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47. VUOSIKERTA

Tonttukaravaanari Maisan Valojuhlassa

Karavaanarin oma lehti Pirkanmaalla

PICA-VIESTI

PICA-VIESTIN KOOT JA
ILMOITUSHINNAT 2017:

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

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

			
ALV 0 %
1/8 sivua 90 x 65 mm
195,00 e
1/4 sivua 90 x 135 mm
340,00 e
1/2 sivua 210 x 147 mm
tai 105 x 297 mm
580,00 e
- marginaalit huomioiden
185 x 135 mm
- pystymallissa
90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm
890,00 e
- marginaalit huomoiden
185 x 275 mm
2/1 sivua (aukeama)
1 300,00 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
Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.
Isolammenkatu 2, 33710 Tampere
Painopaikka:
Offset Ulonen Oy
Painosmäärä: 4 300 kpl
4041 0704
Painotuote

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2017:
N:o 1 ilm. to 16.2. aineisto pe 20.1.
N:o 2 ilm. to 1.6.
aineisto pe 5.5.
N:o 3 ilm. to 31.8. aineisto pe 4.8.
N:o 4 ilm. to 23.11. aineisto pe 27.10.
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/
muuta-tietojasi/
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- Liiton jäsenmaksu
SF-Caravan ry
- Yhdistyksen jäsenmaksu
SF-Caravan Pirkanmaa ry
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ

27,00 e
25,00 e
52,00 e

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

19,50 e

Ulkojäsenen jäsenmaksu
(muualla asuva liittoon kuuluva)

17 e

Nuorisojäsen

8e

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2017 ALKAEN:
Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)
12 kk kausikortti
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti
(sisältää treffit)
EI-Pirkanmaan jäsen 12kk ja 6 kk + 50 e
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
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.

Jäsenhinta e

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

24 e
17 e

35 e
28 e

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

OSOITTEENMUUTOS
SF-Caravan ry

JÄSENMAKSUT 2017

Jäsennumero:
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1,10 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

Puheenjohtajan palsta
Harri Järveläinen

Talvimatkailua

T

alvi
yllätti
autoilijat
jälleen
kerran, mutta ei tietenkään meitä
karavaanareita. Tiedämme, että syksyn
jälkeen tulee talvi, aina joka tapauksessa.
Talveen pitää varautua ja siitä vielä
myöhemmin, mutta toivon, että teillä on
jo talvirenkaat käytössä.
Alueemme
ovat
olleet
suosittuja
vierailijoiden keskuudessa ja kävijämäärät
ovat kasvaneet. Vankkurimännikössä jopa
melkein 20 % verrattuna viime vuoteen.
Tämä on huomattu alueellakin ja kiirettä
on pitänyt. Maisansalossa kasvu on ollut
maltillisempaa eli noin 5 %. Hieno tulos,
kiitokset kaikille mukana olleille, ilman
suurta karavaanarihenkeä, toimikuntia
ja talkoolaisia sekä muita vapaaehtoisia
onnistumisemme näin hyvin ei olisi
mahdollista.
Yhdistyksen syyskokous
Kokous on pidetty ja tärkeät päätökset
sekä valinnat on tehty. Henkilövalinnat
hallitukseen
menivät
äänestyksessä
uskomattoman tiukalle ja vähimmällä
mahdollisella äänierolla eli yhdellä äänellä
enemmän tuli valituksi ’viimeinen’
hallitukseen. Kiitokset kaikille ehdokkaille
ja onnittelut valituksi tulleille. Tulette
tekemään tärkeää työtä yhdistyksen
hyväksi.
Talousarvio hyväksyttin hallituksen
esityksen mukaisesti ja suuriakin
investointeja on tulossa ensi vuonna.
Maisansalossa
vihdoinkin
päästään
rakentamaan kalustovajaa ja Männikössä
kunnostamaan ns. Raikkaan kahvilarakennusta. Sähköistyksien parantamista
jatketaan molemmilla alueilla.
Kaikki
investoinnit
riippuvat
rahatilanteesta ja toteutetaan harkiten.

Vankkurimännikössä tehdään

Talveen varautumista

Sähkö on ollut ongelma pitkään ja siihen
on auttanut muuntaja, jonka investoimme
alueelle.
Muuntajalta voimme uusia sähköjakeluverkkoa alueella, mutta valitettavasti
sähköjen uusiminen on kallista ja teemme
sitä resurssien mukaan. Virheelliset ja
rikkinäiset sähkölaitteet tietysti korjataan
tai uusitaan heti havaittaessa. Kiitokset
Sähkö-Makelle suuresta työmäärästä
sähköjen parantamiseksi. Työ jatkuu
edelleen.

Meille tavanomainen talvi tarjoaa
pakkasta sekä lunta. Molemmat voivat
tehdä vahinkoja matkailuajoneuvolle.
Sisätiloihin voi hankkia kosteudenpoistajat, jotka keräävät sisäkosteuden astiaan.
Vettä saattaa tulla yllättävänkin paljon,
joten kosteudenpoistajaa ei kannata laittaa
paikkaan missä voi tulla vesivahinko.
Kesädiesel saattaa aiheuttaa paljonkin
harmia talviaikaan ja kun on tiedossa,
että huoltamolla saatavilla on talvidieseliä
kannattaa tankata mahdollisimman
tyhjään tankkiin. Kesädieselin samepiste
ja suodatettavuus on heikompaa kuin
talvidieselillä ja ongelmia voi tulla vasta
auton seistyä vähän aikaa ja moottori
on ehtinyt kylmetä. Sitten auto ei enää
käynnisty ja vaatii korjaustoimenpiteitä.
Tämä sama tilanne voi tulla eteen, jos
on tankannut tankin täyteen ulkomailla
lämpöisemmissä sääolosuhteissa edullista
polttoainetta ja tulee laivalla kotimaahan,
jossa onkin jo pakkaskausi alkanut.
Silloin säästö polttoaineen hinnassa
menee kyllä hukkaan. Jäänestoaineen
käyttöä polttoaineen joukossa ei suositella
käytettäväksi nykymoottoreissa.

Maisansalossa rakennetaan
Suurimmat
investoinnit
liittyvät
rakentamiseen, kalustovaja ja Penttisaunan terassi. Niin uskomatonta kuin
se onkin, niin Tampereen kaupungin
rakennustoimen takia rakentaminen on
viivästynyt useilla kuukausilla. Keväällä
sovitun rakentamisen luvat tulivat
kiinteistötoimelta vasta syksyllä.
Liittohallitukselta
Caravan-lehti tuli postiluukusta juuri
ja yllätti, kun liiton puheenjohtaja nyt
hehkutti leirintäaluetoimintaa ja tähän asti
se on ollut vain ’puuhastelua ja pyörittelyä’.
Tosin nyt kehuttu alue ei ollutkaan SFCalue. Missähän liiton johdon tuki oli, kun
esimerkiksi SFC-Kaakkois-Häme joutui
luopumaan Radansuun leirintäalueesta.
En muista artikkelia Radansuun puolesta
Caravan-lehdessä.
Kyllähän mielipidettä saa muuttaa ja
onhan se nyt menossa oikeaan suuntaan.
Liiton 78:llä jäsenyhdistyksellä on
hallinnassa 65 leirintäaluetta.

Rauhallista ja Hauskaa Joulua sekä
Upeaa Matkailuvuotta 2017 kaikille
karavaanareille toivottaen,
Harri
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Pica-kokki
2016
Tapahtumakalenteri
M = Maisansalo V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu

Tapahtumalista sitoumuksetta
Yksityiskohtaisemmat tiedot aina lähempänä
tapahtumaa netissä www.sfcpirkanmaa.fi
JOULUKUU
2.-6.12.
Pikkujoulu
2.-6.12.
Puurojuhla
30.12.-1.1. Uusi Vuosi

VALKOSIPULITOMAATIT (6 hlö)

V*)
M
V*), M*)

6-9 kpl tomaattia
3 tuoretta timjaminoksaa
12 kpl valkosipulinkynttä
noin 4 rkl oliiviöljyä
suolaa ja pippuria

Hola!
Aurinkoiset terveiset Espanjan
Valenciasta Torre la Sal 2 campparilta!
Tässä vihjeitä pienistä naposteltavista
eli espanjalaisittain tapaksista esim.
Uuden vuoden pippaloihin.

PIKKUPERUNOITA AIOLIN
KERA (noin 6 hlö)

Hyvää Joulua ja Hienoa
Karavaanivuotta 2017
SF-Caravan Pirkanmaa ry
Hallitus
Pica-viestin toimitus

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. assistentti
(03) 615 3132
Anne Nieminen, myyntisihteeri
(03) 615 3133 Päivi Mäkelä, 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
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n. 500 g pieniä perunoita
1 rkl hakattua persiljaa
suolaa
Aioli
1 kpl huoneenlämpöistä munankeltuaista
1 rkl sitruunanmehua
3 kpl kuorittua valkosipulinkynttä
noin 1/2 dl oliiviöljyä
suolaa ja pippuria
Valmista ensin aioli:
Laita keltuainen, sitruunamehu, valkosipulinkynnet, suola ja pippuri monitoimikoneeseen. Sekoita ainekset, lisää
oliiviöljyä hyvin hitaasti, kunnes kastike
alkaa sakeutua. Jos kastike on liian
sakeaa, voit lisätä rkl vettä.
Keitä perunat suolalla maustetussa
vedessä lähes kypsäksi. Kaada vesi pois
ja siirrä tarjoilukulhoon. Kun perunat
ovat vielä lämpimiä, kaada aiolikastike
niiden päälle, jotta aiolin maku imeytyy
niihin paremmin. Anna tekeytyä noin
20 min ja lisää hakattu persiljaa päälle.
Ruuan voi valmistaa etukäteen ja säilyttää
jääkaapissa.

KIITOKSET
Lämpimät kiitokset
syyskokouksen jäsenistölle
minua kohtaan osoittamastanne
luottamuksesta tultuani valituksi
uudelleen yhdistyksen
hallitukseen.
Juha Keulas

Lämmitä uuni noin 220-asteiseksi,
halkaise tomaatit puoliksi ja laita
ne uunivuokaan leikattu puoli
ylöspäin. Laita timjaminoksat ja
valkosipulinkynnet tomaattien
väliin. Ripottele oliiviöljy tomaattien
päälle. Kypsennä uunissa noin 30
min. Poista timjaminoksat, purista
valkosipulinkynnet tomaattien päälle ja
mausta ne suolalla ja pippurilla. Tarjoa
lämpiminä.

CHILIHERKKUSIENET (6 hlö)
1/2 kg herkkusieniä
50 g voita
5 rkl oliiviöljyä
4 kpl silputtua valkosipulinkynttä
1/2 punainen chili silputtuna
1 rkl sitruunanmehua
suolaa ja mustapippuria
Kuumenna voi sekä oliiviöljy paistinpannussa, lisää herkkusienet, valkosipuli
sekä chili. Paista noin 5 min. sekoittaen.
Lisää sitruunanmehu ja mausta suolalla
sekä mustapippurirouheella. Tarjoa
kuumana.

VALKOSIPULIKATKARAVUT
(6 hlö)
1 1/2 dl oliiviöljyä
5 kpl valkosipulinkynttä silputtuna
1 kpl punainen chili silputtuna
500 g keitettyjä katkarapuja
2 rkl persiljaa
suolaa ja pippuria
Kuumenna öljy wokki- tai paistinpannussa, lisää valkosipuli sekä chili ja
kypsennä 2 min. Lisää katkaravut ja
paista 2-3 min. Lisää persilja sekä suola ja
pippuri maun mukaan. Tarjoa heti esim.
patonkiviipaleiden kera.
Oikein maittavaa joulua ja alkavaa
uutta vuotta 2017!
Pertti Antila
SFC-21772

ELLIOT 66 XT
• 170 hv

• puoli-integroidut 170 hv alkaen 59 800 €
• retkeilyautot Fiat-alustalla alkaen 45 200 €
Tervetuloa tutustumaan esittelyautoihimme
Ylöjärvelle!
Vuoden 2017 ESITTELYAUTOT SAAPUNEET!

Teollisuustie 6, 33470 YLÖJÄRVI I

VAAS
A

NTIE

Aiemmin
Masku

TRE ->

TIE

YLÖJÄRV
I,

SO

NOKIAN

TEOLLIS
UUSTIE

Kerromme Sinulle mielellämme lisää laadukkaista CI-matkailu- ja retkeilyautojemme ominaisuuksista. Autoissa on
kiinnitetty huomio myös talviolosuhteisiimme niin
eristeiden kuin rungonkin osalta. Korkea laatu näkyy
suunnittelussa, työn jäljessä ja materiaaleissa.

UUSI KURUN TIE

Muutamme joulukuun alussa Nokialta Ylöjärvelle
osoitteeseen Teollisuustie 6 (Maskun halli). Tervetuloa
tutustumaan uuteen matkailuautomyymäläämme!

PP

EEN

TIE

Puh. (03) 730 3993 I www.ysitienauto.ﬁ
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Maisan kuulumisia

Rauli-myrskyn vaikutuksesta Venetsialaisia vietettiin Maisatuvan edessä turvallisuussyistä ja myös siksi, että sattui juhlia varten
pystytetty suuri telttammekin kaatumaan tuulen voimasta juuri ennen tapahtumaa.
VENETSIALAISET JA
RANNALTAONGINTA
Venetsialaistapahtuma veti Maisansalon
vieraspaikat melkein täyteen, vipinää
alueella siis riitti. Perjantaina pubissa
Maisa-debyyttinsä veti orkesteri Suzanna
& Souldiers, jonka rytmeissä väki viihtyi
tanssilattialla. Musiikki oli pop-henkistä,
ei perinteistä tanssimusiikkia, mikä vetosi
etenkin nuorekkaampaan kuulijakuntaan.
Lauantaina järjestettiin Maisansalon
perinteikäs rannaltaonginta -kilpailu.
Kilpailun aikaan Rauli-myrsky kiihdytteli
tuulta jo navakaksi, mutta se ei kalanaisia
ja -miehiä haitannut. Yhteensä 65
osallistujasta voittosijoille itsensä onkivat
seuraavat henkilöt; lasten sarjassa Joona
Vihervaara, Pyry Raatikainen ja Väinö
Fred, naisten sarjassa Sirpa Oksanen,
Leena Aittokallio ja Jenni Keipilä,
miesten sarjassa Kauko Puranen, Esko
Lisma ja Risto Rapelo. Kiitokset kaikille
osallistujille ja lämpimät onnittelut
voittajille!
Varsinainen venetsialaistapahtuma oli
määrä järjestää lauantaina iltapäivällä,
mutta
aamusta
asti
raivokkaasti
puhkunut Rauli-myrsky piti huolen
siitä, että järjestäjillä oli haastava
päivä edessään. Kova tuuli ei onneksi
aiheuttanut isoja vahinkoja; yhdistyksen
iso teltta, joka oli odottanut pystytettynä
venetsialaistapahtumaa kaatui lopulta pari
tuntia ennen itse tapahtumaa. Alueelta
katkesivat sähköt ja vedenjakelu peräti
kolmeksi tunniksi. Maisan toimikunta
oli päättänyt, että venetsialaistapahtuma
pidetään myrskysi tai ei, siksi
iltavalaistuksen varmistamiseksi oli
varattu aggregaatti, jolla pidettiin myös
toimiston tietokonetta käynnissä.
Venetsialaistapahtuma alkoi tunnin
myöhässä
yläkentällä
Maisatuvan
edustalla, sillä rannalla ei tuulen vuoksi
6
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Kalailma
ollut turvallista olla. Aggregaattiakaan
ei lopulta itse juhlassa tarvittu, sillä
sähköt palautuivat viimein. Ruoat
tarjoiltiin
Maisa-terassilta
käsin,
musiikki raikasi, juhlaväki sopeutui
muuttuneisiin olosuhteisiin ja kaikilla
oli mukavaa. Iltakymmeneen mennessä
tuuli tyyntyi, ja venetsialaistapahtuman
kruunasi ilotulitus, joka takuulla
pisti luun kurkkuun vastarannan
mökkialueen
muutamalle
raketille
(yhdistys sai ilotulitteita lahjoituksena,
kiitos vaunukunta Lindfors!) Rannalla
tanssimisen sijaan loppuilta vietettiin
Maisapubissa tanssien ja karaokea laulaen.

Tanssilattialla vilskettä riitti. Sambaryhmä
UNIÀO DA ROSEIRA oli saapunut
karavaanareille myös esittämään oman
upean esityksensä. Jälleen kerran esitys
oli huikea.
Lauantai- aamuna aloitettiin jokasyksyinen Texas Holdém -turnee.
Edellisvuoden pelit olivat saaneet tänä
vuonna mukaan huikeat 36 pelaajaa.
Koko päivän kestäneen turnauksen
loppumetreillä
viimeiseen
pöytään
pääsivät pelaamaan yhdeksän parasta
pelaajaa. Tiukan pelailun jälkeen
voittajaksi selvisi Sami Vehviläinen,
toiseksi pelasi Sakari Lepistö ja
kolmanneksi Toni Saarinen.

LATTARIBILEET JA TEXAS HOLDÉM
30.9.-2.10.

Syyslomaviikolla
alueelle
saapui
kiitettävästi lapsiperheitä. Polkuautot
olivat ehdottomasti koko viikon suosituin
hitti. Tiistaina paisteltiin porukalla
”tamperelaisia”- tikkupullia, siis pullista
tuli mustia. Keskiviikkona askarreltiin
origami-kukkia ja se olikin todella
suosittua, koska jopa isätkin innostuivat

Perjantain
muuttuessa
illaksi
Maisan baari alkoi hiljalleen täyttyä.
Tanssiorkesteri Japo ja Timppa olivat
saapuneet musiikillaan ilahduttamaan
ja
tanssittamaan
karavaanareita.

Maisan kuulumisia
askartelemaan. Osa lapsista teki todella
kivoja piirustuksia. Ruokailujen jälkeen
lähdettiin ulkoleikkeihin.
Torstaina
vietettiin elokuvailtapäivää popcornia ja
mehua napostellen.
SYYSTALKOOT
Pikkuhiljaa lähestyvään talveen aloitettiin
valmistautuminen
syystalkoiden
merkeissä. Polkupyörät ja polkuautot
siirrettiin talviunille odottamaan ensi
kesää ja aluetta siivottiin yleisesti
talvikuntoon. Maisatuvan terassi sai
talkoiden aikana uuden valokatteen ja
kodan viereen valmistui uusi puuvaja.
Talkoiden jälkeen tarjolla oli koko
porukalle maittavaa hernekeittoa. Talvi
saa nyt hiljalleen saapua Maisansaloon.

Veneiden alla ne kalat luuraavat...????

Kalakilpailun voittajatuuletukset

Pelimiehiä: Texas Holdém-voittajat

Venetsialaisten päätteeksi ilotulitus

Punainen valosydän

Samba soi.... ja helmat heiluivat Roseiran upeassa esityksessä

Talkoissa valmistui myös uusi puuvaja
PICA-VIESTI 4 • 2016
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Maisan kuulumisia

Freeman ja Seppo Tammilehto

Illan upein tyttöpari: Justiina ja Juuhauk

VALOJUHLA JA NAAMIAISET 4.-6.11.
Maisan valojuhlaa vietettiin marraskuun
ensimmäisenä viikonloppuna. Alueelle
saapui mukavasti kausipaikkalaisia ja
vierailijoita, joita talven ensimmäiset
pakkaset ja lumisateet eivät olleet
pelottaneet pois. Perjantaina baarin
täyttivät Seppo Tammilehto ja Freeman.
Tanssilattia olikin kovassa käytössä ja
tuttuja lauluja oli mukava laulella mukana.
Lauantaina
Maisassa
peloteltiin
kummituksia
pois
polttamalla
kummituskokko.
Tähtitaivaan
alla
kummituksien olikin hyvä lennellä pois.
Perinteinen valokulkue kierteli karavaanialueella valojen ollessa poissa ja samaan
aikaan tuomaristo kierteli katselemassa
ja ihastelemassa vaunukuntien tekemiä
upeita luonnonvalolla tehtyjä taideteoksia.
Valokisan voittajaksi selvisi Milla, Päivi
ja Kake Juvosen tekemä tunturipöllö.
1.Tunturipöllö. Asetelma on luonnollinen ja tasapainoinen. Naava ja lumi
toi tunnelmaan palan aitoa lappia.
Vaikkakaan oikeaa pöllöä ei kuvaan ole
saatu. Tekijät: Kake, Päivi ja Milla.
2. Minkin pesä. Tässäkin on tuotu luonto
lähelle. Oikea täytetty eläin ja havut
aseteltuna valkoiseen luonnonvaloon.
Tekijät: Merja Lainesalo-Saukkio ja
Veikko Sinikivi
3. Kalmakaravaanari. Jo kesällä tuoliinsa
palanut karavaanari oli saanut seurakseen
joukon haamuja ja oikeita kurpitsalyhtyjä.
Asetelma oli tasapainoinen ja täyteläinen.
8
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Seppo Tammilehto ja fani
4.Tonttukaravaanarit. Vierailijan kaunis
asetelma. Nämä tontut taisivat pitää
erityisesti Matista ja Teposta.
5.Terassikurpitsa. Teeman henkeen kiva
asetelma terassin reunalla. Sähkövalot
taustalta olisi voinut sammuttaa kilpailun
ajaksi.
6. Usvaiset tulet. Tätä asetelmaa varten oli
hankittu oikeaa kuivajäätä, varmistamaan
tasainen usva. Usvaa kyllä oli, mutta ei
sääolosuhteiden vuoksi valitettavasti
peittänyt riittävästi tulien asetelmia.
Hieno idea!
Illalla luvassa oli vielä naamiaiskaraokea.
Tänä vuonna kiva oli huomata kuinka
pukeutumiseen oli panostettu ja erilaisia
asuja olikin paljon. Saimme baariin
naamiaisten kunniaksi uuden myyjänkin,
kun aluevetäjä Juuso Oikarinen esitteli

Mona Justiina, kera salaperäisen hymyn,
botoxin ja silikonin
meille Justiinan. Illan aikana käytiin kova
taisto parhaasta naamiaisasusta. Tiukan
kisan jälkeen voittajaksi selvisi Tero
Sourala, Juuhauk. Huulirasvaa neidillä
kuluikin koko illan mukavasti.

1. Tunturipöllöasetelma

2. Minkin pesä

3. Kalmakaravaanari

4. Tonttukaravaanarit

5. Terassikurpitsa

6. Usvaiset tulet

Upeat loimut marraskuun ”talvisäässä”
PICA-VIESTI 4 • 2016
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Männikön kuulumisia

Naamiaisten
paras asu, lapset:
Nilla Suomi

Naamiaisten paras asu,
aikuiset: Hansu ja Sikke

Männikön syksy

P

itkään lämpimänä ja kauniina
jatkunut syksy on tuonut alueelle
runsaasti karavaanareita nauttimaan
lähistön kauniista luonnosta. Myös
runsas tapahtumatarjonta on saanut
hyvän vastaanoton ja tuonut paikalle
paljon myös ensikertaa alueella vierailevia
karavaanareita.
Myös luonto on järjestänyt omaa ohjelmaa.
Lähistön metsät ovat tarjonneet marjoja
ja sieniä ämpärikaupalla. Ja melkoisen
luontonäytelmän loi myös Rauli-myrksy,
joka parahiksi Venetsialaisten aikaan kulki
maan yli muuttaen tapahtuman luonnetta
melkoisesti. Pahimmillaan puuskissa yli
30 m/s puhkunut tuuli katkoi sähköjä
laajoilta alueilta koko valtakunnassa.
Sähköttömyys laittoi myös toimikunnan
miettimään luovia ratkaisuja illan
orkesteritansseja varten. Hyvissä ajoin
aggregaatit viritettiin toimintavalmiiksi
turvaamaan soitanto. Olisiko virta riittänyt
kassajärjestelmään ja kylmäkaappeihin jäi
onneksi testaamatta, sillä sähköt alkoivat
toimia parahiksi ennen tansseja. Myös
alueen männyt kestivät hyvin tuuleen
riepottelut, mutta Patolammen rannalla
muutama koivu joutui antautumaan
luonnon voimille. Onneksi suuremmilta
vahingoilta säästyttiin.

Kaamostapahtuma
Tämä loppusyksyn suosittu tapahtuma
saa aikaan kaikenlaista mukavaa tohinaa
jo paljon ennen h-hetkeä. Alueella liikkuu
huhuja naamiaisasujen suunnittelun
alkavan jo kuukausia ennen tapahtumaa.
Myös asun edellyttämää roolia hiotaan ja
siihen eläydytään pilkulleen. Paras-asu kilpailun voittajat ovat:
Nilla Suomi
upeassa ja juhlavassa leningissään
Hansu ja Sikke
vintage asuissaan.
10
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Lasten naamiaisriehaa Huvikummussa

Viikonlopun aikana lapsille oli naamiaisten
lisäksi
järjestetty
laavuretki
sekä
ensimmäistä kertaa Vankkurimännikön
historiassa, lasten oma Caramba-kisa.
Haasteellisella radalla nähtiin useita
huippusuorituksia vaunun ja polkuauton
saumattomasta
yhteistyöstä.
Kuten
aikuisten kisassa, Jouko Venäläisen ja
Lasse Ihantolan tuomarointi oli tarkkaa
ja kannustavaa. Kisaan osallistuneiden
lasten ikä, (6-13v) ei vielä riitä Suomen
mestarin Elis Bussmanin haastamiseen,
kuitenkin tulevaisuus Pirkanmaan osalta
näyttää lupaavalta.

Vuoden 2016 Mölkyn voittajat ovat:
1.
Jouko Peltoniemi
2.
Ari Luostarinen
3.
Jukka Uski
Kaiken kaikkiaan Kaamostapahtuma
oli taas oikein onnistunut. Runsaasti
kehuja saivat soppayhtiön valmistama
herkullinen
hirvikeitto
sekä
leipurin
kiviarinauunissa
paistetut
lämpimäiset. Ja nykyään kovasti suosittu
peräkonttikirppis keräsi myös mukavasti
kuhinaa takkatuvan kentälle. Tapahtuma
antoi taatusti runsaasti hyvää mieltä ja
voimia tulevaan pimeään vuodenaikaan.

Kisan tulokset:
Pojat yli 10 vuotta
1.
Sebastian Hiivanainen
2.
Simo Hiivanainen

Lahjoitus lapsille ja nuorisolle

Pojat alle 10 vuotta
1.
Aatu Kauppinen
2.
Jimi Heinonen
Tytöt yli 10 vuotta
1.
Petra Saarinen
2.
Sofia Hiivanainen
Tytöt alle 10 vuotta
1.
Janinan Heinonen
2.
Aada Kauppinen
Perinteisesti
Kaamostapahtumaan
kuuluvat myös valokisa sekä mölkyn
finaali. Valokisassa nähtiin paljon
tunnelmallisia valaistuksia. Tänä vuonna
tuomariston sydämet valloitti Maarit
Huuhtasen uutta näkemystä edustava
huikea valaistus.
Vuosia mölkkyä hallinneet mestarit olivat
sääntömuunnoksen vuoksi tänä vuonna
helisemässä. Entisten vuosien tapainen
taktikointi joukkuevalinnassa ei enää
ollut mahdollista.

Vankkurimänniköllä
on
lukuisia
yhteistyökumppaneita.
Kerrottakoon
tässä lähinaapurista, Virtain Betonista.
Yrityksen
toimitusjohtaja
Matti
Heikkilä, omilta kiireiltään ehtiessään,
on useasti antanut auttavan kätensä ja
ammattitaitonsa alueen hyväksi. Hän on
toiminut valvojana toimistorakennuksen
valutöissä ja lahjoittanut betonipainot
nykyiselle hyppylaiturille. Heikkilälle,
entiselle karavaanarille, alueen toiminta
on lähellä sydäntä ja hän seuraa
mielenkiinnolla
alueen
kehitystä.
Alueen 40-vuotisjuhlissa hän lahjoitti
huomattavan summan alueen lasten ja
nuorten hyväksi. Vankkurimännikön väki
kiittää Virtain Betonia ja Matti Heikkilää
lahjoituksesta ja hyvästä naapuruudesta.

Aluepalaveri
Syystalkoiden
yhteydessä
pidettävä
aluepalaveri
kokosi
Huvikummulle
70
karavaanaria
keskustelemaan
alueen tulevaisuudesta. Jo useamman
vuoden peräkkäin alueen kävijämäärät
ja kausipaikkalaisten määrät ovat
kasvaneet. Tapahtumien ja muiden
talkootöiden järjestelyt ovat toimineet

Männikön kuulumisia
Herra 48

Sairas ja vähemmän sairaat

Hattupäiset Herrat vai Narrit

Lasten Caramban kilpailija huimassa kaarteessa

Jouko Venäläinen tarkkana ajolinjoja ohjaamassa Carambassa

Caramba-voittajat
hyvin ja aluevetäjät kiittivät kaikkia
kausipaikkalaisia, jotka ovat olleet
toimikunnan apuna.
Palaverissa saatiin monia hyviä ideoita
tulevalle vuodelle 2017. Huvikummun
ympäristöön
esitettiin
kempsan
tyhjennyspistettä ja kesäkeittiötä sekä
vanhan Käpygrillin sisätiloihin toivottiin
kohennusta. Kokousväelle kerrottiin
myös että Virtain kaupungin kanssa
sovitut hankkeet edistyvät mukavasti.
Näistä ensimmäisenä, näillä näkymin jo
ensi vuonna, on toteutumassa frisbee-golf
- rata Patolammen ”taakse”.
Vuoden 2017 aluevetäjät ovat Eeva
Mäenpää ja Jouko Venäläinen sekä
Susanna ja Mika Viitala. Osa edellisistä

Mölkyn voittajat
toimikuntalaisista
jatkaa,
mutta
vahvistusta ryhmään vielä tarvitaan.
Tähän kannattaa tarttua, sillä tutkimusten
mukaan vapaaehtoistyö lisää mielihyvää,
siinä saa uusia ystäviä ja samalla voi pitää
hauskaa. Mikäli monimuotoiset tehtävät
kiinnostavat, ota yhteyttä aluevetäjiin.
Kaikki talkootyö on tärkeää.

Loppuvuosi 2016
Mikäli
olet
tapahtumien
ystävä,
loppuvuodesta on vielä kaksi suosittua
tapahtumaa.
Näistä
ensimmäisenä,
pikkujoulu, tarjoaa upeaa jouluista
tunnelmaa koko perheelle. Uutena
vuotena rakettien ja tanssien lisäksi esillä

Leipuri ja lämpi- Valokisan voittaja
mäiset
Maarit Huuhtanen
on nonstop-valokuvanäyttely. Erkki
Peltoniemi, aina tapahtumapaikalle ehtivä
Vankkurimännikön valokuvaaja, on
tallentanut satoja loistavia kuvia vuoden
2016 tapahtumista, joita kyllä kannattaa
saapua paikan päälle katsomaan.
Vai kaipaatko mieluummin hiljentymistä
ja rauhaa. Anna mielesi rauhoittua
lenkkeillen Torisevan luontopolulla
tai Pirkan taipaleella. Myöhemmin
voit rentoutua saunan lauteilla ja
virkistyä Patolammessa. Kun kaipaat
irtiottoa arjesta ja haluat piristystä
pimeään
vuodenaikaan,
tervetuloa
Vankkurimännikköön!
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SF-Caravan Pirkanmaa ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINNAN PERUSTEET
SF-Caravan Pirkanmaa ry on SF-Caravan
ry:n jäsenyhdistys, jonka tehtävänä on
toimia yhdistyksen oman jäsenkunnan
edunvalvojana. Yhdistyksen jäsenkunta
muodostuu yli 4100 jäsenestä ja heidän
taloudestaan. Toiminnan kehittämisellä ja
laadukkailla palveluiden tuottamisella yhteistyössä liiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa pyritään säilyttämään jäsenuskollisuus sekä saamaan uusia järjestyneitä
jäseniä harrastuksemme pariin.
Yhdistyksellä on kaksi leirintäaluetta,
Maisansalo Tampereen Teiskossa ja Vankkurimännikkö Virroilla. Tavoitteena on
kehittää niiden palvelutasoa ja tuottaa
hinta/laatusuhteiltaan mahdollisimman
korkeatasoisia leirintäpalveluja omien
aluetoimikuntien, vapaaehtoisen talkooväen ja ulkopuolisen työvoiman turvin.
Yhdistyksen toimisto Tampereella tuottaa
jäsenilleen keskitetyt toimistopalvelut
sekä välittää paikallisesti osan liiton jäsenpalveluista. Toimiston tiloissa järjestetään
kokouksia ja koulutustilaisuuksia normaalin jäsenpalvelun ohessa.
Toiminnan kehittämisessä pyritään huomioimaan nykyistä paremmin myös alueiden ulkopuolella toteutettava tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen.
Alueilla suoritetaan toimintasuunnitelmien pohjalta peruskorjauksia sekä maisemointiin liittyviä toimenpiteitä. Pääpaino on alueiden rakennuksien ylläpito ja
kehittäminen vastaamaan tämän päivän
vaatimuksia. Talous perustuu vuoden
2016 vahvistuneeseen asiakasmäärään ja
kulurakenteeseen. Euroopan tilanne voi
vaikuttaa kotimaan matkustamisen vahvistumiseen edelleen vuonna 2017.
HALLINTO
Yhdistystä johtaa hallitus, joka muodostuu puheenjohtajasta ja kahdeksasta jäsenestä. Hallitus hoitaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa yhdistyslain, yhdistyksen
sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksien
päätösten mukaisesti.
Yhdistyksen hallitus asettaa tarpeelliseksi
katsomiaan toimikuntia sekä ryhmiä ja
valvoo niiden toimintaa.
12
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Taloushallinnon kehittämistä jatketaan
uudistuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Talousasioihin liittyvissä asioissa
ollaan aktiivisesti yhteydessä eri viranomaisiin. Toimiston hoitamiseen, taloushallintoon sekä yhdistyksen kirjanpitoon
liittyvät asiat suoritetaan toteutettujen
talousuudistusten mukaisesti. Kirjanpitopalvelut ostetaan vuonna 2017 ulkopuoliselta toimittajalta, mutta kehittämällä
edelleen yhdistyksen toimintoja hoitaa
osaa taloushallinnosta itsenäisesti ja siten
kustannuksia säästäen.

esitä leirintämaksujen korottamista vuoden 2017 talousarvioon.

Järjestötoimintaa kehitetään kouluttamalla luottamushenkilöitä, joilla varmistetaan yhdistyksen toimintaa myös tulevaisuudessa. Teemme aktiivista yhteistyötä
Hämeen YT-alueeseen kuuluvien muiden
SFC-yhdistyksien kanssa.

AJOHARRASTE/ EA-TURVATOIMIKUNTA

Olemme myös vahvasti mukana Caravan
Huiput ry:ssä panostamassa leirintäalueiden yhteismarkkinointiin ja yhteishankintoihin sekä muuhun yhteistyöhön siinä
mukana olevien SFC-yhdistyksien kanssa.
TALOUS
Yleinen taloustilanne on edelleen epävakaa, kuten viime vuosina on ollut. Talouden taantuma on selvästi suunnannut
leirintäalueiden kysyntää kausipaikkoja
kohtaan ja vierailijoiden määrä on kasvanut ilmeisesti Euroopan epävarmuuden
takia. Myös polttoaineiden korkea hinta
vähentää karavaanareiden liikkuvuutta,
joka vaikuttaa vierailijoiden määrään.
Vierailijoiden määrä jälleen kasvanut ja
kokonaisuudessa leirintäalueemme majoitusvuorokaudet arvioidaan pysyvän
samalla tasolla kuin vuonna 2016. Panostamme edelleen nuorison ja lasten viihtyvyyteen. Tätä linjaa tulemme jatkamaan
ensi vuodenkin aikana mahdollisuuksien
mukaan.
Yhdistyksen kokonaistaloustilanne on vakiintunut ja tarvetta jäsenmaksujen korottamiseen ei ole. Yleisen kustannustason
nousu sekä alueiden hoitamiseen palkattavien ulkopuolisten henkilöiden palkkakuluista aiheutuvat kulut on saatu pidettyä kurissa. Vaikka alueiden ylläpitoon
ollaan tekemässä investointeja, ei hallitus

Alueiden investoinnit katetaan osittain jäsenmaksuvaroin. Leirintätoiminnan tuottojen tulee kattaa siitä syntyvät normaalit
käyttökulut ja suuren osan investoinneista. Tulevaisuuden toimintaa suunnitellaan
siten että leirintätoiminnan tulot kattaisivat myös investoinnit. Alueiden keskinäistä yhteistyötä parannetaan ajoittamalla
paremmin tapahtumia, lisäämällä yhteistä
suunnittelua ja hankintojen tekoa.

Ajoharrasteryhmä
Toimikunnan tavoitteena on kerätä ja
seurata turvallisuuteen liittyviä muutoksia ja määräyksiä sekä muuta tietoa sekä
välittää niitä mahdollisuuksien mukaan
yhdistyksen hallitukselle, toimikunnille ja
jäsenistölle.
Toisena tavoitteenamme on järjestää yhdistyksen toimihenkilöille ja jäsenistölle
suunnattua ajotaitokoulutusta ja ajotaitomerkkisuorituksia omien ja muiden
tapahtumien yhteydessä. Lisäksi pyritään
levittämään tietoa yhdistyksestä ulospäin
ja osallistumaan muiden yhdistysten ja
yhteistyötahojen toimintaan.
EA-Turvaryhmä
Ryhmän tavoitteena on avustaa aluetoimikuntia tapahtumien ensiapupäivystyksissä, pelastussuunnitelmien ylläpidossa ja
niihin liittyvissä koulutuksissa sekä avustaa toimihenkilöiden virkistystoiminnan
järjestelyissä ja hankkia toiminnassa tarvittavia välineitä ryhmän omaan ja yhdistyksen yhteiskäyttöön.
Hankittuja taitoja ylläpidetään ensiapu- ja
muilla harjoituksilla.
Tavoitteenamme on järjestää yhdessä
aluetoimikunnan kanssa tapahtumiin turva ja ensiaputiedotusta.
Toimikunnan kokoonpano
Matkailuajoneuvotekniikka ja huolto;
Risto Ahola
Ajoharrasteryhmä: Harri (rj.) ja Outi
Järveläinen, Rauno Saari, Riku Leivaara,
Toni Leivaara.
EA-Turvaryhmä

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Varsinaisesta tiedotustoiminnasta vastaa tiedotustoimikunta puheenjohtajansa
johdolla. Toimikunnan tärkein ja samalla
myös näkyvin tiedottamismuoto on
yhdistyksen jäsenlehden, Pica-viestin
toimittaminen sekä www-sivut, jota päivittävät myös kahden leirintäalueemme
aluetoimikunnat.
Pica-viestillä on v. 2017 menossa 48. vuosikerta. Lehti tulee ilmestymään vuonna
2017 yhteensä neljä kertaa. Lehti postitetaan kaikille jäsenille paperilehtenä ja
jokainen numero julkaistaan myös pdf:nä
ja viimeksi ilmestyneet lehdet myös selattavana versiona yhdistyksen nettisivuilla.
Lehden ilmestymisaikataulu julkaistaan
jokaisessa Pica-Viestissä, jossa kerrotaan
myös jokaisen lehden aineistopäivä. Lehti toimitetaan A4-kokoisena, 4-värisenä,
keskimäärin 16–28 -sivuisena ja siitä aineistosta, jota yhdistyksen hallitus, eri toimikunnat sekä yksittäiset jäsenet siihen
toimittavat julkaistavaksi siinä laajuudessa kuin lehdelle varattu budjetti antaa
myöten.
Lehden talouden ylläpidosta katetaan
noin 20 % ilmoitusmyynnillä ja loput,
noin 80 % jäsenmaksulla. Ilmoitusmyyntiä pyritään elvyttämään mahdollisesti
saatavan ulkopuolisen ilmoitushankkijan
voimin. Pica-viesti lähetetään yhdistyksen varsinaisten jäsenten lisäksi myös yhdistyksen ulkojäsenille sekä alueyhdistysten puheenjohtajille. Lehteä jaetaan myös
molemmilla karavaanialueillamme vieraileville karavaanareille ilmoittautumisen
yhteydessä.
Jatkuvasti kävijämääräänsä nostavan yhdistyksen nettisivuston (www.sfcpirkanmaa.fi) merkitys kasvaa ja tämän johdosta
myös uusien nettisivujen teko toteutetaan
vuoden 2017 alkupuolella. Molempien
leirintäalueiden nettitiedotusvastaavat ja
Tiedotustoimikunta huolehtivat resurssiensa puitteissa olemassa olevien wwwsivujen päivityksestä.
Tiedotustoimikunta hoitaa myös tarvittaessa yhdistyksen lehti-ilmoittelua ja
muuta markkinointiviestintää.
Toimikunnan kokoonpano:
Jouko Kinnunen (pj,) Kaarina Kinnunen,
Leena Helenius, Heikki Helenius, Airi Isoaho, Arto Isoaho, Anna-Liisa Keskinen,
Erkki Keskinen, Riitta Sukanen, Raine Sukanen, Satu Sukanen, Rami Sukanen.
MAISANSALO
Alueen ympäristö, nurmikot, kiinteistöt ja
rannat pidetään viihtyisässä ja turvallisessa kunnossa. Keväisin ja syksyisin järjestetään siivoustalkoot.
Kesäsesongin ajaksi palkataan kaksi tai
kolme toimistotyöntekijää arkipäiviksi ja
siistijä siivoamaan alueen huoltorakennuksen sekä saunojen tilat arkipäivisin.
Talvikaudella toimikunta hoitaa isäntäpäivystykset viikonloppuisin. Talvikaudella arkipäivinä alue toimii omatoimisena alueena.
Talvikaudeksi palkataan siistijä siistimään
huoltorakennuksen sekä saunojen tilat

viikoittain.
Alueen lumenauraus ja hiekoitus hoidetaan omalla kalustolla toimikunnan voimin.
Pentti-saunaan rakennetaan uusi vilvoitteluterassi huoltorakennuksen takapuolelle ja resurssien mukaan pyritään
rakentamaan traktorille ja muulle alueen
kalustolle kalustovaja.
Alueen muita kiinteistöjä suunnitellaan
ehostettavaksi seuraavasti:
Aatami-saunan pukuhuoneen lattia ja
löylyhuoneen panelointi uusitaan.
Vaunusaunan lattiarakenteita korjataan.
Nuorisotila maalataan.
Huoltorakennuksen ulko-ovet ja vaurioituneita sisäovia ja lattialistoja uusitaan.
Lisäksi tehdään selvitys märkien tilojen
lattiapinnoitusten kunnosta.
Toimisto/touhutupa/maisatupa/teinitupa
-rakennuksen perusparannuksesta (eristys, ikkunat ja ovet) luodaan suunnitelma.
Rakennuksen ilmalämpöpumput uusitaan.
Alueen valaistuksen ja sähköistyksen parannustöitä jatketaan tulevana vuonna.
Alueen omaa pubia ja grilliä pyöritetään
toimikunnan toimesta tapahtumakeskeisesti ja tapahtumien ulkopuolella sen
mukaan kuinka paljon vapaaehtoisia
(vaaditut luvat omaavia) työntekijöitä on
tarjolla.
Tapahtumat seuraavat pitkälti edellisen
vuoden tarjontaa.
Aluevetäjät: Tuleva aluevetäjä ei ole vielä
tiedossa.
Toimikunta: Tiina Hoivala, Mikko Heinonen, Leena Heinonen, Markku Hölli,
Olli Miettinen, Sinikka Miettinen, Tiina
Suhonen, Miia Lintala, Mikko Lintala,
Juuso Oikarinen, Anu Oikarinen, Jaana
Nummi, Seija Vaahto, Pentti Alatalo, Jenniina Siniranta, Leena Järveläinen.
Aputoimikunta: Kauko Juvonen (traktorivastaava), Keijo Markkola (lumenauraus), Kauko Juvonen, Anu Oikarinen ja
Pertti Tilles (järjestyksenvalvonta).
Tapahtumat seuraavat pitkälti edellisen
vuoden linjaa sisällössä.
Suunnitellut tapahtumat (päivämääriin
voi tulla tarkennuksia)
Lautapeli-ilta 28.1.2017
Pilkkikilpailu 24.–26.2.2017 (orkesteri)
Hämypilkki & naistenpäivän hemmottelusauna 10.–12.3.2017 (orkesteri)
Pääsiäinen 13.–17.4.2017 (orkesteri)
Vappu 29.4.–1.5.2017 (orkesteri)
Äitienpäivä 6.5.2017 (kakutus)
Kevättalkoot 27.5.2017
Perhe & lastenjuhla 9.-11.6.2017 (orkesteri)
Juhannus 22.–25.6.2017 (orkesteri)
Petanque-mittelöt 7.-9.7.2017 (orkesteri)
Karaokekarsinnat & Rosvopaisti 4.6.8.2017
Rannalta ongilta & Venetsialaiset 25.–
27.8.2017 (orkesteri)
Lattarit & Texas Hold’em 29.9.–1.10.2017
(orkesteri)
Syystalkoot 14.10.2017
Valojuhlat 3.-5.11.2017 (orkesteri)
Isän & miestenpäivä 10.–12.11.2017 (ka-

kutus)
Puurojuhla 1.-3.12.2017 (orkesteri)
Uusivuosi 31.12.2017 (orkesteri)
VANKKURIMÄNNIKKÖ
Aluevetäjät: Eeva Mäenpää, Jouko Venäläinen, Susanna Viitala ja Mika Viitala
Toimikunta: Lasse Ihantola, Paula Ivonen,
Tommi Järvinen, Markku Männistö, Jorma Jokinen, Ranja ja Kari Vaajanen, Hely
Ojanen, Sari Rauhamäki, Sanna Vaskuu ja
Marko Inkinen (ensiapu), Sari Leppänen,
Jarmo Kulmala ja Päivi Tauren.
Rakennustoimikunta: Martti Hellgren,
Veijo Kallonen, Markku Ojanen, Veikko
Majlund, Jesse Pulkkinen-Suomi, Jukka
Uski.
Toimintasuunnitelma: Alueen yleisilmeeseen ja rakennusten kuntoon tehdään
mahdollisuuksien mukaan parannuksia
huomioiden lasten ja nuorten viihtyvyys
alueella.
Kesäajaksi palkataan kaksi työntekijää arkipäiviksi huolehtimaan toimistosta ja siivouksesta. Harkinnassa on myös lisätyövoiman palkkaaminen kesätyöntekijöiden
avuksi.
Suunniteltuja investointeja/korjauksia
ensi vuodelle on seuraavasti: Patosen varaston yhden WC:n ja Raikkaan kahvilan
kunnostus, alueen sähköistyksen uusimisen jatkaminen sekä alueen muu parantaminen, Huvikummun keittiöön tehdään
pienimuotoinen kunnostus.
Huvikummun keskikerroksen tilojen
uudelleen järjestämistä varten tehdään
remonttisuunnitelma ja siihen haetaan
EU-tuki.
Suunnitellut tapahtumat (päivämäärät
tarkentuvat myöhemmin):
Hiihtoloma (orkesteri), Pääsiäinen (orkesteri), Vappu (orkesteri), Äitienpäivä,
Kevättalkoot, Juhannus (orkesteri), Tikkakisat, Musiikkitapahtuma, Garambakisa, Lentopallo & Lastentapahtuma,
Hämyjen karaoken finaali, Venetsialaiset
(orkesteri), Syystalkoot, Kaamos (orkesteri), Isänpäivä, Pikkujoulu (orkesteri), Uusi
Vuosi (orkesteri).
Tapahtumia suunniteltaessa lapset otetaan
huomioon ja heille pyritään järjestämään
omaa ohjelmaa. Kaikissa tapahtumissa
pyritään noudattamaan hyviksi koettuja
perinteitä. Karaokeiltoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja pubit voivat olla
auki työvoimatilanteesta riippuen, kesällä
ja muulloinkin tapahtumien yhteydessä.
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Matkailuautoilta 21.9.2016

Kiinnostavaa asiaa ja keskustelua matkailuautoretkistä

M

atkailuautoilta
pidetiin
tällä
kertaa syyskuussa Matkailuautorentingin tiloissa Nokialla. Väkimäärä
oli suurinpiirtein sama kuin aikaisemmissakin tapahtumissa.
Tapahtumassa mukana ollut huoltomies
oli myös hyvin työllistetty. Useat kävivät
kysymässä neuvoja matkailuautojen
ongelmiin,
samoin
kaasulaitteiden
koeponnistuksia ja käsisammuttimen
tarkastuksia tehtiin useita.
Rengasasiaa
Nokian renkaista oli luennoitsija
kertomassa renkaan valmistuksesta ja
runkorakenteista. Rengaspaineista oli
paljon puhetta, samoin eurooppalaisista
kitkarenkaista jotka eivät sovellu hyvin
Suomen talviolosuhteisiin, eikä niitä
edes myydä Suomessa. Tästä saatiin pieni
väittelykin aikaiseksi.
Ilmanpainetaulukko on rengasliikkeissä
nähtävänä
ja
nyrkkisääntönä
on
mieluummin vähän enemmän painetta
kuin liian vähän. Rengas lämpiää
enemmän alhaisella paineella. Itse käytän
225x70x15” normaaliajossa 4,1 baria ja
isommalla kuormalla 4,4 baria.
Kitkarenkaat kuluvat lämpöisillä KeskiEuroopan talviteillä hiukan enemmän
kuin meillä Suomen talvessa.
Myös
autokauppoja
hierottiin
ja
rengaskauppoja
tehtiin.
Renkaitten
vaihto oli useimmilla mielessä, kun
Matkailuautorentingin Hantalta saa
edullisesti renkaita ja vanteita.
Portugalin kuulumisia
Talvimatka
Euroopan
Portugalissa
kertoiltiin kuvin ja sanoin. Aina
jotain tapahtuu, kun reissataan - niin
nytkin. Matkassa oli mukana kolme
navigointilaitetta, tabletti, läppäri ja viisi
vuotta vanha autonavigaattori, joissa
kaikissa oli karttaohjelmat Euroopasta.
Kun lähdimme Portugalista maaliskuun
puolen välin paikkeilla kohti kotia, niin
ensimmäisellä matkaparkilla Portugalissa
oli hyvä nettiyhteys ja tabletti alkoi
14 PICA-VIESTI 4 • 2016

lataamaan uutta karttapäivitystä, kun
annoin luvan. Seuraavana päivänä
saavuimme Espanjaan ja tabletin Sygickarttaohjelma ilmoitti, että ei ole Espanjan
karttaa. Päivitys olikin tullut vain
Portugalin karttaan ja muut Euroopan
kartat eivät enää toimineet. Sitten läppäri
esiin, jossa on AutoMaps -karttaohjelma
ja matka jatkui, kunnes läppäri ilmoitti,
että virtaa ei ole. Asunto-osan akku oli
alkanut hiipua ja ilta oli jo aivan pimeä.
Vettä tuli kuin saavista kaataen, ukkonen
jyrisi aina välillä ja takanamme oli pitkä
autojono. Ei muuta kuin seuraavalle
linja-autopysäkille.
Löysin
vanhan
navigaattorin ja sain sen henkiin sen
verran, että sillä pääsimme ensimmäiseen
pieneen kylään ja siellä sattumoisin
oli matkailuauton pysäköintimerkki,
mutta sen jälkeen ei yhtään merkkiä.
Ajoimme vain kylän keskustaan päin
ja näimme siellä yhden matkailuauton
pysäköintipaikalla. Menimme sen viereen
ja sanoin vaimolle, että tässä ollaan yö.
Naapuriautosta katsottiin kuka siihen tuli,
ja me näytimme peukkua ja niin sieltäkin
vastattiin saman lailla.
Aamulla kun heräsimme kävelin
keskustaan hakemaan nettikuppilaa ja
huomasin, että siellä olikin matkailuinfo.
Sinne sitten sisään ja siellä olikin ilmainen
nettiyhteys - eikun tabletti päivittämään
kaikki Euroopan kartat ja menihän siinä
tunti sitten. Matka jatkui ja tulipahan
sellainen kokemus, että mukana pitää
olla oikea navigaattori, joka on tarkoitettu
vain
autonavigointiin.
Loppumatka
menikin sitten leikiten tabletin Sygickarttaohjelmalla.
On meillä mukana aina paperikartat,
mutta olimme niin pienillä teillä, että ei
kartalta löytynyt kyseisiä teitä emmekä
yhtään osanneet sanoa, missä kohtaa
olimme silloin kartalla.
Kyllä aina kysyen kylän löytää ennemmin
tai myöhemmin - matkailu avartaa aina.
“Makkarakeskustelussa” eräs matkailuautoilija kertoili, että oli käynyt
huollattamassa autonsa Tallinnassa ja oli

Makkaraa, mehua, kahvia asian lomassa
ollut halpaa ja mielestään saanut hyvän
palvelun.
Euroopassa ei ole vuosien saatossa mikään
ihmeemmin muuttunut, paitsi että meitä
matkailuautoilijoita on tullut paljon lisää,
minkä johdosta matkailuautoilijoille
tarkoitetut paikat ovat aika usein täynnä
ja niistä on tullut maksullisia - jopa wctyhjennyskin jossain maksoi, mutta
useimmissa paikoissa se on ilmaista.
Juomavesi maksaa noin 1 €/100 l, sähkö
1 €/8 tuntia, paikkamaksu vaihtelee jotkut ovat varsinkin Ranskassa ilmaisia,
Saksassa melkein aina maksullisia.
Bremenissä maksaa jopa 13 €/yö eikä
siihen kuulu muuta kuin auton paikka.
Langaton ilmainen nettiyhteys on myös
useilla paikoilla varsinkin huoltoasemilla.
Kannattaa
muistaa
se,
että
virustorjuntaohjelmat ovat ajan tasalla,
kun käyttää näitä ilmaisia nettiyhteyksiä
ja aina sen jälkeen poistaa selaustiedostot
ja evästeet tietokoneelta.
Ilta vierähti mukavasti keskustellen ja
mielipiteitä vaihtaen. Kiitoksia kaikille
mukanaolijoille Kiitos Marikalle ja
Hantalle tarjoilusta - olitte taas laittaneet
hallin viimeisen päälle hyvään kuntoon.
Matkailuautoterveisin
Väiski Lehtinen
Ps.
Navigaattorien
testaus
on
loppusuoralla. Seuraavassa Pica-viestissä
ovat testikokemukset.

Syyskokouksessa 26.10.2016

Puheenjohtajana tuttuun tapaan Harri
Järveläinen ja sihteerinä Irkka Kihlström
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n syyskokous
pidettiin 26. lokakuuta 2016 UKKinstituutissa.
Kokouksessa
mm.
hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma, määriteltiin jäsenmaksut
vuodelle 2017, käsiteltiin vuoden 2017
talousarvio ja valittiin uudet hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kokousväkeä UKK-instituutissa

Koska tämäkin vuosi on taloudellisesti
mennyt nykyisestä taloustilanteesta
huolimatta varsin positiivisesti, niin
jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
Erovuoroisten
hallitusten
jäsenistä
valittiin uudelleen Juha Keulas, Markku
Hölli ja Eeva Mäenpää sekä uutena
hallituksen jäsenenä Vesa Peltola.
Kokouksessa tuotiin esiin myös vuoden
aikana
yhdistyksemme
jäsenten
ajomerkkisuoritukset.
Matkailuvaunumerkit:
Suurmestarimerkki:
Harri Järveläinen
Hopeamerkki:
Heidi Järveläinen
Riku Leivaara
Pronssimerkki:
Leena Järveläinen
Ilpo Pekkanen

Hallituksen valitut uudet jäsenet erovuorossa olleiden tilalle:
Vas. Juha Keulas, Markku Hölli, Vesa Peltola (uusi) ja Eeva Mäenpää
Matkailuautomerkit:
Suurmestarimerkki:
Harri Järveläinen
Platinamerkki:
Rauno Saari
Kultamerkki
Heidi Järveläinen

Oikea paikka matkailuajoneuvojen ja autojen
ilmastointiasennuksiin,
-korjauksiin ja -huoltoihin
N
ÖAUTO
HENKIL OINTIT
ILMAS TO
HUOL

€ ppuun
502016
lo

Voimassa

v.

• liikkuvan kaluston ilmastointiasiantuntija jo vuodesta 1991
• www.lumikkohuoltopalvelut.fi

Polunmäenkatu 49, 33720 Tampere (Rusko)
Puh. 010 287 1302

Hopeamerkki:
Pentti Wallenius
Riku Leivaara
Ilpo Pekkanen
Pronssimerkki:
Leena Järveläinen
Yhdistys onnittelee merkkisuorittajia!

HINAUS 24h
Henkilö- ja
pakettiautot
Myös raskas
kalusto
Tallenna puhelimeesi

0400 78 68 00
Hinaus 24h Siiki & Karhu
www.hinaus24h.fi
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Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi: Seija ja Timo Vaahto

Oletteko olleet aiemmin enemmän
liikkkuvia
vai yhdessä paikassa
karavaaniaikaa viettämässä
Seija ja Timo: 1990-luvun ja Maisansalon
kausipaikan välisenä aikana liikuimme
vaunun kanssa. Nykyisin autoillen.
Mikä on hauskin muistonne karavaanielämästä:

Seija ja Timo Vaahto ovat ahkeria
Maisansalon kävijöitä. Seija on
lupautunut vuoden 2017 alusta
toimikuntaan.
Milloin te aloititte karavaanitoiminnan
ja mikä sai teidät tämän harrastuksen
pariin?
Seija ja Timo: Timo on ollut jo
80-luvulta
karavaanari.
Yhteinen
karavaaniharrastuksemme alkoi -90
luvun alkupuolella.
Milloin kävitte ensi kertaa Maisansalossa
ja mikä toi teidät juuri sinne?

Seija ja Timo: Lähdimme Turkuun
vaihtamaan uutta vaunua, vuonna 2007.
Timo meni allekirjoittamaan papereita,
minä lupasin tyhjätä vaunun tavarat
uuteen. Samalla reissulla meillä oli
veneporukan pikku juhlat, ja tietenkin
mukana oli myös vaatteet sitä varten.
Aviopuolisoni tuntien, ensimmäisenä
tietenkin ruoat uuteen vaunuun. Ja
mikä lie atsalea-kukkanen puhjenneen,
eipä tullut mieleenikään ne vaatteet.
Uusi vaunu perään ja eikun Ruoveden
satamaa kohti. Veneelle saapuessamme,
Timo kysyi missä meidän vaatteet on.
Hupsista keikkaa: nehän olivat Turussa.
Puhelu Länsi-Vankkureille, älkää myykö
vaunussamme olevia vaatteita vaunun
mukana.Viikonlopun vietimme veneillen
ja kävimmepä vielä ”paljasjaloin”!
tanssimassakin. Meillä oli tosi hauska
viikonloppu - alkujärkytyksen jälkeen.
Mitä asioita kehittäisitte Maisansalossa,
mikäli budjetti ei olisi esteenä:
Seija: Erittäin lapsirakkaana ihmisenä,
koen ensiksikin, miten hienoa on,

kun Maisansalossa on lapsille touhutupa, hyvät laitteet leikkikentällä ja
ne ihanat polkuautot sekä Nita-nalle.
Mutta jos olisi rajaton budjetti: syysja hiihtolomaviikoilla, ja miksei myös
kesäviikoilla retkiä esim. Tarjannelaivalla, hevosrekiajelua sekä oikein
hyvän luonto-oppaan mukana jonnekin
lähialueen luontopaikkaan etc. etc.
Vaikuttaako
karavaanarielämä
teillä ruokavalioon eli muuttuuko
karavaanialueella ruoka erilaiseksi kuin
kotona? Ja onko perheen kokki sama
kotona ja karavaanialueella:
Seija: Kyllä on erilainen. Timo kokkaa
mielellään kesällä grilliruokaa.
Mikä karavaanielämässä on mukavinta:
Seija ja Timo: Ehdottomasti mukavat
ihmiset Maisansalossa, joiden kanssa
voimme
viettää
esim.
mukavia
ruokabileitä. Karavaanielämämme aikana
olemme saaneet tutustua uusiin mukaviin
ihmisiin ympäri Suomen, joita myös
tapaamme vuosittain.
Seija: Tässä vaiheessa haluan lähettää
kiitoksen nykyisille toimikuntalaisille,
jotka ovat sparranneet minua, alkaessani
jo harjoitella tulevaa toimikuntatyötäni
varten.
Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä
muuta harrastusta voisitte harkita - tai
jo nyt harrastatte?

Seija ja Timo: Tuttavapariskuntamme
suositteli
tutustumista.
Viihdymme
Timon kanssa erittäin hyvin kahdestaan ja
olimme niihin aikoihin aikeissa hankkia
mökkitonttia. Heti ekalla reissulla,
totesimme miten mukavia ihmisiä
alueella oli. Ja jo silloin kiinnitimme
alueen siisteyteen huomiota. Samoin
totesimme, että alueelta löytyi kaikki mitä
mökiltäkin; saunat - niin yksityiskäyttöön
kuin yleisetkin, samoin hyvät veneily- ja
kalastusalueet ym.
Millaisilla vaunuilla/autoilla olette
karavaanariaikananne liikkuneet?
Seija ja Timo: Aloitimme LMCvaunulla, sitten siirryimme Kabeen, ja
Kabe on edelleen vaununa kausipaikalla.
Asuntoauton hankimme liikkumiseen
noin 5 vuotta sitten. Nykyinen automme
on Burstner Nexxo t720, vm. 2016.
16
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Viihtyisä miljöö, mukavat karavaanarit ja ympäröivä luonto
kalastusmahdollisuuksineen saivat Vaahdon perheen asettumaan Maisansaloon.

Seija ja Timo: Luontoretkiä, lavatansseja,
sienestystä, marjastusta ja Timo on
intohimoinen kalastaja, niin tietenkin
myös kalastusta. Ja kai me olisimme
mökkiläisiä.
Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoisesti viettäneet Maisansalossa – entä
vuodessa?
Seija: Minähän asuin täällä vuoden 2013
ja -14, toimiessani Lielahti-Kokemäki
rataprojektilla. Ja viihdyin tosi hyvin.
Timo: Asuin täällä, kun tehtiin
saunaremontteja. Ja samoin viihdyin
hyvin.

Mikä Maisansalossa viehätti,
valitsitte kausipaikkaa:

kun

Seija ja Timo: Niin kuin tuossa jo aiemmin
tuli ilmi: alueen siisteys, IHMISET, ja
todellakin se, että täällä on kaikki se mitä
olisi mökkiläkin. Ja plussana sosiaalinen
puoli. Ja hyvät sieni- ja marjapaikat ja ne
kalastusvedet.

Mistä Maisan treffeistä pidätte eniten?
Seija ja Timo: Venetsialaiset ja parina
vuonna järjestetty Itsenäisyyspäivä-juhla.
Mitä terveisiä lähettäisitte Maisansaloon
tuleville vierailijoille:
Seija jaTimo: Sydämellisesti tervetuloa, ja
tosi kiva jos pysähdytte juttelemaan.

Oletteko saaneet uusia tuttavuuksia
Maisansaloon tullessanne:
Seija ja Timo: Suoraan sanottuna, mehän
tunsimme ainoastaan tuttavapariskunnan,
ketkä meille suosittelivat aluetta. Ja nyt
meillä on tosi ihania uusia tuttavia.

Tule mukaan Vauvapipa2017
-kampanjaan
Ohjeet:

Taysin kätilöt ovat ideoineet Suomen
juhlavuoteen lämpöisen tempauksen,
johon voivat osallistua myös karavaanarit.
Ideana on valmistaa pipoja, jotka annetaan
vastasyntyneille Taysissa.
Myös Aamulehti on mukana kampanjassa
eli valmiit pipot voi toimittaa Aamulehden
asiakaspalveluun, os. Liikekeskus Siperia,
Itäinen katu 11 tai postitse osoitteeseen
”Juhlapipo”, Aamulehti, Pl 327, 33101
Tampere. Aamulehden asiakaspalvelu
on avoinna maanantaista perjantaihin
klo 8.30-16. Pipoja otetaan vastaan
vuoden 2016 loppuun asti. Tottuneelta
käsityöihmiseltä menee yhteen pipoon
aikaa noin tunnin verran. Tärkeätä
on, että tekee piposta oikean kokoisen.
Muuten tyyli on vapaa ja koristelussa vain
mielikuvitus on rajana. Pipoissa voi olla
ruutuja, raitoja, sydämiä, Suomen lippuja,
kukkia, eläimiä, pitsejä, tupsuja jne.
Värinä juhlavuoden kunniaksi sininen ja
valkoinen.

Luo 72 silmukkaa.
Luo 76 silmukkaa siinä tapauksessa, että
teet koko pipon joustinta.
Luo vain 70 silmukkaa, jos käytät
vahvempaa lankaa ja 3,25–3,5 puikkoja,
Kudo näin:
Kudo joustinneuletta 2o, 2n, 3 cm:n
verran.
Kudo tämän jälkeen 9 cm haluamaasi
kuviota.
Aloita kavennukset, kun koko pipon
pituus on 12 cm: kudo 1 s oikein, kavenna
2 s oikein yhteen jokaisen puikon alussa
jokaisella kerroksella, kunnes puikoilla on
kullakin 2 s.
Vedä lanka jäljellä olevien silmukoiden
läpi ja päättele.

Ohjeet
Vauvapipo

Pipon leveys enimmillään 15 cm, korkeus
noin 15 cm.

Kyseessä on Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlaan liittyvä tempaus, jonka
tarkoituksena on kerätä 5 500 pipoa
Pirkanmaalla ensi vuonna syntyville
vauvoille.

Langan menekki on noin 20 g.
Tuo Aamulehteen
Aamulehden asiakaspalvelu on auki mape kello 8.30–16.

Näin se syntyy
Langan pitää olla konepesun kestävää
villalankaa, esimerkiksi Nalle, 7 veljestä,
Janne ja Maija.
Nalle, Maija tai muu vastaavan vahvuinen
lanka: puikot numero 2,5–3.
Vahvemmalle langalle, esimerkiksi 7
veljestä: puikot numero 3,25–3,5.

Osoite Itäinenkatu 11, Tampere.

SUOMI

Voit myös postittaa pipon osoitteeseen:
”Juhlapipo”, Aamulehti, PL 327, 33101
Tampere.
Lataa kuva instagramiin
#vauvapipa2017.

ja

tägää

Tykätyimmän pipan tekijä voittaa
Aamulehden tilauksen vuodeksi.
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Hola kaikki ystävät!

Aamupala Torre la Sal 2:n omalla pihalla

T

äällä sitä nyt ollaan Espanjan taivaan
alla Torre la Sal 2 campparilla Cabanesin kaupungissa. Saavuimme tänne
toissapäivänä noin klo 11 ja bremeniläiset
naapurimme odottivat jo meitä.
Täällä onkin tällä hetkellä yllättävän monta suomalaista pariskuntaa eli ehkä noin
11… Kaikkia emme ole vielä tavanneet ja
emme tiedä kuinka kauan kukakin tällä
alueella viipyy.
Tiistaina saimme tuuliaidan pystytettyä ja
eilen keittiöteltan, joten ”leirimme” alkaa
olla käyttökunnossa.
Ehkä haluatte tietää kuinka tulomatka sujui (viime vuotisiin seikkailuihin verrattuna). Tuntuu, ettei tänne tulo matkalla voi
välttyä kommelluksitta.

Kukkaloistoa matkailuajoneuvojen välisellä raja-aidalla
dä. (Meille virisikin idea lähteä sellaiselle jokiristeilylle Rhein-Mosel jonain
vuonna.) Niitä laivoja meni jatkuvasti
siitä leirintäalueen ohi. Joen varrella
oli koko ajan leirintäpaikkoja, joten
kerrankin oli valinnan vaikeus. Illansuussa saavuimme Mehringin kylään
ja aivan Moselin vieressä oli alue, joka
oli myös viininviljelijän paikka. Siellä
ilta-auringossa nautimme Rieslingviiniä ja ostimme tietenkin mukaan
jokusen pullon.

tänyt sitä, mutta pyöritti meitä taas pikku
kyläteillä viinitarhojen ympärillä. Meinasi
taas hermo pettää, mutta maltti olisi ollut
valttia, sitä ei valitettavasti meiltä kummaltakaan tuollaisessa tilanteessa löydy,
joten matka jatkui eteenpäin. Iltapäivällä
saavuimme Palavas-les-Flotsiin, joka oli
aivan ranskalaisten paikka ja me olimme
siellä vähän kuin pakolaisia. Pariskunta,
joka piti paikkaa, ei kumpikaan osannut
sanakaan englantia ja pitivät meitä vähän
outoina. No onneksi löytyi yksi paikka
meille, mutta heti aamulla jatkoimme
matkaa. Alun perin oli tarkoitus viipyä pitempään, mutta ei kiinnostanut sellaisen
vastaanoton jälkeen. Tämän kohtelun jälkeen tuli tunne, ettei Ranska ole meidän
maa…

Laivamatka Helsinki-Travemunde sujui
tietenkin hyvin, kannatti maksaa lisää
ulkohytistä, jossa oli parivuode. Ateriapaketti takasi sen, että ruoka-ajat olivat
säännölliset ja ruoka laivalla tosi maittavaa ja vaihtelevaa.
Maanantai-aamuna 24.10. sitten lähdimme baanalle. Ensimmäisen päivän ajo oli
ehkä suunniteltua pidempi eli yli 600 km,
mutta illan suussa saavuimme Koblenzin
kaupunkiin, jonka campparille olimme
laittaneet valmiit koordinaatit naviin.
Jostain kumman syystä ne eivät pitäneetkään paikkaansa(yllätys, yllätys) ja olimme kyllä rannassa, mutta erään hotellin
pihassa. Kävin kysymässä leirintäaluetta,
mies osasi huonosti englantia, mutta onneksi siihen tuli myös naisvirkailija, joka
ymmärsi paremmin ja antoi meille alueen
katuosoitteen, jonka avulla sitten löysimme lopulta illan pimetessä yöpymispaikkamme. Melko kallis kaiken kaikkiaan,
mutta alue sijaitsi Rhein- ja Mosel- jokien
kulmassa eli Deutsche Eckessä, joten näköalasta varmaa extramaksu. Seuraavan
päivän tutustuimme Koblenzin kaupunkiin ja kävimme näköalahissillä 112 m
korkeudessa.
Keskiviikkona jatkoimme matkaa Moseljoen vierustaa ihaillen taivaallisia, ruskaisia maisemia. Sellaiset maisemat jokaisen
ihmisen täytyisi kerran elämässään näh18
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Jokivarsinäkymiä viiniköynnöksineen
Seuraavana aamuna aikaisin jatkoimme matkaa Luxemburgin kautta kohti
Ranskaa, siellä yövyimme yhden kylän keskellä matkaparkissa, sekin oli
monen tuskan taival, ennen kuin löysimme, kun pyörimme pikku kylässä
edestakaisin. No lopulta pääsimme
nukkumaan ja taas varhain aamulla
jatkoimme matkaa. Tarkoituksena oli
mennä alueelle, joka netissä näytti tosi
mahtavalta, mutta meidän navi ei löy-

Vanhoja siltoja ja linnoja

Jokivarsi ilta-aikaan
No sitten saavuimme jo Espanjaan ja Blanesin kaupungin campparilla heti osattiin englantia ja kommunikointi helpotti.
Siellä viivyimmekin sitten pari vrk ja nautimme auringosta allasalueella. Viimeisen
yön ennen Espanjan ”kotiin” paluuta vietimme Peniscolan Eden -campparilla. Sekin vaikutti tosi hyvältä ja siistiltä alueelta.
Siellä sattui ruotsalaiset naapuriksi ja olisi
pitänyt ”kaivaa” sekin kieli vielä tuolta aivojen lokeroista esiin. Siellä muuten yksi
saksalaisnainen tuli heti Pepen kanssa juttelemaan ja hän osasi myös englantia eli
se tuntui mukavalta, kun oli hieman helpompi jutustella.
Tiistaina meillä olikin vain noin 50 km
matka tänne ”kotiin”. Meidän paikka oli

Tauko paikalla

Virkistystä päivään altailla

Upeita hiekkarantoja

Luxus-minigolfia

valmiina odottamassa meitä.
Aurinko on paistanut täällä lämpimästi ja
päivälämpötila reilut 20°C, mutta ensi viikolle on luvattu jo kylmenevää eli jotain
18°C.
Eilen ja tänä aamuna teimme perinteiset
aamukävelyt meren rannassa ja tänään
pyöräilimme Oropesan kaupunkiin
(5 km) markkinoille.
Bremeniläiset olisivat vieneet meitä tänään autollansa Benicassimin markkinoille, mutta emme näin heti alkuun
lähteneet (he palasivat juuri ja heti tulivat
kysymään, että onko meillä kaikki kunnossa = alles in ordnung?) Joten täällä
meistä pidetään hyvää huolta ja lämmössä
on hyvä elää…
Jaksakaa te siellä Suomen loskassa ja talvessa! Tervetuloa tänne lämpöön! Meidän
alueella on eri tasoisia mökkejä vuokrattavana ja lentoasemalta(Barcelona tai Valencia) saa autoja vuokralle.
Yhteyksiin…

Pikkukylä Mosel-joen laaksossa

Tuija & Pepe (alias Pica-kokki)
PICA-VIESTI 4 • 2016
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Hei, katsotaanpa välillä vähän taaksepäinkin. Mitä

20
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Pica-viesti kirjoitti 40 vuotta sitten:
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BestCaravan avasi Pirkkalassa 1.-2.9.2016

Matti Saari (vas.) juttelemassa asiakkaiden kanssa BestCaravanin Monipuolinen karavaanarin tarvikevalikoima löytyi sisätiloista,
avajaisissa. Alueen pihamaalla oli jo myynnissä kymmeniä
jossa opasti asiakkaita myös punafrakkinen puhelias herrasmies
matkailuvaunuja ja -autoja sekä uusia että käytettyjä.
Eero Lehtinen sivupersoonina mm. alias Nipa Seremoniamestari,
alias Eetu-Pelle, alias Maailman Matti ym.
Tampereen
alueen
toimipisteen
myynnistä vastaava Matti Saari kertoi,
että BestCaravan on lähtenyt hyvin
vauhdikkaasti
käyntiin.
Avajaisiin
saatiin valmiiksi myös myymälähalli,
jonka valikoima on alallaan Tampereen
seudun laajin. Tarvikemyymälää vetää
Henry Lindeman. Myymälään tulevat
suosituimmat teltat, pyörätelineet ja
kaikkea muuta matkalla tarvittavaa.
Huoltopalvelut
aloitetaan
myös
Pirkkalassa huoltohallin valmistuttua.
Huoltohallin yhteyteen rakennetaan vielä
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pesukatu, johon mahtuvat korkeatkin
ajoneuvot. Ajoneuvot on kätevä pestä
reissuun lähtiessä tai sieltä palatessa.
”Tarkka huollon palveluvalikoima on
vielä mietinnässä. Katsomme, miten
huoltotoiminta lähtee käyntiin ja
millaisia palveluita asiakkaat kaipaavat
ja kehitämme toimintaa tämän pohjalta.”,
kertoo Matti Saari. Tarvittaessa isommat
ja vaikeammat työt voidaan tehdä
Hyvinkäällä, jossa on myös alustahuolto.
Avajaisiin osallistui satoja ihmisiä,
jotka tutustuivat BestCaravanin laajaan

tarjontaan. Myös kahvi ja makkara
tekivät
kauppansa.
Lisämaustetta
tapahtumaan toi seremoniamestari Eero
Lehtinen punaisessa frakissaan, joka
opasti ihmisiä alueella tutustumaan
liikkeen palveluihin ja avajaistarjouksiin.
Matkailuajoneuvojen myynnissä Matti
Saaren lisäksi toimii Manu Saari.
Yrityksen puhtaanapidosta vastaa KaijaLeena Saari.

Yhteystiedot
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 sopimuksen mukaan

www.sfcpirkanmaa.fi

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

PUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen
VARAPUHEENJOHTAJA
Juha Keulas
SIHTEERI
Irkka Kihlström

OMAT ALUEEMME:

		
		

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
Ilpo Pekkanen					040 5101 980			ilpo.pekkanen@hotmail.com
Tiina Vaskuu
050 3579 258
		
tiina.vaskuu@gmail.com
MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen 				
Kirsi ja Marko Lintula				
				
VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Vesa ja Marjut Peltola				
Eeva Mäenpää ja Jouko Venäläinen		

050 555 0368			
050 555 0368			

toimisto@maisansalo.fi			
toimisto@maisansalo.fi			

043 214 0014			
040 757 9466

vesa.peltola@hotmail.fi
eevae.maenpaa@elisanet.fi

ENSIAPU-,TURVA- ja AJOHARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen				
Ensiapuryhmä: Hannu Oksanen			
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen		

040 7193875			
040 514 2109
0400 511 199			

sinikkamiettinen@wippies.fi
hannu1.oksanen@gmail.com
harri.jarvelainen@gmail.com

MATKAILUAUTOASIAMIES
Väinö Lehtinen

		

0440 640 437

		

vlehtinen45@gmail.com

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
/PICA-VIESTI
Jouko Kinnunen

		

0500 737 911

		

jouko.kinnunen@ideatutka.com

040 521 2048

		

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen

rami.sukanen@gmail.com
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JOULUPUU ON RAKENNETTU
UUSI VUOSI OVELLA
Uusi vuosi 30.12.-1.1.*)

Joulujuhla
2.-4.12.*)

Ohjelmaa koko perheelle.
• lapsille jouluisia askarteluita
• pe kinkkubingo
• aikuisille tansseja:
pe tonttulakkikaraoke
la orkesteri Sympatia

Ilotulitus, valokuvanäyttely: Erkki
Peltoniemi, aina tapahtumapaikalle
ehtivä Vankkurimännikön valokuvaaja, on
tallentanut satoja loistavia kuvia vuoden 2016
tapahtumista.
Tanssit tahdittaa aattona 31.12.

Merja Uimonen ja
Humiko-orkesteri

• la ohjelmallinen joulujuhla
mm. joulupukki
• la herkullinen joulubuffet
(varanneille)
• su joulumyyjäiset
• su arpajaiset

Katso tarkemmin ohjelmat netistä:
www.vankkurimannikko.fi

Herkkua on siinä
monenlaista...
Puurojuhla 2.-4.12.
Perjantaina Maisatuvassa esiintymässä

Mika Peltonen.

Luvassa myös joulupuuro, joulupukki,
myyjäiset ja tietenkin Maisan legendaarinen
tiernapoikaesitys

Uusivuosi
31.12.*) Pilkkikilpailu
Aattona tanssittaa
Minna
Pastori Pohjalaisen
säestämänä

24.-26.2.2017
Perinteinen pilkkikisa näsijärven jäällä.
Perjantaina

Pekka Hilden
tanssittaa.

Pääsiäinen
13.-17.4.2017*)
Pe 14.4. Esiintyy
Jaana Hiltunen
Serif- orkesterin kanssa.

Lautapeli-ilta 28.1.2017

Rento lautapeli-iltapäivä lauantaina

*) = orkesterimaksu

Katso tarkemmin nettisivultamme: www.maisansalo.fi

