Pica- viesti
3•2014
45. VUOSIKERTA

Tässä numerossa mm.:
Tapahtumakalenteri				
Pica-kokki						
Maisan kuulumisia				
Männikön kuulumisia			
Superkoulutuspäivät Hyvinkäällä		
F.I.C.C.-rally					
Matkailuautoilta					
Kevätkokouksen päätöksiä			
Tullaan tutuksi: Hely ja Markku Ojanen
Kesätreffejä Maisassa ja Männikössä		

s. 2
s. 2
s. 5
s. 8
s. 13
s. 15
s. 16
s. 16		
s. 20
s. 24

Maisan
auringonlasku
pääsiäisenä

2014
Tapahtumakalenteri•••

Pica-kokki•••

M = Maisansalo V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu
KESÄKUU		
6.-8.6.
14.6.
20.-22.6.
HEINÄKUU		
4.-6-.7.
5.7.
11.-13.7.
18.-20.7.
24.7.-1.8.
25.-27.7.
26.7.
ELOKUU		
1.-3.8
8.-10.8.
16.8.
29.-31.8.

Rock´n roll weekend 50´-60´		
Lastenjuhlat/tapahtuma
Juhannus			

M*)
M
M*), V*)

Lastentapahtuma			
Ajomerkkisuorituksia matkailuautolla ja -vaunulla			
Pubitikkakisat			
Petanque-kisa			
FICC-rally				
Karaokekisat			
Ajomerkkisuorituksia matkailu-

V*)

autolla ja -vaunulla			

M

Musiikkitapahtuma			
Rannaltaonginta/rosvopaisti		
Caramba; 3. osakilpailu		
Venetsialaiset			

V
M
V
M*)

V
V
M
Pori
M

SYYSKUU		
12.-14.9.
26.-28.9.

Texas holdém			
Sambakarnevaalit tms.		

M
M

LOKAKUU		
3.-5.10.
10.-12.10.
24.-26.10.

Syyssiivoustalkoot			
Kaamosjuhla ja naamiaiset 		
Valojuhla/naamiaiset		

M, V
V*)
M*)

MARRASKUU		
7.-9.11.
Isänpäivä				

M, V

JOULUKUU		
5.-7.12.
Itsenäisyyspäivä/Puurojuhla		
V*)
31.12.-1.1.
Uusi vuosi				

M*),
M, V*)

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

Kesäterveiset!
Alkukesän terveiset karavaanareille ja maittavia
ruokahetkiä seuraavien ohjeiden parissa !
JAUHELIHAPIIRAKKA

(uunipellillinen )

2 pkt valmista piirakkataikinaa
n. 700 g jauhelihaa
1 tl mustapippurirouhetta
n. 2 tl suolaa
2 tl oreganoa
2 rkl vehnäjauhoja
150 g paholaisen
kastiketta

150 g tomaattimurskaa
n. 100 g sinihomejuustoa
5 kpl tomaattia
2 pientä sipulia
Paista jauheliha, lisää
mausteet + vehnäjauhot,
paholaisen kastike,
tomaattimurska ja
sinihomejuusto ( Aura ).
Anna hautua 5 min. Kauli
piirakkataikinat uunipellille,
lisää jauhelihamössö päälle,
sitten ohuet tomaattiviipaleet,
lopuksi ohuet sipuliviipaleet.
Paista n. 200 °C n. 30 min.
( halutessasi voit lisätä
juustoraastetta pinnalle )

GRILLIKYLKI ( 4 : lle )
n. 1.5 kg luutonta grillikylkeä
2 kpl sipulia
2 kpl porkkanaa
4 kpl valkosipulinkynttä
3 kpl laakerinlehteä
10 kpl maustepippuria
2 kpl lihaliemikuutiota
Leikkaa liha kahteen osaan,
paloittele sipulit ja porkkanat.
Laita vettä niin, että lihat
peittyvät
hyvin, lisää muut aineosat,
keitä n. 2 tuntia ” hymyillen ”,
kuori vaahto pois, jäähdytä
keitinliemessään.
KASTIKE GRILLIKYLJELLE
1 dl rypsiöljyä
1 dl soijaa
1 dl sherryviinietikkaa
5 rkl fariinisokeria
1 rkl raastettua inkivääriä
3 valkosipulinkynttä (
hienonnettuna )
Sekoita kastikkeen ainekset,
lisää jäähtyneiden lihojen
päälle, anna marinoitua
muutama tunti, laita
lihat grilliin, valele lihoja
kastikkeella grillauksen
aikana n. 20-30 min.
Tämä on meikäläisen yksi
juhannusruuista, nam.
(Tarjoile Coleslaw-salaatin
kera)
Maukasta juhannusta ja
lämmintä kesää odotellessa.
Terkuin Pertti Antila
SFC 21772

Harri Järveläinen

Kesää kohti

H

uhtikuussa pidimme yhdistyksemme
kevätkokouksen, jossa katsotaan niin
sanotusti peräpeiliin eli miten edellinen
vuosi sujui. Taloudellisesti meille tuli hieman
miinusta, mutta silti taloutemme on vakaalla
pohjalla ja kassatilanne on ollut melko
hyvä. Taloudellisesti katsoen viime vuosi oli
aluemaksujen osalta selkeästi heikompi kuin
aikaisemmin ja tilannetta onneksi korjattiin
muulla
myynnillä.
Kevätkokouksessa
käsiteltiin
yhtenä
aiheena
edellisessä
Pica-Viestissä esitetty ehdotus uudeksi
yhdistyksemme logoksi. Kokous oli vahvasti
vanhan logon kannalla ja sen kanssa jatketaan
kuten ennenkin. Kiitos logo-kilpailuun
osallistuneille.

Kaasun hinta laski

•••Puheenjohtajan palsta •••
molemmat pienet rantasaunat ovat olleet aina
hyvin suosittuja kesäsaunoja.
Maisassa on nyt kaksi juuri remontoitua
saunaa, iso rantasauna ja toinen pienistä
rantasaunoista. Monelle karavaanarille sauna
on tärkeä sosiaalinen tapahtuma ja puitteiden
pitää olla kunnossa.

Lasten leikkivälineet

Molemmille alueille on uusittu lasten
leikkivälineitä, koska vanhat välineet eivät
ole hyväksyttyjä nykyään. Uudet hyväksytyt
leikkivälineet
maksavat
uskomattoman
paljon, mutta näin tarjoamme turvallisen
leikkiympäristön kasvaville karavaanareille.
En voi kuin hämmästellä, kuinka olemme
pystyneet
aikoinamme
leikkimään
leikkivälineillä, jotka nyt ovatkin vaarallisia,
ehkä vauhdin huumassa emme huomanneet
leikkivämme vaarallisilla leikkivälineillä…
Nykysäännöksillä leikkivälineiden uusiminen
on välttämätöntä ja pyrimme edelleen
panostamaan lasten leikkivälineisiin ja
-ympäristöön.
Tarjoamme myös nuorille tilat kokoontua ja
ajanvietemahdollisuuksia alueillamme.

Vaikka juuri kerroinkin, että euroja
yritämme
saada
kokoon
parhaamme
mukaan, niin Caravan Huiput, koko 12
yhdistyksen volyymillään, saivat aikaan
aikaisempaa edullisemman kaasutarjouksen.
Hinnanalennuksen siirsimme asiakkaidemme
hyväksi ja laskimme kaasun hintaa. Ainakin
on nyt jokin asia, joka ei aina nouse. Uusi
kaasuhinta on sovittu olevan voimassa tämän
vuoden.

Liiton juhlavuosi

Erilaisia tapahtumia on ollut ja tämän lehden
tullessa postiluukusta on liittokokouskin
jo pidetty. Suuri ennustaja ei tarvitse olla
siihen, että liiton nykyinen puheenjohtaja
Juha Hämäläinen jatkaa uudelle kaudelle,
muita ehdokkaita kun ei ole. Hallituspaikoista
kisaavat kolme vahvaa ehdokasta, joista kaksi
valitaan hallitukseen.
Mielenkiintoinen
juhlavuoteen
liittyvä
nettisivusto on
www.liikkeellaluonnostaan.fi,
johon kannattaa käydä tutustumassa. Siellä
on mielenkiintoista historiatietoa liiton
kehitysvaiheista, kuvia ja tietoa tämän kesän
tapahtumistakin. Kuvagalleriassa on mm.
ilmakuva Maisansalossa 1981 olleesta F.I.C.C.rallystä, jossa oli 1200 vaunukuntaa.

Vankkurimännikkö

Sähköistys on päivän sana, ja uusi
viime joulukuussa asennettu muuntaja
mahdollistaa nyt alueen sähköverkon
suunnittelun tulevaisuuteen sekä resurssien
mukaan uudistamisen. Vihdoinkin myös
sähkösuunnitelma alueelle on valmistumassa.
Aikamoisen kolon kyseinen muuntaja teki
kassaamme, mutta hallitus näki sen tärkeänä
investointina tulevaisuuteen. Ilman sitä ei
sähköverkkoakaan kannattaisi ja pystyisi
uudistamaan nykyaikaiselle vaatimustasolle.

Turvakävelyllä tarkastettiin myös
pelastusvälineiden kunto ja laitureiden
turvallisuus
Toimikunnat
korjaavat
puutteet
ja
korjauskohteet
tärkeysjärjestyksessä
resurssiemme mukaan. Vankkurimännikköön
hankitaan pelastusvene, joka on vain ja
ainoastaan
pelastuskäyttöön
tarkoitettu.
Vanha pelastus- ja soutelu-/huvikäytössä ollut
vene jää vain huvikäyttöön. Maisansalossa
jauhesammuttimien paikat on merkittävä
näkyvämmin, kun taas Vankkurimännikön
sammuttimien sijaintimerkkejä arvioitsijat
ihastelivat. Molemmilla alueilla yleisin tilojen
palovaroittimia on lisättävä.
Vastuukysymykset painottuvat yhä enemmän
kaikessa toiminnassa ja varsinkin jos jotain
ikävää tapahtuu. Sen takia joudumme
muuttamaan joitakin asioita ja toimintoja
tullaan ohjeistamaan uudelleen, jotta
asiakkaamme ymmärtävät että vastuu heidän
omasta toiminnasta on myös heillä itsellään.

Matkaan jo käy
Turvakävelykohteisiin kuului myös
sähkölaitteiden tarkastus

Turvakävelyä alueilla

Tämä kohta ei tarkoita, että alueilla pitää
kävellä turvakengät jalassa, vaan liiton
leirintä- ja turvatoimikunnan kaksi jäsentä
kävivät molemmilla alueillamme ja tarkastivat
alueemme turvallisuuden sekä ohjeistukset.
Mitään suurta ja hälyttävää ei löytynyt,
mutta toki korjattavia kohtia tuli esille. Eräitä
selviä huomautuksia on esimerkiksi se, että
omien ulkovalaistuksien sähköistäminen
on tapahtunut sisäkäyttöön tarkoitetuilla
sähköjatkojohdoilla. Tämä on yksinkertaisesti
kiellettyä ja vaarallistakin. Tarkistakaa
käytössänne olevat sähköjohdot ja –laitteet,
että ne ovat ulkokäyttöön tarkoitettuja.

Kesä on alullaan ja karavaanarin mieli kulkee
jo tien päälle. Kaluston kunto pitää tarkistaa
talven jälkeen ja yllätyksiäkin voi tulla eteen,
jos esimerkiksi renkaat ovat halkeilleet tai
muuten tyhjentyneet. Ennen liikkeellelähtöä
tarkista silmämääräisesti renkaiden kunto
ja jos mahdollista myös ilmanpaine. Vajaa
ilmanpaine rikkoo nopeasti hyvänkin renkaan
ja voi aiheuttaa hajotessaan vakavankin
vaaratilanteen.
Ensimmäiset
jarrutukset
kannattaa tehdä varoen ja testaten, että pitkän
seisomisen jälkeen jarrut toimivat, ne kun
helpottavat kuulemma vauhdin hidastamista.
Tosin jarrut ovat vauhdin viholliset…
Myös sähköjohto kannattaa tarkistaa, kuten
kaasuletkukin vaurioiden varalta ja vaihtaa
tarvittaessa. Sähköjohto kannattaa aina välillä
muutenkin irrottaa molemmista päistä, koska
se voi juuttua kiinni vaurioittaen liittimiä ja
liitoksia.
Karavaanari on liikkeellä luonnostaan,
varsinkin kesällä...
Harri

Maisansalo

Toinen pienistä rantasaunoista, Eeva, on ollut
remontin kohteena koska sen lattia oli pettänyt
todella pahasti. Korjaus oli välttämätön ja

Sähköpistokkeet eivät saa olla tämän näköisiä
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Alan työt ja huollot
luotettavasti kaikkiin
merkkeihin
VALTUUTETTU TAKUUHUOLTO

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

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

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

VALTUUTETTU

Hanki SF-Caravan ry
50-v juhlakirja

HUOLTOPISTE

• ALDE, DOMETIC

”Loma edessä
mökki takana”

takuuhuolto

an
Carav

HUOLTO
Risto Ahola

Myynnissä sekä
Maisansalossa että
Vankkurimännikössä
toimitusmyyntinä.

Puh. (03) 356 2612, 0400 799 317

Hepolamminkatu 24, 33720 Tampere

Hinta

35 €

Kiitokset
Pertti Tilles
kiittää

Suuri kiitos yhdistykselle ja
sen hallitukselle saamastani
huomionosoituksesta syys- ja
kevätkokouksessa.

Jouko Kinnunen
kiittää

Tiedotustoimikunta
kiittää

Suuri kiitos yhdistyksellemme,
sen hallitukselle ja
SF-Caravan ry:lle saamastani
huomionosoituksesta liiton
50-vuotisjuhlassa.

yhdistyksen hallitusta
saamastaan
huomionosoituksesta
yhdistyksen kevätkokouksessa

OSOITTEENMUUTOS
SF-Caravan ry

MUUTTUIKO
OSOITE?

Ilmoita muuttuneet
osoitetietosi tällä
lomakkeella
SF-Caravan ry:n
toimistoon.
Tieto välittyy samalla
jäsentiedotuksen,
Caravan-lehden sekä
Pica-Viestin osalta
kuntoon. Voit tehdä
muutoksen myös netissä
http://www.karavaanarit.fi/
jasenyys/muuta-tietojasi/
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0,75 €
(2.lk)
postimerkki

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

SF-Caravan ry
Viipurintie 58

Postin:o ja -toimipaikka

13210 HÄMEENLINNA

Päiväys ja allekirjoitus:

tai puhelimitse
(03) 615 3133

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa
lähetyksen viivästymisen.

•••Maisan kuulumisia •••
Mukavan vilkkaan kevään aikana, on
Maisansalossa hemmoteltu naisia, pilkitty Olutpilkki, vietetty pääsiäistä sekä
pienimuotoisesti juhlittu vappua.
Naistenpäivä
Naistenpäivänä pääosin alueen miehet
hemmottelivat alueen naisia, niin kausipaikkalaisia kuin vierailijoitakin. Naistenpäivän aamuna miehet tarjoilivat naisille
maittavan aamiaisen ruusun kera. Iltapäivällä Anu turvesaunotti naisia rantasaunalla ja illalla pubissa nähtiin ja koettiin
miesten esittämä ”pienet joutsenet” tanssiesitys.

Pilkkijät apajilla. Kärryt kalojen kuljetukseen
Olutpilkki

Pääsiäinen

Olutpilkkiin osallistui reilu 20 pilkkijää.
Jännitystä jäiden suhteen riitti ihan loppumetreille asti, tarkistuskairauksen jälkeen pilkki saatiin toteutettua. Kilpailuissa kärkisijoille pääsivät:

Maisassa vietettiin pääsiäistä 17.-21.4.
Vierailijoita ja kausipaikkalaisia alkoi alueelle virrata jo keskiviikkona, ja torstaina
väkeä saapui pitkiä pyhiä viettämään runsain mitoin. Parhaimmillaan alueella oli
yli 50 vierailevaa autokuntaa! Torstaina
asetuttiin alueelle ja laulettiin karaokea
pubissa. Perjantaina lapsille oli ohjattua
askartelua, piirustuskilpailu sekä palapallokilpailu Maisatuvassa. Lapset askartelivat munakennoista pääsiäispupuja ja
pääsiäistipuja. Piirustuskilpailusta ja palapallokilpailusta jaettiin runsaskätisesti
palkintoja. Perjantai-iltana rautalankaorkesteri Japo & Timppa tanssitti Maisapubin täydeltä karavaanareita. Väkeä oli
paikalla sananmukaisesti tuvan täydeltä.
Lauantaina vuorossa olivat noitakulkue
Maisan omien noita-akkojen vetämänä.
Mukaan saatiin koko joukko lapsia. Parhaiten pukeutuneille noidille ja velhoille
(tässä tapauksessa kaikille, koska huonoja ei tähän joukkoon mahtunut) jaettiin
palkinnot. Kulkueen jälkeen kisattiin munankannossa, jossa jokainen osallistuja sai
pitää kilpailuvälineen. Maisan noita-akat
avasivat Munagrillin, jossa lanseerattiin
pääsiäisen kunniaksi Maisan munapurilainen. Munapurilainen osoittautui suureksi
menestykseksi, joskin jotkin noitamaiset
mausteet (valkosipuli)
herättivät keskustelua.
Pubissa laulettiin lastenkaraokea. Lasten karaoken jälkeen pubissa
seurattiin kovaäänisesti
Kärpät-Tappara jääkiekko-ottelua, mutta meno
ei päättynyt vielä siihenkään. Illansuussa rannassa häädettiin pahoja
henkiä suuren kokon

1. Timo von Vaahto (24 kalaa)
2. Tarja Rosvall (10 kalaa)
3. Markku Pummila (9 kalaa)

Turvesaunan leppoisissa löylyissä

Joutsenet lentää liihottaa, tytöille hupia
tuottamaan

Päivä täynnä naisenergiaa

Pilkkivoittajat

Lauantaina pilkkikisailun jälkeen soppatykillä keitettyä hirvisoppaa kaikille tarjosivat Rempe (Reima Pinomäki) ja Tare
(Tarmo Kuva.) Oli todella hyvää soppaa!
Kiitos Rempelle ja Tarelle sekä kaikille,
jotka olivat heidän apunaan!

Noitakulkue valmistautuu Kyöpelinvuoren kierrokselle
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•••Maisan kuulumisia •••

Pääsiäisenä Maisa kuhisi noitia
voimalla, ja sen jälkeen ilta päättyi karaoken merkeissä. Sunnuntaina Maisatuvassa oli myyjäiset ja illalla pubissa Maisan
toimikuntalaiset esittivät Tiputanssiesityksen, joka ei jättänyt ketään kylmäksi,
ja laulettiin karaokea pitkän viikonlopun
viimeisenä vapaailtana.
Kesäsesongin ennakkolaukaus tapahtui
kun lauantaina kaivettiin polkuautot talvisäilöstä ja lämpötilat kiipesivät toiselle
kymmenelle. Väkeä oli pääsiäisenä paikalla todella runsaasti. Tunnelma oli rauhallinen ja leppoisa, siitä kiitos kaikille, jotka
tulivat viettämään pääsiäistä kanssamme.
Vappu
Keskelle viikkoa osunut Vappu sai matkalaiset liikkeelle. Vappua juhlittiin Maisassa
leppoisissa tunnelmissa laulaen karaokea
ja ilmapalloja puhallellen. Vapunpäivänä
Anu ja Kirsi taikoivat maittavat munkit ja
kylmät simat, hyvää oli!
Kesän uutuuksia
Kohti kesää siis mennään. Kesäksi voimmekin ylpeänä toivottaa vierailijat, niin
uudet kuin jo aikaisemmin käyneet tervetulleeksi! Lapsiperheitä hemmottelemme
mm. uusiutuvalla leikkikentällä, päivitetyllä nuorisotilalla, vesi/uimavälineillä,
pomppulinnaa ja polkuautoja unohtamatta. Mini-golf -rataa ehostetaan, myös
tenniskenttä on kesällä karavaanareiden
käytettävissä. Pääseepä meillä pelaamaan
myös lentopalloa, jos joukkueet vain saadaan kasaan! Uusittujen ja kunnostettujen rantasaunojen puitteissa myös lapset
ja nuoret viihtyvät! Kesäksi alueelle rakennetaan muutama viihdyketerassi, jos6 Pica-viesti 3•2014

Lapset askartelivat upeita pääsiäiskoristeita
sa on vaikkapa mukava turista ystävien
kanssa, katsella järvimaisemaa ja odotella
saunaan pääsyä!
Siivoustalkoot ja tanssikurssi
Toukokuun aikana alueella laitetaan pihat
ja puskat kuntoon, 24. päivä talkoolla siivotaan. Samaisena lauantaina järjestetään
tanssikurssi. Kouluttajana toimii Antti
Törmänen. Tanssikurssille on ollut käynnissä ennakkoilmoittautuminen ja kiinnostusta kurssiin on ollut kiitettävästi.
Tulevaa ohjelmistoa
Kesän aloittaa Maisassa Rock`n roll viikonloppu 6.-8.6. The Äijät tanssittavat
karavaanarit menneille vuosikymmenille. Toivon mukaan saamme alueelle ajan
henkeen sopivaa kalustoa, tai ainakin saisimme kellohameet ja Vogue-hiukset hulmuamaan! Lauantaina tanssitaan tanssikurssin toinen ja viimeinen osuus, joten
ainakin muutama karavaanari on saanut
parketille lisäaskelia!

Kesäkuun 14. päivä vietetään Maisan
oman Nita-Nallen syntymäpäiviä. Nitan juhlissa esiintyy Taikuri Peetu-Pelle.
Luvassa on hauskaa perheen pienimille ja
vähän isommillekin lapsille!
Juhannusta Maisassa vietetään pitkälti
perinteen mukaan. Viimevuonna Maisan
Juhannusta saapui juhlimaan iso joukko
myös ei karavaanareita ja hyvässä sovussa
uskomme myös tulevan juhannuksen sujuvan. Rantasaunat ovat juhannusaatoksi jo varattu, mutta juhannuspäivälle on
vielä muutama vapaa aika jäljellä. Juhannusaaton tanssittamisesta vastaa Iskelmä
Ajantaju. Ja tietenkin kokko! Saattaapa
Maisan oma näytelmäryhmä virittää jonkun pienimuotoisen kesäteatterispektaakkelinkin.

•••Maisan kuulumisia •••

Noitakulkue tervehtimässä Maisan asukkaita - ihan lähelle hekään eivät uskaltaneet tulla, vaan seurasivat katseella kauempana

Pääsiäistulet toki kuuluivat asiaan

Toimikuntalaisten tiputanssiesitys sai
Maisatuvassa varauksettoman suosion.
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•••Männikön kuulumisia •••

Stand Up /Talent Männikössä
15.3.

N

äin kaikki alkoi marraskuussa
2013. Oli synkkä ja myrskyinen yö.
Takkatuvalle oli kokoontunut joukko
karavaanareita makkaraa paistamaan
ja maailmaa parantamaan. Kukaties
ehkäpä alkava pimeä vuodenaika alkoi
tuottamaan uusia ideoita karavaanarin
aivoihin? Nehän olivat Aki ja Tuomo, kun
alkoivat ehdottelemaan toimikuntalaisille,
että järjestäkää Stand Up -ilta, sellaista
ei ole vielä missään, Vankkurimännikkö
taitaisi olla ensimmäinen SFC-alue,
joka järjestää tällaisen illan. No asiaa
pohdittiin, ei huono, ei ollenkaan huono
idea. Ja kohta jo joku kaiveli kalenteria
esille, tammikuu ei, helmikuu ei, siinä on
hiihtoloma, maaliskuulla olisi tilaa, ja siitä
se sitten lähti tapahtuman suunnittelu.
Perjantaina 14.3 karavaanareita saapui
ihan mukavasti. Uusi tapahtuma herätti
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mukavaa kuhinaa alueella. Siellä täällä
toimikuntalaisilta yritettiin kiertäen
ja kaartaen saada selville, mitä tuleva
lauantai-ilta toisi tullessaan. Jännitystä
ilmassa
oli
kyllä
järjestäjilläkin.
Tapahtuman luonteen vuoksi, asioita ei
voinut suunnitella ihan loppuun asti, vaan
piti elää tilanteen mukaan.
Kyllähän sen huomasi, että iltaan oli
monikin karavaanari valmistautunut
etukäteen. Lavalle tultiin kertomaan
monia hyviä tarinoita, vitsejä ja kaskuja.
Yksi mieleen painuvimmista stand up esityksistä kuului eittämättä Akille. Ohessa
pätkä Akin tarinaa, jossa hän pohtii
englanninkielen kummallista ylivertaista
asemaa muodikkaassa pukeutumisessa
”…onhan se aika naurettavaa, että
paidassa lukee auton polttoaine,
Diesel. Vähän pirut mielessäni teetin
itselleni paidan jossa lukee polttoöljy. Ei
näitäkään välttämättä kaikilla ole…”.

Sama kaveri hämmästytti yleisöä, kun
kahvakuulan kannatuskisassa hän pyysi
Leppikseltä mikrofonin toiseen käteen.
Vitsejä laukoen kaveri kannatteli 6 kg
kahvakuulaa ennätysajan.
Tarinoiden lomassa kisailtiin myös,
kuinka nopeasti karavaanari tyhjentää
pullollisen I-olutta. Ojasen Markku oli
selkeä voittaja, muilla oli vielä puolet
jäljellä, kun Markku jo tempaisi tyhjän
pullon tuomarin eteen. Heti perään
Markku kehui haastattelijalle, että
aikaisempaa
kokemusta
vastaavista
kiskoista on tullut hankittua ja voittajaa ei
ole vielä löytynyt.
Loppuillalle joukko karavaanareita oli
valmistanut yllätysohjelmaksi vanhan
tutun, Napakympin. Lavalle astuivat
herra A, B ja C. Sermin takana herroille
kysymyksiä esitti neiti X. Päävoitto,
ulkomaan matka Teiskoon Maisansaloon
meni tällä kertaa sivu suun. Neiti X:n
tunteisiin vetosi parhaiten herra B:n
vastaukset, ja pariskunta voitti yhteisen
illanvieton Männikön takkatuvalla.
Onnea vielä kerran.
Kahvakuulan kannatuskisassa Männikön
voimanaiseksi taisteli Raila ajalla 36 s. ja
miesten vahvin oli Aki ajalla 1min 33 s.
Kaiken kaikkiaan ilta sujui loistavasti.
Kiitos siitä kaikille paikallaolleille, ilta ei
olisi onnistunut ilman teitä. Vastaavaa
tullaan varmaan järjestämään lisää,
kuitenkin uusin kujein ja metkuin.

•••Männikön kuulumisia •••

Trullit koolla valmistautumassa kulkueeseen

Lohet loimuamassa

Pääsiäinen

I

lmatieteen laitos oli luvannut loistavaa
säätä pääsiäiseksi ja sen kyllä huomasi
Männikön portilla. Karavaanarit olivat
lähteneet runsaslukuisesti liikkeelle.
Männikköön saapuivat kausipaikkalaisten
lisäksi pääsiäisen viettoon vierailijoita
runsain määrin.
Perjantai-aamupäivästä oli Huvikummulla
lasten askarteluhetki. Munia maalattiin ja
samalla koristeltiin pajunoksia lauantain
noitakulkuetta varten. Kun askartelut
oli saatu valmiiksi, olikin jo aika
siirtyä ulkopelien pariin. Jo perinteeksi
muodostuneeseen munankuljetuskisaan
osallistui niin lapsia kuin aikuisiakin.
Lisäksi kisailtiin ”Karavaanari kärryillä”kisaa. Kuvissa vauhdikkaita tyylinäytteitä
molemmista lajeista. Loppupäivä sitten
laulettiin karaokea Huvikummussa.
Lapset ja nuoret aloittivat laulamisen jo
iltapäivästä, välillä saunottiin ja sitten
oli aikuisten vuoro. Laulu raikui kello
kahteen asti aamuyöllä.
Lauantaina, samaan aikaan kuin
viimeisimmätkin
yökyöpelit
olivat
saaneet
päänsä
tyynyyn,
nousi
leipuripariskunta virkeänä leipätaikinan
tekoon. Aamuvarhain myös grillikodalla
tehtiin tulia pesään. Loimuttamista odotti
muhkea pino tuoretta lohta. Puoliltapäivin kaikki herkut olivat valmiit ja
hetken kävi aika kuhina myyntipisteissä.
Kun vatsat olivat täynnä herkkuja, alkoi
varsinainen hulabaloo. Ensimmäisenä
liikkeelle lähti lasten noitakulkue.
Kulkuetta johti itse päänoita ja se kulki
vaunulta vaunulle virpoen ja toivottaen
hyvää onnea tulevaksi vuodeksi. Tuskin

olivat noidat saaneet kierroksensa
loppuun, kun Männikköön jo puksutteli
upea Zetor-traktori. Se keräsi lapsia
lavalleen ja kiersi aluetta aina uudestaan
ja uudestaan.
Vielä ennen aluepalaveria ehdittiin
kisaamaan Männikön mölkyn ensimmäi-

pärjännyt.
Sunnuntaina nautittiin aurinkoisesta
päivästä, osa karavaanareista istuskeli
aurinkotuoleissa nauttien keväisestä
lämmöstä. Osa vietti aikaa bingosalissa, ja
jatkoi siitä bingon päätyttyä päivätanssien
merkeissä. Osa hengaili Harald’sin

Zetorin kyydissä matka maistui
nen osakilpailu.
Illalla Huvikummulla oli orkesteritanssit.
Pitkästä aikaa karavaanareita Männikössä
tanssitti Jyrki Mäkelä & Cavaljeer.
Meno oli varsin vauhdikasta, tanssilattia
tömisi ja hiki virtasi. Huhu kertoo, että
joitakin miespuolisia karavaanareita
oli komennettu vaihtamaan tanssin
pyörteisiin
sopivammat
jalkineet.
Daameilla oli sellainen meno päällä, ettei
siinä vauhdissa heppoisilla sandaaleilla

terassilla nautiskellen virvokkeita ja
vaihtaen kuulumisia. Lapset ajelivat
polkuautoilla tai pomppivat Männikön
uudessa pomppulinnassa.
Kaiken kaikkiaan pääsiäinen Männikössä
oli oikein onnistunut, karavaanarit
hymyilivät kilvan auringon kanssa ja
toimikunnallakin pysyi homma hyvin
hanskassa. Kiitokset kaikille mukana
olleille.
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Tyylikästä menoa...

Nyt tarkkana...

Kaasupullo kyllä pysyy paremmin
paikoillaan...

Kiri, kiri, vielä yksi tötterö...

Yövy viidesti, maksa neljästi
SUPERETU:

Kun yövyt leirintäalueillamme 6 kk:n sisällä neljästi, saat
viidennen yön ILMAISEKSI

- ilmainen vrk sisältää majoitusmaksun,
- ei samanaikaisesti muita etuuksia
- ei sisällä sähköä eikä treffipäivien
erillistä ohjelma-/orkesterimaksua
- kuponki voimassa 6 kk
ensimmäisestä leimasta
- myös ilmaisvuorokausi on
käytettävä 6 kk aikana

Kupongin saat karavaanialueen toimistosta

Tule viettämään leppoisaa kesää
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n viihtyisille
karavaanialueille Teiskoon
Maisansaloon ja Virroille Vankkurimännikköön. Hyvät
saunat, mukavat uimarannat, lapsillekin runsaasti tekemistä. Useita
hienoja treffejä pitkin kesää.
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Superetu
Maisansalo • Vankkurimännikkö

Leima

Leima

Kuterintie 34, 34260 Terälahti (Teisko)
P. 050 4123 123
toimisto@maisansalo.fi
www.maisasalo.fi

Lakarintie 580, 34800 Virrat
P. 043 214 0014
toimisto@vankkurimannikko.fi
www.vankkurimannikko.fi

1. Leiman päiväys
_____ . _____20____
Kuponki voimassa yhteensä 6 kk
ensimmäisestä päiväyksestä.

Leima

Leima

SF-Caravan jäsennumero:
Ilmainen vuorokausi
Leima

________________________

www.sfcpirkanmaa.fi

•••Männikön kuulumisia •••
Vankkurimännikön
siivoustalkoot 26.4.
Luvassa oli kaunis keväinen viikonloppu,
ja talkooväkeä oli saapunut runsaasti
paikalle.
Innokkaimmat
aloittivat
paikkojen kohentamisen jo perjantaina
välittömästi
alueelle
saavuttuaan.
Ja hyvä niin, koska tehtävälista oli
pitkä. Alueella siivottiin Huvikumpu,
toimistorakennus, kaikki saunat ja
grillauspaikat katosta lattiaan. Lisäksi oli
risusavottaa, laiturien laittoa paikoilleen,
veneiden pesua ja kaikkea muuta
yleistä paikkojen kunnostusta. Suurin
savotta oli ehkä kuitenkin uimarannan,
leikkikentän kunnostus, sekä kaivuutyöt
Huvikummulle uutta kesävesipistettä
varten. Eikä näistä töistä olisi selvitty
ilman koneita, kiitos niistä Virtain
Kiinteistöpalvelu Oy:lle.
Viime vuonna aloitettu lasten leikkipaikan
kunnostus saatetaan valmiiksi tulevalle
kesälle. Aikaisemmin keväällä kutsuttiin
paikalle
asiantuntija
tarkistamaan
alueen leikkipaikat. Hän kävi läpi kaikki
leikkivälineet, tarkasti niiden kunnon sekä
turvallisuuden. Paljon oli hyvää, mutta
kunnostettavaakin jäi. Asiantuntijalta
saatiin
ohjeet
mm.
nykypäivän
leikkivälineiden turvavälivaatimuksista,
turvahiekan oikeasta määrästä, sekä
aitojen korkeudesta. Tarkastuksessa
todettiin myös, etteivät Männikön keinut
enää täyttäneet tämän päivän standardeja.
Siis vanhat keinut oli poistettava. Paikat
uusille keinulle saatiin talkoissa valmiiksi.
Vielä kevään aikana Männikköön
saadaan uudet keinut, mm. tämän päivän
hitti, pesäkeinu, sekä aiemmin alueelta
puuttunut vauvakeinu. Jo aiemmin
hankittu uusi pomppulinna on jo kovassa
käytössä ja alueen kaksi tramboliinia
tulevat
saamaan
turvamääräysten
mukaiset paikat.
Ja vaikka talkoissa ahkeroitiin lujasti,
oli meillä hauskaakin. Männikön väki
puhaltaa yhteen hiileen ja raskaidenkin
töiden teko sujui kevyesti mukavan
huulenheiton lomassa. Vaikka hommia
oli paljon, välillä nautittiin porukalla
pullakahveet, ja myöhemmin päivällä
herkuteltiin Männikön oman soppayhtiön
valmistamaa nakkisoppaa. Paljon saatiin
aikaiseksi, kiitokset kaikille paikalle
olleille.

Isojen poikien lelu leikkipaikalla

Kyllä ahvenet kaikkosivat, kun rantaan saatiin
ruoppausväline

Painepesua polkuveneille

Huh, huh... oli siinä urakkaa
Pica-viesti 3•2014 11

•••Männikön kuulumisia •••
Muita kuulumisia
Vankkurimännikön kevät on ollut
varsin vauhdikas ja vaiherikas. Paljon
on tapahtunut ja tulee tapahtumaan.
Olemme saaneet paljon uusia vieraita,
ja kausipaikkalaisten määrä on koko
ajan kasvussa. Koska alueella on ja
vierailee paljon liikunnasta ja ulkoilusta
kiinnostuneita karavaanareita, haluamme
uutena juttuna tarjota karavaanareille
puistojumppaa. Männikössä alkaa
7. toukokuuta puistojumppa keskiviikkoisin kello 16.30-17.30 aina elokuuhun
loppuun asti. Jumppaa vetävät Virtain
Naisvoimistelijat. Lisäksi tapahtumien
yhteydessä, tai muuten viikonloppuisin,
mikäli saamme porukan kasaan, Marjo,
alueen kausipaikkalainen ja liikunnan
ammattilainen, on valmis tarjoamaan
liikunnan iloa, mahdollisesti shindoa
tai muuta karavaanarin kropan uusille
sfääreille vievää liikuntaa. Kaikki jumpat
sopivat koko perheelle ja hinta jumppaajaa
kohti on 2,00€ / kerta.

Ja niin kuin varmaan kaikki karavaanarit,
myös me täällä Männikössä odotamme
innolla tulevaa kesää ja toivotamme
tervetulleiksi kaikki tien päällä kulkijat
poikkeamaan, ja mahdollisesti viihtymään
pitempäänkin.

Erälaukon valikoimista löydät ratkaisut
leppoisan rentouttavaan lomanviettotapaan,
ostitpa uuden tai käytetyn, auton tai vaunun.
Katso laaja valikoimamme tarkemmin netistä
www.eralaukko.fi

CABBY 570 -08

22 900 € POLAR 560 GS -08

22 800 €

KABE BRILJANT XL -14 uusi 34 440 € KABE SAFIR ETDL KING SIZE -12 UUSI
41 900 €

Uudet:

HOBBY 495UL LA VITA -11 18 500 €
.

ADRIA ADORA 512 UL -14 uusi
26 690 €

DETHLEFFS NOMAD 650 RET -13 UUSI
38 890 €

KABE CLASSIC 560 GLE B2 -14
UUSI 35 410 €

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

Pirkanmaan yhdistyksen edustajat sotisovassa koulutuspäivillä

Y

ksi liiton monista jäsenilleen
tarjoamista koulutuseduista tänä
vuonna, oli Hyvinkäällä järjestetyt
superkoulutuspäivät. Koulutuksen aiheet
voisi tiivistää sanoihin turvallisuus,
turvallisuus ja turvallisuus. Aiheina
olivat mm. safety walk, paloturvallisuuus,
sähköturvallisuus ja turvavälit. Kaikista
aiheista käytiin runsaasti keskustelua
ja luennoitsijoilta sekä asiantuntijoilta
pyydettiin vastauksia ja toimintaohjeita,
useinkin varsin erilaisten alueiden
valmiuksista vastata näihin haasteisiin.
Mm. Pirkanmaalla on keskusteltu paljon
turvavälien kasvattamisen tuomista
hyödyistä. Kuitenkin liiton asiantuntija
Markku Vänskä perusteli asian varsin
tyhjentävästi. Karavaanarit ovat aina
pitäneet ja tulevat edelleen pitämään SFCalueiden turvallisuutta tärkeänä asiana
ja haluavat olla näin suunnan näyttäjinä
myös muille.
SFC-Caravan täyttää tänä vuonna 50
vuotta. Alusta asti turvallisuus ja sen
kehittäminen/parantaminen on ollut

ja on edelleen yksi liiton päätehtävistä.
Varsin syventävän luennon ja katsauksen
menneeseen tästä antoi Anssi Siukosaari.
Se missä tänä päivänä mennään ja mitä
oli puoli vuosisataa sitten, on huikea
ero. Ja koulutuspäivien viesti oli, että
samaa kehitystyötä jatketaan edelleen
aktiivisesti.
Pirkanmaalta koulutuspäiville osallistuttiin runsaslukuisesti. Yhtenä päämielenkiinnon kohteina oli luento
lasten
leikkipaikkojen
turvallisesta
rakentamisesta. Yhdistyksen syyskokouksessahan tehtiin päätös, että
lasten ja nuorten viihtymiseen tullaan
kiinnittämään erityistä huomiota ja
siihen varattiin varoja runsaammin kuin
ehkä koskaan ennen. Omat haasteensa
turvallisen ympäristön rakentamiseen
tuovat nykypäivän standardit, on
huomioitava turva-alueet, on turvahiekat
ym. ja tietysti turvalliseksi hyväksytyt
leikkivälineet. Selkeä anti koulutuspäiviltä
oli,
että
kannattaa
turvautua
asiantuntijoihin
leikkipaikkojen

suunnittelussa. Näin tehden vältytään
virhehankinnoita ja virhearvioilta.
Vaikka koulutuspäivien tietoanti oli
runsasta, yhtään ei voi väheksyä sitä, että
koko Suomen alueelta oli väkeä runsaasti
paikalla. Pirkanmaa toi oman viestinsä
selkeästi esille kehittyvänä ja nuorekkaana
yhdistyksenä. Ja samalla luotiin tärkeitä
kontakteja muihin SFC-yhdistyksiin.
Keskustelua käytiin mm. liiton edustajien
kanssa siitä, miten Pirkanmaalla tuotaisiin
parhaiten esille meneillään oleva
juhlavuosi. Samaten mielenkiintoa herätti
myös vuoden suurtapahtuma Porissa.
F.I.C.C. Rally:n järjestäjiä oli runsaasti
paikalla. He esittelivät hyvin suunnitellun
ja viihdyttävän ohjelmansa ja toivottivat
kaikki
karavaanarit
sydämellisesti
tervetulleiksi.
Kaiken kaikkiaan koulutus on jäsenilleen
merkittävä jäsenetu. Koulutus on SFCcaravan jäsenille maksutonta. Lisää tietoa
tulevista koulutuksista Karavaanarin
ABC- lehdestä ja netissä liiton sivuilla.
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VIILEÄ KARAVAANARITARJOUS:

AUTOTAITO OY
PIRKANMAAN

RENGASYLLÄTTÄJÄ:
2. paras rengas
TM 5/2014
kesärengastestissä
***** 9,2

ÄLÄ HIKOILE!

Autosi ilmastointilaitteen kunto- ja
nestetarkastus karavaanareille

vain

59 €

(ota jäsenkortti mukaan)

ERITTÄIN HYVÄ JA HALPA:

VOLVO

esim. 185/65-14

250 €/sarja

RENAULT

paikoilleen asennettuna
MYÖS MUIDEN
MERKKIEN HUOLLOT

AD-AUTOKORJAAMO
AD-AUTOKORJAAMO
Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423

Kari Kuronen

......................................

Pica-pila
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www.pirkanmaanautotaito.ﬁ

PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY

Kansainvälinen kesäviikko Kirjurinluodossa
– 81. F.I.C.C. Rally kutsuu!
Kesää, lomaa ja kesälomareissua tulee
suunniteltua joskus hyvissä ajoin. Toki
karavaanareilla on aina ollut tapana liikkua
hiukan fiiliksen mukaan, säitä seuraillen
ja joskus myös kilometrejä ahnehtien.
Reissuja on juuri niin monenlaisia kuin
on reissaajiakin. Kierretään kotimaata
ja Pohjoismaita, käypä moni jopa tuolla
Manner-Euroopassa.
Tänä
kesänä
kaikkien katseet ovat kuitenkin Suomen
länsirannikolla, nimittäin Porissa!
Me
karavaanarit
vietämme
juhlavuottamme. SF-Caravan ry täyttää
50 vuotta ja juhlavuoden kansainvälinen
päätapahtuma
käynnistyy
Porin
Kirjurinluodossa torstaina 24.7. Samalla
alkaa monen noviisin ensimmäinen
kansainvälinen tapahtuma ja konkarin
ties monesko rally - tai kotoisammin
suurtreffit, kuten täällä kotimaassa isoja
tapahtumiamme kutsumme. Tapahtuma
on iso paristakin syystä. Kirjurinluotoon
odotetaan
tuhatta
leirintäyksikköä,
lähes kolmeatuhatta ihmistä ja kaiken
kukkuraksi väkeä on useammalta
mantereelta, lähes kolmestakymmenestä
maasta!
Mitä suurtreffeillä tai kansainvälisessä
rallyssa sitten tehdään? Ei mitään. Tai
melkein mitä vain. Pakollista ohjelmaa
ei ole, mutta tekemistä riittää jokaiselle
päivälle
ja
melkeinpä
jokaiselle
tunnillekin. Annetaanpa tapahtuman
ohjelmapäällikön, Hanna Jokisen, kertoa
lisää.
”FICC
Rallyn
ohjelmakattauksen
kokoaminen on ollut haastava tehtävä.
Yhtäällä aikatauluihin on pitänyt sovittaa
virallisempaa ohjelmaa, avajaispäivän
perinteiset menot juhlamarsseineen ja
juhlavine avajaisineen, toisaalla taas
varata aikaa lasten ja nuorten FICColympialaisille sekä rennolle yhteiselle
tekemiselle suurtreffialueella ja siihen
rajoittuvalla Kirjurin Kesämarkkinaalueella.” Hanna valottaa ohjelmallisia
lähtökohtia.
”Hiljattain porilaistuneena minulle on
ollut yllätys, kuinka mahtavan paikan Porin
kaupunki on aivan kaupungin keskustassa
olevasta Kirjurinluodosta, Kirvatsista,
luonut. Lapsiin ja lapsiperheisiin on
satsattu valtavasti, kun isot huvittelualueet
ja leikkipuistot on rakennettu. Omat
erilaiset teemat löytyvät Angry Birds
puistosta, Pelle Hermannin puistosta tai
vaikka Kolmen Karhun puistosta. Eikä
unohtaa saa ilmaista liikennekaupunkia,

vuonna 2013 valmistunutta Vinkkaria.
Se on ihan oikea kylä taajamineen ja
linja-autopysäkkeineen,
unohtamatta
liikennevaloja. Ja tuo puisto on muuten
parina aamuna yksityiskäytössä, vain
suurtreffien väelle siis.” vinkkaa Jokinen.
Tekeminen ei lopu iltaisinkaan, siitä
huolehdittu alusta alkaen. Yhteistyössä
Kirjurin Kesäravintolan kanssa on
rakennettu ohjelmaa jokaiselle päivälle.
Jo sisäänajopäivän illasta alkaen soitto soi,
kun livenä lavalla kuullaan ja nähdään
tribuuttibändin esittämänä Cash Only
-show, legendaarisen Johnny Cashin
kaikki hitit. Avajaispäivän eli perjantain
taas kruunaa maistuva Rock’n Roll
Barbeque grilliherkkuineen, perinteisen
rockmusiikin tahtiin. Livemusiikkia
on muutenkin luvassa laidasta laitaan,
lauantaina laitetaan jalalla koreasti ja
sunnuntaina Unikeonpäivän Brunssilla
kuunnellaan
kansainvälisiä
hittejä
miehelle ja pianolle sovitettuna. Uuden
ohjelmaviikon
käynnistää
JazzIT,
jazzkaupungissa kun ollaan.

Karavaanareita Pitkän Pöydän ääressä
F.I.C.C. Rallyssä
”Mutta eipäs unohdeta suurtreffien
kansainvälisyyttä! Tiistaina on aika
kokoontua FICC Rallyn kansainväliseen
iltaan. Kansainvälisessä illassa eri maat
tuottavat omaa ohjelmaansa kaikkien
iloksi. Ja ensimmäistä kertaa järjestetään
karaoken
FICC-mestaruuskisat.”
maalailee innostunut ohjelmapäällikkö.
”Ja kun kerran SF-Caravan ry:n

juhlavuoden
Suuriltamat
vietetään
aivan vieressä, niin keskiviikkona
30.7. kuljetamme kaikki suurtreffeille
osallistuvat bussilla Porin Raviradalle
Suuriltamiin katsomaan Neljänsuoraa ja
Osmo’s Cosmosta päälavalla. Bilelavalla
on sitten luvassa paikallisempaa menoa,
kun bilebändi Selim P lataa ilmoille
koti- ja ulkomaisia coverbiisejä ja Rude
Runners vetää Hurriganes 70’s Show’n.”
Ohjelma muuten kuuluu tapahtuman
hintaan.
Päiväohjelma,
aktiviteetit,
iltaravintolan ohjelma sekä Suuriltamien
tiketit kuljetuksineen eivät siis maksa
mitään FICC Rallyn osanottajille. Eli
osallistuja saa ison paketin ohjelmaa ja
pääsylippuja yhden tapahtuman osana!
Lisämaksullisia ovat erilaiset opastetut
retket, alueella 26.7. järjestettävä Kirjuri
Classic -konsertti, jossa lavalle astelee
Paula Koivuniemi, sekä luonnollisesti
omat syömiset ja juomiset ravintoloissa.
Porissa esittäytyvät myös SF-Caravan ry:n
kerhot. Nostalgia-kerho on kokoamassa
omaa kortteliaan näyttääkseen menneiden
vuosikymmenten kalustoa, Golf-kerho
taas järjestää läheisellä Kalafornian
golfkentällä karavaanari-golfin MMkisat. Oman lisänsä tuo alueelle
nouseva radioasema, jota pyörittää
Radioamateur
Club.
Ihmeteltävää
riittää myös Caramba Teamin tuodessa
Kesämarkkinoille esittelyyn vauhdikkaan
harrasteensa kutsukilpailun merkeissä.
Päivittäin Kirjurinluoto Arenalla on
Kirjurinluodon Kesämarkkinat, joiden
kesätorilla on tarjolla niin paikallisten
käsityöläisten taidonnäytteitä kuin suussa
sulavia herkkujakin. Osana markkinoita
on alueelle rakentuva Caravan Outlet,
matkailuajoneuvojen
ulkoilmanäyttely
tarvikemyynteineen.
”Nyt tai ei koskaan on jokaisella
suomalaisella karavaanarilla mahdollisuus
kokea
kansainvälistä
tunnelmaa
kotimaassa. Suomella pärjää mainiosti eikä
vankkureita tarvitse laivata minnekään,
vaikka haluaa tutustua uusiin ystäviin
ja moneen uuteen kulttuuriin. Poriin
on tulossa väkeä Kaukoitää ja Kanadaa
myöten. Tästä tulee siis tapahtuma, jota
muistellaan vielä pitkään! The Best Ever
-sloganimme mukaisesti - osallistumalla
olet mukana tekemässä parasta kaikista,
unohtumatonta
matkailukokemusta”
sanailee Hanna Jokinen ja toivottaa kaikki
tervetulleeksi Poriin heinäkuussa.
Pica-viesti 3•2014 15

Matkailuautoilta
Pirkanmaan Autotaidon uusissa tiloissa, Lokomonkatu 24, 33900 Tampere (ALD)
keskiviikkona 4.6.2014 klo18.00

esän
toa k iin
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i
t
ä
ä
lm
a
Tärke suunnite a vaunull
loma utolla - j
ailua
matk

Ohjelmassa mm.

• Matkakokemuksia ja näkemyksiä Suomessa ja Euroopassa kaikenlaista sattuu ja tapahtuu
• Lauttayhteydet
• Maahantuontikuvioissa muutoksia
• Miten toimitaan, kun sairastut matkalla? Mitä on otettava
huomioon kun tällainen ikävä tapaus osuu kohdalle, 		
omakohtaiset kokemukset
• Miten toimitaan, kun matkalla autoon tulee sellainen vika, 		
että joudut hinausauton lavalla korjaamolle. Hyvät neuvot ovat
tarpeen
Tarjolla grillimakkaraa ja
kahvia pullan kanssa sekä hyvät
arpajaiset, jossa arvat ilmaisia

• Huoltokorjaamo tarjoaa esim. ilmastointilaitteen huollon
50 € (norm 69€) sekä muita huolto- ja korjaustarjouksia 		
kaikille paikallaolijoille.
• Varaosamaailma tarjoaa karavaanitarvikkeista 		
erikoisalennuksia.
• Katsastusmies paikan päällä ja myös heillä on 			
katsastustarjous illan aikana.
• Vakuutusyhtiön edustaja on vastaamassa erilaisiin 		
kysymyksiin.

Kaikki karavaanarit tervetuloa!
Matkailuautoterveisin
Väiski Lehtinen

Yhdistyksen kevätkokouspäätöksiä UKK-instituutissa

Y

hdistyksemme
sääntömääräinen
kevätkokous
pidettiin
UKKinstituutissa 16.4.2014. Äänioikeutettuja
jäseniä oli paikalla 51. Yhdistys
hyväksyi ja vahvisti vuoden 2013
toimintakertomuksen,
tilit
ja
tilinpäätöksen. Vuosi 2013 oli yhdistyksen
karavaanialueilla kunnostuksen aikaa
sekä rakennusten että maapohjan
osalta. Vuoden tulos oli hieman
miinusmerkkinen, tuloslaskelma näytti 5
817,89 euron tappiota, mutta ylipäätään
yhdistyksen taloudellinen tila on hyvä.
Kävijämäärät alueella vähenivät, mutta
hyvä myyntitulos korjasi taloudellista
tilannetta. Yhdistyksen logoäänestyksessä
vanha logomme päätettiin säilyttää
ylivoimaisella äänten enemmistöllä.
Ansioituneita yhdistyksen jäseniä jälleen
muistettiin mm. Lasse Ihantolalle
luovutettiin yhdistyksen vankkurit n:ro 11,
liiton ansiolevyke Lauri Salolle ja Antti
Kiviaholle, yhdistyksen lipun saivat Erkki
Ritola ja Kari Koppelojärvi sekä standaarin
Simo Vaatsio ja Mikko Heinonen. Lisäksi
liiton 50-vuotisjuhlakirja ”Loma edessä
mökki takana” luovutettiin 36 yhdistyksen
jäsenelle.
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Yhdistyksen vankkurit nro 11 sai Lasse Ihantola (vas.) pj. Harri Järveläisen luovuttamana

Liiton ansiolevykkeen saivat Lauri Salo (vas.)
ja Antti Kiviaho

Äänivaltaisia jäseniä
kevätkokouksessa oli 51

Paikalla olleet juhlakirjan
saajat yhteiskuvassa

Tänä kesänä jälleen

Caramba 16.8.2014

Kisapaikan tarjoaa Virtain Kiinteistöpalvelu
yhteistyössä Vankkurimännikön kanssa
Lisätiedot www.vankkurimannikko.fi

00
0y00y0000
00y0y0

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

Country Express

Lomaile
tasokkaasti
ja edullisesti
Lämpimästi
tervetuloa!
Lisätietoja:
www.caravanhuiput.fi

Kuturanta
Sexsjö
Lukkuhaka

Rekiniemi

Kalajärvi

Vankkurimännikkö
Maisansalo

Etuniemi
Tilkunpelto
Krapuranta

Leininranta*)
Mussalo
Kesäniemi

ETUPASSILLA

*) Leininranta avataan
keväällä 2014

joka kuudes yö veloituksetta
Kerää vähintään kolmelta eri alueelta viisi leimaa,
myös treffeiltä. Saat kuudennen vuorokauden
veloituksetta (ei treffeillä).
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•••Tullaan tutuiksi •••
Jouko Kinnunen
Nyt haastatellaan Vankkurimännikössä
vaikuttavia
Hely
ja
Markku
”Sähkö-Make” Ojasta. Markku on
ansioitunut Männikössä aktiivisena
sähköasiantuntijana ja huolehtinut mitä
moninaisimmista
sähköasennuksista
alueellamme.
Milloin teidän karavaanarius alkoi ja
mikä sai teidät tämän harrastuksen
pariin?
Markku: Vuonna 2000 Ylläksellä
Velho-oopperoiden aikaan istuimme
tuttaviemme vaunussa popparommilla.
He kertoivat vaunun tulevan myyntiin
syksyllä. Sanoin, että soitelkaa silloin.
Ja he, mokoma, soittivat. Tottakai otin
vaunun enkä hamekangasta. Siitä alkoi
karavaanariksi opettelu ja jatkuu edelleen.
Käyttekö Männikössä aktiivisesti myös
talvella:
Hely ja Markku: Elokuussa ollessamme
täällä Männikössä tuumailimme, josko
tuotais syksyllä vaunu tänne, jos tulisi
joskus talvellakin käytyä.Tähän asti vaunu
on työnnetty syksyisin kotona talon
nurkan taakse talvehtimaan. Marraskuun
alussa tuotiin vaunu ja lunastettiin
vuoden kausipaikka. Nyt on helpompi
laskea ne viikonloput, joita ei ole vietetty
Männikössä.
Mikä tekee Männiköstä teille parhaan
paikan viettää karavaanarielämää?
Hely: Viihtyisä ympäristö, mukava
porukka, hyvät saunat ja avanto.
Millaisilla vaunuilla/autoilla
aikojen kuluessa liikkuneet?

olette

Markku: Hobby 390 De Luxe, 7 vuotta,
Hobby 440 De Luxe, 6 vuotta. Viime
syksynä erehdyimme Lahden Caravan
messuille, niin nyt on Hobby 495 De Luxe
Easy vm. 2014.
Mitkä ovat mielestänne parhaat treffit
missä olette olleet ja millaisista treffeistä
yleensä pidätte:
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Hely ja Markku Ojanen kotipihallaan
Hely: Männikössä vietetty nyt etupäässä
juhlapyhiä, elikkä ei olla vielä tutustuttu
kaikkeen tarjontaan. on kyllä viihdytty
nimeämättä erikseen mitään. Pidän
teemallisista tapahtumista esim. musiikki,
naamiaiset jne. Esimerkkinä voisin
mainita Orimattilan kantrifestarit, joissa
kävimme useana vuonna peräkkäin.
Mikä on hauskin muistonne karavaanielämästä:
Hely: Erikseen ei voi mainita mitään
tapahtumaa. Yleensä, kun johonkin
esim. tapahtumiin on menty, niin sinne
on lähdetty hauskanpitoon ja hauskaa
on ollut. Nythän Männikössä ei tarvitse
mennä kun naisten saunavuorolle, niin
hauskuutta riittää koko sauna-ajaksi, sen
verran iloisia ovat saunakaverit.
Markku: Iloisella ja positiivisella mielellä
on kuljettu ja hauskaa pidetty. Juuri nyt ei
pulpahda mieleen mitään, mikä olisi ylitse
muiden.
Mitä asioita te parantaisitte yleensä
leirintäalueilla, jos saisitte vapaasti
päättää?

Markku: Tällä hetkellä tekisi mieli
toteuttaa
Kiviahon
Antin
toive
Männikön
alueen
sähköistyksen
ajanmukaistamisesta. (Pica-viesti 2/2011).
Vaikuttaako
karavaanarielämä
teillä ruokavalioon eli muuttuuko
karavaanialueella ruoka erilaiseksi kuin
kotona?
Hely: Kyllähän se jonkun verran muuttuu.
Välillä tehdään jotakin kotona valmiiksi
tai sitten haetaan vaunulle helpommin
valmistettavia vaihtoehtoja. Kesä on sitten
grillikautta.
Markku: Motto: Hyvä vasikka elää
juomallakin.
Hely: Motto: Vasikka voi elää
juomalla, muttei ”sähkäri”.
Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä
muuta harrastusta voisitte harkita
- tai jo nyt harrastatte?
Hely ja Markku: Matkailua. Kotimaassa
kerran pari vuodessa Lapissa. Ulkomaille
(muuallekin kuin Teiskoon) heinäkuussa

risteilylle
Islanti-Färsaaret-Skotlanti,
lokakuussa Istanbul-Kreikan saaristoSisilia-Malta.
Asumme 50-luvun omakotitalossa, joka
pitää työn tohussa sisällä sekä ulkona.
Hely harrastaa kaikenlaisia käsitöitä, tällä
hetkellä meneillään saunahattubuumi
Männikössä.
Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoisesti
viettäneet Männikössä?
Hely ja Markku: Joulun jälkeen taisi olla
pisin, 8 vrk: uusivuosi - loppiainen.
Arviolta montako ystävää karavaanarius
on teille tuonut:
a) hyviä ystäviä: n. 10, joiden kanssa on
tapailtu säännöllisesti.
b) muuten tuttuja: Männikön kausipaikkalaiset ovat pikkuhiljaa talven aikana
muodostuneet tutuiksi. Osaa jo kohta
yhdistää nimet ja kasvot. Make on
tietenkin tutustunut toimikuntalaisiin
paremmin sähkötöiden puitteissa.

Ensimmäistä kertaa Vankkurimännikössä pääisiäisenä 2004. Vaunu Huvikummun
edessä.

Mikä on haasteellisinta Vankkurimännikön sähkötöissä:
Markku: Löytää tarvittavat dokumentit
olemassa olevista sähköistyksistä. Ja otti
oman aikansa löytää, mitä missäkin on,
niin kuvat kuin tavarat.
Miltä ”vapaa-ajan” ja työn yhdistäminen
Männikössä on tuntunut?
Markku: Oikein hyvältä. Hyvää ajankulua
eläkeläiselle.

Kantreilla Orimattilassa vuonna 2002

Viihdyttekö karavaanialueilla perheen
kesken vai vietättekö aikaa tuttujen
seurassa
Hely ja Markku: Meillä on 5-6 perheen
sukulaisporukka,
joita
tapaamme
eri alueilla jonkun kerran vuodessa.
Lapsenlapsia on jonkun verran kuljetettu
tutustumassa karavaanarielämään.
Miltä Männikön löylyt maistuvat uusissa
saunoissamme? Joko olette testanneet
”Patosen” saunaa?
Hely: Löylyt maistuvat,
telttasauna on tosi mahtava.

varsinkin

Markku: Saunojen löylyt on jo pistetty
paremmuusjärjestykseen. Patosta ei vielä
ole testattu, sinne on kyllä parin tunnin
optio olemassa.

Lapsenlasta Siljaa
tapaamassa Båtsfjordissa
heinäkuussa 2009.
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SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N
TOIMISTO
Sammonkatu 64, 3. krs, 33540 Tampere
PUH. 050 383 0800 toimiston aukioloaikana
e-mail: toimisto@pirkanmaa.fi

HINNASTO 1.1.2014 alk.:
Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)
12 kk kausikortti
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti
(ei sisällä treffejä)
3 kk kausikortti
(ei sisällä treffejä)
1 kk kausikortti
Seisontamaksu
- Ei asutuilta vrk
Talvisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella
Mittarisähkö kWh/mittari
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.
Valosähkö/vrk 1.5.-30.9.
Valosähkö/vrk 1.10.-30.4.
Perhesauna
Kaasu 11 kg.
Kaasu 5 kg

Ei-jäseniltä


16  / vrk
18  /vrk
520 


32  /vrk
36  /vrk
ei tarjota

380 

ei tarjota

310 

ei tarjota

230 
2  /vrk
100 €
0,2 5  / kWh
-min. 2 
ei tarjota

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

kuuluu aluemaksuun
5  /vrk
10  /vrk
15  /tunti
30  / tunti
22 
16 

tiistaisin klo 17 - 18
Heinäkuussa suljettu

www.sfcpirkanmaa.fi

Maisansalon ja Vankkurimännikön
Jäsenhinta

TOIMISTO AVOINNA:

32 
26 

JÄSENMAKSUT
v. 2014:
Jäsenmaksu koostuu
seuraavista osioista:
- Liiton jäsenmaksu
SF-Caravan ry

24,50 

- Varsinainen jäsenmaksu
SF-Caravan Pirkanmaa ry

25,00 

JÄSENMAKSU

49,50 

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

19,50 

17 
8

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

PICA-VIESTI

Päätoimittaja
Jouko Kinnunen
Rongankatu 4 D 96
33100 Tampere
puh. 0500 737 911
Caravan-lehden yhdyshenkilö
Heikki Helenius
puh. 0500 625 100
Ilmoitukset
Arto Isoaho
puh. (03) 212 1752, 0500 625 416
Sivunvalmistus:
Ideatutka Oy/Jouko Kinnunen
Puh. 0500 737 911

Ilmoitukset ja juttumateriaalit:
Sähköisesti: jouko.kinnunen@ideatutka.com
Muut aineistot: Jouko Kinnunen,
Rongankatu 4 D 96, 33100 Tampere
Tiedotustoimikunta:
Helenius Leena ja Heikki
Isoaho Airi ja Arto
Keskinen Anna-Liisa ja Erkki
Kinnunen Kaarina ja Jouko (pj.)
Sukanen Riitta ja Raine
Sukanen Satu ja Rami
Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.
Sammonkatu 64, 33540 Tampere

PICA-VIESTIN ILMOITUSHINNAT
2014 JA KOOT:
						

1/8 sivua 90 x 65 mm				
1/4 sivua 90 x 135 mm				
1/2 sivua 210 x 147 mm				
- marginaalit huomioiden 185 x 135 mm
- pystymallissa 90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm			
- marginaalit huomoiden 185 x 275 mm
2/1 sivua (aukeama)			
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Painosmäärä: 4 400 kpl
Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2014:
N:o 1 ilm. to 30.01. aineisto pe 3.1.
N:o 2 ilm. to 27.03. aineisto pe 28.2.
N:o 3 ilm. pe 30.05. aineisto ke 30.4
N:o 4 ilm. to 25.09. aineisto pe 29.8.
N:o 5 ilm. to 20.11. aineisto pe 24.10.
Lehti luettavissa myös netissä:
www.sfcpirkanmaa.fi-> yleistä->Pica-viesti
www-sivut (www.sfcpirkanmaa.fi):
Lisäykset ja muutokset osoitteella:
rami.sukanen@gmail.com

Alv 0 %

175,00 €
300,00 €
520,00 €
800,00 €
1 200,00 €

Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK

•••Yhteystiedot•••
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
Sammonkatu 64 B, 33540 Tampere,
PUH. 050 383 0800
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi
Toimisto avoinna tiistaisin
klo 17.00-18.00
(ei aattopäivinä eikä heinäkuussa).

PUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen
VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Hännikäinen
SIHTEERI
Irkka Kihlström

www.sfcpirkanmaa.fi
2014

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

0400 847 733

hannikainen.timo@gmail.com

		

050 524 8857			

irkka.kihlstrom@luukku.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Timo Hännikäinen
0400 847 733			
hannikainen.timo@gmail.com
Juha Keulas
		
040 541 0065
		
juha.keulas@gmail.com
Irkka Kihlström
		
050 524 8857
		
irkka.kihlstrom@luukku.com
Jari Kraft					050 505 2904			jari.kraft@kolumbus.fi
Heikki Lahtinen					
040 553 4871			
heikkilahtinen71@gmail.com
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
Timo Ylä-Rakkola ja Heikki Lahtinen
050 555 0369
heikkilahtinen71@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

		

vaino.lehtinen@elisanet.fi

TIEDOTUSTOIMIKUNTA/PICA-VIESTI
Jouko Kinnunen
		

0500 737 911

		

jouko.kinnunen@ideatutka.com

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen

040 521 2048

		

harri.jarvelainen@gmail.com

rami.sukanen@gmail.com
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Kesän parhaat
viikonloput
Vankkurimännikössä
ja Maisansalossa
													

11.-13.7. *)

CARAMBA

OSAKILPAILU III 16.8.

tikkak
bi-

isa

Tule nauttimaan yöttömästä yöstä luonnonkauniissa maisemissa
• Perjantaina huvikummulla
tanssiorkesteri
PASTORI POHJALAINEN

Lapsille paljon puuhasteltavaa,
nähtävää ja koettavaa. Päivällä
limudisco lapsille ja illemmalla
diskoilee varttuneempi väki.
Musiikista vastaa DJ Pasi Perälä

Pu

Juhannus
20.-22.6.*)

Lasten
tapahtuma 4.-6.7.*)

11.-13.7. *)

Tule katsomaan huimia suorituksia, kun
Suomen parhaat kisaavat. kisapaikka Virtain
Kiinteistöpalvelun piha, Ahjolantie 25. Alueelta
kuljetus kisapaikalle pientä korvausta vastaan. Kts.
video: www.vankkurimannikko.fi/omat alueet/
vankkurimannikko

Vankkurimännikön
musiikkitapahtuma 1.-3.8.*)

Ohjelmaa vauvasta vaariin. Yhteissoittoa,
lauluesityksiä, trubaduureja, tansseja,
bingolenkki, mölkky...
Katso video: www.vankkurimannikko.fi/omat

Syyssiivoustalkoot 3.-5.10.

Jännittävää kisatunnelmaa, huimia
tuloksia, huulen heittoa, saunomista,
karaoketanssit. Tervetuloa mittelöön.
Luvassa hauskaa ohjelmaa koko
perheelle.

Tekemisen meininkiä, yhdessäoloa ja
hyvää mieltä, talkoosopat tarjoaa talo
Katso ohjelmat
tarkemmin netistä ja
ilmoitustaulultamme.
*) = ohjelmamaksu

													

Juhannus
20.-22.6.*)

Rock´n roll weekend
50-60` *)
6.-8.6.2014

Pukeudutaan 50-60 -lukuun. Perjantaina jorataan ÄIJIEN TAHDISSA.
Alueella rekvisiittaa ajan
hengessä.

• perinteistä juhannusohjelmaa
Maisan tapaan
• kokko (säävaraus)
• musiikin tahdittaa aattona:

Iskelmä Ajantaju

Heinä-syyskuussa:

18.-20.7. Petanque-kisa
25.-27.7. Karaoke-kisa
26.7.
Ajomerkkisuorituksia
matkailuautolla ja 		
-vaunulla
8.-10.8. Rannaltaonginta/rosvopaisti
29.-31.8. Venetsialaiset*)
12.-14.9. Texas Holdém -pokeri
turnaus
26.-28.9. Sambakarnevaalit

Nita-Nallen

Synttärit 14.6.
Taikuri Peetu-Pelle.

Mukana
Hauskaa perheen pienimmille ja vähän
isommillekin.

Katso ohjelmat tarkemmin
nettisivulta lähempänä ao.
tapahtumaa *) = orkesterimaksu

