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Vankkurimännikön musiikkitreffit elokuun alussa keräsi koko joukon taitavia soittajia ja laulajiakin esiintymään.
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Tässä numerossa mm.:
Maisan kuulumisia				
Yhdistyksen syyskokouskutsu 21.11.12
Uusi asuntovaunujen ja -autojen huolto
SMV-vaunut Viinikanniemessä			
Jäähdyspohjalle oma valssi			
Männikön kuulumisia				
Tullaan tutuiksi: Cartrade lähikuvassa
Asiaa varashälyttimistä				
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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.
Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK
Kaikissa ilmoitushinnoissa alv 0 %

Harri Järveläinen

Puheenjohtajan palsta

Olipa nopea kesä

Maisansalossa

T

Edelleenkään ei kaupungilta ole
kuulunut mitään, eikä meidän
vuokrasopimusta ole vielä irtisanottu.
Tampereen
kaupunginhallitukselle
on lähetetty kirje, jossa ilmoitimme
halukkuutemme
neuvotteluihin
Maisansalon alueen ostamiseksi. Jos
tämä kirje edes herättäisi päättäjät
ja asiat menisivät eteenpäin edes
jotenkin.

untuu siltä, että kesä oli juuri
alkamassa ja nyt ovat jo lehdet
kellastumassa. Ilmat ovat viilentyneet,
vaikka eivät ne kyllä ehtineet olla
lämpöisinäkään. Taisimme jo ehtiä
tottumaan kuumiin ja aurinkoisiin
kesäilmoihin, mutta tämä taisikin
olla
normaali
vähäluminen,
sateinen suomalainen kesä. Meidän
toiminnassamme kesä on aktiivista
aikaa, mutta ehkä juuri säiden takia
alkukesä oli hiljaista ja loppukesä
ei saanut menetettyjä kävijämääriä
kurottua kiinni. Toki treffit tuntuivat
olleen vierailijoiden mieleen ja niillä
oli normaalisti kävijöitä.
Vankkurimännikössä
Lainhuuto alueesta on vihdoin
suoritettu, siinä kun oli useampiakin
lisädokumenttien
toimittamisia
viranomaisille
ja
kesälomatkin
viivästyttivät
asian
hoitamista.
Seuraavana toimenpiteenä on maaalueen lohkominen ja rekisteröiminen.
Elokuussa
Vankkurimännikön
toimikunnan vetäjät Arto ja Antti
ilmoittivat lopettavansa hienosti
hoitamansa vetovastuun alueella,
mutta aluepalaverissa lupautuivat
hoitamaan tehtäviä vuoden loppuun
asti saatuaan apuvoimia toimikuntaan
väliaikaisesti.
Nyt
Männikköön
tarvitaan aktiivinen vetäjä ja tietysti
myös toimikunta, joka alkaa hoitaa
aluetta ensi vuoden alusta.
Uusi
sauna
sai
elokuussa
rakennustarkastajan
siunauksen
ja väliaikainen käyttölupa muuttui
pysyväksi luvaksi. Kiitos kaikille
saunan rakentamiseen osallistuneille.

Maisansalon karavaanareista löytyy
video YouTubesta hakusanalla: kromi;
karavaanarit. Video on tehty nyt
kesällä ja siellä näkyy tuttujakin.
Hämyt karaoke
Se
perinteinen
eli
toista
kertaa
järjestettiin
Hämyjen
karaokemestaruuskilpailu
Majamäessä. Nyt kävi niin että
yhdistyksemme keräsi jättipotin eli
yhdistyksemme edustajat voittivat
kaikki sarjat. Naisten sarjan voitti
Minna Rönn, miesten sarjan Keijo
Salokorpi, nuorten sarjan Janina
Koskinen ja lasten sarjan Jere
Paavilainen. Lisäksi Seija Korhonen
tuli kolmanneksi naisten sarjassa.
Onnittelut kaikille, hieno saavutus,
hyvä Pirkanmaa!

perustettu yhdistys: SF-Caravan
Ydin-Häme ry, jonka kotipaikkana
on Hämeenlinna. Nyt liittyneen
yhdistyksen jäsenet ovat irtautuneet
Kanta-Hämeen
yhdistyksestä.
Onnea ja menestystä uudelle
jäsenyhdistykselle.
Kaasulaitteet
Syksyllä
ja
talvella
käytetään
kaasukäyttöisiä laitteita enemmän
kuin kesäisin ja oman turvallisuutenne
varmistamiseksi
teettäkää
kaasulaitteiden
koeponnistus.
Koeponnistuksessa testataan samalla,
että kaasulaitteiden liekinvarmistimet
toimivat. Tarkistakaa myös, että
kaasupullolta lähtevä kaasuletku ei
ole murtunut mitenkään ja siinä on
merkintä -30ºC, joka tarkoittaa että
kaasuletku kestää pakkasta.
Kaunista syysruskaa toivottaen,
			Harri
Ps. Ja syyskokoushan pidetään
Tampereen teknillisessä yliopistossa
ke 21.11.2012 klo 18.30 ja
jäsenkorttien tarkastus alkaa klo
17.30. Toivomme runsasta osanottoa.
Tervetuloa!

Liittokokouskin oli keväällä
Aika kaukana täältä, mutta tulevathan
pohjoisesta monet kokouksiin etelään
eli liittokokous oli vuorostaan PohjoisSuomessa Rovaniemellä. Kokous
sujui hyvässä yhteishengessä ja kaikki
tarvittavat asiat saatiin hoidettua.
SF-Caravan ry:hyn liittyi jälleen uusi
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Uusi asuntoautojen ja
-vaunujen huoltoliike
avattu Lakalaivaan

TAPAHTUMAKALENTERI

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

SYYSKUU
Syyssiivoustalkoot

28.-30.09. V

LOKAKUU
Valojuhlat
05.-07.10.
Kaamosjuhla ja naamiaiset 02.-14.10.
Siivoustalkoot
20.10.
Sambakarnevaalit
26.-28.10.
MARRASKUU
Isänpäivä
JOULUKUU
Itsenäisyyspäivä		
Puurojuhla
Puurojuhla		
Uusivuosi

M*)
V*)
M
M*)

Olemme avanneet uuden asuntovaunujen ja
-autojen huoltoliikkeen Asentajankatu 3:een
Lakalaivassa (ent. SoliferCenterin talo).
• Huollot • Kaasulaitteiden koeponnistukset
• Sähkölaitteet • Kosteusmittaukset/kuivaukset
• Kolarikorjaukset
-kaikkiin merkkeihin
Valtuutettu

-huolto
10.-11.11.

M, V

06.12. V
07.-09.12. M*)
08.-09.12. V*)
28.12.-01.01. M*), V*)

Alde • Primus • Dometic • Thetford
Tervetuloa huoltoon!
Soita puh. 050 340 6363/Seppo Raatikainen

KoskiCaravan

Asentajankatu 3, Lakalaiva, Tampere
Puh. 050 340 6363
(Koskipesun yhteydessä)

P E N A K I I T TÄ Ä

J u k ka Vu o r i l a h t i 8 0 v

Kiitos syntymäpäivänäni 23.5. minua muistaneita!
Pentti Virtanen
Maisansalon aluevetäjä

Lämpimät Onnentoivotuksemme 8.9.2012 johdosta.
SF-Caravan Pirkanmaa ry
Hallitus

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 KEVÄÄLTÄ JA KESÄLTÄ

Kakkua äideille

Äitienpäivän juhlaa

Äitienpäivä
Maisansalossa vietettiin äitienpäiväviikonloppua antamatta sään haitata. Ja
aivan kuin kaikkia äitejä kunnioittaen
aurinko hymyili koko lämmöllään
varsinaisena
äitienpäivänä,
vaikka
perjantai ja lauantai olivatkin sateisia ja
koleita.
Perjantaina
jännitettiin
Maisatuvan
uudesta telkkarista miten Suomi pärjää
Kanadaa vastaan jääkiekossa. Hyvästä
alusta huolimatta kävi niin, että tappio
tuli. Tappion karvasta kalkkia sulateltiin
ottelun jälkeen uusien karaokelaitteiden
ja aiempaa laajemman levyvalikoiman
avulla.
Lauantaina aamutuimaan laitettiin paikat
juhlakuntoon äitien kakkukahvitilaisuutta
varten. Maisatupa täyttyikin lähes kaikkia
istumapaikkoja myöten. Naistenpäivänä
esiintynyt mieskuoro ei nyt ollut täydessä
vahvuudessaan koolla, joten kuorolaulun
sijaan tilaisuuden kulttuuriantina Sakari
Lepola lausui Lauri Viidan runon
”Alfhild” ja Kari Ojala lauloi laulun
”Äideistä parhain”. Laukkufriikki Oy
oli paikalla esittelemässä ja myymässä
erilaisia laukkuja ja muita nahkatuotteita.
Iltapäivällä
askarreltuiin
Leena
Aittokallion johdattelemana pajupillejä,
jotka jäivät vappuna tekemättä, kun kuori
ei silloin suostunut vielä irtoamaan. Nyt
irtosi ja pilli vihelsi. Myös myyjäiset olivat
jälleen ja hyvä tuotevalikoima takasi
menekin.

Kevään siivoustalkoot
Talkoohengessä on voimaa, tämä tuli
taas todistettua lauantaina 19.5., kun
yli 50 maisalaista laittoi paikat talven
jäljiltä siistiin kuntoon. Kelpaa taas
kausipaikkalaisten ja vierailijoiden viihtyä
upealla alueellamme.
Talkoolaisten määrä tai sitten tavallista
kovempi nälkä tai molemmat yhteensä

pääosaa. Ja selvää oli, että Maisatupa
oli ääriään myöten täynnä, koska
viikonlopun hyvä kesäsää oli houkutellut
paljon vieraita kausipaikkalaisten lisäksi.
Lauantaina pidettiin
Formulakisat
polkuautoilla. Kisa oli kovaa ja
varikkopysähdyksillä taktikoitiin.
Tulokset muodostuivat seuraavasti:
Talkoissa jylläsi myös konevoima

Lapset:
1. Oskari Karhu
2. Joona Heinonen
3. Markus Raisio
Nuoret:
1. Janne Haavisto
2. Santeri Mäkinen
3. Matias Ahonen

Talkoolaisille hernekeittoa
saivat aikaan ainoan takaiskun talkoissa.
Hernekeitto kävi vähiin ennen kuin
loppui. Varmaan sen menekkiin vaikutti
myös emäntien keittotaito. Mutta
tästä voidaan ottaa oppia seuraaviin
sopankeittoihin. Keiton maittavuutta ja
riittävyyttä voi säädellä veden tai suolan
määrällä.
Kiitokset kaikille talkoolaisille !

Rock`n Roll viikonloppu
Takatukat olivat muotia, kun kesäkuun
toisena
viikonloppuna
vietettiin
rokkiviikonloppua.
Perjantaina
Maisatuvassa esiintyi Tornado Rock ja
lauantaina orkesteri Äijät. Muutakin
musiikkia soittivat, mutta rokki näytteli

Naiset:
1. Päivi Virtanen
2. Susa Heinonen
Muut kisailijat keskeyttivät jo ennen
lähtöä.
Miehet:
1. Janne Heinonen
2. Marko Takala
3. Mika Fingeroos
Tikkakisa:
1. Veikko Sinikivi
2. Veijo Ehonen
3. Raimo Alho
Onnea sekä formula- että tikkakisavoittajille.
Sammutinhuolto ja myymäläauto tarjosivat myös palvelujaan karavaanareille.

Juhannus
Juhannuksen vietto onnistui myös sään
puolesta hienosti. Kokko poltettiin
suuren yleisömäärän seuratessa. Pastori
Pica-viesti 4•2012 5
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Alakenttä täynnä juhannuksena

Juhannuskokkoa tulivat muutkin jopa vesiteitse katsomaan
Pohjalaisen orkesterin tahdissa tanssittiin
juhannustanssit ja juhannuspäivänä
jäähdyteltiin päiväkaraoken merkeissä.
Kausipaikkalaisten lisäksi Maisansalossa
oli todella paljon vierailijoita ja lähes
kaikki vaunu/autopaikat olivat käytössä.
Juhannuksen
aikaan
järjestettiin
Olympialaiset,
joissa
suomalaiset
pärjäsivät
huomattavasti
paremmin
kuin Lontoossa. Kunniataulu muodostui
seuraavasti:

Nuoret:
1. Jere Kallioinen, 3 heittoa/6 m
2. Eetu Lekander, 2 heittoa/4 m.
Kuulantyöntö kottikärryillä
Naiset:
1. Seija Vaahto, 2,00 m
2. Piia Kettunen ja Sari Kuismanen 1,90 m

Saappaanheitto

Miehet:
1. Toni Ahonen, 2,20 m
2. Eero Virtanen, 2,10 m
3. Tomi Lekander, 2,05 m

Naiset:
1. Sari Kuismanen, 16,35 m
2. Tara Holma, 15,40 m
3. Nuppu, 14,80 m.

Nuoret:
1. Eetu Lekander, 3,20 m
2. Jani Suursalmi, 1,90 m
3. Jere Kallioinen, 1,40 m

Miehet:
1. Nakki, 25,00 m
2. Toni Ahonen, 23,10 m
3. Janne Heinonen, 22,15 m.

Kokonaistulokset kolmen lajin
perusteella:

Nuoret:
1. Jere Kallioinen, 19,30 m
2. Jani Suursalmi, 17,55 m
3. Eetu Lekander, 16,20 m.

Naiset:
1. Sari Kuismanen
2. Piia Kettunen
3. Seija Vaahto.

Vesi-ilmapallon heitto

Miehet:
1. Toni Ahonen
2. Jyrki ja Nakki.

Naiset:
1. Piia Kettunen, 6 heittoa/8 m
2. Maiju, 5 heittoa/8 m
3. Sari Kuismanen ja Anette, 4 heittoa/6 m

Nuoret:
1. Jere Kallioinen
2. Eetu Lekander
3. Jani Suursalmi

Miehet:
1. Jyrki, 8 heittoa/10 m,
2. Timo, 7 heittoa/10 m
3. Toni Ahonen, 6 heittoa/8m

Lasten Olympialaisten kokonaistulokset:
1. Antti Hautajärvi
2. Iiro Takalo
3. Emilia.
Lajeina oli tölkkien kivitys, vesi-
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Juhannuksen kevytliikenneruuhkaa

Kuulantyöntöä kottikärryillä
ilmapallojen heitto pareittain sekä
renkaanheitto.
Osallistujia oli 24 kpl ja kaikki palkittiin.
Petanque
Petanquekisat kilpailtiin 7.7. tyylikkäästi,
kuten ranskalaisen kulttuuripelin henkeen
kuuluukin. Baskereita ei tosin pelaajilla
ollut ja patongin ja punaviinin nauttimista
ei ainakaan pelin aikana havaittu.
Tulokset:
1. Joukkue Suhoset: Heikki, Maija ja Juha
Suhonen
2. Joukkue Pojat: Erkki Peräkylä, Kari
Mäkinen, Harri Huotari
3. Joukkue Tytöt: Ulla Peräkylä, Raija
Mäkinen, Pirjo

Lasten olympialaisten voittajat

Lasten olympialaisissa oli henki korkealla

Karaoke
Karaokekilpailuista 20.-21.7. muodostui
tasokas
kulttuuritapahtuma,
jossa
todelliset
kultakurkut
pääsivät
mittelemään kykyjään. Tuomaristolla
olikin
haastava
tehtävä
saada
mitalisijat oikeaan jakoon, mutta
vankalla ammattitaidolla se onnistui ja
lopputulokset muodostuivat seuraavasti:
Naiset:
1. Elina Gröhn
2. Marjatta Hilden
3. Seija Korhonen
Miehet:
1. Keijo Salokorpi
2. Kari Ojala
3. Seppo Vainikainen
Lapset:
1. Jere Paavilainen
2. Jenna-Julia Ahonen
Nuoret:
1. Janina Koskinen
2. Milja Heinonen
3. Nea Erfving

Hämyjen karaokefinaali
laulettiin Tammelan Marjamäessä 25.8.
ja siellä Pirkanmaan yhdistys menestyi
hyvin.
Lopputulokset olivat seuraavat:
Naiset:
1. Minna Rönn, Pirkanmaa
2. Marja-Leena Multamaa, KaakkoisHäme
3. Seija Korhonen, Pirkanmaa
Miehet:
1. Keijo Salokorpi, Pirkanmaa
2. Pertti Lilja, Forssa
3. Erkki Helin, Lahti
Nuoret:
1. Janina Koskinen Pirkanmaa

Lapset:
1. Jere Paavilainen, Pirkanmaa
2. Viivi Väkiparta, Forssa
3. Carita Jokinen, Kanta-Häme

Minigolf

Petanquen voittajat

Minigolf –kilpailut
pidettiin 4.8.
Maisansalon Tiger Woodsit panivat
parastaan ja tulokset olivat sen mukaiset.
Nuoret:
1. Antti Hautajärvi
2. Santeri Mäkinen
3. Aleksi Lahti.
Naiset:
1. Eija Viitanen
2. Jenni Sneitz
3. Birgit Tuomensalo
Miehet:
1. Pentti Hartikainen
2. Toni Sneitz
3. Arto Latvala

Rantakala
Maisansalon perinteiseen rantakalakisaan
18.8. osallistui puolensataa osanottajaa.
Kolmen tunnin ajan hienossa loppukesän
säässä ongittuaan kisailijoilla oli edessään
totuuden hetki eli punnitus. Kun
lasketaan kolmen kärki kustakin sarjasta,
veivät voiton naiset, miehet olivat toisena
ja nuoret kolmantena.
Naisten paras ja samalla koko kilpailun
ylivoimainen
ykkönen
oli
Leena
Aittokallio.
Naiset:
1. Leena Aittokallio, 1 356 g
2. Eija Helin, 684 g
3. Leena Mäkelä, 394 g.
Miehet:
1. Timo Selin, 798 g
2. Risto Rapelo, 734 g

Rantakalan mitalistit
3. Pentti Ullven, 374 g.
Nuoret:
1. Valtteri Lintula, 752 g
2. Antti Hautajärvi, 364 g
3. Roni Katajisto, 244 g

Wanhan ajan tanssiviikonloppu
Wanhan ajan tanssiviikonloppua vietettiin
24-26.8 sekä orkesterin että karaoken
voimin. Osanotto sekä kausipaikkalaisten
että vierailijoiden osalta oli jälleen runsas.
Syksyä kohti mentäessä toiminta jatkuu
vilkkaana
suunnitelmien
mukaan.
Hyvin onnistunut kesäkausi ja varsinkin
vierailijoilta saatu hyvä palaute alueen
viihtyisyydestä
ja
monipuolisesta
toiminnasta on maininnan arvoinen
asia ja antaa voimia kehittää aluetta
entistä paremmaksi. Suuret kiitokset
toimikuntalaisille ja kaikille muille
toiminnassa mukana olleille.
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Silmälaseista Caravan-alennus - 20 %
jo 50 vuotta luotettavaa optikkopalvelua

Alan työt ja huollot
luotettavasti kaikkiin
merkkeihin
VALTUUTETTU TAKUUHUOLTO

Rautatienkatu 14, 33100 Tampere 10
Puh. (03) 212 9363.
Palvelemme: ma 9.30-18, ti-pe 9.30-17, la 10-14

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

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

VALTUUTETTU

HUOLTOPISTE

• ALDE, DOMETIC
ja TRUMATIC
takuuhuolto

an
Carav

HUOLTO
Risto Ahola

Puh. (03) 356 2612, 0400 799 317

Hepolamminkatu 24, 33720 Tampere

AUTOTAITO OY
PIRKANMAAN

Hatanpäänvaltatie 29, Tampere, p. 010 423 5423

MITEN ON TALVIKUMIEN KUNTO.
MEILTÄ SAAT PITOA JA AJOMUKAVUUTTA TARJOAVAT VAIHTOEHDOT.
PYYDÄ TARJOUS!
HUIPPULAADUKKAAT
VREDESTEINRENKAAT
Vredestein Arctrac tarjoaa auton ajajalle mahdollisuuden nauttia
turvallisesta ajosta niin lumessa kuin jäällä. Kapenevien (vähitellen
päättyvien) poikittaisurien ansiosta puhdistuvuus on optimaalista.
Arctracille on tunnusomaista ensiluokkainen ajettavuus, lyhyt
jarrutusmatka ja nopeat kiihdytykset talvioloissa myös erittäin
alhaisissa lämpötiloissa.

VOLVO-KULJETTAJAT HUOMIO!
Hankimme Volvon uudet testilaitteet. Saamme vetoautoosi
ärhäkän teholisäyksen. Kysy
lisää!!

TUO AUTOSI
TALVIHUOLTOON
Nyt on syytä tarkistaa: öljyt,
jarru- ja jäähdytinnesteet, ilmansuodattimen kunto, rengaspaineet, pyyhkijänsulat...
Tarkastetaan ja huolletaan
autosi talviajoon.

l Merkkihuolto ja
varaosat

RENAULT

MYÖS MUIDEN
MERKKIEN HUOLLOT.
KYSY MYÖS WEBASTOTARJOUS!
-10 %
-OSISTA
HUOLTO AN-KORTILLA!
HUOM!
V
A
S CAR
ALENNU

Kts. myös tarjouksiamme netistä: www.pirkanmaanautotaito.fi

- KORJAAMO • SUZUKI • VOLVO • RENAULT
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PICA-KOKKI

Syysterveiset Pica-kokilta!
Tässä parit ohjeet syksyn sadon aineksista:
TÄYTETYT
KESÄKURPITSAT
(4 hlö)

2 kesäkurpitsaa
400 g jauhelihaa
2 sipulia
5 kpl valkosipulinkynttä
50 g tuorejuustoa
5 rkl ketsuppia
ripaus chiliä
suolaa
mustapippuria
yrttejä maun mukaan
Halkaise kesäkurpitsat, koverra
pehmeät sisukset pois ja jätä ne
odottamaan vuoroaan.
Ripottele kurpitsojen päälle suolaa ja
anna vaikuttaa n. 20 min. (Suola imee
nestettä ja kiinteyttää kurpitsat.)
Ruskista jauheliha ja sipuli. Mausta.
Lisää ketsuppi, tuorejuusto ja
kurpitsojen sisus ja hauduta miedolla
lämmöllä.
Kuivaa kurpitsojen puolikkaat
talouspaperilla ja täytä.
Ripottele päälle juustoraastetta.
Paista 200 asteessa n. 30 min.

½ dl hasselpähkinöitä
4 rkl hunajaa
1 teelusikallinen kanelia
Pese ja halkaise omenat. Poista
siemenkodat ja laita puolikkaat
voideltuun uunivuokaan.
Levitä sinihomejuustoa viipaleina
ja kaada hunaja omenoiden päälle.
Ripottele pähkinärouhe ja kaneli
pinnallle.
Kypsennä 200 asteessa n. 20 min.
Sopii grillatun lihan lisäkkeenä tai
jälkiruokana vaniljajäätelön kera.

HERKUTTELUHETKIIN:
AIKUISTEN PIRTELÖ
(4 hlö)

1 l vaniljajäätelöä
1 l tuoreita tai sulatettuja mansikoita/
vadelmia
2 dl Amaretto-likööriä (manteli)
Laita kaikki aineet tehosekoittimeen
ja käynnistä laite 1-2 min.
Kaada pirtelö laseihin ja nauti!
Ps. jos tehosekoitinta ei löydy, voit
sekoittaa aineet myös bamixilla.

HUNAJAISET
UUNIOMENAT (4 hlö)

Syksynjatkoja kaikille!
Pertti Antila
040-4107310

4 omenaa
100 g aurajuustoa

Ps. Vielä saatavana tuulensuojalevyjä
Cramer-grilleihin.

Musikantit vauhdissa. Keskellä kauppias Kalevi Yläkero

M-market Virrat hyvässä yhteistyössä karavaanareiden kanssa

M

-market Virrat sijaitsee Virtain ydinkeskustassa. Liike
on perustettu vuoden 1970 alussa ja kauppiaana toimii
nykyisin Kalevi Yläkero. Yhteistyötä karavaanareiden kanssa
on ollut toista vuotta, jolloin yritys tarjosi Vankkurimännikössä juhannuksen kunniaksi pullakahvit. Perinne on jatkunut
myös tämän vuoden juhannuksena ja viimeksi musiikkitreffeillä. Vastapainoksi päätettiin elokuun alussa musiikkitreffien
aikaan tarjota M-market Virtojen kaupan edustalle musiikkituokio ja paikalle saapui musiikkitreffeiltä viisi musikanttia,
jotka viihdyttivät aamupäivällä torialueen väkeä heidän ilokseen.
Kauppias Yläkeron mukaan karavaanareilla on Virtain kaupalle tärkeä merkitys, koska Vankkurimännikössäkin on kirjattu
vuonna 2011 yli 21 300 yöpymisvuorokautta. Etenkin kesäaikaan kauppa vilkastuu huomattavasti. Kesä-, heinä- ja elokuu
ovat parempia myyntikuukausia kuin joulu. Toki Virroilla on
myös paljon muitakin kesäasukkaita kuin karavaanareita, onhan alueella paljon vesistöjä ja rantatontteja. Kalevi Yläkero
kertoo myös kulutustottumusten olevan kesäaikaan erilaiset
mm. grillaustuotteiden menekin osalta.
Kalevi Yläkero lupaa hyvän yhteistyön jatkuvan ja on iloinen
myös tulevaisuuden suhteen, kun Vankkurimännikkö siirtyi
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n omistukseen ja näin varmistaa
alueen edelleenkehittämisen ja sen myötä myös asiakasmäärien kasvamisen karavaanialueella.
Jouko Kinnunen

Poliisikoulunkatu

nna
n va lta vä ylä

Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY), Konetalo

r va

SYYSKOKOUS KE 21.11.2011 KLO 18.30

He

KOKOUSKUTSU

Poliisikoulu

Tekniikankatu
Tiet
t a l oo - Sähkö- Rakennustalo
talo

K orkeakoulunkatu

Konetalo

œ

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:

- yhdistyksen sääntöjen 4 § syyskokoukselle
määräämät asiat
OHJELMA:
klo 17.30 kahvitarjoilu
klo 17.30 jäsenkorttien tarkastus alkaa
klo 18.30 kokous alkaa

Tervetuloa!
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
HALLITUS
TA

KOKOUSPAIKKA:
Hervanta, TTY,
Konetalo,
Korkeakoulunkatu 6, Tre
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Uusi asuntovaunujen ja –autojen huolto Tampereelle

Toimitusjohtaja Juha Erkkilä (vas.) ja asentaja Seppo Raatikainen toivottavat karavaanarit tervetulleeksi KoskiCaravanin huoltopalveluiden käyttäjäksi.
KoskiCaravan on aloittanut asuntovaunujen ja –autojen huoltotoiminnan heinäkuussa Lakalaivassa Asentajankatu
3:ssa (entinen SoliferCenterin rakennus).
Yrityksellä on 400 m2 tilat, johon kerralla
mahtuu 4-5 asuntovaunua/-autoa. Samassa tilassa toimii emoyhtiö Koskipesu Oy,
jolla on toimipisteet Lakalaivan lisäksi
Koskikeskuksessa ja Hatanpäällä. Koskipesun erikoisalaa ovat autonpuhdistukset
sekä pakettiautojen vanerointi ja sisustusverhoilu.
KoskiCaravan keskittyy palvelemaan karavaanariasiakkaita keskeisellä ja tutulla
paikalla Lakalaivassa. Palveluihin kuu-

Matkailuajoneuvoasentaja Seppo Raatikainen koeponnistamassa
kaasulaitteita.

luvat asuntovaunujen ja –autojen perushuollot, kaasulaitteiden koeponnistukset,
sähkölaitteiden huolto ja kunnostus, kosteusmittaukset ja kuivaukset sekä kolarikorjaukset kaikkiin merkkeihin. Liike
on myös valtuutettu Solifer ja Polar –huolto.
KoskiCaravanilla on huoltotiloissaan tänä
päivänä jo harvinaiseksi käynyt huoltomonttu, josta asuntovaunujen korjaus ja
huolto käy monissa töissä alta päin kätevästi.
Koskipesun toimitusjohtaja Juha Erkkilä mainitsee myös suunnitelmissa olevan

asuntovaunujen talvisäilytyksen tilavalla
vartioidulla alueella liikkeen edustalla sekä
tarvikemyynnin yleisimmin hankittavista
karavaanaritarvikkeista.
Liikepaikkana Tampere on Juha Erkkilän
mielestä erittäin elinkelpoinen, koska esim.
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäsenkunta jo
yksistään käsittää yli 4 000 jäsentä ja kesän
karavaanimatkailijavirrat
lomamatkalla
kulkevat runsain määrin Tampereen kautta
ja silloinkin apua saatetaan tarvita.
Jouko Kinnunen

SMV-vaunut Viinikanniemessä
Mikä ihmeen SMV? SMV on Sörby
Mekaniska
Verkstadin vuonna 1936
perustama yritys, joka alunperin valmisti
tuotteita
aidoista
leivinkoneisiin.
Alkuvuosien tuotanto ei sisältänyt
asuntovaunuja, mutta vuoden 1940
lopussa ensimmäinen sarjatuotantoon
tarkoitettu SMV asuntovaunu valmistui
vuonna 1948, jolloin tehdas sijaitsi
Örebron Sörbyssä. Vaunujen sarjatuotanto
oli 1950 -luvun alussa jo täydessä käynnissä
ja vuonna 1955 esiteltiin SMV 6, jossa
näkyi vaunuille ominainen munamuoto.
60 vuotta vaununvalmistajana tuli täyteen
vuonna 2008, jolloin tehdas esitteli
juhlamallin - vaunulla oli klassinen
munamuoto, mutta sisätilat pursusivat
uusinta tekniikkaa. Tehtaan tavoitteena on
viiden vuoden sisällä olla yksi Euroopan
johtavimmista
vaununvalmistajista.
Ruotsin markkinoille SMV vaunuja
valmistettiin vuosina 1961-1985 yhteensä
7 686 kpl ja tämän lisäksi n. 300 vientiin
tarkoitettua vaunua. Uuden SMV:n saa
23 000 eurolla. Vuoden 2000 jälkeen
tehdas on tuottanut uusia käsityönä
tehtyjä vaunuja noin 6 vuodessa.
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Suomessa SMV toimii kerhona, joka
on perustettu 6.6.2009. Kerho kokoaa
alan harrastajat vaihtamaan ajatuksia
ja viettämään yhteisiä viikonlopputilaisuuksia.
Tänä vuonna Nokian Viinikanniemeen oli
kokoontunut 17 vaunukuntaa. Yhteensä
SMV-vaunun omistajia on Suomessa n.
170 Oulun ja Helsingin välissä.
Kerhon puheenjohtaja Jari Nevala kertoo,
että he ovat tehneet kaksi kertaa matkan
tehtaalle, auttavat varaosien saannissa ja
kokoontuvat vuosittain 2-3 kertaa ja nyt
viimeksi 31.8.-2.9.2012 Viinikanniemessä.
Heillä on omat nettisivut osoitteessa
www.smv.fi -osoitteessa, josta voi saada
lisätietoja.
Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että SMVkaravaanareilla on mukavaa keskenään ja
selkeä yhteenkuuluvaisuus leimaa heidän
toimintaansa. Paitsi vaunut, myös heidän
vetoautonsa ovat tutustumisen arvoisia,
on Cadillaceja, muita amerikkalaisia ja
vanhoja Volvoja ym. - tärkeintä ei ole
vetoauto, mutta selkeästi näkee, että
myös vetoautoilla on oma tyyliin sopiva
merkityksensä.
Jouko Kinnunen

Näitä Suomessa on n. 170 kpl eri väreissä

Kerhon puheenjohtaja Jari Nevala

SMV-hattumuotia Viinikanniemessä
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LED-taskulampun
(arvo 22,- euroa)
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Toisena vaihtoehtona voit valita
lahjaksi Bertoni-aurinkolasit
(arvo 39,- euroa)

✁
Tilaan
Camper-lehden 10 numeroa
+ upea tilaajalahja
Camper-lehden lahjaksi
Lahjalehden saajalle 10 nroa Camper-lehteä
+ tilaajalahja

Valitsen tilaajalahjaksi LED-lampun
(arvo 22 €)

Moderni
matkailuajoneuvolehti Camper:
• testaa ja koeajaa
• esittelee uusimmat tarvikkeet
• kertoo tekniikasta ja
antaa kuluttajalle vinkkejä
• tutustuu koti- ja ulkomaisiin
matkakohteisiin

Tilaa ilmainen näytelehti
Lähetä tekstiviesti numeroon 040 733 2515.
Kirjoita viestiin tunnus PVK sekä nimesi ja
osoitteesi.
TILAAJAN NIMI: ________________________________________
LÄHIOSOITE: ___________________________________________
_______________________________________________________
POSTINUMERO JA –TOIMIPAIKKA:
_______________________________________________________

Maksaa
postimaksun

PUHELIN: ______________________________________________
SÄHKÖPOSTI: __________________________________________

Valitsen tilaajalahjaksi Aurinkolasit
(arvo 39 €)

Tällä kerralla tilaan vain ilmaisen
näytelehden

LAHJALEHDEN SAAJA: _________________________________
LÄHIOSOITE: ___________________________________________

Voit tehdä kestotilauksen myös
• puhelimitse: 010 420 4120
• sähköpostitse: info@camper.fi
• tekstiviestillä: 040 733 2515,
Mainitse tilatessasi koodi PC39

_______________________________________________________

Kustannusyhtiö
OK-Kustannus Oy

POSTINUMERO JA –TOIMIPAIKKA:
_______________________________________________________
PUHELIN: ______________________________________________
SÄHKÖPOSTI: __________________________________________

TUNNUS 5007639
00003 VASTAUSLÄHETYS

Jäähdyspohjalle oma valssi

Paavo Huhtala, SFC-350, harmonikkansa ja Jäähdyspohjan valssin takana Vankkurimännikössä musiikkitreffeillä 3.-5.8.

P

aavo Huhtala on musisoinut lähes
koko ikänsä. Harmonikkaa hän
opetteli soittamaan jo pikkupojasta
lähtien eli tyyny vain lattialle, sitten
polvilleen ja remmit selkään. Vaikeuksia
oli vain harmonikan aukaisemisen
jälkeen sen takaisin sulkeminen. Paavo
Huhtala on 8-lapsisen perheen kuopus,
joka muutti Virtain Jäähdyskylään
vuonna 1950 poliisi-isän töiden
johdosta. Paavon kolme veljeä soittivat
myös harmonikkaa, josta Paavo sai
kipinän itsekin. Eri orkestereissa Paavo
on soittanut 1970-luvulta lähtien. Hän
on myös säveltänyt ja sanoittanutkin
useita kappaleita.
Yksi niistä on perin muistorikas, jonka
syntyhistoria juonsi juurensa Pirkkovaimon synttäreistä. Paavo oli luvannut
viikkoa ennen syntymäpäiviä säveltää
vaimolleen oman valssin. Paavo
kuitenkin jotenkin unohti asian ja se
sitten jäikin 10 vuodeksi hautumaan,
kunnes
eräällä
kauppamatkalla
sävelet palautuivat mieleen ja Paavo
rallatteli sitä autossa ja niin se sitten
sävellyksineen ja sanoineen Paavon
päässä viimein syntyi: ”Jäähdyspohjan
valssi”. Vankkurimännikössä kappale sai
ensiesityksensä kolme vuotta sitten.
Harmonikkoja Paavo omistaa peräti
kuusi. Vanhin on jo 102-vuotias
Dallape, täys 5-rivinen. Samoin löytyy
ruotsalaisella virityksellä varustettu
vuodelta 1923 oleva harmonikka ja
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myös Lasse Pihlajamaan haitari. Paavo
Huhtala ei kuitenkaan saanut elantoaan
musiikista, vaan hän toimi parturikampaajana sekä myös ammattikoulun
opettajana ja kouluttajana, kunnes
vuonna 1988 jäi eläkkeelle. Nykyisin

Jäähdyspohjan valssi
Sävel P Huhtala
Sanat P Huhtala
Sovitus LS
Kas täällä on Jäähdyspohja
joka meitä odottaa
ja siellä voimme me arjen huolet
kauas unhottaa
Männyt sen tervehtii,
tervetulleeksi toivottaa
Rauhan saan kunhan vaan
Männikön nähdä saan.

Paavon poika jatkaa isänsä perustamaa
parturi-kampaamoliikettä.
Tänä päivänä Paavo Huhtala asuu
Raumalla. Karavaanarina hän on ollut
1960-luvulta lähtien, josta kertoo
hänen
SFC-350
-jäsennumerokin.
Vankkurimännikössä Paavo on ollut
kaikilla musiikkitreffeillä. Raumalla
Paavo Huhtala on soittanut Rauman
Harmonikoissa 1970-luvulta lähtien.
Nyt eläkkeellä ollessaan hän on
ollut
Harmonikkakerhon
kanssa
soittamassa erilaisissa vanhainkodeissa
ja dementiakodeissa 5-10 kertaa
vuodessa
piristämässä
vanhusten
vapaa-aikaa. Myös Vankkurimännikön
musiikkitreffeillä Paavo Huhtala oli
tänäkin vuonna monessa mukana
soittopuuhissa.

Siel´ ystävät sekä tuttavat kohtaa
ympäri Pirkanmaan
Myös järvet siellä ne kauniina hohtaa
rannoin rakkahin
Männyt sen tervehtii,
tervetulleeksi toivottaa
Rauhan saan kunhan vaan
Männikön nähdä saan.
Nyt muistot kauniit
ja ihanat hetket matkalta meillä on
kun sieltä kotiimme sitten tullaan
on kaipaus Männikköön.
Männyt sen tervehtii
tervetulleeksi toivottaa
Rauhan saan kunhan vaan
Männikön taas nähdä saa.

Paavo esiintymässä Vankkurimännikön
pääjuhlassa musiikkitreffeillä
Jouko Kinnunen

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Jussi ja uusi sauna
Juhannusta ootellessa Masa, Veikko, Veijo
ja Jari tekivät töitä uuden saunan kuntoon
saamiseksi. Siinä ei päiville mitattu
tunteja. Jännitys tiivistyi saadaanko lupa
rakennusvalvonnasta.
Aatonaattona
kävivät tarkistamassa, että kaikki on
kunnossa. Lupa tuli. Miehet kokeilivat
heti illalla kuinka pelaa.
Juhannusaattona
kaikki
pääsivät
saunomaan.
Löylyt
olivat
mitä
parhaimmat. Löylyveden käyttösysteemi

vaati pientä tarkennuksia, seuraavana
päivänä toimi. Näin vuoden päästä
saatiinkin sitten saunoa neljässä saunassa.
Toivottavasti kaikki löysivät mieleisensä.
Juhannusta
saimme
viettää
mitä
parhaimmassa säässä. Aatonaattona
juhlijoita alkoi saapua.
Lasten osuus oli ennätyksellinen. Aaton
ohjelma aloitettiin lipunnostolla sekä
perinteisellä juhannuksen julistuksella,
Arto toivotti juhlijat tervetulleeksi.
Kokon aikana vähän taikojakin tehtiin.
Illan tanssit soitti iskelmä Ajantaju
ja Veijo Suntila. Juhlat vietettiin nyt
Huvikummulla. Täyttä oli siellä sekä
teltoilla.
Oman leimansa toivat nämä pienet
inisevät vieraat. Kaikilla oli kuitenkin

hauskaa, olihan keskikesän juhla.
Lauantai aloitettiin bingolenkillä, jota
sai suorittaa iltaan asti. Sanni oli tehnyt
juhannusaiheiset kysymykset. Ainoastaan
yhdellä oli täydet pisteet. Paikallinen
M-market tarjosi juhannuskahvit ja
Lauri soitteli kahvimusiikkia. Haralds
pubissa oli saatavilla raikasta juotavaa.
Männikön mölkkysarjakisa kuului myös
juhannusaaton ohjelmaan. Ilta vietettiin
karaoken
merkeissä.
Sunnuntaina
jännitettiin ketä arpa suosi. Juhannus oli
juhlittu ja taas oli kotiinlähtö edessä.

Juhannuskokko roihuaa...

Juhannuksen avajaisväkeä lipunnostossa

Kuvasatoa uudesta saunasta: Hienot on
tilat ”löylynheittoautomaattivaijeria” ja
invawc:tä myöten

Ai tämä. Kuva ei ole uudesta
saunasta, vaan sen viereisestä
vaihtoehtokylventämuodosta: telttasauna
Männikön tapaan...

Juhannuksen polkuformulakisojen
lähtötunnelmaa

Virtain Alkossako jo kotiinkuljetuspalvelu?
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Tässä tulokset:
Nuoret 1-9
Liitsola Jere
76
Naiset 1-9
Rantanen Kati 127
Miehet 1-9 Häkkinen Petri 184

Pubitikkaa
Seuraavaksi on pubitikka-tapahtuma.
Kesän vaihteleva sää toi oman panoksensa
alkaville kisoille. Kisailijoita saapui pitkin
viikkoa. Perjantaina aloitettiin klo 19.
Jokainen vaunukunta sai lipun, jolla sai
lunastaa arvan, joko tikkaa heittäen tai
vaan arvan pitäen. Innokkaita heittäjiä
oli runsaasti heittämässä hyvää tulosta
1-9. 25 parasta naista ja 50 parasta miestä
pääsivät pudotuspeleihin. Makkarat
tekivät hyvin kauppansa jännittämisen
lomassa. Loppuillasta oli Laurin vetämänä
karaokea.
Lauantaina jatkettiin keräilyllä klo 14
asti. Uusia heittäjiä ehti vielä mukaan.
Taina, Leena ja Eila paistelivat pyttäriä.
Molemmat pubit olivat auki. Kello14-16
oli protestiaika, minkä jälkeen alkoivat
karsinnat sekä loppukilpailu.
Nuoret kisailivat ensin. Sitten miehet.
Naisten koitos alkoi saunan jälkeen.
Loppuhuipentumat olivat n. klo 22
jälkeen. Voittajat saatiin selville vasta
puolen yön jälkeen. Taas tämä kesä
teki tepposet. Lämpötila oli siinä +6-7°
paikkeilla. Kisan toimihenkilöt palelivat,
vaikka olivat filttiin kääriytyneet.
Toivottavasti ei kukaan sairastunut.
Kuumaa makkaraa oli onneksi tarjolla.
Karaokella lopetettiin ilta.
Sunnuntaina jatkui Männikön mölkkysarjakisa. Arpajaisissa onnea niille ketä
arpa tällä kertaa suosi.
Kiitokset kaikille mukana olleille.

Vilpoista oli tuomareillakin
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1. Tuominen Jere
2. Liitsola Jere
3. Mannila Jaana
4. Hakolahti Timo

Naiset 301
1. Häkkinen Maria
2. Aho Anne
3. Hietaharju Hanna
4. Högström Janette

Miehet 501
1. Virtanen Juha-Pekka
2. Koivula Reijo
3. Talja Esko
4. Perälä Hannu
		Kirjoitti Anneli

Musiikkitapahtuma 3.-5.8.
Tämä viikonloppu oli varattu kaikille
musiikin ystäville, soittajille, laulajille
ja yleisölle. Viikonlopun aikana oli
taas mahdollisuus tavata vanhoja
tuttuja ja solmia uusia tuttavuuksia
musiikin harrastajien kanssa läheltä ja
kaukaa. Runsaslukuinen joukko heitä
olikin lähtenyt liikkeelle päämääränä
Vankkurimännikkö.
Tervetulomusiikki soi lähes taukoamatta
huoltorakennuksen edessä, soittajien
palaverin jälkeen paikka vaihtui toiselle
puolen rakennusta.
Kohta olikin aika laittautua illan
orkesteritansseja varten Huvikummulle.
Illan aloitti taatulla tanssimusiikilla
Kaalepin ryhmä, sitten vuoron sai AnnaLiisa ja Heikki Yrölä.
Keke ja Kekseliäät jatkoivat seuraavana
ja puolenyön aikaan aloittivat Kurtistit
pohjanmaalta.
Kastehelmi päätti illan viimeiseen valssiin
solistinaan Tauno Rautio. Kaikilta tätä
iltaa varten kerätyiltä kokoonpanoilta
taittui tanssimusiikki rytmikkäästi, sen
todisti väkimäärä, joka alkutahdeista
lähtien täytti tanssilattian illan loppuun
asti.
Paljoa ei nukkumiseen aikaa käytetty, kun
taas soi. Nyt vuorossa oli aamunavausmusiikki toimiston terassilla.
Ensimmäisen kerran musiikkitapahtuman
historiassa suunnistettiin myös kylille,
nimittäin pieni soittajaryhmä kävi
ilahduttamassa soitollaan M-marketin
asiakkaita.
Päiväjuhlan avasi toivottaen kaikki terve-

tulleiksi alueisäntä Arto Ojala.
Sitten aloitettiin komeasti yhteissoittokappaleilla ”Suvivalssi”, ”Kulkurin kaiho”
ja ”Joosef, Joosef ”, minkä jälkeen Mauri
ja Pirkko taituroivat huuliharpuilla
ja muutkin huuliharpistit yhtyivät
soitantaan.
Kaverukset Lepola ja Liukku esittivät
Onni Laihasen säveltämän valssin
”Suomen Joutsen”, ja Kauko Käyhkön
humpan
”Kirje
sieltä
jostakin”.
(välisoitoissa kuultiin paljon muutakin).
Jorma soitti saksofonilla kappaleet ”Yön
väistyessä” ja ”Sä kaunehin oot”, sitten
sooloihin tuli Markku Sneck kitaroineen
kappaleilla ”Theme for young lovers ”
ja ”Jäljet hiekassa”. Edellisten esiintyjien
taustat hoiteli Lauri.
Nauruhermot
olivat
todellisella
koetuksella, kun vuoroon tuli Junnu
Lepolan huumorilaulut.
Ohjelma jatkui Timon, Joukon ja Paavon
soittamalla ”Metsäkukista”, siitä Paavo
Huhtala jatkoi kertomalla ”Huttusesta ja
Kettusesta” ja Jouko kuplettilauluilla.
Sitten olikin jo aika päättää juhla
yhteislauluihin ”On armas mulle aallon
tie” ja ”Rantakoivun alla”.
Raikuvat aplodit annettiin kaikille
soittajille juontajana toimineen Annelin
johdolla, samalla hän kutsui juhlavieraat
siirtymään teltan puolelle kahville. Kahvi
ja mehutarjoilusta huolehtivat Raila,
Tuulikki, Sirkka ja Leena.

Duetto yhdellä huuliharpulla

Harras kuuntelijajoukko

Männikön toimiston
pirteä Sanni lähti
opiskelemaan

V

ankkurimännikössä jo viisi kesää
toimistossa työskennellyt Sanni Saarimäki on nyt jättämässä työn Vankkurimännikössä opintojensa ollessa jo loppusuoralla. Sannilla on noin 1 ½ vuotta
jäljellä Jyväskylän yliopistossa opintoja,
pääaineenaan historia ja psykologia.

Soitto soi komeasti, ilman yhteisharjoituksiakin, kyllä ammatti-ihmiset osaavat

Hanuritaiteilijat
Karaokeparhaita

Huuliharpputrio saxofonin säestyksellä

Harald´sissa kesä parhaimmillaan

Karaokekisan
alkukarsinta
oli
käyty jo hyvissä ajoin aamupäivällä.
Loppukilpailuun selvinneet kuusi parasta
naista sekä miestä ottivat mittaa toisistaan,
kun karaoken loppukilpailu illalla alkoi.
Täysi sali yleisöä oli tullut paikalle
jännittämään ja kannustamaan, kun
juontajat Ninja ja Joni aloittivat
tehtävänsä.
Yleisöä
hemmoteltiin
tasokkailla
esityksillä, joista tuomareiden tehtävänä
oli ratkoa kolme parasta ja näin he
päättivät.
Naiset 		
Miehet
1. Minna Rönn
1. Tauno Rautio
2. Anneli Toivola 2. Kari Ojala
3. Leena Laaksonen 3. Tarmo Halminen
Palkinnot jakoivat kisan tuomareina
toimineet Pirjo, Pentti ja Keijo.
Pirkanmaan kiertopalkinnon sai vuodeksi
haltuunsa Minna Rönn ja Kari Ojala,
he edustavat Männikköä Hämyjen
karaokekilpailussa elokuun lopulla.
Musiikkiaiheinen
Bingolenkki
oli
aikuisille ja lapsille.
Aikuisten kysymykset olivat ilmeisen
haastavia ja ainakin viimeinen kysymys
vaati historiallista yleistietoa. Lappunsa
palautti määräaikaan mennessä 29
henkilöä, joista neljällä löytyi täydet 10
oikein. Arpaonni suosi Mirja Klemolaa,
palkintona CD-levy. Onnittelut vielä
hänelle !

Sanni on pitänyt vuodesta 2008 alkaneesta
kesätyöstään kovasti:”Aina on kuin kotiin
tulisi. Karavaanarit ovat tosi sosiaalisia ja
iloisia. Täällä työ ei ole tuntunut työltä
heidän parissaan! Olen oppinut Vankkurimännikössä paljon; sosiaalista toimintaa, tietokoneen käyttöä, esitteiden tekoa,
asiakaspalvelua, positiivisuutta yleensä
sekä vauhdikkaita tilanteita….2 vuotta sitten, kun Vankkurimännikössä pyöri kova
myrsky, puita kaatui ja salamat räiskyivät,
olin mukana reaalimaailmassa oppimassa
myös kriisitilanteiden hallintaa.
Pidän karavaanareita erittäin sosiaalisina
ja positiivisena ryhmänä ja täällä vallitsee
tosi hyvä yhteishenki. ”Karavaanarit” –tvsarja ei mielestäni anna oikeata kuvaa todellisesta karavaanarielämästä kuin osittain. Uskon saaneeni täältä hyötyä myös
tulevaan ammattiini. Täällä näkee läheltä
ihmisten koko kirjon, erilaisia ihmisiä
puheliaista hiljaisiin. Itse en ole ollut karavaanarina liikkeellä kuin 10-vuotiaana vanhempieni kanssa yhdellä reissulla
Itä-Suomessa. Harrastuksiini kuuluvat
itämainen tanssi, monipuolinen liikunta
sekä vapaaehtoistyö lastenhoitajana ensija turvakodissa.
Tunnen olevani pienestä karavaanarikokemuksestani huolimatta sydämeltäni
”kesäkaravaanari” enkä voi sanoa, ettenkö
jossain vaiheessa lisäisi tätä harrastusluettelooni.”
Sannin työsuhde loppui elokuun alussa,
minkä jälkeen hän valmistautui häihinsä, jotka pidettiin 18.8.2012, joten ennen
opiskelujen alkua hänellä puuhaa piisasi
häiden järjestelyissä.
Pica-viestin toimitus ja Vankkurimännikkö-toimikunta onnittelevat ja kiittävät miellyttävästi ja hienosti sujuneesta
yhteistyöstä näiden vuosien varrella ja
toivottavat menestyksekästä jatkoa myös
opintojen loppuunsaattamisessa.
					
Jouko Kinnunen
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Tullaan tutuiksi

MATKAILUAJONEUVOLIIKKEIDEN KANSSA
Haastattelijana
Jouko Kinnunen

CARTRADE
LÄHIKUVASSA
Haastattelemme jälleen Tampereen alueen
karavaaniliikkeiden edustajia. Nyt on
vuorossa Cartrade Oy:stä Tomi Hakkinen.
Miten sinusta tuli matkailuvaunujen ja
-autojen kauppias ja koska:
- Myimme aiemmin henkilöautoja ja
moottoripyöriä. Hymerit tulivat mukaan
vuonna 2005, kun Matti Patronen tarjosi
yhtiökumppanilleni Ilkka Penttilälle ja
minulle Hymerin maahantuontia.
Oletko itse ja perheesi harrastanut
karavaanimatkailua:
- Kyllä. Teemme noin 3-4 retkeä vuodessa.
Omaa karavaanimatkailua haittaa lähinnä
se, että kun olisi paras aika harrastaa
leirintämatkailua, niin on aina töissä. Kesäisin
käymme kyllä joissakin tapahtumissa ja
talvella laskettelemassa. Samoin asuntoauto
on kätevä kylään mennessä, kun yöpyminen
tapahtuu omassa rauhassa autossa eikä
isäntäväenkään tarvitse tehdä toimenpiteitä
vieraiden yöpymisen suhteen.
Oletko tutustunut yhdistyksemme omiin
alueisiin Vankkurimännikköön Virroilla ja
Maisansaloon Teiskossa:
- Kyllä molemmilla alueilla on tullut käytyä
monesti, mutta ei vielä leiriydyttyä. Usein
kun vaunukauppa tehdään, niin vanha vaunu
tullaan hakemaan pois ja tuodaan uusi tilalle
ja näin ovat myös Vankkurimännikkö ja
Maisansalo tulleet tutuiksi.
Cartrade Oy sijaitsee Nokialla. Mikä sai
liikkeen perustamaan juuri Nokialle?
- Löysimme vuonna 2004 sopivan tontin
Nokialta, joka tarjosi myös mahdollisuuden
laajentaa toimitiloja ja piha-alue oli riittävän
suuri. Sijaintimme on näkyvällä paikalla Porin
tien varrella. Ehkä sekin vaikutti asiaan, että
asun Nokialla noin kilometrin työmatkan
päässä. Asiakkaamme arvostavat myös hyvää
sijaintiamme. Tänne on helppo tulla esim.
Tampereelta ja myös Satakunnasta Porin
ja Rauman suunnalta asiakkaat ovat meille
löytäneet. Vaikka netistä tänä päivänä vaunujen
ja autojen peruskartoitus tehdäänkin, niin aina
halutaan joka tapauksessa tulla liikkeeseen
tutustumaan valittuihin kohteisiin tarkemmin.
Tällöin on tärkeää, että sijainti on keskeisellä
paikalla useisiin kaupunkeihin nähden, koska
joka paikkakunnalla ei vielä tämän alan
liikkeiden palveluita ole tarjolla.
Paljonko teillä on henkilökuntaa:
- Tälle hetkellä palvelemme neljän hengen
voimin, myynnissä palvelevat Marko Mäkinen,
Ilkka Penttilä ja minä.Huoltopalvelumme
meillä on ulkoistettu WestCaravanille, mutta
se toimii tiloissamme Janne Nurmen vetämänä
kolmen hengen tiiminä.
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Cartrade palveluksessasi: vasemmalta Marko Mäkinen, Ilkka Penttilä ja Tomi Hakkinen
Mitkä ovat edustamiinne asuntovaunuihin ja -autoihin tulleet viimeiset
karavaanimatkailua parantavat uutuudet
varustetasossa/ominaisuuksissa:
- Hobby-vaunuissa on hyvän perusvarustelun
lisäksi kehitetty huippudesignia, joka erottuu
kilpailijoista positiivisesti edukseen.
Hymerin asuntoautoissa on siirrytty Alden
nestekiertoiseen
lattialämmitykseen.
Hymer on ollut myös suunnannäyttäjä
autojen painojen tarkkuudessa, omapaino/
kokonaispaino.
Caradoon on tullut vakioksi GDK-lujitemuovi
kattoihin ja tuplalattian päällimmäiseen
kerrokseen.
Entiseen
alumiinipeltiin
verrattuna GDK on huomattavasti kevyempää
ja kestävämpää sekä suojaa kattoa esim.
raekuurojen aiheuttamilta painaumilta.
Kuinka vanhoja kanta-asiakkaita teillä on:
- Koska olemme toimineet vasta noin
seitsemän vuotta, niin sitä pidempiä
asiakassuhteita ei ole ollut eli olemme tehneet
monien asiakkaidemme kanssa jo kaksi-kolme
asuntovaunu-/-autokauppaa. Usein vaunu tai
asuntoauto vaihdetaan noin kolmen vuoden
välein ja meneepä joillakin kymmenenkin
vuotta. Jotkut taas haluavat olla mukana
uutuuksien mukanaan tuomassa kehityksessä
ja vaihtavat kolmea vuotta useamminkin.
Myös vanhempiensa mukana lapsena
kulkeneet hankkivat usein asuntovaunun tai
-auton, koska siitä on jäänyt heille mukavia
muistoja ja niitä he haluavat antaa myös omille
lapsilleen. Elämäntilanteet vaihtelevat ja vaunu
tai auto voi vaihtua pienemmästä suurempaan
tai päinvastoin. Usein kun lapset lähtevät
kotoa, niin vaunu voi muuttua pienemmäksi
tai asuntoautoksi. Ja silloin he palaavat tutun
matkailuajoneuvomyyjän luo hieromaan
kauppaa.
Mikä teillä on uusien asuntoautojen ja
-vaunujen myyntisuhde, kumpia myydään
enemmän:
- Uusia autoja myydään enemmän. Suhde
vaunuihin vaihtelee, mutta keskimäärin

autojen suhde vaunuihin on 60/40% - 70/30%.
Suhde on suunnilleen sama käytettyjen
kohdalla.
Mikä teillä on keskimääräinen varastonne
määrä:
- Tämä on vuodenajoista kiinni. Tällä
hetkellä meillä on yhteensä n. 70 vaunua ja
matkailuautoa, mutta keväisin määrä nousee
n. 100 yksikköön.
Mitä asiakkaanne eniten arvostavat
toiminnassanne:
Meillä
on
keskitytty
hyvään
palveluasenteeseen,
reiluun
meininkiin
ja nuorekkaaseen ilmeeseen. Ja tottakai;
hyvällä valikoimalla laadukkaita saksalaisia
suosittuja merkkejä on oma merkityksensä
asiakkaiden
arvostuksissa.
Samoin
kokonaisvaltainen palvelumme huoltoineen ja
tarvikemyynteineen tiloissamme saa kiitosta.
Mitä palveluita/tuotesortimenttia tarjoatte
asuntoautojen ja -vaunujen ohella:
- Edellä mainitun ulkoistetun huollon ja
tarvikemyynnin ohella me olemme mukana
asuntoautojen ja -vaunujen vuokrauksessa, jota
hoitaa Lomabil. Samoin palvelukonseptiimme
kuuluu yrityksen alkuajoista lähtien mukana
ollut henkilöauto- ja moottoripyörämyynti.
Mitä huolto merkitsee asuntovaunujen ja
-autojen myyjälle:
- Kyllä huollon toimivuus on välttämätön ja
tärkeä osa-alue mitä tulee kehittää. Ei voida
ajatella, että laadukkaita asuntovaunuja ja
-autoja myydään ellei myös huolto ja varaosien
saatavuus olisi kunnossa.
Minkä ikäisiä ovat eniten kaupaksi käyvät
käytetyt autot ja vaunut:
- Käytettyjen toivelistalla useimmiten on n.
3-vuotias, hyvillä varusteilla oleva oikein
hinnoiteltu matkailuajoneuvo.

Cartraden matkailuautorivistöä Kankaantaan risteyksessä Porin tien
vieressä Nokialla

Lauri Kokkinen huoltotöissä. Huoltoa helpottatamassa 6 000 kg nosturi alustahuoltoja varten.

Millainen on toiveasiakkaanne:
- Kyllä se löytyy kanta-asiakkaistamme eli kun
on kerran ostanut meiltä, tulee tyytyväisenä
uudelleen kaupoille. Toki me haluamme
palvella kaikkia asiakkaitamme aina niin
hyvin, että he tulevat toistekin. Ostouskollisuus
merkitsee meille paljon. Tämän alan kauppa
on luottamuskauppaa.
Miten näet matkailuajoneuvomarkkinoinnin
tulevaisuuden, mihin ala on menossa, minkä
muiden vapaa-ajanviettotapojen kanssa se
kilpailee:
- Ala tulee kehittymään huimasti. Ihmisillä
on enemmän vapaa-aikaa ja he haluavat
vapaa-ajankin olevan lomaa. Esimerkiksi
mökkeilyyn verrattuna karavaanari pääsee
oman kesämökin työmäärään nähden
huomattavasti helpommalla. Suuret ikäluokat
haluavat eläkkeellä matkustaa ja rentoutua
pitkän työrupeaman jälkeen. Autot ja
vaunut kehittyvät ja niiden varustustaso on
hyvinvarustetun kodin luokkaa.
Samoin harrastukset lisääntyvät ja asuntovaunu
tai -auto tarjoavat hyvät mahdollisuudet
liikkumiseen, ruokailuun ja yöpymiseen
harrasteiden parissa laskettelukeskuksissa,
golfkentillä, lasten peliturneilla jne.
Samoin liikkuvissa ammateissa asuntoauto tai
-vaunu tarjoaa hyvät palvelut korkeatasoiseen,
mutta edulliseen majoitukseen.

Huolloista ja
tarvikemyynnistä
vastaavan
WestCaravanin
vetäjä Janne
Nurmi

Millainen on tyypillisin matkailuajoneuvon
ostava asiakkaasi:
- Asiakkaita on lapsiperheistä eläkeläisiin,
mutta tyypillisin on
keski-iän ylittänyt
pariskunta, ikäluokkaa 50+.

Haastattelimme myös Cartraden tiloissa toimivaa
WestCaravanin vetäjää, Janne Nurmea.
Mitä palveluita huoltopalveluihinne kuuluu:
”Olemme Hobbyjen, Hymereiden ja Caradojen valtuutettu
huoltoliike, mutta huollamme myös muut merkit. Olemme
saaneet Tukesin hyväksynnän kaasuasennuksille.
Muita huoltokohdemerkkejämme ovat Trumatic, Alde, Thetford
ja Dometic.
Kolarikorjaukset kuuluvat myös palveluumme, asiakkaitamme
ovat mm. vakuutusyhtiöt. Huollossamme meillä on käytössä
6 000 kg nosturi, jolla alustahuollot onnistuvat kätevästi.
Yrityksemme huolehtii myös laajasta varaosa- ja
tarvikemyynnistä. Huolto- ja tarviketiimissämme työskentelee
kolme henkilöä.”

WestCaravan.fi
WestCaravan on Hymer,
Carado sekä Hobby
ika
merkkihuolto.
Varaa a

olto
syyshu

on!

Vakuutusyhtiöiden
kolarikorjaukset.

Varaosat ja
takuuhuolto

Matkailuautojen
ja vaunujen
huollot,
varaosat
ja tarvikkeet.

Meiltä saat myös
alustahuollot
Ford ja Fiat,
erikoistuntemus.

Teemme kosteusmittaukset
sekä kaasukoeponnistukset
asianmukaisilla laitteilla.
Olemme Tukesin valtuuttama
kaasuasennusliike.

Tervetuloa!
Janne Nurmi puh. 0400 757 555
s-posti janne.nurmi@westcaravan.fi
Lauri Kokkinen puh. 040 545 4999
s-posti lauri.kokkinen@westcaravan.fi
WestCaravan (Samoissa tiloissa Cartrade)
Pikkukorventie 2, 37150 Nokia
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Asiaa varashälyttimistä
Takatallin tutkaanturi katossa

V

arashälyttimet ovat yleensä rehellisiä
kansalaisia varten, ammattivaras
menee sisään tarvittaessa, oli siellä hälytin
tai ei.
Hälyttimiä on markkinoilla vaikka kuinka
paljon. Nyt asensimme Frigate 916 ”slim”
-varashälyttimen, jota maahantuo ja myy:
www.katuauto.fi
Valitsimme laitteen kahdella mikroaaltosisätutkalla, jolla valvotaan etuosaa ja
toisella tutkalla takatallia.
Hintaa peruslaitteella oli 89 € + sisätilan
tutka 16 €/kpl sekä postikulut. Takuu on
24 kk.
Laitteen mukana tulevat suomenkieliset
ohjeet. Puhelimeen yrityksessä vastasi
asiantunteva henkilö, joka on erittäin
tärkeää, kun laitetta asennetaan ja häneltä
saimme opastusta myös laitteen käytöstä.
Jouduimme soittamaan muutaman kerran
asennuksen aikana ja vielä senkin jälkeen
- aina saimme ongelmaamme ratkaisun.
Takatalliin vedimme yhden johdon
tutkaa varten. Laitteen keskusyksikön
asensimme
kojelaudan
keskiosaan
radiopaneelin taakse, missä oli sopiva tila.
Jätimme iskutunnistimen asentamatta

Etuosan sisätilan
tutka-anturi

ja laitoimme siihen pistokkeeseen toisen
sisätilan tutkista.
Asunto-osan akulta otimme virran
laitteelle ja maan tupakansytyttimen
pistokkeen johdoista.
Jokainen liitos tehtiin juottamalla ja
suojasimme liitoksen kutistusukalla,
koska liitosten pitää olla ehdottomasti
kunnolla tehty.
Sisätilan tutkan herkkyys on säädettävissä.
Kun sen säätää herkimmälle, niin hälytys
alkaa jopa auton ulkopuolelta, kun menee
tarpeeksi lähelle autoa.
Laite
havaitsee
liikehdinnän
auton sisäpuolella lähettämällä ja
vastaanottamalla erittäin pienitehoista
mikroaaltosignaalia.
Tunnistusalueen
säätö on herkimmillään noin 2 x 1 metriä.
Takatallin oven aukaisu laukaisee
hälytyksen.
Laitteessa on useita hyviä ominaisuuksia:
mm. se varoittaa ensin kolmella
hälytyksellä, ja jos laite havaitsee että tulija
ei poistu hälytysalueelta, alkaa jatkuva
hälytysääni soida.
Laitteessa on myös äänetön kytkentä
päälle ja pois, esim., kun tulet yöllä
autolle, et herätä alueella muita, jotka ovat

jo nukkumassa.
Asunto-osan oven aukaisu laukaisee
hälytyksen, vaikka väliverho on kiinni,
samoin kuljettajan oven aukaisu.
Kaukosäätimiä on mukana kaksi
kappaletta. Huomioi, että jos pidät niitä
taskussa muiden avaimien kanssa, saattaa
joku avain painaa kaukosäädintä niin, että
laite menee päälle tai pois omia aikojaan.
Kaukosäätimen kantomatka esteettömällä
näkymällä noin 500 metriä.
Vikahälytyksiä emme vielä ole saaneet
aikaiseksi.
Minun mielestäni laitteessa saisi olla
mukana varoitustarrat sivulaseille.
Jos olet kiinnostunut kyseisestä laitteesta,
voin tarvittaessa esitellä ja asennuksenkin
voin järjestää.
Yllätyimme
kuinka
yksinkertainen
laite oli asentaa ja ovikytkimiäkään ei
tarvinnut laittaa, kun sen voi hoitaa
sisätilan tutkalla.
Tämä laite osoittautui niin luotettavaksi,
että se jää autoomme kiinni.
Terveisin Väiski
Puh. 0440 640 437
Sähköposti: vlehtinen45@gmail.com

Uusimmat
Hymerit,
Mukavamman
matkailun
Caradot ja
erikoisliikkeessä
onHobbyt
lähtöön.
enemmänjoka
valinnan
varaa!
Maailman paras vapaa-ajanasunto
kulkee
pyörillä juuri
sinne,
Tule Cartradeen
tutustumaan
matkailuauminne haluat - silloin tojen
kun haluat.
Tule
Cartradeen
tutustumaan
ja -vaunujen tuoreimpiin uutuuksiin.
matkailuautojen ja -vaunujen tähän päivään ja tulevaisuuteen:
Meiltä
löydät Caradolaadukkaat
Hymer-,
meiltä löydät laadukkaat Hymer-,
ja Hobbymatkakodit
Caradoja
Hobbymatkakodit
sekä valtasekä valtavan, jatkuvasti uusiutuvan vaihdokkivalikoiman.
van, Cartradesta
jatkuvasti vaihtuvan
vaihdokkivalikoiJa tottakai saat
myös kaikki
tarvikkeet ja
varusteet, man.
rahoitusratkaisut
sekä kattavat
huolto-tarvikja
Myymälästämme
myös kaikki
asennuspalvelut.
keet ja varusteet. Hyvät rahoitusratkaisut
sekä kattavat
huolto- monipuoliseen
ja asennuspalvelut.
Tervetuloa
palveltavaksi
TERVETULOA!
asiantuntijaliikkeeseen
Nokialle!
Mukavamman matkailun erikoisliike

Pikkukorventie 2, 37150 Nokia
(Tampere-Pori -tien varressa)
Puh. (03) 341 5444,
huolto suoraan 0400 757 555,
cartrade@sci.fi
Avoinna ma– pe 9–17, la 10–14

www.cartrade.fi
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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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Tervetuloa omille alueillemme
viettämään viikonloppuja
ja syyslomaa mukavien
tapahtumien pariin

La

5.-7.10.
VALOJUHLAT*)
Pispalan sälli & Sinirytmi
10.11.
Isänpäivä

26.-28.10.

7.-9.12 Puurojuhla*)
Pastori Pohjalainen
28.12.-1.1.
Uusi vuosi*)
Pastori Pohjalainen

Sambakarnevaalit*)
Vänrikki Lehto

20.10.
Siivoustalkoot

*) ohjelmamaksu

28.-30.9.
SIIVOUSTALKOOT

12.-14.10.
KAAMOSJUHLAT
JA NAAMIAISET*)
Muistathan
Barbarellon,
orkesterinamme
lauantaina 13.10.

10.11.
Isänpäivä
5.-6.12.
ITSENÄISYYSPÄIVÄ

Asu vapaa, kunhan
on kaamea!
Tervetuloa

8.-9.12 PUUROJUHLA*)
31.12.-1.1. UUSI VUOSI*)
Tervetuloa viihtymään!
*) ohjelmamaksu

