Täytteet sopivat myös
eväsleipien väliin.

Keitä makaronit pakkauk-sen
ohjeen mukaan kanaliemivedessä.
Mausta ja paista broilerisuikaleet, hienonna sipulit
varsineen ja lisää pannulle.
Sekoita kaikki laatikon ainekset
ja kaada seos voideltuun
uunivuokaan.
Levitä päälle tomaattiviipaleet
sekä juustoraaste.
Laita vuoka noin 200 asteiseen
uuniin noin 45 min. kunnes
munamaito on hyytynyt ja pinta
saanut väriä.
Talviterveisin
Pertti Antila (SFC 21772)

Maisansalon yöpymiskilpailun voittaja

Kuvassa Tuula ja Risto Poravuori vastaanottavat alueisäntä
Pentti Virtaselta vuosikortin yöpymiskilpailun palkintona.
Poravuoret viihtyivät Maisansalossa vuonna 2011 24 vrk ,
jolla voitto heltisi. He ovat viihtyneet Maisansalossa hyvin,
paikan siisteys, viihtyisyys ja hyvät palvelut ovat olleet
ensisijaiset kriteerit, jotka ovat saaneet Poravuoret tulemaan
Maisansaloon kerta toisensa jälkeen.

VITSIN TYNKÄÄ...
HK:n siniset mikrossa

Kaksi HK:n sinistä laitettiin mikroon pyörimään, aikansa kuluttua
makkarat kuumentuivat, ja toinen niistä räjähti mikron seinään.
Toinen makkara totesi tyytyväisenä:
- Sinä olet Heikoin Lenkki.

Pohojalaanen kosiomatka

Ylistarolaastyttö ja laihialaaspoika riiasivat ja poika jo ajatteli ruveta
kosimahan, kun tuntuu niin mukavalta tuo tyttö ja oli nätimmästä
päästä, niin kuin kyröläästytöt aina.
Tyttö oli komian luantoonen ja sanoo notta kyllä muuten, mutta
hänellä on neljä ehtua: taloon pitää olla kaksfooninkinen, maata sata
hehtaaria, mersu pihas ja sen pitää olla 22 cm.
Poika meni masennuksis kotiansa ja kertoo eherot isällensä. Isä punoo
päätänsä ja sanoo, nottei taira naimiskaupasta tulla mitää, kun nua
eherot on tuallaasia. Taloohan meillä on kaksfooninkinen, mettää ja
maata on toista sataa hehtaaria ja hopianvärinen mersu on pihas,
mutta pätkääsemähän meillä ei ruveta.

Sokea laskuvarjohyppääjä

Mistä sokea laskuvarjohyppääjä tietää, että maa lähestyy?
- Siitä, kun opaskoiran naru alkaa löystyä.

Synnytystuskia

Mies vei vaimonsa synnytykseen ja lääkäri sanoi, että hänellä on
käytössä uusi kone, joka siirtää osan rouvan tuskasta tulevaan isään
helpottaen näin synnytystä. Mies tietysti suostui ja lääkäri asensi
kymmenen prosenttia synnyttäjän tuskasta mieheen. Ei tuntunut
missään. Kaksikymmentä prosenttia. Mies oli aivan rentona. Lääkäri
väänsi säädintä ja laittoi koneen viiteenkymmeneen prosenttiin, ja
sitten sataan. Nainen synnytti, ja mies voi hyvin! Onnellinen perhe ajoi
taksilla kotiin, ja kotiovella makasi posteljooni kuolleena!
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Bertta Talonen muistelee
Vankkurimännikön alkuaikoja
Saunasta aloitettiin

E

nsimmäinen vuokrasopimus Virtain
kauppalan ja SF-Caravan Pirkanmaan
kerho ry:n kanssa allekirjoitettiin 1.4.1976
yhdeksi vuodeksi kolmen hehtaarin
alueesta. Edessä oli rakentamistyö
alueen saamiseksi matkailukäyttöön.
Rakentaminen alettiin, kuinkas muuten,
saunasta. Osa miehistä rakensi saunaa
ja osa raivasi lepikkoa vaunupaikkojen
saamiseksi.
Saunan
rakentamiseen
tarvittavat puutavarat tuotiin alueelle
7.5.1976 ja heti seuraavana päivänä
alkoivat hihat heilua ja sauna hahmottua.
Ahkeroinnin tuloksena sauna valmistui
jäsenistön
käyttöön
juhannukseksi,
jolloin pidettiin viralliset avajaiset
juhannustansseineen. Arvo Vakkala
toimi rakentamisen vetäjänä, alueisäntänä
toimi Seppo Formulahti ja ensimmäiseen
toimikuntaan kuuluivat heidän lisäkseen
Aarne Hilden, Pentti Hokkanen, Päiviö
Järvinen, Risto Kari, Matti Koli, Reijo
Lehtonen, Raimo Lipsonen, Markku
Rapatti, Veikko Talonen ja Rainer
Virevesi.
Alueen ahkerat naiset huolehtivat
talkoolaisten huollosta. Tammisen Inkeri
vei poikansa ongelle heti aamusta niin, että
päivällä saatiin talkoolaisille kalakeittoa.
Rakentaminen vaati paljon rahaa ja
tavaralahjoituksia. Rahaa oli vaikea saada,
mutta tavaralahjoituksia tuli kiitettävästi,
sillä rakentajat käyttivät henkilökohtaisia
suhteitaan yrityksiin päin.

Saunan jälkeen grillikatos

Saunan
valmistumisen
jälkeen
rakentaminen
jatkui
grillikatoksen
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tekemisellä ja huussirakennuksia piti
kohennella (= siirrettiin puuceita uuteen
paikkaan) aina tarvittaessa. Tekemistä
riitti ja talkoohenki oli hyvä.
Alueen sähköjä kunnostettiin myyjäisistä
saaduilla
tuotoilla.
Esimerkiksi
Bertta leipoi sämpylöitä, joita sitten
viikonloppuisin myytiin alueella. Aluetta
hoidettiin talkoovoimin ja pyrittiin
pitämään auki ympäri vuoden. Vakituisen
isännän puuttuessa palveluja piti jotenkin
pyörittää. Rahastuksen kävi Bertta
hoitamassa ajamalla Mäntästä Virroille.
Joskus tuli yhden vuorokauden maksu,
joskus useamman, mutta palvelu pelasi.
Naapureiden kanssa yhteistyö oli vähäistä.
Kultavirroilla Raikas Mäkinen hääräili
omien bisnestensä kanssa - mansikoita
ja vattuja kasvoi lähipelloilla, siat ja
lampaat olivat lähellä alueen pihapiiriä.
Vanhainkoti eli omaa elämäänsä aina
tuhoisaan tulipaloon asti vuonna
1979. Patolammen rannassa olleessa
”mummonmökissä”
oli
muutaman
vuoden
vanhempi
naishenkilö
vuokralaisena, jossa alueen naiset kävivät
naapurissa kylässä.

vievien lämmitystoimenpiteiden vuoksi.
Rakennettiin oleskelutiloja ja tanssisali
sitä mukaa, kun pystyttiin.
Alusta asti mukana olleet Bertta ja Veikko
Talonen ovat olleet tärkeässä roolissa
Vankkurimännikön taipaleella. Bertta
on vaikuttanut alueen ja yhdistyksen
tasolla pitkään ja karavaanitoiminta
on jatkunut tälle vuosituhannelle asti.
Hänelle on ollut sydämenasia, että vieraat
kuin oma väki alueelle tullessaan kokivat
olevansa tervetulleita. Bertta olikin aina
ystävällisesti vastaanottamassa kulkijoita.
Bertta menetti elämänkumppaninsa
ja ahkeran talkookaverinsa Veikon
vuonna 1990. Alueen 30-vuotisjuhliin
kunnostettiin Patolammen ranta-alue,
joka nimettiin Talosen rannaksi. Bertta
itse viettää eläkepäiviään Mäntässä
palvelutalo Sarapihan ryhmäkodissa.
				
Väinö Leppänen
21.11.2011

Huvikumpu syntyi lastenkodista

Lastenkotirakennuksessa alkoi tilojen
kunnostus vuonna 1977, kun alue laajeni
Hauhuun tien risteykseen TVL:n lähdettyä.
Kauppala
osallistui
Huvikummun
kunnostamiseen
parilla
suurella
avustuksella ja tarvikelahjoituksilla.
Alakertaan valmistui sauna, jota
kuitenkin käytettiin kovin harvoin aikaa

Bertta ja tytär Raila

Syyskokousväkeä oli paikalla 121 virallista
kokousedustajaa.

Hallitukseen valittiin uudestaan vas. Minna Alanko
ja Pekka Olsson sekä uusina jäseninä Heikki
Lahtinen ja Antti Kiviaho.

Syyskokous päätti ja valitsi tulevasta

Syyskokouksemme pidettiin jälleen
Tampereen
teknillisen
yliopiston
konetalossa marraskuun 23. päivänä
2011. Paikalla oli asioita käsittelemässä
121
kokousedustajaa.
Kokouksen
puheenjohtajana toimi Harri Järveläinen
ja
sihteerinä
Irkka
Kihlström.
Päätöksiä tehtiin paitsi syyskokoukselle
kuuluvista perusasioista myös Virtain
Vankkurimännikön uuden lisäalueen
ostosta.

Tehtyjä päätöksiä:
- jäsenmaksut pysyivät entisinä
- puheenjohtajaksi valittiin uudelleen
Harri Järveläinen
- Erovuorossa olleiden hallituksen
jäsenten tilalle valittiin Minna Alanko
ja Pekka Olsson uudelleen ja Heikki
Lahtinen ja Antti Kiviaho uusina
jäseninä.
- Aluemaksut pidettiin entisinä eli
1.10.-30.4. 14 €/vrk (ei sis. sähköä) ja

1.5.-30.9. 16 € (sis. valosähkön), ei
jäsenillä korotetut maksut.
- Kausikortteihin tuli seuraavat
korotukset: Vuoden 2012 alusta 12 kk
kausikortti maksaa 480 €, 6 kk 340 €,
3 kk 280 €, 1 kk 200 €.
- Myös Virtain Vankkurimännikön
maa-alueen+lisäalueen hankinta sai
myönteisen päätöksen.

Vuoden 2012 hallitus kokonaisuudessaan. Edestä vas. Minna Alanko, Timo Hännikäinen, Yhdistyksen sihteeri Irkka Kihlströmkin
Harri Järveläinen (pj), Pekka Olsson. Takaa vas. Antti Kiviaho, Juha Keulas, Heikki
näyttää tyytyväiseltä Harri Järveläisen
Lahtinen, Timo Alanko, Irkka Kihlström (siht.)
uudelleenvalintaan puheenjohtajaksi.
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AUTOTAITO OY
PIRKANMAAN

Hatanpäänvaltatie 29, Tampere, p. 010 423 5423

TILAA AUTOLLESI TALVIHUOLTO JA
LAITA SAMALLA
TALVIRENGASASIAT
KUNTOON. PYYDÄ TARJOUS!

l Merkkihuolto ja
varaosat

LÄMPIMÄSTI
LIIKKEELLE!
HANKI WEBASTO!!!!

RENAULT
MEILTÄ MYÖS
HUIPPULAADUKKAAT
VREDESTEIN-RENKAAT

MYÖS MUIDEN
MERKKIEN HUOLLOT.
KYSY MYÖS WEBASTOTARJOUS!

• Hyvä suorituskyky • Erinomaiset ajo-ominaisuudet märällä ja kuivalla tienpinnalla • Suora ohjaustuntuma ja optimaalinen kontakti tienpintaan • Auto
pysyy hallinnassa myös ääritilanteissa • Ajossa erityisen hiljainen • Ajolinjaa
voidaan kaarteissa korjata hallitusti • Hyvä valinta - tee se meillä!

KYSY EDULLISTA
KARAVAANARITARJOUSTA!

-OSISTA

-10 %

S CAR
ALENNU

Kts. myös tarjouksiamme netistä: www.pirkanmaanautotaito.fi

- KORJAAMO • SUZUKI • VOLVO • RENAULT

Lomaile tasokkaasti
ja edullisesti

Kuturanta
Sexsjö
Lukkuhaka
Kalajärvi

Vankkurimännikkö

ETUPASSILLA

joka kuudes yö veloituksetta
Kerää vähintään kolmelta eri alueelta viisi leimaa,
myös treffeiltä. Saat kuudennen vuorokauden
veloituksetta (ei treffeillä).
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Maisansalo
Etuniemi
Tilkunpelto
Krapuranta

!

HUOLTOVAN-KORTILLA
HUOM!
A

Caravan Huiput -alueilla on pidetty hyvin
huolta siitä, että palvelutaso vastaa tämän päivän
matkailijan vaatimuksia.
Huoltorakennuksissa on
hyvän perusvarustelun
lisäksi mahdollisuus koneelliseen pyykinpesuun
ja niiden kuivatukseen.
Lapsille alueet tarjoavat
mielenkiintoiset leikkipaikat. Myös ympäristöstä löytyy mielenkiintoisia
käyntikohteita alueen
oman tarjonnan lisäksi.
Kaikilla alueilla on uimaranta järven tai meren
rannalla.

Mussalo Radansuu
Kesäniemi

Toivotamme Teidät lämpimästi
tervetulleeksi Caravan Huiput -alueille!

Tullaan tutuiksi
OMILLA ALUEILLA
Haastattelijana
Jouko Kinnunen

Heikki, Lauri, Johanna,
Juho ja Mari kesällä 2011

Nyt haastatellaan uutta hallitukseen
2012 valittua jäsentä Heikki
Lahtista ja hänen puolisoaan Maria.

Entä teltan pystytys:

Milloin teidän karavaanarius alkoi:

Mari ja Heikki: Emme käytä telttaa
kuin talvella. Ensimmäinen kerta ei olisi
onnistunut ilman vaununaapuria.

Mari: v.1978 isä osti ensimmäinen
vaunun, joka oli Polar, Pirkanmaan
yhdistykseen liityttiin v.1981 alussa.

Missä
päin
olette
matkustelleet
matkailuautolla/-vaunulla muualla kuin
omilla alueille:

Heikki: Männikössä juhannuksena v.1988
oli ensikosketus vaunuilun saloihin Marin
ja Marin vanhempien kanssa, vaununa oli
heidän Kafinsa. Oma numero, 93620,
tuli jossain 1999-2000 luvun taitteessa.

Mari ja Heikki: Pitkin poikin suomea,
emme ole vielä päässeet ulkomaille,
mutta ehkä joskus ystävien kanssa kohti
Eurooppaa. Susanna pääsi jo viime
kesänä tekemään retken Italiaan vaunuystävien kanssa.

Mikä tai kuka sai teidät innostumaan
karavaanimatkailusta:
Mari: Se tuli kai vanhemmilta perintönä
ja olen aina tykännyt vaunuilusta.
Heikki: Mitä sitä ei tekisi miellyttääkseen
vaimoaan!
Keitä kuuluu perheeseenne:

Mikä on ollut pisin matkailuajoneuvoretkenne:
Mari ja Heikki: Kotimaan matkailua noin
kolme viikkoa.
Hauskin kokemus karavaanialueella:

Mari/Heikki: Meidän lisäksi neljä lasta:
Johanna 15 v., Susanna 13 v., Lauri 9 v.
ja Juho 3v.

Mari ja Heikki: Kouvolan tykkimäellä
yksi sorsa päätti tulla meille kyläilemään,
kaikeksi onneksi vältyimme isommilta
vahingoilta.

Miten sujui ensimmäisen
parkkeeraus leirintäalueelle:

kerran

Mikä leirintäalue on jäänyt parhaiten
mieleesi:

Mari: En ole vetänyt vaunua, kun laki on
puolellani, mutta isän matkailuauton sain
kyllä parkkiin.
Heikki: Onhan noita koneita tullut
peruuteltua ja eihän 740 Dethleffs ja
Toyota Land Cruiser ole mikään pitkä
yhdistelmä.

Mari ja Heikki: Vaasan leirialue,kun
olimme menossa nukkumaan, niin
saimmekin
ryhtyä
kuuntelemaan
Nightwishin keikkaa joka oli 2 km päässä.
Mitä
vinkkejä
antaisitte
uusille
karavaanareille, miten harrastuksesta
tulee entistä mielenkiintoisempaa:

Mari ja
mukaan!

Heikki:

Kaikki

rohkeasti

Millainen on onnistunut karavaanariviikonloppusi:
Mari: Kun saa viettää aikaa mukavien
ihmisten kanssa.
Heikki: Jutustelu, talkoot, sauna ja
limppari!
Kukas teillä kokkaa ja tiskaa leirintäalueella:
Mari: Minähän se taidan olla molemmissa se ykkönen, mutta tytöistä on jo
apua!
Heikki: Minä teen töitä tien päällä,
leirialueella nautiskelen!
Mitkä ovat vahvimmat osaamisalueenne
karavaanaritoiminnassa ja Heikillä
myös yhdistyksen hallitustyöskentelyssä:
Mari: Osallistun toimintaan sen minkä
perheeltäni kerkiän.
Heikki: Olen ollut mukana monenlaisissa
yhdistyksissä,
johtokunnissa
ja
hallituksissa yli 20 vuotta. Jokaisessa
porukassa olen ollut talkoissa sekä
järjestänyt talkoita ja niitä me
tarvitsemme omillakin alueillamme.
Työskentelin 15 vuotta maatalouslomittajana, kolme vuotta sitten siirryin
kiinteistöhommiin Kangasalan seurakuntaan, jossa nykyään toimin kiinteistötyön työnjohtajana. Olen saanut
nauttia työkavereiden luottamusta luottamusmiehenä ja pääluottamusmiehenä
molemmissa työpaikoissani.
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Toivottavasti
elämänkoulustani
on
jotain hyötyä teillekin ja pystyn
olemaan luottamuksen arvoinen myös
hallituksessa.
Kysymys oli vahvuuksista, mutta
heikkoudekseni katson huonon Maisansalon tuntemukseni, viime kesänä
kävimme ensimmäisen kerran. Reissu
ei mennyt ihan putkeen, mutta tulemme
silti varmasti uudelleen oppimaan ja
tutustumaan.
Paljonko
vapaa-ajastanne
karavaanimatkailuun:

kuluu

Mari ja Heikki: 2-3 kk vuodessa vietämme
vaunussa.
Mikä on ollut suosituin tapanne lomailla,
auto-/hotellimatkailu, leirintämatkailu,
laivaristeilyt, lentomatkat:
Mari ja Heikki: Leirintämatkailu on
ykkönen, olemme myös risteilleet ja
kierrelleet kylpylöitä.

Alkuaikoina reissasimme Marin vanhempien autolla.

Mitä asioita painottaisitte eniten
leirintäalueittemme kehittämisessä:
Mari ja Heikki: Jos lapset ja nuoret
viihtyvät, niin vihtyvät myös aikuiset
sekä tietysti paikat ajanmukaiseen
kuntoon!
Onko matkallanne koskaan sattunut
haavereita, millaisia:
Heikki: Haavereita ei onneksi ole
tapahtunut. Navigaattorin kanssa on
ollut joskus erimielisyyksiä tien koosta ja
liikennekelpoisuudesta.
Matkustatteko
lomallanne
yleensä
perheen kanssa tai yhdessä tuttavien/
sukulaisten kanssa:
Mari: Yleensä olemme matkalla oman
perheen kesken, joskus tuttavien/
sukulaisten kanssa.
Heikki: Kyllä mä menisin poikien kanssa
enemmänkin vaunuileen, mutta kun
en ole rohjennut kysyä vaunua lainaan.

Vuonna 2009 hankittiin vähän tuhdimpi veturi

Mikä on mottonne:
Heikki: Kaikkia tarvitaan
Heikki, miltä hallitustyöskentely tässä
vaiheessa alkuvuotta tuntuu:
Heikki: Eihän tässä ole vielä päästy
kunnolla alkuun. Mukava ja varmasti
yhteistyökykyinen porukkahan siellä
päätöksiä tekee. Paljon varmasti tulee
sellaisia asioita, joita en ole edes tullut
karavaanarina ajatelleeksi.
Kiitos haastattelusta, Mari ja Heikki.
Hyvää alkanutta vuotta sekä omilla
alueillamme että Heikillä hallituksessa.

Susanna Pisan tornilla v. 2011
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YHTEYSTIEDOT

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
Sammonkatu 64 B, 33540 Tampere,
puh. (03) 345 2650, fax 345 2660,
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi
Toimisto avoinna tiistaisin
klo 17.00-18.00
(ei aattopäivinä eikä heinäkuussa).

PUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen

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

		
		

VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Hännikäinen
SIHTEERI
Irkka Kihlström

OMAT ALUEEMME:

www.sfcpirkanmaa.fi

		
		

MATKAPUHELIN
0400 511 199
		

SÄHKÖPOSTI
harri.jarvelainen@gmail.com

0400 847 733

t.hannikainen@luukku.com

		

050 524 8857			

irkka.kihlstrom@luukku.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Minna Alanko
		
050 354 0277
		
minna.alanko@luukku.com
Timo Alanko
		
050 355 3709
timo.alanko2@luukku.com
Timo Hännikäinen
0400 847 733			
hannikainen.timo@gmail.com
Juha Keulas
		
040 541 0065
		
juha.keulas@gmail.com
Irkka Kihlström
		
050 524 8857
		
irkka.kihlstrom@luukku.com
Antti Kiviaho					050 515 1048			antti.kiviaho@elisanet,fi
Heikki Lahtinen					040 553 4871			heikki.lahtinen@sahalahti.fi
Pekka Olsson
		
0400 636 275		
olsson.pekka@gmail.com
MAISATOIMIKUNTA
Lea ja Pentti Virtanen
VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Arto Ojala, Antti Kiviaho

		

050 555 0368

		

050 555 0369

		

penti.virtanen@luukku.com
arto.ojala@luukku.com

ENSIAPU-,TURVA- ja AJOHARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen				
Ensiapuryhmä: Heikki Taipale			
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen		

040 719 3875
sinikkamiettinen@wippies.fi
0400731715			heikkimtaipale@gmail.com
0400 511 199			
harri.jarvelainen@gmail.com

MATKAILUAUTOASIAMIES
Väinö Lehtinen

		

0440 640 437

		

vaino.lehtinen@elisanet.fi

TIEDOTUSTOIMIKUNTA/PICA-VIESTI
Jouko Kinnunen
		

0500 737 911

		

jouko.kinnunen@ideatutka.com

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen

040 521 2048

		

rami.sukanen@gmail.com
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Maisan talviriem uja
TERVETULOA MYÖS TALVELLA KÄYMÄÄN

MIESTEN
SAUNAILTA
LA 4.2.

- Saunapuhtaana
uuteen vuoteen
- Tulepa 			
turisemaan
- lauteilla tavataan

LASKIAISRIEHA
17.-19.2.

- Villiä menoa
Maisan rinteillä
pulkalla tai 		
pahvilla
- ja suksikin luistaa

HIIHTOLOMA
24.2.-4.3.

- kts. tarkemmin viikko-ohjelma netistä
tai ilmoitustaululta

PILKKIKISAT
LA 25.2.

- parketilla Pispalansälli ja Sinirytmi,OM

OLUTPILKKI
LA 17.3.

- Maisatuvassa
Pekka Hilden ork.,
OM

NAISTEN
SAUNAILTA
LA 10.3.

- hemmottelua 		
päästä varpaisiin
- 100%:sta 		
stressinpoistoa
- rentoa yhdessäoloa

Infoa Maisansalon tapahtumista ilmoitustaululta ja netistä www.sfcpirkanmaa.fi • OM = orkesterimaksu • PÄÄSIÄISOHJELMASTA TARKEMMIN NETISSÄ JA ENSI NUMEROSSA
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