Pica-viesti
3•2015
46. VUOSIKERTA

Upeita kohteita kesäkaravaanarin
löytöretkellä, kuva Rauman Poroholmasta
Karavaanarin oma lehti Pirkanmaalla

PICA-VIESTIN KOOT JA
ILMOITUSHINNAT 2015:

PICA-VIESTI
46. vuosikerta

			
ALV 0 %
1/8 sivua 90 x 65 mm
185,00 e
1/4 sivua 90 x 135 mm
320,00 e
1/2 sivua 210 x 147 mm
tai 105 x 297 mm
550,00 e
- marginaalit huomioiden
185 x 135 mm
- pystymallissa
90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm
850,00 e
- marginaalit huomoiden
185 x 275 mm
2/1 sivua (aukeama)
1 270,00 e
Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK

Päätoimittaja
Jouko Kinnunen
Rongankatu 4 D 96
33100 Tampere
puh. 0500 737 911
Caravan-lehden yhdyshenkilö
Heikki Helenius
puh. 0500 625 100
Ilmoitukset
Arto Isoaho
puh. 0500 625 416, (03) 212 1752
Sivunvalmistus:
Ideatutka Oy/Jouko Kinnunen
Puh. 0500 737 911
Ilmoitukset ja juttumateriaalit:
Sähköisesti: jouko.kinnunen@ideatutka.com
Muut aineistot: Jouko Kinnunen,
Rongankatu 4 D 96, 33100 Tampere
Tiedotustoimikunta:
Helenius Leena ja Heikki
Isoaho Airi ja Arto
Keskinen Anna-Liisa ja Erkki
Kinnunen Kaarina ja Jouko (pj.)
Sukanen Riitta ja Raine
Sukanen Satu ja Rami

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

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/muutatietojasi/
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27,00 e
25,00 e
52,00 e

(Liittymisvuosimaksu 44,00  )
Lisäksi mahdollisia:
Perheenjäsenen jäsenmaksu
(- sis. liittomaksun 13,00 e)
- antaa äänioikeuden

19,50 e

Ulkojäsenen jäsenmaksu
(muualla asuva liittoon kuuluva)

17 e

Nuorisojäsen

Jäsenhinta

Lämmityssähkö 1.10.-30.4.

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

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

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.

OSOITTEENMUUTOS
SF-Caravan ry

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

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
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Jäsennumero:

1,00 e (2.lk)
postimerkki

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

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa
lähetyksen viivästymisen.

SF-Caravan ry
Viipurintie 58
13210 HÄMEENLINNA
tai puhelimitse
(03) 615 3133

Kevätaurinko jo lämmittää karavaanarin mieltä

K

evät on edennyt ja tämäkin lehti
ilmestyy, kun kesä on kiireimmillään
alkamassa. Vuoden aikana tämä on hienoa
aikaa, kun luonto herää talviuniltaan kuten karavaanaritkin. Meidän lajimme,
eli karavaanarit, ovat ilmestyneet
talvihorroksesta ja jälleen alkavat
vaeltamaan usein karavaanialueiden
välisillä poluilla, joita teiksikin voidaan
kutsua. Kevätaurinko myös tartuttaa sen
pahasti vaivaavan vaihtokuumeen, johon
useinkaan ei ole kuin yksi parannuskonsti:
kaluston vaihto. Tehkäämme siis hyviä
valintoja niin reittien kuin mahdollisten
vaihtokauppojen suhteen.
Liittokokous Joensuussa
SF-Caravan ry:n liittokokous on tulossa
toukokuun lopussa ja siellä on jälleen
tehdään
valintoja
liittohallituksen
jäseniksi. Ehdolla liittohallitukseen on 4
ehdokasta, joista vain yksi on nykyisen
hallituksen
ulkopuolinen
ehdokas.
Avoinna on 3 paikkaa, joten äänestys on
edessä. Nykyisin yhden liittokokouksen
sääntöjen
mukaan
kokouksessa
käsitellään viime vuosi ja suunnitellaan
tämä vuosi. Paljon on asiaa yhdelle
kokoukselle, mutta eiköhän se hyvin suju.
Yhdistyksen kokous
Oma kevätkokouksemme oli huhtikuussa
ja siellä saimme päätökseen viime
vuoden. Taloudellisesti paransimme
edellisestä vuodesta ja kokonaisuudessaan
leirintätoimintamme toiminnallinen tulos
oli positiivinen. Molemmat alueemme
saivat tuloja hieman kasvatettua ja samaan
aikaan pidettyä kuluja kurissa, tällä
reseptillä kokonaistuloskin parani, vaikka
vielä on tehtävä työtä että molemmat
alueet olisivat plussalla. Hieno tulos, josta
suurin kiitos kuuluu kaikille toimintaan

osallistuneille. Ilman teitä emme pärjäisi
ja panostanne tarvitaan jatkossakin.
Maisansalo
Paljon
on
tapahtumia,
joista
erityismaininnan ansaitsevat Rosvopaisti
ja nyt jo perinteinen Venetsialaiset (eli
jo toinen kerta). Ne kannattaa kirjoittaa
omaan kalenteriin. Alakenttää on uusittu
ja muutenkin paikkoja parannetaan
viihtyisyyden lisäämiseksi. Sähköistystä
parannetaan suunnitelman mukaisesti.
Vankkurimännikkö
Pitkään järjestetty perinteinen pubtikkakisat on heinäkuun puolessa välissä
ja pitkästä aikaa on osallistujamääräkin
taas kasvanut. Samoin myös hyvin suosittu
musiikkitapahtuma kannattaa merkitä
kalenteriin. Talven aikana on hieman
uusittu Huvikummun esiintymislavaa ja
jo aikaisemminkin kirjoitettu takkatuvan
takka on uusittu. Alueen sähköistystä
parannetaan suunnitelman ja resurssien
mukaan.
Ajomerkkien suorittamista ja harjoittelua
Viime vuonna suoritettiin yhdistyksessämme pitkästä aikaa varsin vähän
ajomerkkisuorituksia. Jopa taisimme
jäädä toiseksi verrattaessa Turun
yhdistykseen…
Ajotaitokilpailuosakilpailu eli Carambacupin 3.osakilpailu järjestetään Virroilla
15.8.2015. Kuljettajien hienoa auton
ja vaunun hallintaa kannattaa tulla
ihailemaan.
Ajomerkkisuorituksia
ja
samalla
ajoharjoittelua voi ja kannattaa tulla
suorittamaan alueillemme 6.6.2015
Maisansaloon ja 4.7.2015 Vankkurimännikköön. Yhdistyksen puolesta
paikalla
on
matkailuvaunu
ja

Puheenjohtajan palsta
matkailuauto. Vain oma tai lainattu
vetoauto pitää olla mukana ja tietysti
voimassa oleva ajokortti (sekä ajokunto).
Matkalla ennakoiden
Ennakoivan ajonkouluttajakurssilla oli
vakuutusyhtiöiden tilastotietoa matkailuautoille sattuneista onnettomuuksista.
Tilasto osoittaa että matkailuautoja
käytetään ympärivuoden, mutta eniten
onnettomuuksia sattuu heinäkuussa
ja seuraavana kesäkuussa. Tämä on
ymmärrettävää kun suomalaisen suosituimmat lomakuukaudet ovat kyseessä.
Matkailuvaunujen onnettomuudet korvataan yleensä vetoauton vakuutuksista,
jonka takia vastaavan tilaston tekeminen
ei ole mahdollista.
Ennakoivassa ajossa pyritään ennustamaan tulevia tilanteita, tunnistamaan
riskejä ja välttää tai vähentää riskejä
muuttamalla omaa toimintaa. Vaaratilanteet
ja
onnettomuudet
ovat
usein johtuneet syistä joita ovat mm.:
Lomatunnelma ajoneuvossa, Ajoneuvon
matkustajat ja eläimet, Kuormaus ja
kuorman sijoittelu (esim. avohyllyt
ja toiminta ajon aikana), Yllättävät
olosuhteet ja Kuljettajan kunto. Miettikää
etukäteen kuinka voitte vähentää
riskiä että mitään ikävää tapahtuisi ja
kuinka sijoitatte tavarat ja matkustajat
ajoneuvoon. Ennakoiden ajosta tulee
joustavan sujuvaa ja kun lähtee ajoissa
matkaan välttää matkastressiä. Jättäkää
myös itsellenne pelivaraa eli aikaa toimia
liikenteen yllättävissä tilanteissa.
Aurinkoista, turvallista ja ennakoivaa
kesää toivottaen,
			
Harri

Harri Järveläinen
PICA-VIESTI 3 • 2015
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Pica-kokki
POSSUVARRAS JA PILAHVIRIISI (4 hlö)
500-600 g porsaan sisäfilettä
1-2 rkl grillimaustetta

2015
Tapahtumakalenteri
M = Maisansalo

V = Vankkurimännikkö

Heippa hei, karavaanarit!
Laitan tähän pari kesän
grillikauteen sopivaa reseptiä.

KESÄKUU
5.-7.6.
Rock´n roll & lastenjuhla
pe 5.6. orkesteri
6.6.
Ajomerkkisuorituksia
18.-21.6. Juhannus, orkest. pe 19.6.
19.-21.6. Juhannus		

M*)
M
M*)
V*)

HEINÄKUU
3.-5.7.
Lasten tapahtuma		
V*)
4.7.
Ajomerkkisuorituksia
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.
MARRASKUU
8.11.
Isänpäivä & Miestenpäivä
kakkukahvit la 7.11.
8.11.
Isänpäivä		

PICA-VIESTI 3 • 2015

KASTIKE
1 prk kermaviiliä
50 g aurajuustoa
1 valkosipulinkynsi
Viipaloi makkarat. Paloittele perunat,
paprika ja punasipuli reilun kokoisiksi
paloiksi. Hienonna valkosipulinkynnet.
Sekoita keskenään kasvikset, makkarapalat ja BBQ-kastike. Jaa makkaraseos
viidelle foliopalalle (kaksinkertaiseen
folioon) ja sulje nyytiksi. Kypsennä
nyyttejä kuumassa grillissä 10 minuuttia
tai uunissa 250 asteessa 15-20 minuuttia.
Nyyttien kypsyessä sekoita kastikkeen
ainekset keskenään. Tarjoa kastiketta
makkaranyyttien kera.

Leikkaa liha paloiksi ja sekoita paloihin
grillimauste. Anna maustua jonkin aikaa.
Kuori ja hiennonna sipuli ja purjosipuli.
Kuumenna öljy kattilassa, kuullota sipulit,
lisää riisi ja kuullota hetki. Kaada sekaan
kanaliemi ja anna kiehua kunnes riisi on
kypsää(lisää lientä tarvittaessa). Lisää
chilirouhe.
Pujota liotettuihin varrastikkuihin 4-5
lihapalaa, paista vartaat kypsiksi grillissä.
Käytä grillatessa öljyä apuna. Tarjoa vartaat
pilahviriisin ja salaatin kanssa.
GRILLIANANAS
Tuore ananas on kiitollinen grilliaterian
jälkiruoka. Halkaise ananas. Leikkaa
se pitkittäin ohuiksi lohkoiksi ja poista
puiseva sisus. Grillaa pinta rapeaksi
kuumalla grillillä ja tarjoile vaikkapa
jäätelön kera.
Herkullista alkanutta grillikautta ja helteistä
kesää odotellen... Moikataan tavattaessa.
Terveisin Pertti Antila
SFC 21772

M*)

M
V*)
M*)
M
V

JOULUKUU
4.-6.12. Puurojuhla		
V*)
4.-6.12. Puurojuhla, orkesteri pe 4.12. M*)
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MAKKARANYYTIT JA
KERMAVIILIKASTIKE (5 hlö)
1 pkt (400 g) maustettua grillimakkaraa
10 pientä perunaa keitettynä
1 paprika
1 punasipuli
3 valkosipulinkynttä
3 rkl marinointikastiketta (BBQ-kastike
Salosen pimeäpullo)
foliota

PILAHVIRIISI
1 sipuli
3 valkosipulinkynttä
2 rkl öljyä
2 ½ dl risottoriisiä
5-6 dl kanalientä (kuutioista)
1 tl chilirouhetta
pieni pala purjosipulia

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

Maisan kuulumisia

Show on ohitse - palautustaputusten aika

Aamupala naisille miesten loihtimana

Ruusu naisille

Tarinointia

Naurua

Yhdessäoloa aamupalalla

NAISTENPÄIVÄ
Maisansalossa juhlittiin naisia 7.3. Aamu
alkoi toimikunnan miesten loihtimalla
maittavalla aamupalalla. Jokainen paikalle
saapunut nainen sai miehiltä myös kauniin
punaisen ruusun ja lämpöisen halauksen.
Iltapäivällä naiset pääsivät nauttimaan
rentouttavasta turvesaunasta. Saunan täytti
nopeasti iloinen puheensorina ja nauru. Iso
kiitos turvesaunan järjestelyistä Anulle. Illalla
pubissa laulettiin karaokea ja miehet olivat
loihtineet naisille hienon tanssiesityksen.
Kiitos ihanille Maisansalon miehille
naisten muistamisesta.

Miesten show

Saunontaa

Pääsiäistiput nokkimassa ”talipalloa”
PICA-VIESTI 3 • 2015
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Maisan kuulumisia

Trulleja valmistautumassa kierrokselleen
PÄÄSIÄINEN
Pääsiäiskarkeloita vietettiin Maisassa
2-6.4. Pitkät pyhät toivat alueelle paljon
kausipaikkalaisia ja vierailijoita. Torstaina
aloiteltiin pääsiäisen viettoa laulamalla
pubissa karaokea. Perjantaina lapset ja
lapsenmieliset pääsivät maalailemaan
pääsiäismunia ja kilpailemaan palapalloherruudesta. Illalla Kalevi Suntila tanssitti
tangon tahdissa Maisaan pääsiäistä
viettämään tulleita karavaanareita. Pikku
noidat ja velhot pääsivät esittelemään
omia pukujaan lauantaina Maisan oman
Eulaalia-noidan johdolla. Noitakulkue
kierteli alueella ja pikkunoidat saivatkin
matkalta kerättyä ison saalin herkkuja
itselleen. Kulkueen jälkeen pikkunoidat
pääsivät kisailemaan munankannossa.
Jokainen osallistuja sai syödä itse
kantamansa suklaamunan kisan jälkeen.
Maisan omat noita-akat avasivat lauantai-

Pääsiäisaskartelua
iltapäivänä munagrillin. Munagrillistä
oli mahdollisuus ostaa lihapiirakoita
erilaisilla täytteillä. Piirakat olivat
menestys ja ne menivät kuin kuumille
kiville. Lauantai-illan huipennus oli
upea pääsiäiskokko, jolla häädettiin
pahoja henkiä pois. Sunnuntaina illalla
oli vuorossa toimikunnan tekemä
pääsiäisesitys. Moni varmasti odotti
perinteistä tiputanssia, mutta toimikunta
yllättikin katsojat kunnolla ja esitti
loistavan näytelmän virpojista. Esitys
oli upea ja yleisö oli täysillä mukana.
Esityksen jälkeen luvassa oli vielä
pääsiäisaiheinen visailu. Maanantaina
ennen kotiinlähtöä arvottiin vielä

Pysyy selvästi paremmin
lusikassa, kun pitää käsillä kiinni

Silmälaseista Caravan-alennus - 20 %
jo 50 vuotta luotettavaa optikkopalvelua

Rautatienkatu 14,
33100 Tampere 10
Puh. (03) 212 9363.
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Palvelemme: ma 9.30-18,
ti-pe 9.30-17, kesälauant. suljettu
www.asemaoptiikka.fi

Taikasäkeniä pääsiäiskokossa

Maisan kuulumisia

Mikä vapputunnelma!!!
arpajaisten voitot.
VAPPU
Vierailijoita ja kausipaikkalaisia saapui
pitkin viikkoa Maisaan juhlimaan
kasarivappua. Vappuaattona paikalle
saapui DJ Pasi Perälä tanssittamaan
vappua juhlivia karavaanareita. Illan
teeman mukaisesti pukeutumistyyli oli
totaalisesti muuttunut ja Maisatuvan täytti
kunnon kasarityyli. Diskovalot, savukone
ja koko ajan täynnä oleva tanssilattia toivat
oikean karnevaalin tuntua. Tunnelma oli
koko illan ajan loistava. Vappupäivänä
vietettiin yhteistä piknikkiä. Tarjolla oli
maistuvaa paellaa ja makkaraa. Ilmankin
suosiessa porukkaa oli mukavasti paikalla.
Vappupäivän iltana oli mahdollisuus
kokeilla kädenvääntöä. Opettajaksi oli
saapunut Hannu Puolakanaho, jolla
itsellään on kuusi Suomen mestaruutta,
yksi MM-hopea ja -pronssi. Muutama
rohkea uskalsi Hannun haastaakin
kädenväännössä. Loppuilta lauleskeltiin
Maisatuvassa karaokea.
UUDISTETUT VIERASPAIKAT
Vierailijoita varten Maisan vieraspaikkoja
on tehty uusiksi. Paikkojen parannuksen
jälkeen vaunut ja autot pysäköidään
vinosti. Paikkojen väleihin on istuttu mm.
tuijaa, hanhikkia ja angervoa. Alueelle
tullessa toimikunta ohjeistaa mielellään
lisää.
TULEVAN KESÄN OHJELMISTOA
5.-7.6. Maisassa on Rock`n roll ja
lastenjuhla -viikonloppu. Perjantaina
The Äijät johdattavat karavaanarit
menneille vuosille. Lauantaina juhlitaan
Nita-nallen syntymäpäiviä. Paikalle
saapuu mm. palokunta paloautoineen
ja illalla lapsille on luvassa ihan oma

joten odotukset orkesterin suhteen ovat
korkealla. Lauantaina mitellään matoonginnan mestaruudesta perinteiseen
tapaan. Illan hämärtyessä vietämme iltaa
saunarannassa, elävien tulien loisteessa
terassilla tanssien. Ilta huipentunee
näyttävään ilotulitukseen.

Popparivälipalaa
limudisko. Koko viikonlopun ajan
paikalla on poneja, joilla lasten on
mahdollista ratsastaa.
18.-21.6.
juhlitaan
juhannusta.
Juhannuksena on mahdollista nauttia
hienoista maisemista perinteikkään
juhannuspolun merkeissä. Juhannusolympialaiset kisataan taas viikonlopun
aikana. Aattona karavaanareita saapuu
tanssittamaan Minna feat. Pastori
Pohjolainen. Yöttömänä yönä nautitaan
myös hienosta juhannuskokosta.

Käden vääntöä 1

10.-12.7. Petanque-kisat kisataan
perinteitä kunnioittaen. Perjantaina
kisaajia tunnelmaan nostattaa Japo &
Timppa taattuun rautalankatyyliin.
31.7.-2.8.
Karaokekarsinnat
ja
rosvopaisti. Rosvopaisti joudutaan
tänäkin vuonna rajaamaan 120
annokseen, joten ennakkovaraus on
edellytys
aterioinnille.
Varauksen
yhteydessä tulee ilmoittaa haluaako
lammasta
vai
possua.
Sitovia
varauksia otetaan vastaan 13.7. alkaen.
Rosvopaistia
odotellessa
lauletaan
Hämyjen karaokekilpailun karsinnat.
Sarjoina naiset, miehet, nuoret ja lapset.
Toivottavasti tänä vuonna saisimme
Pirkanmaata edustamaan myös nuoria
ja lapsia, joten rohkeasti mukaan!
Lopullinen finaali lauletaan tänä vuonna
Artjärvellä, SFC Lahden seudun alueella.
28.-30.8.
Rannalta
onginta
ja
Venetsialaiset. Perjantaina lomakauden
päättäjäisiä tunnelmoidaan Heidin
ja Flamen säestyksellä. Suomalaisitalialainen orkesteri ei jättänyt ketään
kylmäksi viimevuoden Venetsialaisissa,

Käden vääntöä 2

Vappupiknikillä
PICA-VIESTI 3 • 2015
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Matkailuautoilta
keskiviikkona 3.6.2015 klo15-20. (Luento alkaa klo17.30)
Matkailuautorentingin tiloissa,
Nosturikatu 6 E, Nokia (Kankaantaka)
- Matkailuautojen/
vaunujen esittelyä ja
koeajomahdollisuus
- Matkailuautoon on
murtauduttu: miten
toimitaan
- Matkailuautojen
turvalukitukset/
hälytysjärjestelmät
- Ruotsin ruuhka-/
siltamaksut
- Nestekaasupullojen
täyttö ja turvallisuus
- Matkailukokemukset
Suomessa ja Euroopassa

- Huoltomies paikalla
tekemässä kaasulaitteiden 		
koeponnistusta ja huoltoa
-Sammutinmies paikalla 		
tekemässä käsisammuttimien
tarkastusta
• Matkailuauton 			
vuokrausmahdollisuus.
• Rengastarjouksia vanteilla ja
ilman
• Kaasupullon 				
täyttöastemittaritarjous

Tilaisuuteen ovat
kaikki karavaanarit
tervetulleita.

Tarjolla
• grillimakkaraa,
• kahvia, pullaa ja virvokkeita.

Matkailuautoterveisin Väiski Lehtinen

HYVIÄ KARAVAANARITARJOUKSIA: :

AUTOTAITO OY
PIRKANMAAN

Webastot asennettuna
alkaen

TILAA HUOLTO
NytENNEN
älypuhelinkäynnistyksellä!
KESÄREISSUJA:

Kysy tarjous!

• määräaikaishuollot • kausihuollot
• ilmastointihuollot • moottori- ja vaihteistokorjaukset • matkailuautojen määräaikaishuollot

1160 €

Nyt lisäksi: SsangYongmaasturin merkkihuolto!
VOLVO

ÄLÄ HIKOILE TILAA ILMASTOINTIHUOLTO
• huoltosuositus
KYSY HYVÄT
TALVIRENGASkahden vuoden välein
TARJOUKSEMME:

RENAULT

• karavaanarikortilla

• MYÖS MUIDEN
MERKKIEN HUOLLOT
• VAKUUTUSYHTIÖN
KOLARIVAURIOTARKASTUKSET,
KORJAUKSET JA
AUTOMAALAUKSET

valitse
esim.
erikoishintaan
huippulaadukkaat
Wredestein-talvirenkaat

59 €

AD-AUTOKORJAAMO
AD-AUTOKORJAAMO

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

Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423

PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY

www.pirkanmaanautotaito.ﬁ
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Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi: Eeva Mäenpää ja Jouko Venäläinen

Eeva ja Jouko sekä koirat Topi ja Manu

N

yt haastatellaan Vankkurimännikössä
vaikuttavia
Eeva
Mäenpäätä ja Jouko Venäläistä. Eeva
on valittu SF-Caravan Pirkanmaa ry:n
vuoden 2015-2016 hallitukseen.

toimikuntatyö/hallitustyö tms):
Eeva: Olin Vankkurimännikön toimikunnassa 2000-luvun alussa ja nyt
syyskuusta 2014 alkaen edelleen. Lisäksi
hallituksessa tämän vuoden alusta.

Milloin teidän karavaanarius alkoi ja
mikä sai teidät tämän harrastuksen
pariin?
Eeva: Retkeily Suomessa on aina
ollut kesäisin kivaa. 80- ja 90-luvuilla
matkailtiin lasten kanssa teltalla ja kun
jäätiin kaksin, telttailu ei enää tuntunut
kivalta. Vettä teltassa ja käpy selän alla
ei enää tuntunut kivalta. Matkailu on
aina ollut tärkeä kesän harrastus, joten
2 vuoden harkinnan jälkeen päädyttiin
ostamaan pieni vaunu.

Jouko: Vankkurimännikön rakennustoimikunnassa syyskuusta 2014 alkaen
edelleen.

Jouko: Eevalla oli matkailuvaunu, kun
tavattiin. Sosiaalinen kanssakäyminen
muiden karavaanareiden kanssa tuntui
heti hyvältä.
Kuinka kauan olette olleet SF-Caravan
Pirkanmaa ry:n jäseniä?
Eeva: Noin 20 vuotta.
Jouko: Noin 5 vuotta.
Millaisia luottamustehtäviä teillä on
ollut yhdistyksessämme (talkootyö/
10
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Matkustatteko muilla välineillä lomallanne kuin matkailuvaunulla?
Eeva ja Jouko: Joskus tehdään laivareissu,
mutta muuten ollaan vaunuilijoita.
Mitä asioita arvostatte karavaanielämässä eniten:
Eeva: Karavaanareiden keskeinen yhteenkuuluvaisuus ja mahtava huumorintaju.
Tehdään asioi-ta yhdessä ja autetaan
toisia mahdollisuuksien mukaan.
Jouko: Yhteishenkisyys, yhteen hiileen
puhaltamista ja yhteenkuuluvaisuutta
muiden karavaanareiden kanssa.
Mikä sai sinut, Eeva, asettumaan
ehdolle yhdistyksen hallitukseen?
Eeva: Yhtenä syynä oli alueella olevien
pyyntö lähteä mukaan. Toivon voivani
vaikuttaa omalta osaltani Pirkanmaan
yhdistyksen toimintaan niin, että alueilla

on jäsenten ja vierailijoiden on hyvä olla
ja he haluavat tulla uudelleen alueille.
Mikä on hauskin muistonne karavaanielämästä:
Eeva: Hauskoja muistoja on paljon enkä
osaa laittaa niitä paremmuusjärjestykseen.
Päällimmäi-senä kaikissa on yhteishenki,
ihmisten ystävällisyys ja huumori, joka
kukkii melkeinpä paikassa kuin paikassa.
Jouko: Kun ensimmäisen kerran tulin
Vankkurimännikköön, vastaanotto oli
mahtava ja olin välittömästi sitä mieltä,
että tänne tullaan.
Mitä asioita te parantaisitte yleensä
leirintäalueilla, jos saisitte vapaasti
päättää?
Eeva: Leirintäalueiden henkilökunnan
ystävällisyys ja tilojen siisteys/puhtaus
tulee ensimmäisenä mieleen. Myös
tervehtiminen karavaanareiden kesken
on tärkeä seikka viihtyvyyden kannalta.
Jouko: Talkoohenkisyys alueilla on hyvin
tärkeä, koska alueiden tilojen kunnostus
vaatii monilla alueilla lisäapua.
Entä parannuksia Vankkurimännikössä:
Eeva: Alueen sähköistäminen ajanmukaiseksi ja Huvikummun perus-

parannus, jotka on tärkeä kävijöiden
viihtyvyyden lisätekijä.
Jouko: Huvikummun tilojen ajanmukaisuus ja ajoväylien kunnostus.
Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä
muuta harrastusta voisitte harkita - tai
jo nyt harrastatte?
Eeva: Pohjoisen reissut muutaman kerran
vuodessa. Yhtenä harrastuksena on myös
tanssi, joka nyt on jäänyt vähemmälle
harrastuksena.
Jouko: Mökkeily pohjoisessa 1-2 viikkoa
muutaman kerran vuodessa.
Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoisesti viettäneet Männikössä:
Eeva ja Jouko: Pisin yhtäjaksoinen aika
on ollut 6 kuukautta. Muutenkin ollaan
alueella paljon myös viikolla.

vaikuttavat alueiden hyvinvointiin.
Mikä tekee Männiköstä teille parhaan
paikan viettää karavaanarielämää?
Eeva: Männikössä yhteishenki on
hyvä, kaikkien kanssa tullaan toimeen,
tervehditään, heitetään huumoria ja
viihdytään. Saunominen on Männikössä
a ja o, vaikka itse en olekaan kova saunoja.
Kaiken kaikkiaan Männikössä on hyvä
olla, se on toinen koti.
Jouko: Kokonaisvaltainen viihtyvyys.

Arviolta montako ystävää karavaanarius on teille tuonut
Eeva ja Jouko:
a) hyviä ystäviä: Kymmeniä
b) muuten tuttuja: ainakin sata

Mitkä ovat mielestänne parhaat treffit
missä olette olleet ja millaisista treffeistä
yleensä pidätte:
Eeva ja Jouko: Musiikkitreffit on parhaat
treffit. Pidämme tapahtumista, joissa
musiikki soi ja laulu kaikuu.

Mitä terveisiä lähettäisitte yhdistyksemme jäsenille juuri kesän kynnyksellä:
Eeva ja Jouko: Aurinkoisia ja hyviä
karavaanaripäiviä ja pikaisiin näkemisiin.
Tulkaa viihtymään Männikköön niin
vanhat kuin uudetkin jäsenet.

Viihdyttekö
karavaanialueilla
pääasiassa keskenänne vai vietättekö aikaa tuttujen seurassa
Eeva ja Jouko: Vietetään aikaa
tuttujen seurassa.
Teettekö vaunulla muita retkiä,
vai oletteko Männikön ”pysyväisasukkaita”?
Eeva ja Jouko: Kesällä saatetaan
kiertää viikko-kaksi, muuten olemme
Männikön vakiasukkaita.
Vietättekö alueellamme mieluiten
loma- vai ”talkootyö”-tunnelmissa?
Eeva ja Jouko: Olemme molemmat
toimikunnan jäseniä, joten aika kuluu
toimikuntatyössä.
Mitä terveisiä lähettäisitte yhdistyksemme jäsenille:
Eeva: Vankkurimännikkö toivottaa
kaikki tervetulleiksi alueellemme
saunomaan ja viettämään rentouttavia
hetkiä. Alueen toiminnassa on
otettu huomioon kaikki ikäluokat.
Lasten leikkikenttä on viime
vuonna uudistunut, pomppulinna
ja trampoliini ovat kesällä käytössä
ja muutenkin lasten viihtyvyys on
huomioitu
alueen
tapahtumien
järjestelyissä. Nuorisolle on varattu
omia tiloja ja aikuisille on tarjolla
mm. karaoketansseja. Tapahtumien
aikana järjestettävät tanssit tanssitaan
orkesterin tahdissa. Alueen lähellä on
hyvät lenkkeilymahdollisuudet.

Vaikuttaako
karavaanarielämä
teillä ruokavalioon eli muuttuuko
karavaanialueella ruoka erilaiseksi
kuin kotona?
Eeva: Grillaus lisääntyy, kun tullaan
alueelle.
Jouko: Grillataan enemmän kuin kotona.

Mietipä hetki,

KETÄ VARTEN HENKIVAKUUTUS HANKITAAN.
Moni luottaa onneensa, eikä siksi hanki henkivakuutusta. Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit yksin pitämään huolta perheestäsi? Tiesithän, että sinäkin olet oikeutettu Suomen
edullisimpaan henkivakuutukseen*. Tee laskelma osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi.
Summat voivat yllättää. Katso hinta ja osta vakuutus verkkokaupasta vaikka heti.

henkivakuutuskuntoon.fi

SUOMEN *
EDULLISIN

Jouko: Toivon, että yhdistyksemme
jäsenet osallistuvat järjestettäviin
tapahtumiin, koska niistä saadut tulot
K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013

if.fi 010 19 19 19

Männikön kuulumisia

Pääsiäi
srovio
Noidat koolla
PÄÄSIÄINEN
Ilmatieteen laitos ennusti pääsiäiseksi
normaalia
pääsiäissäätä,
tunnetusti
ei siis kovinkaan loistavaa keliä.
Huonot sääennusteet eivät kuitenkaan
karavaanareita
hätkäyttäneet,
vaan
alueelle
saapui
ennätysmäärin
vaunukuntia pääsiäisen viettoon. Ja
loppujen lopuksi, pääsiäisen kelit olivat
ihan kohtalaiset, kun ne hurjimmat
räntäsateet eivät onneksi toteutuneetkaan.
Perjantain ohjelma alkoi poniratsastuksella. Lapset pääsivät ratsastamaan
ihanilla
poneilla.
Jotkut
lapsista
nousivat ensimmäistä kertaa ponin
selkään. Alkuun jännitti niin kovasti,
että se purkautui pienenä itkuna.
Mutta kun tästä selvittiin, tuli jo hymy
huulille.
Poniratsastuksen
jälkeen
lapsijoukko suuntasi Huvikummulle
pääsiäismunia
maalaamaan
sekä
koristelemaan pajunoksia seuraavan
päivän noitakulkuetta varten. Iltapäivästä
karavaanarit kokoontuivat takkatuvan
kentälle takakonttikirppikselle. Myyjiä

Upeita pääsiäisvitsaksia
oli paikalla ihan mukavasti, ja kauppa
näytti käyvän. Kirppiksen jälkeen olikin
jo aika valmistautua saunomaan. Kaikki
saunat olivat kuumina ja valmiina
vastaanottamaan kylpijät koko pyhien

ajan. Myös Patosen tilaussauna oli
kovassa käytössä. Ja eihän se ohjelma
vielä perjantain osalta saunomisiin
päättynyt, pitäähän sitä karavaanarin
päästä laulamaan ja tanssimaan.
Perjantain pääteeksi Huvikummulla oli
karaoketanssit. Sali olikin ääriään myöten
täynnä väkeä ja laulu raikui aina kello
kahteen asti yöllä.
Lauantaina, samaan aikaan kuin
viimeisimmätkin
yökyöpelit
olivat
saaneet päänsä tyynyyn, nousivat
leipuripariskunta virkeänä leipätaikinan
tekoon. Aamuvarhain myös grillikodalla
tehtiin tulia pesään. Loimuttamista odotti
muhkea pino tuo-retta lohta. Puolilta
päivin kaikki herkut olivat valmiit ja
hetken kävi aika kuhina myyntipisteissä.
Samaan aikaan toisaalla lapset jo
valmistautuivat noitakulkueeseen. Kun
tuo kulkue sitten lähti matkaan itse

Jännittävää poniratsastusta
12
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Männikön kuulumisia

Vappumarssilla

Simat ja munkit laavulla
päänoidan johdattamana, oli se ehkä
Männikön historian suurin ja kaunein.
Ja samalla myös ehkä hurjin, sillä noitaasuihin oli selvästi panostettu sekä
kasvoihin oli maalattu hurjia luomia
ja näppyjä. Virpojat otettiin vaunuilla
vastaan hymyissä suin ja ehkä myös
hieman liikuttuen. Ja onhan se liikuttavaa,
kun kirkasääniset lapset lausuvat
kuorossa tuota niin tuttua lorua, ”virvon,
varvon… ”.
Illalla Huvikummulla oli orkesteritanssit.
Vauhdikkaan menon tarjosi orkesteri
Taksi & Drivers. Bändin maine hyvänä
orkesterina on levinnyt karavaanareiden
keskuudessa, ja niinpä Huvikumpu
oli heti auettuaan täynnä innokkaita
tanssijoita.
Sunnuntaina oli sitten aika aloittaa
Männikön
perinteisen
Mölkyn
ensimmäinen osakilpailu. Osallistujista
löytyi entisiä mestareita sekä uusia
haastajia. Tulevalle kaudelle odotetaan
tiukkaa kisaan. Myöhemmin päivällä
Huvikumulla bingoiltiin sekä heti perään
oli mahdollisuus päivätansseihin.
Kaiken kaikkiaan pääsiäinen Männikössä
oli taas oikein onnistunut, karavaanarit
viihtyivät ja toimikunnallakin pysyi
homma hyvin hanskassa. Lämmin kiitos
kaikille mukana olleille.

Bingonpyörittäjät ”Pastori” ja
”pastorska”
VAPPU
Vapun reportterina toimii tällä kertaa
Ulla Pöntämö. Tuo karavaanareiden
keskuudessa kuuluisa toimittaja tarjosi
Männikölle ammattitaitonsa käyttöön,
ehtona, että koko vapun ajan on simaa
ja munkkia riittävästi tarjolla. Siman
valmistukseen lupautui eräs alueen uusista
kausipaikkalaisista,
keittiömestarina
elämän työnsä uran tehnyt rouva, ja
munkkeja varattiin laatikkokaupalla.
Näillä ehdoilla sopimus saatiin syntymään
ja Ulla aloitti reportterin työnsä.
Torstai
Ulla Pöntämö, Männikön portti klo
18.00. Vaunukuntia saapuu portista

solkenaan, toimikunta ohjailee ja
näyttää paikkoja, millähän kukaan ehtisi
pysähtymään pientä haastattelua varten?
Tuossa nyt vähän jonotetaan, tuo Adriakuski voisi varmaan vaihtaa pari sanaa:
- Mikä mies, mistä perheenne matka
on alkanut? – Lährettiin ajelemahan
Kauhavalta, kauheeta säätähän ne lupas,
mutta aateltiin, että paras lähtee ihan
itse kahtomahan. Aurinkohan täällä
paistaa, äiree sano, että ny ei parano
uskoo kaikenlaasii ennustuksia. – Mitä
iltasuunnitelmia teillä on? – Äiree
sano jo lähteessä, että ensin saunotaan
ja ehtoolla mennähä karaokehen.
Näin vapun kunniaks äiree teki meille
sellaaset komiat vappuhatut, sellaaset
vähän kiinalaistyyliset kotsat, he, he,
pitäähän sitä vähän vappuna irrotella.
Tuu kattohon niin näät, että komioita
ollahan. Päätän raporttini portilta tähän
ja lähden simalle ja munkille.
Perjantai
Ulla Pöntämö takkatuvan kenttä klo
11.00. Täällähän on ilmapalloja jaossa ja
tuossa pari tenavaa, kyselen tunnelmia.
Mitäs tytöt täällä, mistä päin tytöt on
kotoisin? – Mää oon Kipa ja toi on Sapa,
me asutaan ny meirän vaunussa, tossa
Solkussa tossa portin piälessä, oikeesti
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meirän koti o Tampereella. Me tultiin ny
hakee näitä ilmasii kaasupalloi, ja sitte
me lähretään vappumarsille. Perillä saa
munkkia ja simaa, tuuko sääki? Päätän
lähteä mukaan marssille munkin ja
siman toivossa. Perillä jono herkuille on
mahtava, marssijoita on puolen sataa,
kuitenkin päätän jaksaa odottaa vuoroani.
Päätän raporttina laavulta tähän.
Perjantai, Ulla Pöntämö, Huvikumpu.
Ohjelmassa bingo, käyn haastattelemassa
bingoemäntää ja -isäntää. Keitä olette
ja mikä on paras pelitaktiikka? – Minä
olen pastorska ja tässä vierellä on
tietysti pastori, he, he. Paras taktiikka
on rauhallinen ja tiukka keskittymien.
Tärkeää on olla hiljaa ja huutaa.
Bingon jälkeen päällimmäisenä ajatuksena
on lähteä simalle ja munkille, mutta
yllättäin, työt painavat päälle. Ohjelmaan
on tullut muutos. Paikalle kasataan
kisastudiota, TV:stä on alkamassa MMkisa turnaus, USA-Suomi. Matsi aiotaan
katsoa porukalla screeniltä. Aloitan työt
erätauolla ja haastattelen jääkiekkoilijan
asuun pukeutunutta katselijaa.
Eka
erä päättyi, Suomi tappiolla 1-0, millä
mielellä nyt? – Pahalta tuntuu, mutta kyllä
tästä vielä noustaan. Mää oon Oulusta,
ookkona kuulu, mikä joukkue voitti
Suomen mestaruuden, he, he. Ja niinhän
se on, että kentällisen kuudes pelaaja
löytyy katsomosta, me huuretaan niin että
se kuuluu Ostravaan asti. HYVÄ SUOMI!
Jätän jääkiekkofanit huutamaan ja lähden
simalle ja munkille.
Perjantai, Ulla Pöntämö, raportti
Huvikumpu, klo 22.30, lavalla soittaa
Jyrki Mäkelä & Cavaljeer. Tanssitaitoista
väkeä nämä karavaanarit, lattia on täynnä,
tuolla joku pyyhkii hikeä otsaltaan,
nappaan kiinni. Mikä mies, ja mistä
tulet? Mää on Matti ja tuolla lattialla
tuon kauniin lilahattuisen daamin kanssa
tanssiin mun veli Teppo, ja me ollaan
veljeksiä Turuust. Tepon kanssa matkalle
lähdettäessä sovittiin, että tänään
Huvikummussa ostetaan pöytä täyteen
ja tanssitaan hullun lailla, että tämmöttii
meille. Hieno paikka tää Huvikumpu,
ekaa kertaa täällä ja tykätään kyllä. Päätän
perjantain raportin Huvikummulta tähän
ja lähden simalle ja munkille.
Lauantai Ulla Pöntämö, raportti
Huvikumpu, klo 11.00. Huvikummulla
on alkamassa vappubrunssi. Paikalla on
muutama perhe, ja käyn heti kimppuun.
Mitä väkeä, miten on vappu tähän
mennessä sujunut? – Huipusti on vappu
mennyt, ollaan pidetty porukalla hauskaa,
simaa ja munkkia on kulunut, ja nyt ollaan
tässä brunssipöydässä. Me ollaan ystäviä
vuosien takaa. Saanko esitellä Viuhkan
14

PICA-VIESTI 3 • 2015

Avant ja sen kuljettaja Jouko

Brunssilla
perhe Espoossa, sekä Serpenttiinin perhe
Pirkkalasta. Maistuisko reportterille
brunssi? Koska tarjolla oli myös munkkeja
ja simaa, istun pöytään herkuttelemaan ja
päätän raportin Huvikummun brunssilta
tähän.
Tämä oli Ulla Pöntämön viimeinen
raportti Männikön vapusta. Munkkeja
oli tullut nautittua siinä määrin, että
reportterin sormet olivat jo sen verran
sokerissa ja hillossa, ettei kirjoittaminen
tahtonut enää sujua. Jättäessään raportit,
hän kertoi, että henkilöiden nimet ja
asuinpaikat on muutettu yksilönsuojan
vuoksi. Muuten tarina on tosi.
MUITA KUULUMISIA
Pääsiäislauantaina Männikössä pidettiin
aluepalaveri. Alueen isännistä Vesa
Peltola piti alustavan puheen kertoen
karavaanareille Männikön nykytilanteesta
sekä tulevaisuudesta. Paikalla oli myös
yhdistyksen
puheenjohtaja,
Harri
Järveläinen. Pääaihe oli Männikön
uusin investointi, Avant-pienoistraktori.
Tuo kone hankittiin käytettynä, mutta
siinä on varsin vähän työtunteja.
Mukaan kauppaan saatiin varsin kattava
lisälaitteisto. Avant ei ole kaikkien vapaasti
käytettävissä, vaan vastuuhenkilöiksi on

valittu Jouko Venäläinen ja Markku
Männistö. Mikäli tarvetta koneen käytölle
tulee, ottakaa yhteyttä toimistolle.
Vankkurimännikön kioskin tarjonta
laajeni 30.4 alkaen. Myyntiin tulee joitakin
peruselintarvikkeita, kuten maitoa, leipää
ja leikkeleitä. Myös saunajuomat saa nyt
kätevästi ihan läheltä.
Seuraava suuri tapahtuma Männikössä
on juhannus. Viime juhannuksena suuren
suosion saanut Huvikummun Pop Up
-ravintola avataan jälleen. Muutoksena
viime vuotiseen tarjolle tulee nyt lapsille
ihan oma menu. Kiitokset vinkistä
alueen karavaanareille. Tulevana kesänä
Männikössä on runsaasti tapahtumia ja
saunathan Männikössä on aina valmiina
vastaanottamaan kylpijöitä. Tervetuloa
viihtymään ja nauttimaan ympäristön
kauniista luonnosta.

Osta uusi tai käytetty, auto tai vaunu.
Katso laaja valikoimamme tarkemmin netistä
www.eralaukko.fi

ADRIA ADORA 512 UL -14 uusi
26 880 €

ADRIA ADORA 542 UL -15 uusi
28 190 €

KABE BRILJANT XL -14 uusi 34 440 € KABE CLASSIC 520 XL KS -14 -uusi
36 430 €

CABBY COMFORT 570 F3 -14
31 900 €

DETHFLEFFS ESPRIT I 7010 -11
68 500 €

KABE ROYAL 560 LXL -13
34 500 €

BüRSTNER NEXXO T 687 -11
49 500 €

ADRIA ADORA 613 HT -15 uusi
29 950 €

DETHLEFFS BEDUIN VIP 760 -13
37 500 €

KABE SAFIR ETDL -13 -uusi
42 900 €

POLAR 560 CTH - 08 19 900 €
.

ADRIA S 573 DF -11
.

DETHLEFFS CAMPER 560 RET -15 uusi
33 620 €

44 900 €

HOBBY 410 SFE EXCELLENT -09
12 500 €

SUNLIGHT T 58 -15

51 800 €

Tule ja tee
hyvät
kaupat!
DETHLEFFS TREND T 6617 -15
59 840 €

Uudet:

DETHLEFFS ADVANTAGE T 5701 - 12
62 500 €

ADRIA MATRIX 670 SL-50V
72 500 €
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Caravantalo Hervannassa • Ahertajankatu 7, Tampere • Puhelin (03) 317 2800 • Ark. 9-17, la 10-14, kesälauantait juhannuksesta alkaen suljettu

Yhdistyksen kevätkokous päätti ja palkitsi Jaa kesän
muistot muiden
karavaanareiden
kesken
Pica-viestissä on aina silloin tällöin
matkakertomuksia
karavaanarijäsentemme tekemistä retkistä kotimaassa ja
ulkomailla.
Toimituksessa toivommekin, että nyt kun
taas kesämatkailu alkaa, niin tekisitte
raportin matkastanne myös Picaviestin lukijoille syksyn iltalukemiseksi.
Seuraava
Pica-viestihän
ilmestyy
24.9.2015 ja aineisto siihen lehteen
tulee lähettää 28.8.2015 mennessä
sähköisesti osoitteella: jouko.kinnunen@
ideatutka.com . Juttuun on hyvä liittää
myös muutama kuva lomamatkan
tarinan elävöittämiseksi. Samalla tulee
palautettua
mieleen matkan monet
vaiheet myös itselle taltiointia varten.
Kokousväkeä seuraamassa puheenjohtaja Harri Järveläisen vetämää kevätkokousta
Yhdistyksemme SF-Caravan Pirkanmaa
ry piti jälleen vuotuisen kevätkokouksensa
tänä
vuonna
jälleen
Tampereen
teknillisessä yliopistossa Hervannassa
22.4.2015.
Toimintakertomuksessa
vuodelta 2014 todettiin mm. seuraavaa:
• SF-Caravan ry:n jäsenmäärän kasvu:
- yhdistysten määrä on 75 ja SF-Caravan
ry:n jäsenmäärä on ollut vuoden
2014 lopussa 63 773 henkilöjäsentä.
Pirkanmaan yhdistys on edelleen Suomen
suurin paikallisyhdistys. Yhdistyksemme
jäsenmäärä on pysynyt lähes ennallaan
ollen 3.12.2014 yhteensä 4119 jäsentä.
•
Yhdistyksen
omien
alueiden
markkinointia on edelleen jatkettu
yhteistyössä Caravan Huiput ry:n
markkinointiketjun kanssa. Ketjuun
kuuluu 13 leirintäaluetta ja 12
paikallisyhdistystä. Ketju markkinoi
leirintäalueita sekä valtakunnallisissa
että paikallisissa mainosjulkaisuissa.
Informaatiota on jaettu toisten yhdistysten
lehdissä
ja
Hämyt-yhteistoimintaalueella.

• Yhdistyksen taloudellinen tilanne on
säilynyt vakaana, mikä on aikaansaatu
suunnitelmallisella
taloudenhoidolla
sekä
hankintojen
oikea-aikaisella
ajoittamisella. Alueiden rakennuksia ja
maaphjaa on kunnostettu aiempia vuosia
enemmän ja tämä on hieman rasittanut
yhdistyksen
taloustilannetta.
Myös
uusien aluetoimikuntien innokkuus
korjata ja parantaa alueiden tasoa on
vaatinut taloudellisia panostuksia.

Kiitos etukäteen.

Ajomerkkisuorituksia ja
ajoharjoittelua jälleen
tarjolla alueillamme

Kevätkokoukseen osallistui tänä vuonna
38 äänivaltaista jäsentä.
Yhdistyksen tulos osoitti -1186,63 e alijäämää. Yhdistyksen taseen loppusumma
on 502 453,12 euroa.
Perinteiseen tapaan yhdistyksemme
myönsi
kevätkokouksessaan
myös
huomionosoituksia ansioituneille jäsenilleen.
Yhdistyksen kultainen yhdistysmerkki
ja aluejäsenyys:
Timo Hännikäinen
Hopeinen yhdistysmerkki:
Hellgren Martti
Järveläinen Harri
Leppänen Väinö
Ojala Arto
Vuorenmaa Pirkko
Pronssinen yhdistysmerkki
Alanko Timo
Kihlström Irkka
Ritola Erkki
Salo lauri

Ajomerkkisuoritustilaisuuksia on tänä
vuonna kaksi:

Maisansalossa la 6.6.2015
Vankkurimännikössä la 4.7.2015
Tule mukaan testaamaan ajotaitosi joko
matkailuvaunun
tai
matkailuauton
kanssa. Matkailuvaunu ja matkailuauto
ovat käytettävissäsi. Vaunun veto omalla
autolla.
Samalla tilaisuus on mukavaa katseltavaa
myös heille, jotka eivät itse vielä tällä
kertaa rohkene rattiin.
Tervetuloa mukaan!

Irkka Kihlströmille luovutettiin liiton
pronssinen ansiomerkki ja Harri
Järveläiselle hopeinen ansiomerkki
16
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KESÄTAPAHTUMAT
MAISANSALOSSA:
Rock´n Roll ja lastenJUHLAviikonloppu*)
5.-7.6.2015

JUHANNUS
18.-21.6.2015*)

KOE KESKIKESÄN JUHLA
• perinteinen juhannuspolku
• juhannusolympialaiset
• aattona

LAUANTAINA
PERJANTAINA
Tuhtia rautalankaa

THE ÄIJÄT

johdattavat meidät menneille
vuosille
*) ohjelmamaksu

• NITA-NALLEN SYNTYMÄPÄIVÄT

MINNA FEAT. PASTORI
POHJALAINEN
• Juhannuskokko
*) ohjelmamaksu

• PALOKUNTA PALOAUTOINEEN
• ILLALLA LAPSILLE LIMUDISKO
- koko viikonlopun ajan 		
PONIRATSASTUSTA

31.7.2.8.2015

Rannalta onginta
ja Venetsialaiset*)
28.-30.8.2015

Lomakauden päättäjäisissä
tunnelmoidaan suomalaisitalialaisen orkesterin

PETANQUE-KISAT
10.-12.7.2015*)
- TULE KISAAMAAN TAI 			
KATSOMAAN
- PERJANTAINA TANSSITAHDIT
KISAAJILLE ANTAA

JAPO &
TIMPPA
*) ohjelmamaksu

HEIDIN JA FLAMEN
Karaokekarsinnat
ja

ROSVOPAISTI*)

• Hämyjen karaokekisan karsinnat
• Rosvopaistissa vain 120 annosta
- ennakkovaraus, ilmoita samalla
lammasta vai possua.
Sitovat varaukset 13.7. alkaen.
Kts. tarkemmin s. 7 ja netistä
*) ohjelmamaksu

säestyksellä
*) ohjelmamaksu

Tervetuloa
maisan kesään!
Puh. 050 4123 123
toimisto@maisansalo.fi
PICA-VIESTI 3 • 2015
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KESÄTAPAHTUMAT
MÄNNIKÖSSÄ
TULE JUHANNUKSEN
VIETTOON VIRROILLE
19.-21.6.2015*)

JUHANNUSPERINTEITÄ
KUNNIOITTAEN
• juhannuskokko, -sauna ja
tanssit. Keskikesän parhaat
hetket!
• Juhannuspäivänä Pop-Up
-ravintola. Lapsille oma menu.
• Perjantaina tanssittaa
Mika Peltoniemi ja Turhatjätkät

LASTEN
TAPAHTUMA
3.-5.7.2015*)

• LUVASSA KAIKENLAISTA
JÄNNÄÄ PIKKUISILLE,
ISOMMILLE JA IHAN
KENELLE VAAN
• Huvikummulla Disko,
musiikkitarjonnasta
vastaa
DJ Pasi Perälä

CARAMBA CUP
- III osakilpailu
15.8.2015

PUBITIKKAKISAT
17.-19.7.2015

HUIMAAVAA
KISATUNNELMAA

• huipputuloksia • huulen
heittoa • saunomista •
karaoketanssit. Tervetuloa
kisaan tai kannustusjoukkoihin. Omat kilpailusarjat
lapsille, naisille ja miehille

VENETSIALAISET
28.-30.8.2015*)

UPEA, SUOSITTU
MUSIIKKITAPAHTUMA
31.7.-2.8.2015*)

KOKO VIIKONLOPUN
MUSIIKKIKIMARA
• yhteissoittoa, lauluesityksiä,
trubaduureja, tansseja, 		
bingolenkki
• KARAOKEKISA

TAITOA JA TARKKUUTTA
Tule ajamaan tai tutustumaan
jännittävään Caramba Cupin
III osakilpailuun Virroille.
Tarkemmat tiedot
http://www.karavaanarit.
fi/sf-caravan-ry/leirinta-jaturvatoimikunta/caramba/
caramba-kausi-2015/

KOE MÄNNIKÖN
ENSIMMÄISET
VENETSIALAISET
Tule mukaan, sillä kesän
viimeisenä viikonloppuna
tapahtuu.
• SYYSILLAN KOMEIN KOKKO
• Illalla Huvikummulla disko,
tiukan diskosykkeen tarjoilee
DJ Pasi Perälä

*) ohjelmamaksu
Ohjelmista tarkemmin netistä www.vankkurimannikko.fi ja/tai www.facebook.com/vankkurimännikkö
18
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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
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Toivotamme erinomaisia säitä, hyviä ja hauskoja
muistoja, missä ikinä sitten kesällä kuljettekin:

