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46. VUOSIKERTA

Ei kun matkaan, kesä kohta koittaa

Karavaanarin oma lehti Pirkanmaalla

PICA-VIESTI

PICA-VIESTIN KOOT JA
ILMOITUSHINNAT 2015:

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

1/8 sivua 90 x 65 mm
1/4 sivua 90 x 135 mm
1/2 sivua 210 x 147 mm
tai 105 x 297 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)

46. vuosikerta

Caravan-lehden yhdyshenkilö
Heikki Helenius
puh. 0500 625 100
Ilmoitukset
Arto Isoaho
puh. 0500 625 416, (03) 212 1752
Sivunvalmistus:
Ideatutka Oy/Jouko Kinnunen
Puh. 0500 737 911
Ilmoitukset ja juttumateriaalit:
Sähköisesti: jouko.kinnunen@ideatutka.com
Muut aineistot: Jouko Kinnunen,
Rongankatu 4 D 96, 33100 Tampere

185,00 e
320,00 e
550,00 e

850,00 e
1 270,00 e

Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK

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

Painopaikka:
Offset Ulonen Oy
Painosmäärä: 4 300 kpl

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

- Liiton jäsenmaksu
SF-Caravan ry
- Yhdistyksen jäsenmaksu
SF-Caravan Pirkanmaa ry
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ

Lämmityssähkö 1.10.-30.4.

Lisäksi mahdollisia:
Perheenjäsenen jäsenmaksu
(- sis. liittomaksun 13,00 e)
- antaa äänioikeuden
Ulkojäsenen jäsenmaksu
(muualla asuva liittoon kuuluva)
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17 e

Nuorisojäsen

8e

Ei-jäseniltä e

17 e/ vrk
19 e/vrk
540 e

34 e/vrk
38 e/vrk
.

400 e

-

330 e
240 e

-

2 e/vrk
100 e
0,2 7 e/ kWh
-min. 2 e
ei tarjolla

0,37 e/ kWh
-min. 4 e
ei tarjolla

kuuluu aluemaksuun
5 e /vrk
10 e/vrk
15 e/tunti
30 etunti

Kaasu 11 kg.
Kaasu 5 kg

22 e
16 e

32 e
26 e

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

2

Jäsennumero:

2

19,50 e

Valosähkö/vrk 1.5.-30.9.
Valosähkö/vrk 1.10.-30.4.
Perhesauna

OSOITTEENMUUTOS

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/muutatietojasi/

25,00 e
52,00 e

(Liittymisvuosimaksu 44,00  )

Jäsenhinta

SF-Caravan ry

MUUTTUIKO
OSOITE?

27,00 e

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2015
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
1 kk kausikortti
Seisontamaksu
- Ei asutuilta vrk
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella
Mittarisähkö kWh/mittari

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

JÄSENMAKSUT 2015

1,00 e (2.lk)
postimerkki

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.

Lunta oli ja talvi meni...
Talvi on tuonut yllätyksiä lumen määrän
ja kylmyyden suhteen. Ehkä normaalia
lämpöisemmät ilmat ovat houkutelleet
karavaanareita liikkumaan mielestäni
enemmän kuin ennen tai vaikuttaako
hieman
edullisempi
polttoaine
kulkemaan. Ei voi kun lohduttautua,
että talvet taitavat lämmetä ja kyllä valtio
keksii konstin nostaa polttoaineen hintaa.
Saimme täksi vuodeksi sopimuksen, että
kaasun hinta pysyy ennallaan, kuulemma
kaasun hinta on laskenut hieman, mutta
kuljetuskustannukset ovat nousseet. Näin
ollen hinta pysyy samalla tasolla tänäkin
vuonna.
Liitto kouluttaa
Maaliskuun
alussa
oli
liiton
koulutusviikonloppu, jossa koulutettiin
laajasti
turvallista
ja
laadukasta
leirintätoimintaa,
ajotaitotapahtuman
järjestämistä
ja
yhdistystoimintaa.
Näin liiton tuki paikallisyhdistyksien
toimintaan
lisää
yhdistyksemme
toimintaedellytyksiä pysyä koko ajan
muuttuvassa
toimintaympäristössä
mukana. Aina tulee jotain uutta
viranomaisten, verottajan tai jonkin
muun, kuten EU:n kautta vaikuttamaan
meidänkin toimintaa.
Caravan Huiput
Yhdistyksemme
kuuluu
Caravan
Huiput ry:hyn, joka on yhdistys, jonka
tehtävänä on parantaa markkinoinnilla
ja yhteishankinnoilla jäsenyhdistyksiensä
leirintätoimintaa. Helmikuussa 2015
Caravan Huippuihin on liittynyt uusi
yhdistys: SF-Caravan Lohenpyrstö ry.
Heillä on merenrannalla Raahessa
leirintäalue,
joka
on
nimeltään
Lohenpyrstö.
Tervetuloa
joukkoon
uudelle jäsenyhdistykselle ja leirintäalueelle.
Lohenpyrstö on pohjoisin leirintäalue
Caravan Huipuissa ja leirintäalueella
on tehty paljon työtä karavaanareiden
viihtyvyydeksi. Menkää tutustumaan
alueeseen, jos se on lähellä matkareittiänne.
Yhdistyksen kevätkokous
Kevätkokouskutsu on tässä lehdessä ja
kokouspäivä on keskiviikko 22.4.2015
klo 18.30. Paikkana on pitkästä aikaa
Tampereen
teknillinen
yliopisto
Hervannassa
ja
siellä
rakennus
nimeltään Festia, Pieni Sali ykkönen.
Tervetuloa kokoukseen vaikuttamaan

yhdistyksemme asioihin ja päätöksiin.
Karaokelaitteet
Molemmilla alueilla on investoitu uusiin
karaokelaitteisiin ja ne ovatkin olleet
aktiivisessa käytössä. Karaoke on ollut
suosittua ja pyrimmekin pitämään
’levyt’ ajan tasalla ja hankkimaan uusia
kappaleita mahdollisuuksien mukaan
melko usein. Liitto on maksanut sekä
tehnyt Gramex- ja Teosto-sopimukset
paikallisyhdistyksien puolesta, joten
musiikin soittaminen on kaikin puolin
laillista alueillamme.
Vankkurimännikkö
Männikössä on uusittu takkatuvan
takka ja siinä toimikunta säästi hienosti
kustannuksissa löytämällä muurarin, joka
muurasi uuden takan. Samoin innokkuutta
on ollut rakennustoimikuntalaisilla
ja talkoolaisilla uusia Huvikummun
esiintymislava. Kiitokset kaikille mukana
olleille.
Patolammen
padosta
olen
ollut
yhteydessä Virtain kaupunginjohtajaan,
joka lupasi viedä kuntokartoitusta
eteenpäin. Ilmeisesti ongelmana on, että
pato on joskus kauan sitten rakennettu
ilman lupaa, mutta nykyisin se oletettava
ns. pysyväksi rakennelmaksi, kun se
siellä niin kauan jo on ollut. Pato ei ole
meidän tontilla, vaan kaupungin puolella.
Toivotaan että vesi ei karkaa lammesta
kaupungin miettiessä, mitä pitäisi tehdä.

Puheenjohtajan palsta
korjaaamolle, jos katsastus ei mennyt läpi
tai säilytyspaikkaan. Muuten siirtäminen
on mahdollista vain väliaikaisella
siirtoluvalla, eli ns. tarrakilvillä.
Kevättä ja aurinkoisia caravanhetkiä
toivottaen,
			Harri
		

Männikön takkatuvan uusi takka

Maisansalo
Maisassa on jo ilmiöksi tullut tapahtuma,
naistenpäivä, ja siitä onkin kuullut huhuja
vierailijoilta että sinne on taas päästävä.
Hienoa, että melko uusi tapahtuma saa
mainetta ja kunniaa karavaanareiden
keskuudessa. Sitä ei osaa edes arvata,
mikä on tällä kertaa se miesten esitys
illalla Maisatuvassa.
Keväällä taas tienpäälle
Näin maaliskuun alussa ovat tiet sulia
ja varjokohdat saattavat olla jäässä.
Varovaisuutta liikenteeseen ja malttia
matkaan, että kaikki pääsevät perille. Te
jotka olette antaneet matkailuajoneuvon
olla ’talviunilla’, tarkistakaa ottaessanne
matkailuajoneuvonne
liikenteeseen,
että se on liikennekäytössä ja
katsastettu. Liikennekäytöstä poistetun
katsastamattoman ajoneuvon saa ajaa
vain varattua katsastusaikaa varten
katsastuskonttorille ja sieltä mahdollisesti

Harri Järveläinen
PICA-VIESTI 2 • 2015

3

Pica-kokki
2015
Tapahtumakalenteri
M = Maisansalo

V = Vankkurimännikkö

HUHTIKUU
2.-6.4.
Pääsiäinen,
orkesteri la 4.4.		
3.-5.4.
Pääsiäinen		
30.4.-3.5. Vappu, orkesteri to 30.4.
TOUKOKUU
1.-3.5.
Vappu			
10.5.
Äitienpäivä, kakkukahvit M
10.5.
Äitienpäivä		
23.5.
Kevättalkoot		
23.5.
Kevätsiivoustalkoot
KESÄKUU
5.-7.6.
Rock´n roll & lastenjuhla
pe 5.6. orkesteri
18.-21.6. Juhannus, orkest. pe 19.6.
19.-21.6. Juhannus		

Heippa hei karavaanarit!
Pari pääsiäisaikaan sopivaa
ohjetta:
M*)
V*)
M*)
V*)
V
M
V
M*)
M*)
V*)

HEINÄKUU
3.-5.7.
Lasten tapahtuma V*)
10.-12.7. Petanque-mittelöt,
orkesteri pe 10.7.
M*)
17.-19.7. Pubi-tikkakisat		
V
31.7.-2.8. Karaokekarsinnat &
Rosvopaisti		M*)
31.7.-2.8. Vankkurimännikön
musiikkitapahtuma
V*)
ELOKUU
14.-16.8. Caramba			V
28.-30.8. Rannaltaonginta &
Venetsialaiset		M*)
orkesteri pe 28.8.
28.-30.8. Venetsialaiset		
V
SYYSKUU
25.-27.9. Lattarit & Texas Holdém
orkesteri pe 25.9.
26.9.
Syyssiivoustalkoot V
LOKAKUU
3.10.
Syystalkoot		
9.-11.10 Kaamosjuhla ja
Naamiaiset		
30.10.-1.11. Valojuhlat,
orkesteri pe 30.10.M*)
MARRASKUU
8.11.
Isänpäivä & Miestenpäivä
kakkukahvit la 7.11.
8.11.
Isänpäivä		
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LAMMASKAALI (6 hlö)
750 g lampaan lapaa ja etuselkää
paloiteltuna
2 rkl öljyä
1 iso sipuli
1½ l vettä
6 kokonaista maustepippuria
6 kokonaista valkopippuria
2 laakerinlehteä
1 tl suolaa
1 kpl lihaliemikuutiota
2 porkkanaa
750g valkokaalia
1-2 rkl siirappia
1 tl kuivattua meiramia
Ruskista luiset lihat ja sipulilohkot
pannulla tai padassa. Lisää pataan
vesi, mausteet ja lihaliemikuutio, keitä
hiljalleen noin 60 minuuttia. Viipaloi
kuoritut porkkanat ja suikaloi kaali. Lisää
kasvikset pataan ja keitä vielä noin 30
minuuttia. Tarkista maku, lisää siirappia
ja meirami. Tarjoile esimerkiksi ruislimpun
kera.

1,5 kg naudan sisäpaistia
2 rkl margariinia
2,5 rkl suolaa
1 rkl mustapippurirouhetta
70 g sipulia
80 g porkkanaa
5 dl vettä
1kpl lihaliemikuutiota
5 kpl kokonaista maustepippuria
50 g ruskeaa maizena suurustetta
2 dl hylakermaa
Hiero suola ja mustapippuri paistin
pintaan. Ruskista paistin pinnat
pannulla. Nosta paisti kattilaan.
Lisää pannulle vesi + lihaliemikuutio
ja kiehauta kunnes lihaliemikuutio
liukenee veteen. Kaada liemi paistin
päälle. Lisää kuoritut ja puolitetut
sipuli ja porkkana + maustepippurit
joukkoon. Keitä 1½-2 tuntia hiljalleen.
Siivilöi paistinliemi kasariin painaen
sipuli ja porkkana siivilän läpi
kastikkeeseen. Laita kasari liedelle,
lisää kiehuvaan liemeen 50 g maizenasuurustetta ja keitä minuutin verran,
lisää kerma ja tarkista maku. Lopuksi
viipaloi paisti ohuiksi siivuiksi ja tarjoile
kermakastikkeen kera. (Annoksesta
tulee noin 1 l valmista kastiketta.) Sopii
tarjottavaksi esim. perunamuusin
kanssa.
Pääsiäistä ja kevättä odotellessa...
Pertti Antila
SFC 21772

M*)

M
V*)

M
V

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

Liiton toimiston ja Caravan-lehden
puhelinnumerot:
TOIMISTO: Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
Keskus
(03) 615 311
Suorat numerot:
(03) 615 3121 Timo Piilonen, toiminnanjohtaja
mobile 050 592 6561
(03) 615 3122 Petriina Punkari-Mäkiaho, johdon
assistentti
(03) 615 3123 Leena Paavola, talouspäällikkö
(03) 615 3124 Jaana Meling, kirjanpitäjä
(03) 615 3131 Inka Helen, taloushallinn. assisterntti

(03) 615 3132 Anne Nieminen, jäsenrekisterinhoitaja
(03) 615 3133 Teemu Tuuri, jäsenrekisterinhoitaja
e-mail etunimi.sukunimi@karavaanarit.fi
jasenrekisteri@karavaanarit.fi
CARAVAN-LEHTI
(03) 615 3140 soi kaikilla
Suorat numerot:
(03) 615 3141 Pekka Heinonen, päätoimittaja
(03) 615 3142 Pirjo Rättyä, toimitussihteeri
(03) 615 3144 Sari Reimi, ilmoituspäällikkö
www.karavaanarit.fi
www.caravan-lehti.fi

SF-Caravan Pirkanmaa ry

KEVÄTKOKOUS ke 22.4.2015 klo 18.30
Tampereen teknillinen yliopisto, Festia*), Pieni sali 1
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
- yhdistyksen sääntöjen
4 § kevätkokoukselle
määräämät asiat

OHJELMA:
klo 17.30 kahvitarjoilu
klo 17.30 jäsenkorttien
tarkastus alkaa
klo 18.30 kokous alkaa

Tervetuloa!
SF-CARAVAN
PIRKANMAA RY
Hallitus
*) Konetalosta eteenpäin, seuraava talo

Maisan kuulumisia
Maisansalossa

sydäntalvea vietettiin
lautapeli-illan merkeissä 24.1. Pelejä
oli tarjolla talon puolesta ja kaikilla oli
mahdollisuus tuoda mukanaan omia
mieluisia pelejään. Maisatupa täyttyi
nopeasti innokkaista pelaajista ja iloinen
puheensorina säesti pelaamista.

Hiihtolomaviikko
Hiihtolomaviikko
käynnistettiin
Maisansalossa tanssimalla ja pilkkimällä.
Perjantaina karavaanareita tanssittamaan
oli saapunut Taxi Drivers, joka saikin
tanssilavan nopeasti täyteen. Tanssin
lomassa
ruvettiin
valmistautumaan
jo hiljalleen tuleviin pilkkikisoihin ja
arvailemaan kalasaaliita.
Lauantaina
kisattiin
perinteisen
Olutpilkin merkeissä. Sää ei taaskaan
suosinut pilkkiöitä. Jäällä oli vettä ja
taivaalta sateli vuorotellen vettä ja räntää.
Kaikesta huolimatta kisaan osallistui 28
innokasta kalastajaa ja rannalle kertyi
ihmisiä katselemaan kuinka aikuisten
ja lasten pilkkiminen sujui. Olutpilkin
voitti suurella viiden kalan saaliilla Zaska
Sankila, toiseksi tuli Joni Hietala neljällä
kalalla ja kolmanneksi Mikko Lintala
kolmella kalalla. Lasten sarjan voitti
Vesa Janhunen ja toiseksi tuli Emmi
Lintala. Yhteensä koko kisassa saatiin
27 kalaa. Kisan jälkeen ohjelmassa oli
vielä makkaranpaistoa. Koko päivän ajan
tunnelma oli rento ja kaikilla oli mukavaa.

Lautapelien kiinnostus oli kova ja aikuisetkin olivat innokkaina mukana

PICA-VIESTI 2 • 2015
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Maisan kuulumisia

Tytöt tuumivat. Harri tarkkailee.

Jess!!!

Sun vuoro!

Tarkkoina kuin Anu ja Juuso

Täkyjä riittää
valinnan
vaikeuteen asti
6
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Maisan kuulumisia

Kalajuttuja kuuntelemassa

Kaksi pilkkiä samassa avannossa on paljon tehokkaampi tapa

Parhaat saalistajat mitalit kaulassa

Siinä ongitaan, mistä kaveri viimeksi kalan sai

Vetokärryt ovat aina paikallaan isoa kalaa ongittaessa

Taxi drivers antaa kyytiä parketilla
PICA-VIESTI 2 • 2015
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Männikön kuulumisia
Männikön talvi
Päällisin puolin leirintäalue näyttäisi
nukkuvan
talviunta.
Kuitenkin,
lähes
kolmannes
vaunuista
on
kausipaikkalaisten myös talviaikaan.
Satunnaisia matkailijoitakin saapuu
viikonlopun viettoon silloin tällöin,
nauttimaan
talven
rauhasta
ja
hiljaisuudesta lähialueilla ulkoillen.
Ja talvihan on sitä parasta aikaa tehdä
alueella kunnostustöitä ja kohennella
paikkoja. Remonttiryhmä on käyttänyt
hiljaisen ajan hyödykseen, ja saanut
aikaan paljon hienoja parannuksia.
Toimistorakennuksen sisäseinät ovat
raikastuneet
uudella
maalipinnalla.
Takkatupa uusine takkoineen on täysin
käyttövalmis sekä puusaunan lauteet
on uusittu. Huvikummulle saatiin
alkutalvesta uusi karaokelaitteisto sekä
uusia kappaleita laulajien iloksi. Tästä
innostuneina remonttiryhmä uudisti vielä
esiintymislavan ja karaoketiskin.
Talvilomaviikko
Pirkanmaan yleiseen talvilomaviikkoon
valmistauduttiin
hyvillä
mielin.
Verrattuna viime talveen, lunta oli
nyt ja paljon. Hyvissä ajoin saatiin
tehtyä hiihtoladut viereiselle pellolle ja
laskumäkiäkin oli yllin kyllin. Kun tuo
varsinainen lomaviikko alkoi, teki luonto
taas tepposet. Lämpömittari pysytteli
plussan puolella useamman päivän ajan
ennen alkavaa lomaviikkoa, ja sulatti osan
alueesta aika kaljamalle. Onneksi kovaksi
ajellut hiihtoladut kestivät ja lasten
hiihtokisat saatiin järjestettyä. Männikkö
onnittelee voittajia Helinä Huuhtasta
ja Nelli Koivulaa hienosta hiihdosta.
Aikuisten tandemhiihtoakin nähtiin, kun
Paula ja Lasse intoutuivat näyttämään
kimppahiihdon
mallia.
Viikolla
tehtiin yhdessä retkiä Pukkivuoren
laskettelurinteille,
sekä
uintiretki
Kuntolutran kylpylään.
Talvilomaviikko huipentui Männikön
toiseen Stand Up/Talent -tapahtumaan.
Kiitokset kaikille teille, joiden esityksistä
saimme nauttia. Eteenkin Jouko Aho
hauskuutti ja viihdytti yleisöä omalla
rennolla otteellaan. Illan aikana käytiin
myös kinkkinen sanavisa, jossa voiton
vei Pirjo ja Eeva. Ystävysten välillä on
selvästi telepatiaa, josta oli taatusti hyötyä
tässä kisassa. Illan aikana Huvikummulle
saapui myös vieraileva tähti, koomikko ja
kylänmies Tommi Hemmilä. Tommille
8
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Karaokevetäjän uusi työtila.

Mikäs takkatupa
se on, missä
takka ei ole
kunnossa. Tässä
uusi takkamme.

Uudet lauteet
”puusaunassa”

Vankkurimännikköläiset lähettävät
lämpimät onnittelut
BERTTA TALOSELLE
90 -vuotismerkkipäivän johdosta

Männikön kuulumisia
karavaanarielämä oli varsin tuttua ja hän
valloitti yleisönsä kertomalla nokkelia
huomioita tästä yleisön sydämiä lähellä
olevasta elämäntavasta. Kaiken kaikkiaan
Huvikummulla vietettiin varsin hauska
ilta.
Kuitenkin kaikki kiva loppuu aikanaan,
lomat loppuvat ja arki alkaa. Onneksi
jo päivä pitenee hyvää vauhtia, ja
tunnettuahan on että talviunesta heräävä
luonto kutittaa karavaanarin kaasujalkaa.
Vankkurimännikössäkin valmistaudutaan
kevääseen tulevia tapahtumia suunnitellen
ja paikkoja kohennellen. Toivotamme
kaikki
sydämellisesti
tervetulleiksi
viettämään rentouttavaa vapaa-aikaa
nauttien ympäristön kauniista luonnosta
ja hyvästä seurasta.

Laavuretkellä

Onnelliset hiihtokilpailuvoittajat Nelli ja
Helinä
Paulan ja Lassen tandemtyylinäyte

Jouko Aho lavalla

Koomikko ja kylänmies Tommi Hemmilä
PICA-VIESTI 2 • 2015
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IHALA CAMPING AVATTU
Uuteenkaupunkiin

Kangasmetsäinen 22 ha:n alue
meren rannalla (hyvät kala-apajat).
• mökkimajoitusta • huonemajoitusta
• 75 matkailuajoneuvopaikkaa, joista 60 sähköistettyjä
• telttapaikkoja • venepaikkoja
• hyvät huoltorakennukset • lasten leikkikenttä
• oleskelutilat • grillikatos • kalanperkauspaikka
• kioski • rantasauna
Hinnasto:

Perusmaksu
vaunu-ja telttapaikasta
SFC-kortilla
Henkilömaksut:
aikuinen
lapset 0-17 v
Sähkö:
max. 2 kw/h 1.5.-31.8.
1.9-30.4.

14,00 e/vrk
12 ,00e/vrk
4,50 e/vrk
1,50 e/vrk
5,90 e vrk
10,00 e/vrk

• Yöpymishinnat tamperelaisille -15% (ei sähkö)
• Yhteinen bonuskortti
Nokia Camping Viinikanniemi ja Ihala Camping
Uusikaupunki
joka 8. vrk ilmainen (ei koske
sähköä).
Bonuskortti on käytössä
kesäkaudella 1.5.-31.8.2015.

Alue avoinna ympäri vuoden.

IHALA CAMPING

Lepäistentie 825, 23500 Uusikaupunki
puh.050 464 6800
www.ihalacamping.com • info@ihalacamping.com

HYVIÄ KARAVAANARITARJOUKSIA: :

Matkailuajoneuvosi
arvostaa huoltoa kerran
vuodessa. Tilaa se nyt. Ja
olet valmiina lähtöön
matkailusesongin alkaessa!
• matkailuajoneuvojen vuosihuolto • kaasulaitteiden
koeponnistus • matkailuajoneuvon kosteusmittaus
• tarvikeasennukset • Cabby ja Dometic -takuuhuollot
ja korjaukset

JYMYN CARAVANPALVELU OY
Kaakkurintie 13 c, Nokia, puh. 040 729 8889,
e-mail: jymyn.caravanpalvelu@gmail.com
www.jymyncaravanpalvelu.fi
Palvelemme ma-pe 8-17

AUTOTAITO OY
PIRKANMAAN

Nyt älypuhelinkäynnistyksellä!

Webastot asennettuna
alkaen

1160 €
Kysy tarjous!

TILAA AIKA NYT:
VOLVO
RENAULT
• MYÖS MUIDEN
MERKKIEN HUOLLOT
• VAKUUTUSYHTIÖN
KOLARIVAURIOTARKASTUKSET,
KORJAUKSET JA
AUTOMAALAUKSET

huippulaadukkaat
RENKAIDEN VAIHTO
EDESSÄ?
Wredestein-talvirenkaat
• meillä huippumerkit Vredestein ja Apollo
• pyydä tarjous!

AD-AUTOKORJAAMO
AD-AUTOKORJAAMO

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

Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423
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TALVEN JÄLJILTÄ NYT AUTO HUOLTOON:
• määräaikaishuollot • kausihuollot
KYSY• HYVÄT
TALVIRENGAS• ilmastointihuollot
moottorija vaihteistoTARJOUKSEMME:
korjaukset • matkailuautojen määräaikaishuollot
valitse esim.

www.pirkanmaanautotaito.ﬁ

PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY

Yhteystiedot
www.sfcpirkanmaa.fi
2015

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

PUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen
VARAPUHEENJOHTAJA
Juha Keulas
SIHTEERI
Irkka Kihlström

OMAT ALUEEMME:
VANKKURIMÄNNIKKÖ
Lakarintie 580, 34800 Virrat,
puh. 043 214 0014
toimisto@vankkurimannikko.fi
MAISANSALO
Kuterintie 34, 34260 Terälahti (Teisko),
puh. 050 4123 123
toimisto@maisansalo.fi

		
		
		

MATKAPUHELIN
0400 511 199
		

SÄHKÖPOSTI
harri.jarvelainen@gmail.com

040 541 0065

juha.keulas@gmail.com

		

050 524 8857			

irkka.kihlstrom@luukku.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Markku Hölli					0400 632 436			markku.holli@hotmail.com
Lasse Ihantola					050 562 0937			lasse.ihantola@luukku.com
Juha Keulas
		
040 541 0065
		
juha.keulas@gmail.com
Heikki Lahtinen					040 553 4871			heikkilahtinen71@gmail.com
Eeva Mäenpää					040 757 9466			eevae.maenpaa@elisanet.fi
Juuso Oikarinen					050 555 0368			toimisto@maisansalo.fi
Pekka Olsson
		
0400 636 275		
olsson.pekka@gmail.com
Tiina Vaskuu
050 3579 258
		
tiina.vaskuu@gmail.com
MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen 				
050 555 0368			
toimisto@maisansalo.fi			
Kirsi ja Marko Lintula				050 555 0368			toimisto@maisansalo.fi			
				
VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Veli-Matti Huuhtanen				043 214 0014			vemahu@kolumbus.fi
Vesa Peltola					043 214 0014			vesa.peltola@hotmail.fi
Timo Ylä-Rakkola 		
050 555 0369
ylartimo@gmail.com
ENSIAPU-,TURVA- ja AJOHARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen				
Ensiapuryhmä: Olli Miettinen			
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen		

040 719 3875
044 599 1199			
0400 511 199			

sinikkamiettinen@wippies.fi

MATKAILUAUTOASIAMIES
Väinö Lehtinen

		

0440 640 437

		

vlehtinen45@gmail.com

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
/PICA-VIESTI
Jouko Kinnunen

		

0500 737 911

		

jouko.kinnunen@ideatutka.com

040 521 2048

		

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen

harri.jarvelainen@gmail.com

rami.sukanen@gmail.com

PICA-VIESTI 2 • 2015

11

Nyt on aika lähteä
liikkeelle. Kevät
parhaimmillaan!
Tervetuloa keväiseen Männikköön

KOKO PERHEEN
PÄÄSIÄISRIEHA 3.-6.4.*)
ÄITIENPÄIVÄ 10.5.

• Männikön mölkky
ensimmäinen osakilpailu
• Peräkonttikirppis
• Lauantaina 4.4. Huvikummulla
tanssittaa Taxi Drivers
*) ohjelmamaksu

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN
ILOISTA VAPPUA 3.-4.5.*)
Peräkonttikirppis
Mölkyn osakilpailu II
Vapun päivänä 1.5 Huvikummulla
tanssittaa Jyrki Mäkelä & Cavaljeer
*) ohjelmamaksu

Itse luonto osallistuu äidin juhlintaan.
Vuokot kukkivat, toukokuu antaa
kauneintaan.

PERINTEISET
KEVÄTSIIVOUSTALKOOT
22.-24.5.

Reippailua hyvässä porukassa talkoohengessä.
Talkoopäivänä Männikkö tarjoaa
talkoosopat.

Ohjelmista tarkemmin netistä www.vankkurimannikko.fi ja/tai www.facebook.com/vankkurimännikkö

MAISASSA TAPAHTUU:
MAISAN
PÄÄSIÄISRIEHA
2.-6.4.*)
TORSTAINA
Maisan kuuluisa MUNAPOLKU avautuu
PERJANTAINA
• Tangon tahdissa KALEVI SUNTILA Duo
• Myyjäiset
• lapsille ja lapsenmielisille askartelua
LAUANTAINA
• NOITAKULKUE
• kilpailuja lapsille
SUNNUNTAINA
• toimikunnan pääsiäisesitys

MAISAN
KASARIVAPPU 30.4.
ysäriä unohtamatta
- olkatoppaukset ja
takatukka kuntoon
TORSTAINA

DJ PASI PERÄLÄ

VAPPUPÄIVÄNÄ PICNIC (säävaraus)
ohjelmamaksu
Seuraa ohjelmiamme netistä ja
ilmoitustauluilta

ÄITIENPÄIVÄ 9.-10.5.
Onnittele äitiä Maisassa

SIIVOUSTALKOOT 23.5.
Maisan Lastenjuhla &
Rock’n’Roll viikonloppu
5.-7.6.

Maisassa kesäkausi avataan
virallisesti ensin Rock’n’Roll
musiikin tahdeissa, jonka
jälkeen lapsille on luvassa Nitanallen syntymäpäiväjuhlat sekä
poniratsastusta!

