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       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

PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2020: JÄSENMAKSUT 2020

Aluemaksu 1.1.-31.12.                                              20 e/ vrk                                    40 e/vrk
(sis. valosähkön)                   
12 kk kausikortti                                     550 e (muut yhdistykset +50 e)  - 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                      400  e (muut yhdistykset +50 e) -
(sisältää treffit)
3 kk kausikortti                                                            330  e -
1 kk kausikortti                                                            240  e
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                         3  e/vrk -
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella           100  e
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 8  e/ kWh                                  0,38  e/ kWh
                                                                                -min. 2  e                                       -min. 4  e
Lämmityssähkö                 .                                     ei tarjolla                                       ei tarjolla

Perhesauna                                                              15 e/tunti                                     30  etunti

Kaasu 11 kg.                                                              24  e                                            35  e
Kaasu   5 kg                                                              17  e                                            28  e

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

Jäsenhinta  e Ei-jäseniltä e

- Liiton jäsenmaksu 
   SF-Caravan ry 29,00 e
-  Yhdistyksen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 e 
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ 54,00 e
(Liittymisvuosimaksu 48,00 e)
Lisäksi mahdollisia:
Rinnakkaisjäsenen liiton osuus           12,00 e
Rinnakkaisjäsenen yhdistyksen osuus  9,50 e 
(antaa äänioikeuden)                                      
(Rinnakkaisjäsenmaksu 15 e ensimmäisenä 
vuonna) 
Liittoon ilmoittamalla voi olla myös SFC-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäsen)

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2020 

Pica-viesti

OSOITTEENMUUTOKSET
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäsenten osoitetie-
dot päivitetään SF-Caravan ry:n ylläpitämään 
jäsenrekisteriin Väestörekisterikeskuksen 
väestötietojärjestelmästä automaattisesti. Jos 
sinulla on osoitteenluovuttamista koskeva kielto 
väestötietojärjestelmässä, ilmoita uusi osoitteesi 
SF-Caravan ry:lle itse: puh. (03) 615 311, jasen-
rekisteri@karavaanarit.fi tai muutoslomakkeella 
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-
jasenyyteen/.

2 Pica-viesti 3/2020

Syksy on hienoa lomanviettoaikaa.
Tervetuloa nauttimaan sekä omien 

alueidemme palveluista että lähiseudun 
nähtävyyksistä ja toiminta-

mahdollisuuksista.

www.sfcpirkanmaa.fi

Päiväkäyntikohteita esimerkiksi:
• Teiskon kirkko
• Teiskon viini
• Muroleen kanava
• Ruoveden satama
• Ryövärin kuoppa
• Helvetinkolu
• Syvingin salmi
• Tampereen nähtävyydet

• Herraskosken kanava
• Perinnekylä
• Kotalan kosket, kalastusta
• Killinkosken Wanhan nauhateh-    
  taan museot ja näyttelyt
• Torisevan rotkojärvet
• Ähtärin eläinpuisto ja pandat
• Keskisen Kyläkauppa, Tuuri



Sakari Lepola

Puheenjohtajalta

Pica-viesti 3/2020 3 

Koronakevät vaihtui kesään, jonka 
myötä pahimmat ennusteet koronan 

vaikutuksista yhdistyksellemme eivät to-
teutuneet, vaan olemme selviytyneet näis-
sä poikkeusoloissa hyvin, kuten koko Suo-
mikin. Syksyä kohti mentäessä uhkana on 
taudin uusi leviäminen, mutta siihenkin 
olemme varautuneet ja pystymme tarvit-
taessa toimimaan oikein. 

Toimintasuunnitelman mukaiset kunnos-
tus- ja korjaustyöt alueilla on hoidettu, 
vaikkakin taloutta on pidetty silmällä eri-
tyisellä tarkkuudella. Talkootyö on jälleen 
näyttänyt voimansa molemmilla alueilla, 
siitä kiitos ahkerille tekijöille. Yhdistyk-
semme taloudellinen tila on vakaa ja vah-
van taseen turvin on hyvä toimia.

Tapahtumien järjestäminen on ollut rajoi-
tusten lieventämisen myötä mahdollista 
ja ne ovat onnistuneet hyvin. Syksyn mit-
taan toiminta jatkuu ja uskon että väkeä 
tapahtumiin riittää, ellei koronatilanne 
pahene ja rajoitukset palaa sen myötä.

Karavaanimatkailun suosio on kasvanut 
ennätysmäisesti ja se on näkynyt meidän 
alueilla ja myöskin jäsenkehityksessä. Pal-
jon uusia, ensikertalaisia karavaanareita 
on tullut harrastuksen piiriin. Alueilla 
majoittuu nyt paljon niitä, joille monet 
toiminnat ja käytännöt ovat tuntematto-
mia ja pientä opettelua vaativia. On tärke-
ää, että me kokeneemmat autamme heitä 
ja palvelemme alueilla niin, että jokainen 

Maisansalossa ja Vankkurimännikössä 
kävijä haluaa tulla alueille uudelleen. Alu-
eet toimivat ahkerien kausipaikkalaisten 
voimin, muta vierailijat tuovat toivottua 
kassavirtaa ja heitä pitääkin palvella kuin 
”piispaa pappilassa”.

Kevätkokous on jouduttu siirtämään 
syksyyn, syyskokouksen yhteyteen su 
27.9.2020 (kts. kutsu sivu 7). Tähän poik-
keuslaki antoi mahdollisuuden ja siksi 
siirto on lainmukainen. Tästä juontui 
mieleeni ajatus, että yhdistys toimisi hy-
vin yhdellä vuosikokouksella nykyisen 
kahden sijaan. Yhdistyslaki antaa siihen 
mahdollisuuden ja liitolla on mallisään-
nöt tästä. Muutos vaatii yhdistyksen ko-
kouksen päätöstä sääntöjen muuttami-
sesta. Valmistelin sääntömuutoksen, joka 
hallituksessa hyväksyttiin ja esitetään 
syyskokoukselle. Mikäli syyskokous hy-
väksyy esityksen, merkitsee se myös mer-
kittävää kustannusten säästöä. Muutosesi-
tyksen sisällöstä on tarkempaa tietoa tässä 
lehdessä hallituksen päätöksiä koskevassa 
osiossa. 
Toivottavasti jäsenistö osallistuu runsas-
lukuisesti yhdistettyyn kevät-syyskoko-
ukseen ja nekin, jotka eivät pidä tapanaan 
kokouksessa käydä, tulisivat mukaan 
päättämään yhteisistä asioistamme. 

Mukavia ja turvallisia reissuja niille, jotka 
liikkuvat ja kausipaikalla viihtyville viih-
tyisää oloa meidän hienoilla alueillamme!

  Sakari Lepola
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Maisansalon Juhannus 2020
 
Niinhän siinä kävi: kun hiihtolomavii-
koilla ei ollut lunta nimeksikään, niin ei-
köhän juhannusjuhlien aikaan ollut koro-
na vieraanamme.
Hienot ohjelmasuunnitelmat menivät 
uusiksi. Valtakunnallisten määräysten ja 
ohjeistuksien mukaan toimittiin, ja näin 
jälkikäteen voi todeta, että juhannus meni 
meillä kuitenkin hyvin.
Pubi oli klo 18-23 auki, järjestyshäiriöitä 
ei ollut. Grilli oli menestys ja siitä suuri 
kiitos henkilöille, jotka jaksoivat ruoka-
annoksia tehdä, eikä heilläkään ollut suu-
pielet alaspäin.
Järjestyksenvalvojat toimivat hienosti: 
sää oli helteinen, joten rajoitusten mu-
kaan kun toimittiin, osa Pubin asiakkaista 
”joutui” sisätiloihin. Mutta heti, kun te-
rassilla vapautui paikkoja, he ilmoittivat, 
että sisätilasta voi ”se ja se” määrä siirtyä 
terassin puolelle.
Ensimmäisen kerran kokeiltiin sitten ju-
hannuksena ns. aamupubia ja grilliä klo 
9-13.
Grillin aukiolo pelasti keskipäivän ruo-
kailua vaunukunnissa, joten ruokailijoita-
kin oli kiitettävästi.

Lapsia ei tietenkään unohdettu. Heille jär-
jestettiin pientä kisaa:
• pallon heittoa kottikärryyn
• itsetehdyn lennokin lennättämistä
Jokainen sai itse onkia palkinnon.
Juhannuspolku oli sekä lapsille että aikui-
sille. Lapset, jotka palauttivat juhannus-

polku lomakkeen, palkittiin jäätelöllä.
Aikuisilla ei ollut yhtä hyvä tuuri, sillä 
heidän kohdallaan tarkistettiin vastauk-
set. Leena Wallenius oli onnekkain, hän 
oli vastannut kaikki oikein ja oli arvonnan 
voittaja. Onnea kaikille!
Vierailijoita oli kiitettävästi ja lähes kaikki 
etukäteen varatut paikat myös lunastet-
tiin. Ja ennen kaikkea ensikertalaisia kä-
vijöitä oli useita.
Saunat lämpenivät aamupäivästä lähtien.
Ja uusi hieno laituri sai kovasti kiitosta.
Yleinen uimaranta pelasti hellepäiviä, 
koska ns. pikku saunojen rannat olivat si-
ten saunojen varanneiden käytössä.
Nyt jäämme odottamaan, että korona-
paholainen antaa periksi ja saamme alkaa 
suunnitella syksyn tapahtumia.
Kiitos kaikille, etenkin vierailijoille. Ter-
vetuloa uudelleen!

Maisa-Petanque 4.7.

Pelit pelattiin Maisansalon petankkistadi-
onilla. Kahdeksan joukkuetta oli paikalla 
aurinkoisen sään vallitessa.
Pelien aikana tummat pilvet lähestyivät 
lännestä ennustaen vetistä finaalia ja näin 
kävikin.
Katsojia oli ”runsaasti” ja heidät oli jaettu 
osastoihin valtiovallan määräysten mu-
kaisesti. Tunnelma oli normaalin ääne-
kästä.

Pelit pelattiin pudotuspelikaaviolla. Esiin-
tyi äärimmäistä tarkkuutta ja täysiä hute-
ja. Suurin osa heitoista lähti oikeaan suun-

taan. Doping-testejä ei suoritettu, vaikka 
niitä toivottiin. Erityisesti hävinneiden 
joukkueiden puolelta.

Team Hönölä pudotti ensin Kuusitieläi-
set ja Bökät Jolvin.
Semifinaalissa Bökät voitti Team Hönölän 
11-9 edeten finaaliin.
Toisessa lohkossa Nakki ja Muusit pudot-
ti Nipen tytöt
ja Tikita Team Taimenen.  Nakki ja Muu-
sit finaaliin voitettuaan Tikitan 11-9.
Pronssiottelussa Tikita murskasi Team 
Hönölän 11-2.
Finaalin alkaessa rajuhko sadekuuro ter-
vehti pelaajia. Mutta onneksi vain muuta-
man minuutin.
Loppuottelussa Bökät kiehautti Nakin ja 
Muusit aivan veteläksi numeroin 11-1.

Ilmeisesti laimeasta tiedotuksesta johtuen 
joukkuemäärä oli perin alhainen. Kun, 
vielä edellisten vuosien kova joukkue, Ra-
pellot, oli poissa, (hoitaen nyt kisajärjes-
telyt).

Tulokset:
1. Bökät
2. Nakki ja Muusi(t)
3. Tikita

Lastentapahtuma 11.7.

Lastentapahtuma saatiin järjestettyä upe-
assa kesäisessä säässä. Auringon paistaes-
sa innokkaat pikku karavaanarit aloittivat 
Make-sedän kanssa linnunpönttöjen ra-

Maisansalossa onnistuu hienosti myös 
suppailu. Pirjo Kannelkoski ja Arttu

Petankkiyleisöä ja kilpailijoita valmistautumassa kisan katseluun 
tai kilpailuun
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kentelun. Rakentelusta onkin tullut todel-
la suosittu lasten ja lastenmielisten kes-
ken. Jälleen kerran valmistui hienoja 
linnunpönttöjä ja ylpeitä saivat olla kaikki 
tekijät omista töistään. 

Maisan omat pelletkin olivat talviunilta 
heränneet ja järjestivät hienon uimahyp-
pyesityksen. Lasten nauru raikui ja pellet 
saivat uutta puhtia lapsilta hyppyihin. Toi-
vottavasti saamme taas ensi kesänä naut-
tia hienoista hypyistä.

Iltapäivällä Maisan pubin terassi muuttui 
lasten tanssipaikaksi ja herkkujen syönti- 
paikaksi. Tarjolla oli herkullisia popcor-
neja, trippimehuja ja namia. Grillistä oli 
myös mahdollista ostaa ruokaa ja erikoi-
suutena oli omat lasten ranskalaiset.  

Maisan veneilijät

Maisan veneilevät kalastajat kisasivat ka-
laherruudesta 25.7.2020. Voittajaksi sel-
visi Timo Vaahto, apunaan Mikko Hei-
nonen 6 kuhaa. 2. Seppo Aittokallio 3 
kuhaa ja 3. Risto Rapelo.

Rosvopaistitapahtuma 
Maisassa 1.8.2020

Ilmoittautuminen rosvopaistiin alkoi 
13.7.2020 ja eipä aikaakaan, kun kaikki
180 paikkaa oli varattu. Tarjolla oli 80 
lammasannosta ja 100 possuannosta.

Perjantaina Sirpa ja Risto Rapelon tiimi, 
Viljo Sonkamuotka, Leena ja Mikko
Heinonen sekä Lea ja Pentti Alatalo, 
hoitelivat lihojen alkukäsittelyn paistoa 
varten.
Perjantai-iltana rosvopaistikuopille syty-
tettiin tulet klo 21 aikoihin.
Tulta vahdittiin läpi yön kahden tunnin 
vuoroissa. Kipinämikot hoitivat työnsä 
kiitettävästi. Lähes täysikuu taivaalta seu-
rasi yön tapahtumia.
Aikaisin lauantai-aamuna possu- ja lam-
maskääröt kaivettiin kuoppiin ja siitä al-

Lastentapahtumassa lapset saivat tehdä
oman lennokin

Mikä sen hauskempaa kun veteen hullusti 
putoava pelle

Rento pellemeininki erilaisin vartalon-
kääntein viihdytti yleisöä

Maisan veneilevät kalastajat lähdössä 
kalaherruuskisaan

....ja rakennella 
lintupöntön

Voi sitä petankkivoittajien suunnatonta riemua. Pokaalit tuli 
tietysti taidolla, Tuurihan on vasta jossain sadan km päässä. 
Bökat, Nakki ja muusit sekä TiKiTa tunnelmoivat
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koi makoisten paistien kypsyminen.
Lauantaipäivän mittaan rosvopaisti-
kuoppien lähettyville alkoi ilmaantua 
pöytä-ryhmiä. Ilmeisesti karavaanarit 
odottivat malttamattomina kello 18, jol-
loin Rapelon tiimin miesten avustuksella 
paistikääröt kaivettiin kuopista ja pääs-
tiin nauttimaan hyvin haudutetuista her-
kuista.

Turvavälit huomioiden, pienissä ryhmis-
sä saavuttiin tarjoilupöytien ääreen, lau-
tasille kertyi Seijan ja Juuson paistamia 
vihanneksia, Sirkan tarjoilemaa taika-
soosia (Anun salaisella reseptillä valmis-
tettua) ja Merjan, Leenan ja Sirpan leik-

kaamaa lihaa. Näin oli täydellinen annos 
valmis nautittavaksi.

Aurinkoisen sään siivittäessä illan tunnel-
maa porukka nautti annoksistaan. Iloi-
nen puheensorina täytti minigolf-kentän 
tienoon ja karavaanarit olivat tyytyväisiä 
paisteihin. Erityisesti lammas sai kunnia-
maininnan.

Auringon vaipuessa pilvien taa, poruk-
ka alkoi pikkuhiljaa ajautua vaunuilleen. 
Kuka lepäämään, kuka kaveriporukan 
kanssa iltaa jatkamaan.

Säiden haltija suosi tapahtumaamme, au-
rinko paistoi ja vasta myöhemmin illan 
mittaan pilviä kerääntyi taivaalle. Onnek-
si oli aiemmin satanut, että tulet sai luval-
lisesti sytyttää. Joskus on jouduttu peru-
maan koko tapahtuma kuivuuden takia.

Kiitokset vielä Rapelon tiimille loistavas-
ta rosvopaistista ja eipä unohdeta kiittää 
myös toimikuntalaisia omasta panokses-
taan tapahtuman onnistumisessa.
Toivotaan, että ensi kesänä tapaamme jäl-
leen näissä merkeissä.

Koronakevään jälkeen saimme viettää 
erilaisen kesän. Rajoitukset määräilivät 
vielä toimintaa ja tapahtumia järjestettiin 
suppeammin. Onneksi kesä oli lämmin ja 
vierailijat saivat saapua alueelle. 
Koronasta huolimatta Maisan upea laituri 
saatiin talkoovoimin valmiiksi ja teiden 
kuntoa parannettiin huomattavasti. Alu-
eelle saatiin uusia kausipaikkojakin ja pal-
jon uusia karavaanareita. 

Tulevia tapahtumia:

23.- 25.10.    Siivoustalkoot
30.10- 1.11. Valojuhla
 4.- 6.12       Puurojuhla

Tultiin ulos syömään ja 180 annosta lampaan ja possun lihaa maistuivat.. 

Asta ja Pekka Heikkilä Urjalasta

Jonna ja Markus Metsävuori sekä Miia 5v 
ja Elli 3 v Toijalasta tykkäsivät alueesta
- eka kertaa Maisasssa. Uimaranta sai 
kiitosta

Upea kesäilta siivitti mukavasti nautintoa herkullisen aterian lomassa

Rosvopaistihenkilöt kuopalla työssään ...ja herkkuruoan jakelu voi alkaa

Nostalgiaa Maisassa kesällä 
2020:
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Lempäälässä asuva Marjo Laurila 
liittyi SF-Caravan Pirkanmaa ry:n 
jäseneksi kesäkuun alussa ja sai 
numerokseen tasaluvun 170000. 

Kuvassa keskellä Marjo Laurila ja 
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja  
Olli Rusi oikealla ja SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n puheenjohtaja 
Sakari Lepola vasemmalla on-
nittelukäynnillä Marjo Laurilan 
luona.

Lisätietoja Caravan-lehden net-
tisivulta: 
https://caravan-lehti.fi/pin-
nalla/sf-caravanin-jasennumero-
170-000-meni-lempaalaan/

Kuva: Pirjo Rättyä

KEVÄTKOKOUS
Kokouksessa käsitellään:
- hallituksen laatima toimintakertomus
- tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä pää 
  tetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
- päätetään vastuuvapauden myöntämi 
  sestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- käsitellään kokoukselle esitetyt asiat:
- Sirkku Syrjälä-Uusitalon esitys leirintä 
  maksuista

Ohjelma:
klo 10.00 kahvitarjoilu ja jäsenkorttien  
                tarkastus
klo 11.00 kokous alkaa

SyySKOKOUS
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään sunnuntaina 
27.9.2020 Kokoushotelli Murikanrannassa, 
Kuterintie 226, Terälahti, välittömästi 
kevätkokouksen jälkeen.

Kokouksessa käsitellään:
- päätetään hallituksen jäsenmäärästä
- valitaan joka toinen vuosi hallituksen  
  puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet  
  erovuoroisten sijaan
- valitaan tilejä tarkastamaan kaksi (2)  
  tilintarkastajaa ja 
  kaksi (2) varatilintarkastajaa tai tilintar 
  kastusyhteisö
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja  
   talousarvio seuraavalle vuodelle
- päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Kevätkokous&Syyskokous
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n sääntömääräinen 

kevät- ja syyskokous 
sunnuntaina 27.9.2020 

Kokoushotelli Murikanrannassa, Kuterintie 226, Terälahti.

Kokouskutsu

- käsitellään kokoukselle esitetyt asiat: 
- Pekka Olssonin esitys kirjanpidon,   
  vakuutusten ja kaasu- ja sähkötilausten  
  kilpailuttamisesta
- käsitellään hallituksen esitys sääntöjen  
  muuttamisesta

Kokousmateriaali ja jaetaan kokouksessa 
ja siihen voi etukäteen tutustua Maisan-
salon ja Vankkurimännikön toimistoilla 
16.9.2020 jälkeen.

SF-Caravan Pirkanmaa ry
Hallitus

Tervetuloa!

SFC-jäsennumero 170000 Lempäälään



Ilmoitusasiat
SF-Caravan Ylä-Savo ry 40v juhla 13.6.2020, 
johon aiemman päätöksen mukaan Sakari Le-
polan piti kutsuttuna osallistua, on peruttu ja 
pidetään myöhemmin ilmoitettuna aikana.

Talousasiat
Päätettiin että DataIT Oy, F-Securen lisenssit 
päättyvät tarpeettomina 21.6.2020. 

Yhdistyksen toimisto.
Päätettiin, että toimisto on saatettava asian-
mukaiseen käyttöjärjestykseen. Avain vain 
hallinnon toimihenkilöiden käyttöön.
Päätettiin että yhdistyksen toimiston arkisto on 
saatettava järjestykseen.
Työryhmäksi valittiin, Tiina Vaskuu yhdessä 
aluevetäjien kanssa.

Toimikuntatyön vapaavuosietuus. 
Asiaa mietitään perustetun työryhmän kes-
ken, asiaan palataan elokuussa, kun työryh-
män ehdotus on valmis. Toimikuntaohjeiden 
päivityksessä työryhmä miettii, onko ns. apu-
toimikuntalaisen edut samat kuin varsinaisen 
toimikuntalaisen. 

Hallitusjäsenten kulukorvaukset vuodelle 
2021
Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys hallituksen 
jäsenten kulukorvauksista vuodelle 2021 esi-
tettäväksi syyskokoukselle seuraavasti:
Puheenjohtajalle korvataan yhdistyksen asi-
oiden hoitamisesta palkkana enintään 650 €/ 
6 kk.
Tehtävään liittyvistä matkoista, edustuksista 
ja muista yhdistyksen asioiden hoitamiseen 
liittyvistä matkustamis- ja majoituskuluista 
aiheutuneet kustannukset korvataan omal-
la tai hallinnassaan olevalla autolla tehtyinä 
Verohallinnon päätöksen   enimmäismäärän 
mukaisesti ja julkisilla kulkuneuvoilla tehtyinä 
todellisten kulujen mukaisesti, ja muut teh-
tävään liittyvät kulut erillisen kuluselvityksen 
perusteella. 

Varapuheenjohtajalle korvataan yhdistyksen 
asioiden hoitamisesta palkkana enintään 
400 €/6 kk. 

Hallituksen jäsenille korvataan yhdistyksen 
asioiden hoitamisesta palkkana enintään 
200 €/6 kk.

Hallituksen kokouksiin osallistumisesta mak-
setaan kilometrikorvaus 0,25€/km, tai julki-
sella kulkuneuvolla kuljettaessa kyseisen 
matkan todelliset kulut. Muista, hallituksen 
päätöksellä tehtävistä, tai kyseisen tehtävän 
välttämättömästä hoitamisesta aiheutuneet 
matkakulut korvataan omalla tai hallinnassaan 
olevalla autolla tehtyinä Verohallinnon päätök-
sen enimmäismäärän mukaisesti ja julkisilla 
kulkuneuvoilla tehtyinä todellisten kulujen mu-
kaisesti. 

Hallituksen jäsenille myönnettiin kausikortti-
etu 550 € ja sähkö alennetulla hinnalla 0,16€/ 
kWh. Kaasu 11kg hinta 20,00€. Mikäli sähkön 
ja/tai kaasun ostohinta muuttuu, tarkistetaan 
myös näiden hinnat hallituksen jäsenille. Mi-
käli hallituksen jäsen ei käytä kausikorttietua, 
myönnetään hänelle maksuton vieraspaikka-
oikeus alueilla siten, että kustannus ei ylitä 
kausikorttiedun määrää.

Toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 
2021
Päätettiin toimihenkilöiden kulukorvauksista ja 
toimikuntaetuuksista seuraavaa:

Tiedotustoimikunnan puheenjohtajalle korva-
taan tehtävien hoidosta aiheutuneita palkkana 
enintään 600 €/6 kk. 

Sihteerille ja varasihteerille (hallituksen sihtee-
ri) korvataan tehtävien hoidosta aiheutuneita 
palkkana enintään 400 €/6 kk

Taloudenhoitajalle korvataan tehtävien hoi-
dosta aiheutuneita palkkana enintään 
1 000 € /6 kk. 

Hallituksen kokouksiin osallistumisesta mak-
setaan kilometrikorvaus 0,25 €/km, tai jul-
kisella kulkuneuvolla kuljettaessa kyseisen 
matkan todelliset kulut. Muista, hallituksen 
päätöksellä tehtävistä, tai kyseisen tehtävän 
välttämättömästä hoitamisesta aiheutuneet 
matkakulut korvataan omalla tai hallinnassaan 
olevalla autolla tehtyinä Verohallinnon päätök-
sen enimmäismäärän mukaisesti ja julkisilla 
kulkuneuvoilla tehtyinä todellisten kulujen mu-
kaisesti. 

Toimikuntaetuudet vuonna 2021, aluetoi-
mikunta ja tiedotustoimikunta. 
Aluetoimikuntien jäsenten edut ovat kausikort-
ti 550 €, sähköetu 0,16 €/kWh.

Kaasu 11kg hinta 20,00€ ostohintoihin perus-
tuen. Mikäli sähkön ja/tai kaasun ostohinta 
muuttuu, tarkistetaan myös näiden hinnat toi-
mikuntien jäsenille.

Alueisännän palkka/hlö on 1 500 €/6 kk. Alu-
eisännän tehtävien hoitoon liittyvät matkakulut 
korvataan omalla tai hallinnassaan oleval-
la autolla tehtyinä Verohallinnon päätöksen 
enimmäismäärän mukaisesti ja julkisilla kul-
kuneuvoilla tehtyinä todellisten kulujen mukai-
sesti. 

Kaikki edellä mainitut kulujen laskut hyväksyy 
yhdistyksen taloudenhoitaja, paitsi talouden-
hoitajan kululaskut, jotka hyväksyy puheen-
johtaja.

Sääntömuutosehdotus.
Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä sääntö-
muutosesitys siihen kokouksessa hyväksytyin 
muutoksin. Sääntömuutokset ovat vielä hy-
väksytettävä liitossa sekä yhdistyksen jäse-
nistöllä syyskokouksessa. Sääntömuutosesi-
tyksen keskeisin asia on siirtyminen kahden 
vuosikokouksen mallista yhden kokouksen 
malliin jossa syksyllä pidettävässä kokouk-
sessa käsitellään nykyisen kevät- ja syysko-
kouksen asiat samassa kokouksessa. Esitys 
muutoksista on seuraava:

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen 
kokous. Toimeenpanevana elimenä on hal-
litus. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. 
Vuosikokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, 
milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten vaatii. Vaadittu ylimää-
räinen kokous on pidettävä kuudenkymmenen 
(60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus 
sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on jul-
kaistava yhdistyksen hallituksen määrää-
mässä, jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, 
sähköpostina tai jäsenille jaettavassa tiedot-
teessa tai yhdistyksen nettisivuilla julkaistulla 
ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää 
ennen kokousta. 
Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni 
jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella 
jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheen-
johtajalla, kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole 
yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä. 
Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies 

Tiedote       
hallituksen päätöksistä

Nro 2/2020
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käyttää.
Yhdistyksen hallitus voi päättää, että ko-
koukseen voidaan osallistua myös postitse 
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun tekni-
sen apuvälineen avulla, mistä on mainittava 
kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi 
mainittava, jos kokoukseen postitse tai tekni-
sen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen 
puhevallan käyttäminen on rajoitettua.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan rat-
kaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa 
arpa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään 
syys-marraskuussa:
1 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
2 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus
3 hyväksytään kokouksen esityslista
4 esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja ti-
lintarkastajan tai tilintarkastajien lausunto
5 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille
6 vahvistetaan toimintasuunnitelma
7 vahvistetaan yhdistykselle suoritettavien liit-
tymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8 vahvistetaan talousarvio ja päätetään hal-
lituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja 
korvauksista
9 Päätetään hallituksen jäsenmäärästä
10 valitaan joka toinen vuosi hallituksen pu-
heenjohtaja
11 valitaan vuosittain hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle
12 Valitaan edustajat ja heidän varahenkilön-
sä liiton kokouksiin. Ehdokkaat liiton hallituk-
seen valitsee yhdistyksen hallitus.
13 valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja varatilintar-
kastajaa tai tilintarkastusyhteisö.
14 käsitellään jäsenten vähintään 30 vuoro-
kautta ennen kokousta hallitukselle esittämät 
asiat sekä hallituksen valmistelemat muut 
asiat.

9 § YHDISTYKSEN HALLITUS 
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä 
on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu 
puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) ka-
lenterivuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme 
(3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka 
valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi ker-
rallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain 
puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan.
Hallitukseen ehdolle vaalikelpoisia ovat ai-
noastaan ne ehdokkaat, jotka jäsenet ovat 
asianmukaisesti ilmoittaneet yhdistyksen hal-
litukselle viimeistään 60 vuorokautta ennen 
vuosikokousta ja joilta on mainittuun ajankoh-
taan mennessä saatu kirjallinen suostumus 
ehdokkaaksi. Hallituksen jäsenen toiminta-
kausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuo-
den alusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 
puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolel-
taan yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan 
sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kut-
susta.  Hallituksen kokoukset voidaan pitää 
kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen 
jäsenet siihen suostuvat.
11§ TILIT
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Hallituk-
sen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeis-
tään kuusikymmentä (60) vuorokautta ennen 
vuosikokousta.  Yhdistyksen talouden ja hal-
linnon tarkastaa vuosikokouksessa valittu1-2 
tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö, jonka 
tulee suorittaa tarkastus ja antaa siitä kirjalli-
nen tarkastuskertomus hallitukselle viimeis-
tään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen 
yhdistyksen vuosikokousta. 

Vankkurimännikkö
Männikön toisen kesätyöntekijän 
palkkaus.
Hyväksyttiin aluevetäjiltä ehdotus, että toista 
kesätyöntekijää ei palkata, vaan Tuula Aronen 
ja Matti Mäkelä hoitavat tehtävää puolipäiväi-
sesti. 
Vankkurimännikön toimistojen aukioloaikoja ei 
voida lisätä henkilöpulan vuoksi

Maisansalo
Pienoisgolf
Maisansalon kausipaikkalaiselta on saatu tar-
jous radan korjauksesta.
Kustannukset materiaalit n. 2 255,00€, työn-
osuus 2 000,00€
Tarjoukseen sisältyy, että työn osuudesta voi-
taisiin korvata osa vuoden kausikortilla..

Tiedotustoimikunta
Yhdistyksen nettivastaava
Pasi Sivula ehdotettiin nettivastaavaksi, ja hän 
otti tehtävän vastaan.

Hämyt
Kokous pidetty 6.6.2020
Drivessä on lista Hämyjen edustajista, jotka 
palautetta vastaan saavat yöpyä yhden vrk:n 
veloituksetta alueilla.
Toiveena heiltä alueille on, että toimistoilla tar-
jottaisiin aktiivisesti Hämyralli-passia.
Hämyjen karaokekisojen järjestelyistä on yh-
teyshenkilö Heikki Lahtinen.
Seuraava kokous Sahalahdessa 20.9, budjetti 
200,00 € 

Caravan Huiput ry
 Päätetään Caravan Huiput vapaakorttien saa-
jat.
 
Caravan huippujen sähköpostikokoukset ovat 
pidetty.

Vapaakorttien saajat ovat seuraavat;  
 Heikki Lahtinen
 Sirkka Jokiaho
 Pasi Sivula
 Jouko Kinnunen
 Ilpo Pekkanen
 Sakari Lepola

Kevät- ja syyskokous 
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksen 
huomionosoitukset.

Ehdotuksia muistamisiin pyydetään aluevetä-
jiltä ja hallituksen jäseniltä. Muistamiset säh-
köpostipäätöksellä, 2-3 nimeä. 
Muistamisiin ehdotus Harri Järveläiseltä, että 
tulevaisuudessa voitaisiin valita jäsenistöstä 
vuoden karavaanari. Ehdotus hyväksyttiin ja 
Harri Järveläinen lupasi laatia kriteerit seuraa-
vaan kokoukseen.

Kevät- ja syyskokouksen kutsu on toisaalla 
tässä lehdessä.

Lisätietoja 
Sakari Lepola
puheenjohtaja
p. 0400 425198 
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Puh:
Kassapalvelut 044-7541 041

Päivittäistavarat 044-7541 042
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Meillä itse kullakin henkilö- ja yhtei-
sötasolla on tavoitteena kehittää ja 

parantaa tuotteita, palveluja, toiminto-
jamme ja töitämme. Voimavarat ei vaan 
riitä kaikkeen ja siksi meidän on tehtä-
vä ensisijaisesti niitä asioita, jotka ovat 
oleellisimpia ja tärkeimpiä. Nykyään on 
entistä vaikeampi saada mm. talkoopo-
rukkaa kasaan. Sitä paremmalla syyllä 
on tehdä oikeita asioita.
Sisäistämällä Herra Pareton lainalaisuu-
den, voimme löytää tehokkaamman ta-
van ajatella uudella tavalla ja kohdistaa 
voimavarat oleellisiin kohteisiin.
Italialainen taloustieteilijä Vilfredo Pa-
reto teki  aikoinaan kuuluisan havainton-
sa, jonka mukaan 20 % Italian väestöstä 
omistaa 80 % kaikesta omaisuudesta. 
Tämä on ”Pareton laki”, joka tunnetaan 
yleisimmin  20/80 prosentin sääntönä.
Asiat jakautuvat keskimäärin suhteessa 
20 % ja 80 %. Asialle ei ole mitään tie-
teellistä tai matemaattista selitystä, asiat 
vaan jakautuvat näin. Suhde voi vaihdel-
la esimerkiksi 15/85 % tai 25/75 % jne.

Ilmiö löytyy miltä tahansa elämän alu-
eelta, se on hyvin yleismaailmallinen. 
Esimerkkejä ovat mm. seuraavat: 
- 20 % asiakkaista tuo 80 % myynnistä
- 20 % tuotenimikkeistä tuo 80 % myyn- 
   nistä
- 20 % varastonimikkeistä muodostaa 
  80 % vuosikulutuksesta
- 20 % tupakoijista polttaa 80 % kaikesta  
   tupakkamäärästä
- 20 % työkaluista vastaa 80 % niiden                    
   käytöstä

- 20 % maapallon valtioista aiheuttaa 
   80 % ilmasto-ongelmista
- 20 % terveydenhuollon asiakkaista  
   aiheuttaa 80 % kustannuksista
- 20 % rikollisista tekee 80 %  kaikista
   tehdyistä rikoksista
- 20 % autoilijoista aiheuttaa 80 %  
   autoilijoiden aiheuttamista liikennerik 
   komuksista

Esimerkkejä löytyy loputtomasti.

Mikä sitten säännön opetus on?
KOHDISTA KEHITTÄMISVOIMAVA-
RAT SIIHEN PIENEEN (20%) OSAAN, 
JOKA EDUSTAA SUURINTA (80%) 
ARVOA.
Näin voit lisätä omaa tehokkuuttasi ja 
saavuttaa tavoitteita tarkoituksenmukai-
sin ponnistuksin.
Säännön arvo on siinä, että se ohjaa kes-
kittymään tärkeisiin asioihin, niihin 
20 %:iin asioista, jotka todella merkitse-
vät eniten (80%).  Periaatetta voi sovel-
taa lähes kaikilla toiminnan osa-alueilla. 
Sen avulla voi keskittää toimenpiteet tai 
resurssit asioihin, joissa ne tuottavat par-
haat tulokset. Eniten sitä on käytetty – ja 
parhaat tulokset saavutettu – asiakkai-
siin, tuotteisiin ja varastoihin kohdistu-
vissa toimenpiteissä. Muita osa-alueita, 
joihin periaatetta voi soveltaa, ovat esi-
merkiksi laatu, kustannukset ja henki-
löstö.
Pareton periaate voi auttaa sinua työs-
kentelemään tehokkaammin!  Tärkeintä 
olisi keskittyä niihin 20 prosenttiin työ-

UUSI TAPA AJATELLA
Irma & Raimo Johannes Marttila
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Rapinkorventie 8, Nokia (Kankaantaan teollisuusalue) www.autojani.fi 

• HUOLLOT • KORJAUKSET • PELTITYÖT
• MAALAUKSET • KATSASTUSPALVELUT

tehtävistä, jotka tuottavat 80 prosenttia 
tuloksista. 

Mistä tulos tulee? (muutama poiminta 
alkupään esimerkkeihin)
Ketkä 20 prosenttia asiakkaista tuottavat 
80 prosenttia tuloksesta? Miten voisit 
lisätä tällaisten asiakkaiden määrää? Mi-
ten voisit karsia asiakkaistasi sitä 20 pro-
senttia, joka vie 80 prosenttia asiakas-
palvelijoiden ajasta, muttei kuitenkaan 
tuota mitään? Mikä tuotteesi tai työteh-
täväsi tuottaa eniten? Jos jokin työtehtä-
vä vie paljon aikaa, muttei anna mitään, 
mieti, miten voisit muuttaa työtapojasi. 
Voisiko tuottamattomasta työtehtävästä 
luopua?
Varastonimikkeistä se pieni osuus on 
syytä ostaa sopivissa ostoerissä ja varas-
toida järkevästi varastokirjanpitoineen, 
koska siitä saatava hyöty on suurin.
Entä tupakoijat? Onko syytä panostaa 
ennaltaehkkäisevästi siihen pieneen tu-
pakoijamäärään, josta saadaan suurin 
hyöty?

Onko yhdistyksen jäsenistöstä 20 % nii-
tä, jotka tekevät 80 % kaikista töistä??? 
Miten saada muitakin mukaan?

Maapallolla on n. 200 valtiota. Niistä 
säännön mukaan 40 valtiota aiheuttaa 
suurimmat päästöongelmat. Tuskinpa  
Suomi kuuluu tähän ryhmään? Onko 
“syylliset” löydyttävä aivan muualta ja 
toimenpiteet suunnattava sinne?
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Henkilö- ja asuntoautojen sekä 
-vaunujen hajunpoisto eli otsonointi

Yllätys, yllätys, campingin tiskihuo-
neessa törmäsimme uutuustuottee-

seen, kun yhdellä tiskarilla oli ihmeen 
helppo siivota grillijäämät  grillikorista, 
melkein pelkkä huuhtelu olisi riittänyt.  
Seuraavalla kauppareissulla oli pakko 
hankkia samanlainen grillauskori itselle-
kin Puuilon myymälästä.
Starcuisine grilli-& uunikori tekee kok-
kailusta helpompaa ilman sotkua ja stres-
siä, kun ei tarvitse pohtia grillin puhdis-
tusta. Korilla voi valmistaa ruokaa myös 
uunissa.

- Korissa on tarttumaton pinta.
- Ruoka-aineet eivät pääse putomaan riti-
län läpi grillin sisään.
- Säilyttää ruuan mehukkaana ja mauk-
kaana.
- Uudelleen käytettävä ja vaivaton puhdis-
taa.
- Voi käyttää grillissä tai uunissa.
- Monikäyttöinen, voi valmistaa lihaa, ka-
laa, äyriäisiä, kasviksia, munia jne.
- Voi pestä astianpesukoneessa
- Kestää 260 astetta kuumuutta.
- Vältä kosketusta tulen kanssa, älä käytä 

teräviä välineita, käytä muovisia ta puisia 
välineitä.
- Koreja on kahden kokoisia, pienempi 
18x28x3 cm (hinta 8,00 euroa), suurempi 
28x35x4 cm (hinta 15 euroa).

Kokemustemme perusteella voimme suo-
sitella koreja karavaanarin ruoanlaittotar-
peisiin.
Tuotteita myyvät mm. Puuilo, Keskinen,
Halpa-Halli, K-rauta ja Kärkkäinen.

KOKKAILE MUKAVASTI 
ILMAN SOTKUA JA STRESSIÄ
Irma ja Raimo Johannes Marttila

Suurempi kori riittää perheannosten kokkkailuun. Kori sopii hyvin Cramer-grillin ritilälle mitoituksensa suhteen.

Ensimmäinen kokeilu pienemmällä korilla, jolla kahden hengen 
sieni-pekonipallerot kypsyivät mehukkaiksi herkuiksi.
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Teollisuustie 6 (Maskun halli) 33470 Ylöjärvi   l   p. 03 730 3993  l  ark. 9.30-17, la 10-14

Vaihto mahdollinen ja erittäin 
joustavat rahoitusehdot!
Uusien autojen hintoihin lisätään toimitusmaksu 900 €

UUDET MATKAILUAUTOT JA -VAUNUT MEILTÄ
Hyvin varustellut CI Elliot -matkailuautot Ford-alustalla, Weinsbergin retkeilyautot ja Knaus matkailuvaunut sekä -autot 

saatavilla Ylöjärven myymälästämme nopealla toimituksella. Autot saatavilla myös automaattivaihteistolla!

Kysy lisää:
Caravan-myyjä 
Marko Mäkinen
0444  999 908

CI KYROS 4 ELITE 
2,3 M-JET 140 HV

NYT HINTAAN 

55 256 €

www.ysitienauto.fi @ysitienauto @ysitienauto

Knaus 700 MEB 
Platinuim Selection 

2,3 M-JET 140HV 
Automaatti 

NYT HINTAAN 
77 000 €

CI Elliot 65XT 
2,0 TDCI 

170HV ALDE
NYT HINTAAN
69   816€



MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Männikön kesä

Kesäkuun alkoi ihanan lämpöisenä tuo-
den taas pitkän hiljaiselon jälkeen kara-
vaanarit alueelle. Mukavaa on ollut myös 
huomata, että kaiken kaikkiaan kiinnos-
tus tätä harrastusta kohtaan on lisäänty-
nyt huomattavasti. Pikkuhiljaa on pystyt-
ty myös nostamaan palveluiden tarjontaa 
lähemmäksi normaalia, kun Suomen hal-
litus ja terveysviranomaiset ovat suoneet 
helpotuksia koronarajoituksiin.

Muun muassa tiukkoja rajoituksia sau-
nakävijöiden määrissä pystyttiin helpot-
tamaan ja Männikön Huvipubi avattiin 
ensikerran kesäkuun puolessa välissä. 
Hieman päänvaivaa aiheutti järjestää ti-
lat niin, että jokaiselle asiakkaalle oli oma 
istumapaikka riittävillä turvaetäisyyksillä, 
mutta asia ratkaistiin niin, että Huvipubin 
tanssitila muutettiin yhdeksi suureksi te-
rassiksi. 

Juhannus
Toimikunta piti palaveria hyvissä ajoin 
ennen keskikesän pääjuhlaa pohtien oh-
jelmatarjontaa. Koska useita rajoitteita oli 
vielä voimassa, ohjelma päätettiin pitää 
pienimuotoisena. Pääpaino oli luonnon 
suoma keskikesän kauneus, aurinko, läm-
min uimavesi ja loistava seura. Sekä tie-
tenkin se, mikä useammalle juhannuksen 
viettäjälle on yksi tärkeimmistä, nimittäin 
saunominen. Männikön kaikki saunat 
olivat kuumina aamuvarhaisesta aina ilta-
myöhään.

Saunomisen lomassa oli mahdollista poi-
keta nauttimaan virvokkeita Huvipubin 
isolla terassilla. Koska aukiolo rajoituk-
set olivat vielä voimassa, ja myynti päät-
tyi klo 22.00, toimikunta päätti laajentaa 
aukioloaikoja alkupäästä, tarjoten näin 
mahdollisuuden nauttia kesäterassin pal-
veluista oman aikataulun mukaan väljem-
missä tiloissa.

Superviikonloppu 24.-26.7.
Alueen vanha, mutta edelleen toimiva 
tunnuslause ”Vankkurit vierivät Virroille” 
toteutui monen karavaarin matkasuunni-
telmissa, sillä alueella oli väkeä runsain 
mitoin. Ja olihan tuo ohjelmatarjontakin 
monipuolinen. Aloittakaamme saunoista, 
kuten juhannuksena, saunomisen ystävil-
le tarjottiin taas tätä nautintoa yllin kyllin 

koko viikonlopun ajan. Koska toimintaa 
oli alueella runsaasti koko viikonlopun 
ajan, myös Männikön keittiöllä varau-
duttiin siihen, että aikaa ei välttämättä 
haluttaisi käyttää ruuan valmistamiseen. 
Päivän mittaan olikin tarjolla niin suolais-
ta kuin makeaa nautittavaa. Ja vielä illan 
huipennuksena oli mahdollisuus herku-
tella tuhti ja herkullinen illallinen.

Jo jokakesäiseksi perinteeksi muodos-
tunut lentopalloturnaus, pelattiin aurin-
gon paistaessa Männikön Beach kentillä. 
Männikön Höntsääjien aktiivi puuhanai-
nen, Taina Hanhinen, ehti lyhyesti pelien 
tiimellyksessä kommentoimaan, että fiilis 
on loistava ja kivasti on taas uusia pelaajia 
kentillä. Koska itse en kuulu lajin tuntijoi-
hin, pääset tutustumaan paremmin tun-
nelmiin Höntsääjien omalla palstalla. 

Lapsille oli ihan oma turnaus minigolf- 
radalla. Kaiken kaikkiaan 14 lajin taitajaa 
osallistui kisaan. Männikön väki kiittää 
kaikkia osallistumista, tuloslista oli seu-
raava; 

Lasten minigolf-turnauksen voittajat:

Parisarja:
1. Niki & Pyry
2. Halla & Alisa

Alle 7v:
1. Richard

10-11 v:
1. Antti sekä Topi (jaettu 1 sija, 
 samalla pistemäärällä)
2. Rasmus
3. Iida

4. Mico
5. Oona

12-13v:
1. Niki
2. Nenna
3. Manu

Yksi viikonlopun kohokodista oli myös 
karaoke, vihdoin päästiin laulamaan. 
Koko kesän sitä oli jo kovasti toivottu, 
mutta toimikunta halusi ensin perehtyä 
huolellisesti turvallisuuteen. Ja kun per-
jantaina laulu alkoi, oli kuin jokin pato 
olisi auennut. Laulajia ja laulusta nauttivia 
riitti yllin kyllin. Laulajien joukossa oli 
ehkä myös heitä, jotka halusivat hieman 
harjoitella lauantain varsinaisia Männi-
kön karaokekisoja varten. 

Karaokekisapäivä, lauantai alkoi jännittä-
vissä merkissä. Itse laitteisto oli ehkä tottu-
nut hiljaiseloon, eikä sitten suostunutkaan 
lähtemään käyntiin. Onneksi tekniset on-
gelmat saatiin kuntoon ja kisan alku vii-
västyi ainoastaan puolituntia. Kisan juon-
taja Tapio Leppämäki, eli Leppis aloitti 
esittelemällä tuomariston. Tänä vuonna 
tuomaristoon kuuluivat Kati Luhtala, OP 
Ollila ja Seppo Kontula. Tämän jälkeen 
sitten alkoi itse kisa. Kuten aina, laulajat 
ovat taitavia tulkitsijoita ja he osaavat ot-
taa yleisön mukaan esitykseen. Tuomaris-
ton laskettujen yhteispisteiden mukaan 
voittajia ovat seuraavat kilpailijat. 

Karaoketulokset:

Lapset 8-12 v:
1. Nenna Leppänen

Minigolfin palkintojenjako
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Nuoret 13-16v:
1. Aleksi Faltin

Naiset:
1. Miia Östring 
2. Sari Juntunen
3. Anne-Mari Hiivanainen

Miehet:
1. Toni Ahonen 
2. Tino Faltin 
3. Toni Heininen

Naiset + 60v:
1. Tarja Kamila
2. Paula Kotioja-Koivisto

Miehet + 60v:
1. Jouko Aho
2. Jorma Salmi
3. Pentti Peltonen

Onnea voittajille vielä kerran. Kilpailu oli 
samalla myös karsinta Hämyjen karaoke-
kilpailufinaaliin, jotka järjestettiin 15.8. 
Vankkurimännikössä. Männikköä näissä 
kisoissa edustivat Nenna Leppänen, Alek-
si Faltin, Jouko Aho, Toni Ahonen, Tarja 
Kamila ja Miia Östring.

Tulevat tapahtumat
Siivoustalkoot, aluepalaveri ja peli-/po-
keri-ilta 18-20.9

Syksyiset tapahtumat aloittavat perinteiset 
siivoustalkoot, eli varaudutaan jo hieman 
tulevaan talveen ja siivoillaan paikkoja 

kesän jäljiltä. Tuona viikon loppuna pi-
detään myös aluepalaveri, avoin tilaisuus 
kaikille tuoda keskusteluun aluetta kos-
kevia asioita. Eikä myös unohdeta haus-
kanpitoa, sillä pitkästä aikaa Huvipubissa 
järjestetään peli-/pokeri-ilta.

Kaamoskemut ja naamiaiset 2.-4.10.

Lokakuussa jo mennään vahvasti vuoden 
pimeintä vuoden aikaa ja parhaan piris-
tyksen siihen tuo taatusti hauskat kaa-
moskemut. Vuosi vuodelta karavaanarit 
ovat näyttäneet, että mielikuvituksella ja 
kekseliäisyydellä ei ole rajoja asuvalin-
noissa. Joten varmaan on, että pukuloistoa 
nähdään myös tänä vuonna. Miten tämä 
erikoinen vuosi näkyy asuissa, sitä odot-
takaamme mielenkiinnolla. Luvassa myös 
orkesteritanssit.

Muuta kuulumista

Mennyt vuosi on ollut kaikin puolin eri-
koinen, mutta onneksi kesä on ollut ihana 
ja pääsimme taas nauttimaan karavaana-
riharrastuksesta, kuka matkaillen kau-
niissa kotimaassa, kuka nauttien kausi-
paikalla rentoutumisesta. Hyvää syksyä 
kaikille toivottaen, moikataan kun taas 
kohdataan, joka tienpäällä tai Männikössä

Kesäkahvilassa palvelivat Minna ja Riku Aikuisten sarjojen karaokevoittajat:
Eturivi: + 60 v: Jouko Aho ja Tarja Kamila
Takarivi: Aikuiset: Miia Östring ja Toni 
Ahonen

Karaokejuontaja Leppis

Karaokevoittaja
Nuoret 13-16 v
Aleksi Faltin

Karaokevoittaja
Lapset 8-12 v
Nenna Leppänen

Karaoketuomaristo: Kati Luhtala, OP Olli-
la ja Seppo Kontula
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Koronan takia kaikki lentopalloturna-
ukset peruuntuivat keväältä ja alku-

kesältä koko Suomessa, jonka vuoksi tämä 
oli hyvin odotettu ja toivottu tapahtuma. 
Oli ilo nähdä palloilukavereita, sekä van-
hoja tuttuja ja suuri joukko uusia kasvoja 
turnauksessamme.

Tapahtuma aloitettiin perinteisesti per-
jantaina takkatuvalla infotilaisuudella ja 
joukkuearvonnoilla. Palloilijoita olikin 
ilmoittautunut ennätysmäärä!!
Lentopalloon saimme 8 joukkuetta ja 
biitsiin samoin 8 joukkuetta. Joukkueet 
nimettiin viime vuoden tapaan karavaa-
narihenkisesti asuntovaunujen ja asunto-
autojen merkkien mukaan.
Koko viikon sadekuurot epäilyttivät pe-
laajia lauantain sään osalta, mutta olin 
tilannut jo kuukausia aiemmin auringon- 
paisteen lauantaille. Niinpä pelit vihellet-
tiin käyntiin lauantai-aamuna kymme-
neltä auringonpaisteessa. Mikäpäs siinä 
oli nauttia peleistä, auringosta, musiikista 
sekä hyvästä seurasta.

Kahvilakin oli tuotu takkatuvalle viereen, 
josta sai pientä suolaista ja
kahvia sekä lettuja. K-market Virrat, 
kauppiaat Juha Rajaniemi ja Sari Lam-
mi sponsoroivat pelaajia hienosti vichyil-
lä, lähdevesillä ja laatikollisella banaaneja, 
jotka olivatkin tarpeen, kun pelit pelattiin
nonstoppina.
Lentopalloa tahkottiin reilut 20 ottelua. 
Biitsiin tuli saman verran otteluita.
11 tunnin peliurakoitten jälkeen viimein 
saatiin joukkueet paremmuusjärjestyk-
seen.
On se hienoa, kun meillä on kaksi huip-
pukuntoista kenttää, muutoin pelit pelat-
taisiin useampana päivänä.
Samaan aikaan järjestetty saunatapahtu-
ma mahdollisti myös hienosti pelaajille 
saunomisen pelien jälkeen.

Sunnuntaina oli sitten arpajaiset sekä pal-
kintojen jako Huvikummun terassilla.

TULOKSIA:

Lentopallo, 3 parasta joukkuetta:

1. KABE (Teija Karvinen, Perttu Hanhi-
nen, Harri Widen, Marko Virta)
2. ADRIA (Kauko Rautio-Visuri, Aki 
Väyrynen, Rauno Nousiainen, Pinja)
3. HYMER (Mika Kouhia, Ilpo Virkki, 
Jani Tainio, Topi)

Biitsi, 3 parasta joukkuetta:

1. FENDT  (Päivi Seijari, Mika Mäkelä)
2. CHAUSSON (Tuukka Seijari, Ilpo Virk-
ki)
3. TABBERT  (Anne Murtonen, Toni 
Ahonen)

Suuret kiitokset kuuluvat kaikille pelaa-
jille, te teitte onnistuneen turnauksen ja 
viikonlopun.
Erityiset kiitokset kuuluvat myös sponso-
reillemme:
Panama Ravintolat ja 
Taksi Ari Luostarinen 
(hiekkakuormat kentille)
Velimark 
(lentopalloverkko)
Lidl 
(palkinnot ja arpajaisvoitot)
K-market Virrat 
(vichyt, vedet ja banaanit)
Risto Kesseli, Vidma Oy
(mainosvideot)
Vankkurimännikkö

Eikä tämä kaikki onnistu ilman talkoo-
henkeä! 
Kiitos Männikön Höntsääjät

Taina Hanhinen

Lentopallo- ja biitsiturnaus  
24.-26.7.2020 Vankkurimännikössä, vol 6.
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Asentajankatu 2, 33840 Tampere
Puh. 0400 896 996
info@janglas,fi 

Avoinna: 
ma-pe klo 8.00-16.30
www.janglas.fi 

JOS MATKAILUAJONEUVOLLE SATTUU TAPATURMA 
- KORJAAMME SEN KUNTOON!

MATKAILUAJONEUVOJEN VAURIOKORJAUKSET:

• vahva kokemus matkailukaluston erilaisten pintamateriaalien korjaamisesta
• korjaamme niin kohokuviopinnat (kuulavasarointi) kuin sileätkin pinnat   
   ilman, että koko pintaelementtiä tarvitsee vaihtaa, jolloin korjaustoime 
   pide on huomattavasti nopeampi ja kevyempi toteuttaa. Jos elementti 
   on kuitenkin vaihdettava, niin sekin onnistuu.
• suoritamme vahinkotarkastuksen ja laadimme kustannusarvion kaikillle  
   vakuuutusyhtiöille.

Hiekalla pelaaminen onkin jo vähän raskaampaa         Pelejä 20 lentopallossa ja saman verran biitsillä. Huh, huh...       



Nyt on hurjaa kaamostunnelmaaja 
melkoisia virityksiä niin kasvoissa 
kuin vaatteissakin - sekä aikuisil-
la että lapsilla. Tule pelkäämättä 
mukaan, hauskaa tulee olemaan. 
Ja orkesteri soittaa tanssittavan 
musiikin. Katso tarkempi ohjelma 
myöhemmin netistä.

18.-20.9. 
SIIVOUSTALKOOT 
ALUEPALAVERI ja
PELI-/POKERI-ILTA
Tervetuloa Männikön 
monitoimiviikonloppuun. 
Löytyy ruumiillista työtä 
siivoustalkoissa, koko-
ustamista ja pelaamista. 
Mielenkiintoinen setti 
syysviikonlopun ratoksi.

2.-4.10.
KAAMOSKEMUT JA 
NAAMIAISET (orkesteri)

6.-8.11.
ISÄNPÄIVÄ

4.-6.12.
ISÄNMAALLISET 
ILTAMAT JA 
PIKKUJOULUT

31.12.
UUSIVUOSI

 Isää juhlitaan Männikössä - tottakai. 
Tervetuloa lauantain kakkukahville. 

Arvokasta ja hauskaa ja joulupukki!!! 

Vaihda vuosi Maisassa. Ilotulitus. 
Mainiota uutta vuotta! 
Orkesteritanssit.

2021

Kts. tarkemmat tiedot tapahtumistamme lähempänä ao. 
tilaisuutta nettisivullamme www.vankkurimannikko.fi sekä 
Facebook-sivuillamme.

Mahtavaa meininkia Mannikossa

Mukavaa menoa Maisassa

24.10. 
SIIVOUSTALKOOT
Haravat huiskivat ja 
kesätavarat laitetaan 
odottamaan ensi kesää 
varastoon. 
Syksyn tunnelmaillat 
kutsuvat. 
Tervetuloa!

30.10.-1.11.
VALOJUHLA (orkesteri)

6.-8.11.
ISÄNPÄIVÄ

5.12.
JOULU-
PUURO-
JUHLA

31.12.
UUSIVUOSI

Syksyn kohokohta, jossa saamme 
taas tanssia orkesterin tahdissa 
(Koronavarauksin). Taas koristellaan 
vaunun tai auton ympäristöä mitä 
upeimmilla värimaailmoilla ja alue 
loistaa upeassa valomeressä. Parhaat 
karavaanipihat taas palkitaan. Osal-
listu syksyn valotunnelmaan. Luvassa 
upea viikonloppu. 

Nyt juhlimaan isää Maisaan. Isälle ja 
perheelle kakkukahvit sen kunniaksi.

Puurot, yhdessäolo ja joulupukki. 
Hyvät eväät joulun etkoille. Tule!

Vaihda vuosi Maisassa. Ilotulitus. 
Mainiota uutta vuotta!

2021

Kts. tarkemmat tiedot tapahtumistamme lähempänä ao. 
tilaisuutta nettisivullamme www.maisansalo.fi sekä 
Facebook-sivuillamme.

18 Pica-viesti 3/2020



Pica-viesti 3/2020 19 



20 Pica-viesti 3/2020

Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi:
Tuula ja Sauli Aronen

Nyt haastateltavina ovat Tuula Aro-
nen ja  Sauli Aronen Paitsi aktiivisina 
karavaanareina, tunnetaan  Tuula myös 
Vankkurimännikön nykyisenä aluevetä-
jänä (Matti Mäkelän ohella) ja monissa 
toiminnoissa innokkaana osallistujana.

Mikä oli ensimmäinen kipinä, joka teki 
teistä karavaanarin: 

- Meidän karavaanarius alkoi perheen 
autourheiluharrastuksen myötä. Me 
harrastettiin perheenä jokamieskilpailuja. 
Kilpailut olivat usein kaksipäiväisiä ja 
tarvittiin paikka missä majoittua ne pari 
yötä.

Miltä tuntui ensimmäinen reissu kara-
vaanialueelle ja koska se tehtiin: 

- Olihan se uutta ja outoa, miten pitää 
toimia alueella. Ensimmäinen reissu  ol-
laan tehty Kalajärvelle kuusi vuotta sitten 
- ystävien suosittelemana paikkana.

Millaisilla vaunuilla/-autoilla olette 
tehneet karavaanarimatkaa: 
- Ensin liikuttiin kisoissa vuokratulla 
asuntoautolla ja asuntovaunulla. Kun 
saatiin kipinä reissaamiseen, hankittiin 
oma vaunu.

Milloin kävitte ensimmäisen kerran 
Vankkurimännikössä: 

- Vuonna 2016 juhannus oli ensimmäi-
nen kerta.

Mikä karavaanariudessa on hienointa: 

- Irtiotto arjesta, nähdä alueita ja liik-
kumisen vapaus. Saada  samanhenkisiä 
uusia ystäviä.

Mikä on muistorikkain karavaanimat-
kanne: 

- Eiköhän se ole ensimmäinen reissu 
omalla vaunulla. 

Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä 
muuta harrastusta voisitte harkita/tai 
harrastatte nykyisinkin: 

- Autourheilu on myös mieluinen 
harrastus vieläkin. Ei enää kilpailijana, 
nyt toimihenkilöinä. Nyt jännitetään 
kolmannessa polvessa kilpailevan Lennin 
crosskart-kisoja.

Miltä vapaa-ajan ja työn yhdistäminen 
Männikössä on tuntunut: 

- Onhan se ollut haasteellista yhdistää 
nämä kaksi aikaa vievää asiaa. Eikä tämä 
korona-aika ole helpottanut tilannetta 
yhtään. Työ Männikössä on haasteellista, 
mutta myös mielenkiintoista.

Mikä on haasteellisinta aluevetäjän 
roolissa:  

- Paljon uusia asioita hoidettavana ja 
saada aika riittämään.

Mitkä ovat Männikön lempitreffinne: 

- Keskikesän juhla eli Juhannus

 Mikä on parasta  Vankkurimännikössä: 

- Männikköön on aina mukava mennä. 
Siellä ovat tutut mukavat ihmiset ja ihan 
parhaat saunat.

Mitä terveisiä lähettäisitte Vankkuri-
männikköön tuleville vierailijoille: 

- Tervetuloa tutustumaan luonnonlähei-
seen ja hyvin hoidettuun karavaanialu-
eeseen. Unohtamatta Männikön saunoja, 
joita on paljon kehuttu. Tule ja tutustu 
itse Vankkurimännikköön!

Tuula työn touhussa
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Matkailuajoneuvon lommojen ja kolhujen 
korjaus on ammattilaisten työtä 

Jan-Peter Rekola Janglas Oy:stä on pitkän 
linjan ammattilainen matkailuajoneuvo-
jen vauriokorjauksissa

Kun saapuu Janglas Oy:n toimitiloihin 
Lakalaivaan, niin huomaa, että yri-

tyksessä hallitaan eri materiaalien vaati-
mat tavat korjata lommo- ja kolarivauriot 
ajoneuvoihin. Pelti- ja muoviosien korjaus  
tarvitsee erilaiset menetelmät, jotta vau-
rioitunutta kohtaa eri erota korjauksen 
jälkeen uudesta. Henkilöautoissakin on 
nykyisin paljon muoviosia, joiden korjaa-
minen on usein huomattavasti edullisem-

paa kuin uusien osien hankkiminen.
Pohjatyö on tehtävä huolellisesti ja eri 
materiaalien reagointiominaisuudet tulee 
ottaa tarkasti huomioon. Matkailuajoneu-

voissa on myös sileäpintaisten ohella pal-
jon  kohokuviopintaisia (kuulavasarointi) 
osia, jotka on myös mahdollista korjata, 
jolloin koko pintaelementtiä ei tarvitse 
vaihtaa. 

Lopullisen silauksen ajoneuvon korkea-
tasoiseen pintaan antavat oikein valitut 
maalilaadut.  Jan-Peter Rekola mainit-
seekin, että heidän käytössään on yhden 
maailman johtavan automaalivalmistajan 
PPG:n tuotteet ja yritykselle on myönnet-
ty myös PPG-Skandinavian laatu-, ympä-
ristö- ja takuusertifikaatti. Janglas Oy on 
kaikkien vakuutusyhtiöiden hyväksymä 
vauriokorjaamo ja automaalaamo. Myös 
tuulilasien vaihto ja korjaus kuuluvat 
Janglasin palveluohjelmaan. Verkostoitu-
minen eri maahantuojien kanssa nopeut-
taa varaosien saantia. Pitkään yhteistyötä 
on tehty mm. Caravan Erälaukon kanssa 
ja suuri osa varaosista tuleekin heidän 
kauttaan.

Korjauksen alkuvaiheessa pohjatyö on-
nistuneen lopputuloksen saavuttamisessa 
on kaiken a ja o

Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere Myynti:

Maisansalo
Vankkuri-
männikkö

Valmistuttaja: 
SF-Caravan 
Pirkanmaa ry

Sinappien 
mahtimakua

Tuliaisiksi tai 
itselle

Pirkanmaan Yrittäjät r.y. jäsen

Sellukatu 28
(Lielahden Gigantin vieressä)

Puh. 010 3222 710
Avoinna kesä-elokuussa ma-to 8-17, pe 8-16, la 9-14

www.kymppikatsastus.fi

TAMPERELAINEN PERHEYRITYS

55 €55 €

Esittämällä SF-Caravan jäsenkortin saat 
henkilö-, paketti- tai matkailuauton*) 

(max. 3500 kg) määräaikaiskatsastuksen 
Autoliiton jäsenhintaan päästömittauksineen

(norm. 71 €)
*) Ovia korotettu, joten 
myös alkovimallien kat-
sastus onnistuu hyvin.

Soita ja sinua palvellaan: 
044 284 7045/Vesa tai 044 280 7377/Jari

www.trp.fi  
Terälahdentie 1011, 34260 Terälahti

Renkaiden myynti, rengastyöt sekä 
ajoneuvojen huollot ja korjaukset.
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2020
Tapahtumakalenteri

M = Maisansalo    V = Vankkurimännikkö
 *) = orkesterimaksu
Tapahtumalista sitoumuksetta ja täydentyy 
myöhemmin. Yksityiskohtaisemmat tiedot aina 
lähempänä tapahtumaa netissä www.sfcpirkanmaa.fi
ja alueiden omilla Facebook-sivuilla

Kahvila RasinTupaKahvila RasinTupa
Tunnelmallinen kahvila oman keittiön 

leivonnaisilla, myös mukaan ostettavaksi.
Pitsapäivät pe-su.

Yksityistilaisuudet tarjoiluineen.
Karaoke joka kk:n

ensimmäinen lauantai-ilta.
Avoinna ti-su.

A-oikeudet
Vaskivedentie 1482, 

34710 Vaskivesi
www.satuluomus.fi 
P. 044 241 2085

SAVIKOSKI CARAVAN
T E R V E T U L O A

Savikoskentie 618 37910 Akaa
Minna Mäkinen, p. 040 5409 559

minna@savikoskicaravan.� 

Ota rohkeasti 
yhteyttä.

Olemme täällä 
teitä varten!

Määräaikaishuollot    alk. 165€
Auton noutopalvelu         20€
Sijaisauto huollon ajaksi    19€
Jopa 12 kk korotonta maksuaikaa
     Tarjoukset voimassa 31.12.2020

Edullinen Transit osaaja

Nuutisarankatu 6, 33900 Tampere    020 7661 000

www.rsh.fi     info@rsh.fi      Ma-Pe 7.00-17.00

RS Huolto Oy

Huolettomia kilometrejä
Turvaa itsesi ja matkailuautosi 

kattavilla liikenne- ja 
kaskovakuutuksillamme.

SUUNNITELLUT OHJELMAT: (varauksin)
SYYSKUU
18.-20.9.      Siivoustalkoot, aluepalaveri ja
                     peli-/pokeri-ilta                            V
24.10           Siivoustalkoot             M
LOKAKUU
02.-04.10.    Kaamoskemut (orkesteri)           V
23.-25.10.    Siivoustalkoot                              M
30.10-1.11   Valojuhla  (orkesteri)                  M
MARRASKUU
06.-08.11.    Isänpäivä             M
JOULUKUU
04.-06.12.    Isänmaalliset iltamat ja pikku-
                      joulut (orkesteri)                        V
05.12           Joulupuurojuhla            M

31.12.-03.01.Uusi vuosi (orkesteri)                 V
31.12.          Uusi vuosi             M     
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PUHEENJOHTAJA                                    MATKAPUHELIN         SÄHKÖPOSTI
Sakari Lepola                                          0400 425 198                         sakari.lepola@kolumbus.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen    0400 511 199                        harri.jarvelainen@gmail.com

SIHTEERI
Irkka Kihlström                                          050 524 8857           irkka.kihlstrom@luukku.com

TALOUDENHOITAJA
Anu Oikarinen                                                        taloudenhoitaja@sfcpirkanmaa.fi

HALLITUS
Markku Hölli     0400 632 436           markku.holli@hotmail.com
Harri Järveläinen    0400 511 199                        harri.jarvelainen@gmail.com
Juha Keulas                                          040 541 0065            juha.keulas@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871           heikkilahtinen71@gmail.com
Ilpo Pekkanen     040 510 1980                        ilpo.pekkanen@hotmail.com
Pasi Sivula     0400 562 906           pasi.sivula@lalopoint.fi   
Timo Vaahto     0400 567 390           timo.vaahto@gmail.com
Tiina Vaskuu                                                              050 3579 258                           tiina.vaskuu@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Ilpo ja Päivi Pekkanen     050 555 0368           toimisto@maisansalo.fi 
       
VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Tuula Aronen     050 464 6646           toimisto@vankkurimannikko.fi
Matti Mäkelä     050 555 0369           toimisto@vankkurimannikko.fi
Vastaanotto     043 214 0014           vastaanotto@vankkurimannikko.fi

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
/PICA-VIESTI
Jouko Kinnunen                                         0500 737 911            jouko.kinnunen@ideatutka.com

WEBMASTER/sivustojen päivitys
(sfcpirkanmaa.fi)
Pasi Sivula     0400 562 906           pasi.sivula@lalopoint.fi 

SF-CARAVAN PIRKANMAA Ry 
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi  
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi  

OMAT ALUEEMME:

VANKKURIMÄNNIKKÖ
Lakarintie 580, 34800 Virrat, 
puh. 043 214 0014
toimisto@vankkurimannikko.fi

MAISANSALO 
Kuterintie 34, 34260 Terälahti 
(Teisko), 
puh. 050 4123 123
vastaanotto@maisansalo.fi

www.sfcpirkanmaa.fi

Yhteystiedot



Matkailuautolla 
saapuvat 
sukulaisten 
suosikkivieraat

äin oli otsikoitu 
vastikään Misevas-
ta kertova juttu pai-
kallislehdessä. Ar-

tikkelissa Misevan toimitusjohtaja 
Miko Vatanen kertoi lukijoille, 
miksi leirintämatkailijat ovat toi-
vottuja vieraita jo siksikin, ettei 
heille tarvitse järjestää petipaikko-
ja ja kaikilla on luontevasti omaa 
tilaa vierailun aikana. Näihin sa-
noihin voi varmasti jokainen ka-
ravaanari yhtyä.

Hämeenlinnan kupeessa Turen-
gissa sekä Turussa toimipisteitään 
pitävä Miseva on kasvanut 30 pro-
sentin vuosivauhtia jo useamman 

N
vuoden ajan. Kasvu on syntynyt 
ennen kaikkea korkean asiakas-
tyytyväisyyden siivittämänä ja tällä 
hetkellä Miseva myy matkailuajo-
neuvoja n. 750 kappaleen vuosi-
vauhtia.

Misevan historia ulottuu 80- 
luvun lopulle. Kahdeksan vuotta 
sitten pikkupojasta asti matkai-
luajoneuvojen parissa kasvanut 
Miko Vatanen osti yrityksen isäl-
tään. Nykyisin Miko pyörittää yri-
tystä yhtiökumppaneidensa Lauri 
Huuskon ja Emilia Vatasen kans-
sa. Yhteensä työntekijöitä on kuu-
sitoista ja lisäksi kolme vakituista 
alihankkijaa. Misevalla laskettiin 

juuri, että henkilöstöltä löytyy Ca-
ravan-alan kokemusta yhteensä 
pitkälle yli 100 vuotta. Toiminnan 
joka tasolla on vahva sidos leirin-
tämatkailuun ja siihen liittyvään 
kalustoon, kun suuri osa henki-
löstöstä on karavaanareita itsekin.

Miseva on käytettyjen matkailu-
ajoneuvojen erikoisliike. Erikois-
tuminen on antanut erinomaiset 

mahdollisuudet keskittyä hallit-
semaan nimenomaan käytettyjen 
matkailuajoneuvojen käsittely, jo-
hon kuuluu esimerkiksi tarkasti 
määritellyt tarkastukset ja kosteus-
mittaukset. Myös Misevan viime 
vuonna lanseeraama Ostopartio 
on nostanut helppouden uudel-
le tasolle ajoneuvonsa liikkeeseen 
myyvien karavaanareiden keskuu-
dessa.

Painotie 2
14200 Turenki
010 235 0235

Tammimäenkatu 8
20320 Turku
010 235 0233

MYY MATKAILUAUTOSI- TAI 
VAUNUSI MEILLE!
Ostamme eri ikäisiä ja hintaisia matkailuautoja ja -vaunuja.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
Soita: Lauri (Turenki) 010 235 0235 • Juha (Turku) 010 235 0233 
Tai mene sivulle ostopartio.fi ja täytä lyhyt lomake. 
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen myynti@miseva.fi

Tehdään elämäsi 
helpoimmat kaupat!
www.miseva.fi

Vatanen pyörittää 
Misevaa yhdessä 
yhtiökumppaneidensa 
kanssa.
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