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OSOITTEENMUUTOKSET

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäsenten osoitetiedot 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, jasenrekisteri@karavaanarit.ﬁ tai muutoslomakkeella
https://www.karavaanarit.ﬁ/jasenyys/muutoksetjasenyyteen/.
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Maisansalon ja
Vankkurimännikön
nimikkomausteita
ruoanlaittoon

Maisan
Mainio
GRILLIMAUSTE
75 g

Männikön
Mainio
GRILLIMAUSTE
75 g

420
€
/plo

Maisan
MERISUOLA
220 g

Männikön
MERISUOLA
220 g

2 50
€
/plo

Myynti: molempien alueiden vastaanoton kioskeissa

Heikki Lahtinen

Puheenjohtajalta
Syksy tekee tuloaan, mutta lämmintä
on silti riittänyt mukavasti

K

ulunut kesä on ollut mielestäni hieno
ja mukavan lämmin, eivätkä kalliit
polttoaineiden hinnat ole liiaksi verottaneet matkailuakaan.
Itselläni matkustelu jäi kiireiden takia melko vähäiseksi, joten pyydänkin anteeksi
muilta alueilta, kun en käynyt kyläilemässä.

Maisansalossa
on ollut melkoista kuhinaa, kun mittavat alueen kunnostustyöt viivästyivät ja
venyivät pitkälle kesään. Lähes kaikki on
valmista ja matkailijoita on käynyt mukavasti. Toivon mukaan kukaan ei häiriintynyt liiaksi töiden aiheuttamasta haitasta.
Matkailijoilta on saatu positiivista palautetta alueen parantuneesta ilmeestä. Suuri
kiitos siitä kuuluu isolle ja ahkeralle talkooporukalle.

ty aikataulun mukaisesti, mutta hanketta
jatketaan kyllä syksyllä ja valmista pitäisi
tulla sitten tulevalle kaudelle.
Myös toimikunnan pienuus on ollut loppukesän huolenaihe Vankkurimännikössä. Nyt reippaasti hommiin ja muodostamaan toimikuntaa viimeistään ensi
kaudeksi. Kaikki osaavat ja pystyvät omilla teoillaan auttamaan näissä hommissa.
Molemmilla alueilla voi kääntyä alueisäntien puoleen, jos on intoa lähteä auttamaan. Alueisännät tietävät parhaiten mitä
hommia alueilla on, sekä missä voitte parhaiten auttaa.
Monilla alueilla on isäntävelvoite, mutta
meillä siihen ei pyritä. Keskustelua toki on
ollut siitä, miten toimikuntatyöhön saisi
enemmän houkuttelevuutta ja sitä kautta
tekijöitä. Kaikkien meidän tulee muistaa,
että talkootyöllä on suuri merkitys.

Kiitokset kaikille kesän tapahtumien tekijöille ja osallistujille. Ilman teitä tämä
homma olisi melko turhaa.

Hyvää karavaanarisyksyä!
Heikki
Ps.
Seuratkaa syksyn tulevia tapahtumia alueillamme, sekä mm.:
24.9.2022 Caravan messut Lahdessa
- omilta alueiltamme linja-autokuljetus
1.10.2022 yhdistyksen vuosikokous
Murikassa.

Hankkeessa oli yllätyksiäkin, sähköistyksen puutteet olivat niin huomattavia, että
niitä oli aivan välttämätön korjata tässä yhteydessä. Myös kallion löytyminen
muuten niin savipitoiselta alueelta toi lisähaasteita siirtoviemärin tekemisessä. Valtavasti ei auttanut yleinen hintojen nousukaan hankkeen taloudellista puolta. Mutta
nyt on hienot paikat.
Vankkurimännikössä
on ollut tasaisen rauhallista ja myös siellä
on matkailijoita piisannut. Huvikummun
suihkutilojen rakentamisessa ei ole edetPica-viesti 3/2022 3

Maisan
kuulumisia

Talvi jäi taakse ja kevät keikkuen yritti saada yliotetta.
Maisansalossa alkoi valtavan iso projekti:
Ns alakenttä meni täysremonttiin, sähköistä lähtien. Koko projekti toteutettiin
talkoovoimin, uskomatonta. Alakentän
projektin lisäksi, raivattiin traktorihallin
läheisyyteen uusi säilytysalue peräkärryille. Koko ison projektin ajan ruokahuolto
pelasi upeasti, naisvoimalla. Talkoolaisille oli tarjolla aamukahvit, lounas ja vielä
iltapäväkahvit. Vielä kerran sanon: Aivan
uskomatonta. Iso iso kiitos, jo tässä vaiheessa, vaikkakin työt eivät suinkaan ole
loppumassa. Syksyllä taas jatkuu. TV1
kävi kuvaamassa töitä paikanpäällä, ja
radion kautta oli kuuunneltavissa lähes
puolen tunnin haastattelut varapuheenjohtajan ja aluevetäjän kanssa.

Maisan alakentällä alkoivat istutukset

Talkooporukkaa ruokatauolla
Uutta pintaa ennen istutuksia

Sähkökaapelia maan alle

Remontissa mutteripaviljonkikin sai uuden sijainnin
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Olisiko sateellakin ollut vaikutusta tien kun- Ponttooni kesäksi paikoilleen
toon konehallin luona remontin aikana

Maisan
kuulumisia

Venelaiturin korjaukseenkin löytyi porukkaa

Vähän on vielä tässäkin puuhaa ettei ole väliinputoaja

Kekeä tarvittiin laiturihommissakin

Vilkasta kesä- ja heinäkuussa
Juhannus
Juhannuksena alakenttä oli valmis ottamaan vastaan vierailijoita. Ja heitä riitti.
Pubissa tanssitti FBI-Beat-yhtye. Ja vaikka väkeä oli todella paljon, minkäänlaista
häiriötä ei koko alueella ollut. Ja tietenkin
ne Juhannuskisat: Juhannuspäivänä oli
viritetty pyykkinaru pubin terassille, jolle 1 minuutin aikana tuli ripustaa mahdollisimman monta pyykkipoikaa. Kisa
oli sekä lapsille, että aikuisille. Aikuisten
pyykkipoikakisasta tuli tieto, että Raine
oli yöllä käynyt harjoittelemassa, ja voitti
samalla tuloksella kuin Kati 39 pyykkipoikaa. Iltapäivällä oli tietovisa, johon
siihenkin oli runsaasti osallistujia. Saatiin
”yllätysvoittaja” Ola. Lapsille oli mölkkykisa. Heitettiin kaksi kierrosta, joista toisen voitti Konsta ja toisen Roosa, joten
tasa-arvo toteutui.
Rompetori
Heinäkuulla voitiin sitten pitkästä aikaa
järjestää Rompetori. Myyjiä oli yli 20 ja
sääkin suosi tilaisuutta.

Putkea ja pönttöä asentamassa
Vetouistelutapahtuma
Heinäkuulla järjestettiin nuorille vetouistelutapahtuma. Seppo Aittokallio toi
oman vetoveneensä alueelle näytille. Valitettavasti sää ei ollut suosiollinen, vettä
satoi, mutta niin vain Konsta lähti Sepon
kanssa järvelle. Kyllä sinne olisi ollut vähän vanhempaakin ”nuorisoa” lähdössä,
mutta tällä kertaa oli ”ikäraja”. Rapelon
Riston ja Vaahdon Timon veneet olivat
myös lähdössä, jos olisi ollut tarvetta. No
eka kerta aina on eka kerta, ensi vuonna
uudelleen.

Nuorten vetokalastuspäivä. Konsta lähdössä, satoi tai ei.
Petankkikisa
Seuraavana viikonloppuna, sitten kisattiin
Sirpa ja Risto Rapelon johdolla petanque-kisaa. Ja jälleen satoi vettä, välillä ihan
kaatamalla. Mutta eihän karavaanarit kastua pelkää, joten kisa pelattiin. Joukkueita
oli 7. Hyvä Me. Voiton vei Rummukaisen
joukkue, johon kuuluivat Keijo Rahikainen, Jouko Nordman ja Kauko Rask,
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Maisan
kuulumisia
toiseksi tuli: Teem taimen: Timo Vaahto,
Reima Pinomäki ja Mikko Heinonen,
kolmas: Mustaherukat: Birgit Hartikainen, Terhi Klemi ja Pentti Hartikainen.
Rosvopaisti
Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna
olikin sitten todella odotettu Rosvopaisti, ja Sirpa ja Risto Rapelo jälleen kerran organisoivat possut ja lampaat väelle.
”Kipinämikot” aloittivat paistien tulen
valvonnan jo edellisiltana klo 21 maissa,
ja siitä aamuun saakka, vuoroja vaihtaen.
Innokkaita osallistujia oli taas odotuksen
jälkeen paljon. Pubin puolella päivällä pidettiin aluepalaveri monine kiinnostavine asioineen.

Petankin
parhaat

Petanquen kakkoset: Mikko Heinonen,
Timo Vaahto ja Reima Pinomäki

Petanquen voittajat: Keijo Rahikainen, ,
Jouko Nordman ja Kauko Rask

Petanquen kolmoset: Birgit Hartikainen,
Terhi Klemi ja Pentti Hartikainen

Ja kohta syödään, kunhan saadaan paistit
kuopasta. Vasemmalla Risto Rapelo, paistimestari monen vuoden ajan, avustajana
Matti Ruokolahti

Kyllähän tätä tapahtumaa on odotettu ja suosio oli jälleen suuri. Jo hyvissä ajoin - kun
vielä sääkin suosi - kerääntyi väkeä odottelemaan ja ihmettelemään paistien kaivamista
nuorioista ja sitten herkuttelemaan!

Täällä ne kypsyvät; possut ja lampaat,
nam!

Pieniä herkuttelijoita
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Rosvopaisti muhimassa jo yöaikaan

Jouko Kinnunen

Venetsialaiset - loppukesän kohokohta myös
karavaanareilla - kuvat Maisansalosta 27.8.
K

esän loppupuolella yksi odotetuimpia tapahtumia yhdistyksessämme ovat Venetsialaiset. Niinpä tänäkin vuonna saavuimme paikalle
monen vuoden kokemuksella nauttimaan kesän
viimeisestä viikonlopusta Maisansaloon.
Päivä oli helteinen ja odotukset korkealla. On kuitenkin melko harvoja tapahtumia, joihin saadaan
ulos yhdessä samaan paikkaan näin paljon väkeä
nauttimaan kesäillasta. Kaikilla mukana olleilla
olivat omat tuolit ja pöydät asettautuessaan rantasaunan viereisille nurmikoille. Maisansalossa
oli tarjolla kaikille makkaraa, salaattia ja patonkia
seka iltaa lämmittämässä upea venetsialaiskokko. Normaalistihan iltaa vietetään joko ystävien
kanssa vaunun tai auton edustalla tai sitten ollaan
sisätiloissa karaoken, tanssiorkesterin tai jonkin
juhlateeman ympärillä. Nyt ilma suosi ulkoilua lähes koko illan. Eli kun kuudelta aloitettiin, niin
saatiin nauttia mukavan leppoisesta alkuillasta
monen moisen puheensorinan säestämänä aina
noin klo 21.00 saakka.
Kaksi hanuristia oli paikalla viihdyttämässä yleisöä ja samalla tanssiakin sai saunan terassilla.

Väki sijoittui sopuisasti eri puolille rantanurmikon tuntumaan

TALVISÄLYTYSTILAA
Matkailuautoille siistiä uudehkoa säilytystilaa
osoitteessa Polunmäenkatu 29, 33720 Tampere.Uudehko korkea halli, korkeus 5,0 m. Kaksi
leveää nosto-ovea.Betonilattia, sähköt,
valaistus, ei lämmitystä.

Yhteydenotot: Jorma Pitkänen
P. 0500 623490 jorma.pitkanen@liningtec.ﬁ

Väki selvästi viihtyi, ja tunnelma oli korkealla.
Saimme kuitenkin sitten yllättäen säätietoviestin, että 9 minuutin päästä alkaa vesisade. Joku
muukin lienee kuullut saman asian, kun jotkut
ottivat heti varusteensa mukaan ja lähtivät kävelemään kohti omaa matkavankkuriaan. Ja sääennustus osuikin kohdalleen; yhdeksän jälkeen
alkoi vettä sataa roppakaupalla ja suurelle yleisölle tuli melko nopea lähtö oman katoksensa
suojiin. Tosin osa rohkelikoista jäi vielä saunan
terassille odottelemaan sateen loppumista mikä
sitten jonkun ajan päästä loppuikin.
Mutta kaiken kaikkiaan Venetsialaiset on mielestäni yksi parhaita yhdessäviihtymisen muodoista karavaanialueilla väheksymättä yhtään
niitä monia muita teematapahtumia, mitä vuoden mittaan alueilla tapahtuu.
Ellet ehtinyt tänä vuonna mukaan, niin varaa
aika kalenteristasi jo ensi vuodelle. Se kannattaa! Varaa kuitenkin paikkasi ajoissa, sillä jokainen matkailuajoneuvopaikka oli Maisansalossakin täynnä.

Tarjolla oli pientä iltapalaa, jota nautittiin upean kokon valossa

TAMPERELAINEN PERHEYRITYS
Esittämällä SF-Caravan jäsenkortin saat
henkilö-, paketti- tai matkailuauton*)
(max. 3500 kg) määräaikaiskatsastuksen
Autoliiton jäsenhintaan päästömittauksineen

*) Ovia korotettu, joten
myös alkovimallien
katsastus onnistuu
hyvin.

60
60 €€

(norm. 76 €)

Pirkanmaan Yrittäjät r.y. jäsen

Sellukatu 28

(Lielahden Gigantin vieressä)

Puh. 010 3222 710
Avoinna ma-to 8-17, pe 8-16, la 9-14
www.kymppikatsastus.fi
Pica-viesti 3/2022
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Jani Aho, SFC-171826

Hallitukseen
ehdolla olevien
esittelyt
Murikassa
pidettävälle
vuosikokoukselle
1.10.2022:
VALITSE NÄISTÄ
SEITSEMÄSTÄ
EHDOLLA
OLEVISTA OMAT
EHDOKKAASI.
Kts. sivut
8-10:

Moro.
Olen Tampereelta kotoisin, pitkin poikin maailmalla työskennellyt, nykyään Pirkkalassa asuva, vaunulla sujuvasti paikkakuntaa vaihteleva perheenisä
ja olen ehdolla SFC Pirkanmaan hallitukseen.
Ensipuraisu karavaanitouhuihin tuli joskus kymmenisen vuotta sitten, kun hetken mielijohteesta
vuokrasimme perheen käyttöön asuntovaunun. Siitä jäi muistoksi mukavia retkeilyhetkiä ja sen keikan
jälkeen oman vaunun hankinta olikin aina vähän
mielessä. Silti kaupoille asti ei muilta harrastuksilta ja reissaamisilta koskaan ehtinyt, kunnes entistä
pääministeriämme lainaten - yllättäen ja pyytämättä - tuli korona-epidemia, joka käytännössä lamaannutti muut harrastukset, esti tai kohtuuttomasti
vaikeutti ulkomaille matkustamista ja onnekkaasti
ohjasi mut uudelleen karavaanariharrastuksen pariin; tuli viimein hankittua se oma vaunu kesällä
2020. Olen siis karavaanarina vielä vähän untuvikko, mutta heti alusta asti täysin harrastuksen ympärivuotisesti mukanaan viemä.
Ammatikseni teen IT-alan konsultointia ja voin
tehdä työtäni missä vain, kunhan ollaan kännykän
kuuluvuusalueella. Niinpä viihdyn vaunuillen nykyään aina kuin mahdollista; vapaa-ajalla tietysti,
mutta teen myös usein töitä etänä ”vaunukonttorilla”. Mikäs sen mukavampaa, kun kahvinkeittopaikka on käsivarren ulottuvilla ja tauolle terassille on
matkaa vain sen pari metriä. Heti työpäivän päätyttyä olen jo valmiiksi siellä, missä yleensä haluan
vapaa-aikaanikin viettää.
Matkaseurana minulla on usein yliaktiivinen, huomionkipeä ja läheisriippuvainen kääpiöpinseri
Simo, joka pitää huolen siitä, ettei meno ole tylsää
eikä hiljaista. Perheeseeni kuuluu lisäksi puoliso,
yksi teini ja pari nuorta aikuista lasta. Puolisoni
viihtyy myös mukana reissuilla, mutta nuorison
houkuttelemiseksi en ole vielä löytänyt ihan oikeita
taikasanoja.
Hallituksessa haluaisin keskittyä kehittämään alueilla tekemisen mahdollisuuksia ja omaa markkinointiamme, jotta lisäisimme hienojen alueidemme
kiinnostusta ja näkyvyyttä entistä laajemmalle käyttäjäkunnalle. Pidetään kiinni niistä hyvistä asioista,
joita nykyinen jäsenistö pitää viihtymisen kannalta tärkeinä. Meillähän on kaikenlaista mukavaa
meininkiä; on biljardia (oma suosikkini), dartsia,
lentistä, tanssia, karaokea, pubia, saunoja, lenkkeilymaastoja, Maisassa jopa oma koirapuisto, lapsille
puuha- ja leikkimahdollisuuksia jne.
Mietitään kuitenkin samalla, voitaisiinko toteuttaa
jotain sellaista uutta, jolla alueistamme saataisiin
entistäkin mukavampia (ja ehkä nimenomaan toisista alueista edukseen paremmin erottuvia) paikkoja olla ja harrastaa ...tai vaikka tehdä etätöitä.
Tuolla jossain on vielä paljon ihmisiä, jotka haluaisivat tulla SFC Pirkanmaan vieraiksi tai aktiivisiksi
toimijoiksi, mutta eivät välttämättä vielä itse tiedä
sitä ;)
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Harri Huhtala
Hallituksessa olen toiminut vajaat 2 vuotta ja
keväästä 2021 varapuheenjohtajana.
- Motivaatiota ja innostusta on vielä jatkaa hallituksessa. Paljon on saatu aikaan, mutta paljon
on vielä tekemättä.
- Itse katson asioita, joita olen saanut vietyä eteenpäin hallituksessa, ovat investoinnit
Maisaan!! Kannoin suurta huolta vieraspaikkojen kunnosta sekä turvallisuudesta! Lähdin
viemään asiaa eteenpäin vahvasti hallituksen
sisällä, että asiat pitää saadaan liiton vaatimalle tasolle. Tein investointi- sekä yhdistyksen
budjetin vuodelle 2022 vuosikokoukseen, joka
hyväksyttiin.
- Nyt vieraspaikat ovat kunnossa. Sähkötöitä
joudumme vielä jatkamaan syksyn tai kevään
aikana. Seuraavaksi tärkeäksi hankkeeksi näen
Maisaan uuden huoltorakennuksen investoinnin lähelle jätevesipumppaamoa. Mitä pikimmiten, sen parempi. KOSKA sillä on valtava
tarve tällä hetkellä. Investoinnilla saadaan alapellon ja alakentän huoltopalvelut turvattua
sekä vieraille, että kausipaikkalaisille.
- Olen myös kontaktoinut säännöllisesti Tampereen kaupungin virkahenkilöitä sekä kaupungin johtoa. Asiat ovat koskeneet lähinnä
alueen investointeja sekä suunnitteilla olevia
mahdollisia kehittämishankkeita.
MITEN ETEENPÄIN:
- Mielestäni tulevan hallituksen yksi tärkeimmistä asioista on miettiä, miten yhdistyksen
olisi hallinnollisesti paras jatkaa eteenpäin?
Miettiä millaista synergiaetua saamme toimimalla nykyisellä mallilla. Pystymmekö kehittämään molempia alueita tasapuolisesti näin
toimimalla? Saadaanko hyvässä yhteistyössä
tarvittavat investoinnit vietyä maaliin tarvittavissa aikatauluissa? Pystytäänkö keskittämään
kaikki tarvittava energia molempien alueiden
jatkuvaan tehokkaaseen kehittämiseen ja ylläpitoon? Vai meneekö paljon energiaa muuhun
kuin hallitukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen?
Oma vahva näkemykseni on, että nykyistä johtamismallia on tehostettava/muutettava.
- Haasteita tuo myös nykyinen maailmantilanne yhdistyksen johtamiseen. Nykyisiä ja
tulevia haasteita ovat mm. tuotteiden hinnat,
niiden saatavuus, korona, energia jne. Näihin
haasteisiin vastaamaan tarvitaan yhteistyökykyinen, toimintakykyinen, sitoutunut ja asioihin nopeasti reagoiva hallitus.
NÄILLÄ MIETTEILLÄ VUOTEEN 2023
Toivon, että saamme runsaan osanoton vuosikokoukseen 1.10. Murikkaan.
TERVETULOA 1.10.2022!

Vesa Peltola

Raine Soutolahti

Timo Vaahto

Olen Vesa Peltola Akaan Taipaleen
kylästä. Työskentelen yrittäjänä Peltola Steel Oy:ssä, joka tuottaa erilaisia
rautarakenne-, hitsaus-, kuljetus- ja
nostopalveluja. Toimenkuvaani kuuluu myös sukutilallani maatalousyrittäjyys, joka on viljatila.

Hei!

Olen entinen pohjalainen, nykyinen
orivesiläinen. Seinäjoella olin rakennusalan yrittäjänä 25 vuotta. Lopetettuani yritystoiminnan, muutimme
Orivedelle, jolloin matka Maisansaloon lyheni 166 km:stä 50 km:iin.
Maisansalossa olemme vaimoni Seijan kanssa olleet vajaat 15 v.

Tässä muutama vuosi vedetty happea
aktiivisesta
karavaanarihommista.
Nyt olisi taasen virtaa toimia aktiivisena karavaanarina, joten olen lupautunut ehdolle yhdistyksemme hallituksen jäseneksi. Kokemusta on meidän
yhdistyksessä niin toimikuntatyöstä,
kuin alueisännän virasta ja hallitustyöskentelystä.
Yhdistystyöskentelystä on kokemusta
yli neljännesvuosisata.
Hallitustyöskentelyssä näen tärkeänä
yhteistyön kehittämisen ja alueita kehitetään niiden vahvuudet huomioon
ottaen. Karavaanareiden toiveet ja
tarpeet kasvavat koko ajan, joka tuo
kehityspaineita aluelle. Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä saamme alueemme toimimaan vielä paremmin.

Olen aiemmin toiminut kylpyläketjun
huoltopäällikkönä Tampereella ja sen jälkeen viimeiset reilut 20 vuotta yksityisenä
elinkeinonharjoittajana, jolloin työnkuvaani kuuluivat mm. ison hotelliketjun
sähkötyöt sekä -korjaukset sekä muutamien säätiöiden kiinteistöjen huollot ja
kunnossapito Tampereella.
Olen vaikuttanut Maisansalossa noin
kymmenen vuotta. Aluksi tehden lähinnä
alueen sähkötöitä ja syksystä -21 lähtien
toiminut aluevetäjänä vastaten myös remonttien aikaisista alueen sähköistyksistä
ja valaistuksista.
Sydäntä lähellä onkin alueen kehittäminen ja eteenpäin vieminen jotta kausipaikkalaiset sekä vierailijat viihtyvät.
Tuohon tähtääminen vaatii pitkän ajan
suunnitelmaa sekä pitkäjännitteistä työtä
asian eteen. Olen tuohon sitoutunut siitä
hetkestä lähtien, kun aloitin aluevetäjänä
Maisansalossa.
Yhdistyksen hallituksen mahdollisena jäsenenä tulen tekemään tietysti töitä yhdistyksen parhaaksi mutta ykkösprioriteetti sen jälkeen on Maisansalo.
Yhdistyksen toisella alueella Vankkurimännikössä on taas oma osaava porukka
joka tietää heidän tarpeet ja kehityssuunnitelmat varmasti kaiken parhaiten.

Hallituksessa olen ollut 4 vuotta, ja
vielä minulla olisi paloa jatkaa ja viedä
uusia kehittämishankkeita eteenpäin.
Liityin myös toimikuntaan, joten näen
konkreettisesti, mitä asioita pitäisi parantaa alueella.
Lähtökohtana minulla on jäsenistön
ja ennenkaikkea kausipaikkalaisten
eteen tehtävä työ.
En pelkää töitä, ja olen ollut monessa
projektissa mukana, joissa olen hyödyntänyt yritysajan tietoa.
On hienoa todeta, kuinka talkoohenki on herännyt, sillä kaikki talkootyö
sataa yhteiseen hyvään, sekä kasvattaa
yhteishenkeä.
Meillä on kaksi aluetta, joita täytyy ja
pitää päivittää aika ajoin.
Paljon on töitä, mutta yhteen hiileen
puhaltamalla onnistumme siinä.

Hallitustyöskentely aluevetäjänä helpottaisi ja nopeuttaisi asioiden läpi viemistä
sekä alueen kehitystä jatkossa huomattavasti joustavammin ja se olisi meidän
kaikkien yhteinen etu.
Nähdään Murikassa 1.10.2022.
Tervetuloa vaikuttamaan!

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA
Pica-viesti 3/2022 9

Hallitusehdokkaiden esittelyt...jatkoa edelliseltä sivulta:

Pentti Wallenius

Markku Valkama
SF-C 19698
Olen ollut yhdistyksen jäsenenä 40
vuotta. Aikaisemmin muutamia
kausia hallituksen jäsenenä ja toiminut eri toimikunnissa.
Tavoitteeni on kehittää alueitamme
niiden omien vahvuuksien avulla,
vierailijoiden ja kausipaikkalaisten
viihtyvyyden takaamiseksi.
”Vanhana” asiana ottaisin mukaan
myös sen kuuluisan karavaanihengen.
SF-Caravan Pirkanmaa on
yhteinen asiamme.

Minua on pyydetty ja haluan olla mukana jatkossakin hallituksesssa kehittämässä yhdistyksen harrastustoimintaa, molempia alueitamme, toimintaedellytyksiä ja - ympäristöä.
Hallitustoiminnassa tulee olla avoimmuutta
ja tiedottamista päätetyistä asioista. Hallituksen pitää myös tukea ja arvostaa alueidemme
toimikunta- ja talkootyötä. Toiminta pitää
olla rehtiä, reilua ja rehellistä. Kokemusta
minulla on vankasti karavaaniharrasteesta ja
toiminnasta, ensi keväänä tulee jo 40 vuotta
harrasteen parissa. Pitkä kokemus ja historia
on eduksi yhdistystoiminnassa. Aktiivisessa
toiminnassa olin jo 1984 syksystä yhdistyksessä. Alkujaan olin jo luomassa Maisansalon
aluetta 1985, joka on nyt käytössämme edelleen.
Pidän tärkeänä kehittää ja viedä eteenpäin yhdistyksen toimintaa ja hallituksen linjauksia.
Turvallisuus on aina ollut minulle tinkimätön
sydämen asia. Olin mukana SF Caravan liiton
turvatoimikunnassa 13 vuotta asiantuntijana
ja kouluttajana.
Nyt olen ”sinnikkäästi” ollut yhteyksissä Tampereen kaupunkiin hidasteen saamisesta
Maisansalon portin läheisyydessä olevalle
suojatielle, koska se on suuri liikenneturvallisuusriski ja ehdottomasti hidaste on saatava.
Meillä on kaksi hyvää, viihtyisää ja toimivaa
karavaanialuetta ja meillä on oltava kaksi
aluetta, yhdelle emme mahdu. Nämä alueet
tulee pitää tasapuolisesti viihtyisässä kunnossa ja toiminnassa.
Minut on myös valittu SF Caravan Pirkanmaan hallituksen edustajana Caravan Huippujen hallitukseen. Tämä tarkoittaa myös sitä,
että minulla on tavallaan ”velvoite” kiertää
kaikki Caravan Huiput -alueet vuosittain ja
antaa palaute jokaisesta alueesta, ja tätä myös
toteutetaan.
Matkailuautolla liikumme ympäri vuoden,
etupäässä kotimaassa ja etenkin SFC-alueilla.
Siellä näkee miten muualla toimitaan kesällä
sekä talvella ja mikä on alueiden viihtyvyys.
Myös sieltä saa monia ”vinkkejä” ja ideoita
toiminnan kehittämiseen.
Hallituksen pitää tukea ja palkita toimikuntatyötä, koska toimikunnan talkootyö on hyvän
toiminnan ja tuloksellisen aikaansaamisen
perusta sekä yhdistyksemme etu.

10 Pica-viesti 3/2022

Ketä sinä
äänestät
tulevaan
hallitukseen
vuodeksi
2023?
Tule antamaan äänesi
yhdistyksemme
vuosikokoukseen
la 1.10. 2022
Murikkaan!

VUOSIKOKOUKSEN
RUOKAILUUN
ILMOITTAUTUMINEN
Mikäli haluat ilmoittautua omakustanteiseen lounaaseen ennen
vuosikokousta klo 11.00-13.00, niin
ilmoittaudu seuraavasti:
Ilmoittautumiset 25.9. mennessä:
- Maisansalon toimistossa
- Vankkurimännikön toimistossa
- Sähköpostilla:
toimisto@maisansalo.fi
toimisto@vankkurimannikko.fi
- Puhelin Apilla
- Ilmoittautuminen
nettiosoitteeseen:
sfcpirkanmaa.fi
Buffet-aterian hinta 15,80/hlö
- salaattipöytä
- broileria Murikan tapaan
- riisiä, uunijuureksia/ratatoullea
- jälkkärinä jäätelöä

Männikön
kuulumisia

V

ankkurimännikön kesä on ollut toimikunnalle työntäyteinen. Samalla
se on tuonut viihtyvyyttä vierailijoille.
Paikalla on ollut iso määrä ensikertalaisia.
Numeroista päätellen moni on tuore karavaanari, ja käynyt tutustumassa alueeseemme. Ja ovat viihtyneet.

30. TIKKAKISAT

Yksi iso tapahtuma oli 30. tikkakisat. Iso
kilpailijamäärä oli jälleen mukana, ja kisat veti läpi rutiinilla Peltomäen Jouko.
Samassa yhteydessä muistettiin Jorma
”Otto” Leinosta, joka 30 vuotta sitten toi
kisat Männikköön. Hän oli katsonut kisoja televisiosta, ja sai idean järjestää kisat.
Yhteys Dartsliittoon, lisätietoja, ja tuumasta toimeen.
Alkuun heitettiin suuressa teltassa, mutta
nykyisin on Huvipubin terassi näyttämönä. Paikalle saatiin Virtain Alkosta oluenmyyntilupa, vain sitä tilaisuutta varten,
ja tarkastaja seisoi ovella koko ajan. Tapahtuma laajeni välillä valtakunnalliseksi
karavaanareiden SM-kilpailuksi, ja sillä
oli erilaisia yhteistyökumppaneita matkan
varrella, ja osallistujia parhaimmillaan
150. Leinonen on hyvillään siitä, että kisat ovat jatkuneet. Kaikki on mennyt aina
hienosti ja ilman ongelmia. Häntä muistettiin omilla kisatikoilla ja rypälejuomalla.

Tikkakisojen palkitut

TIKKAKISOJEN TULOSTAULU
Paras tulos 1-9
Nuoret: Kauppinen Aatu 96
Naiset: Hietaharju Hanna 113
Miehet: Peltoniemi Erkki 156
Nuoret 301
1. Varonen Eemeli
2. Kauppinen Aatu
3. Leppänen Niki
Naiset 301
1. Kranni Päivi
2. Järvinen Johanna
3. Vilen Arja

Jorma ”Otto” Leinosta muistettiin Männikön tikkakisojen
perustajana ja Otto oli tuonut
mukanaankin myös vanhan
tikkakisojen T-paidankin Dartstunnuksin.

Miehet 501
1. Nurminen Sami
2. Koskimäki Hantta
3. Östberg Jyrki
Pica-viesti 3/2022
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Männikön
kuulumisia
SUPERVIIKONLOPPU

Perinteinen Superviikonloppu vietettiin
heinäkuun lopulla. Saunat olivat tulilla
pitkin päivää, ja myös uikkarisauna tarjolla. Iso tapahtuma oli lentopallokisa,
johon ensimmäiset saapuivat jo torstaina. Lapsille oli poniratsastusta, joka
olikin isossa suosiossa. Lisäksi hattaraa
ja poppareita. Takkiksella järjestettiin
ruokamyyntiä. ja kentällä oli pubiteltta
avoinna. Perjantain ohjelmassa oli lisäksi
karaokea, ja lauantaina jatkot olivat riihellä.
CARAMBA CUP
Taitoajo Caramba-Cupin osakilpailu
järjestettiin 13.8. Paikkana oli loistava
tehdasalue Visuvedellä, ja kisan isännöi
ansiokkaasti Venäläisen Jouko. Alueen
omistajat hoitivat pihan harjauksen, ja
antoivat tilat käyttöön. Harri Kangaspusu ja Jouni Neste ovat muutenkin olleet
hienosti mukana tapahtuman järjestelyissä. Toistakymmentä kilpailijaa olivat
tyytyväisiä tapahtumaan, ja heillä on aina
ollut ikäänkuin ryhmäalue Männikön
ruohokentällä majoittumiseen. Katsojia
oli paikalla parikymmentä.

Caramba-osallistujia

MÄNNIKÖN MÖLKKYSARJA
Männikön mölkkysarja saatiin myös päätökseen, ja ykköseksi heitti lähes täysin
pistein Pasi Sivula. Erkki Peltoniemi tuli
toiseksi, ja Kari Koivuniemi kolmanneksi.
VETERAANIAUTOJEN VIRRAT
Veteraaniautojen Virrat -tapahtuma
poikkesi jälleen Männikössä, jossa oli
yksi tehtävärasti. Viitisenkymmentä hienoa vanhaa autoa kiersi alueen, ja sai ison
määrän katsojia reitin varrelle.

MM-kiekko kiehtoi keväällä Huvikummun Huvi-Pubissa
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Carambassa oli myös tuotepalkintoja
KEVÄÄN JA ALKUKESÄN TOUHUJA JA TOHINOITA MÄNNIKÖSSÄ:

Otto ottaa viimeiset spurtit keväthangilla

Sauli
imuroi
rännit
puhtaiksi
ennen
kesäsateita

Männikön
kuulumisia

MÄNNIKÖN SUPERVIIKONLOPUN
LENTOPALLO- JA BIITSITURNAUS, VOL.8

Biitsin huikeaa finaalia

Lentiksen notkeutta nelihenkilöisin joukkuein

Nopeaan ne vuodet vierivät, nyt jo kahdeksas lentisturnausvuosi. Paikkansa
turnee on vakiinnuttanut heinäkuun viimeisen viikonloppuun ja paikkahan on
Vankkurimännikkö Virroilla. Tämä turnaus sopii erinomaisesti saunatapahtuman kanssa samalle päivälle, niin kerkeää
pelaajatkin saunoa urakan päätteeksi.
Jälleen saimme rentoon porukkaamme
paljon uusiakin kasvoja ja toivottavasti
intoa jatkaa pelejä kanssamme. Osallistujamäärätkin ovat vakiintuneet reiluun 30
henkeen ja 8 joukkueeseen vuosittain.

tuonut ruokailupisteen aivan kenttien läheisyyteen. Tarjolla oli täyteläistä pyttäriä
ja lettuja virvokkeiden kera. Suuri kiitos
tästä järjestelystä kuuluu Seijareiden toimikunnalle.

Perinteisesti viikonloppu alkoi perjantaina 29.7. joukkueiden arvonnalla takkatuvalla, josta olikin hyvä kirmaista talolle karaoketansseihin. Lauantai-aamuna
pelit käynnistyivät kymmeneltä, jälleen
hienossa ja lämpimässä säässä. Pelit jatkuivat erittäin tasaisina kahdella kentällä
musiikin tahdittamina. Iltapäivällä pidimme pienen evästauon, kun toimikunta oli

Pelien edetessä ja paremmuusjärjestyksestä pelatessa, pelit vain tiukkenivat. Olikin
aivan mahtavaa katsoa finaalipelien kovaa
tasoa ja joukkueiden tasaisuutta. Illalla
kuuden jälkeen saimme kuin saimmekin
kaikki joukkueet paremmuusjärjestykseen.
TULOKSET:
- 3 PARASTA JOUKKUETTA,
LENTOPALLO:
1. KABE: Aki Björksten, Maire Virkki,
Jan Lind, Mika Kouhia
2. BüRSTNER: Sanna Hinkkanen, Jere
Kannisto, Tapani Viinikainen, Päivi Seijari

3. DETHLEFFS: Teija Karvinen, Ilpo
Virkki, Mika Mäkelä, Taina Hanhinen,
Toni Ahonen
TULOKSET:
3 PARASTA JOUKKUETTA, BIITSI:
1. CARADO: Aki Björksten, Harri M.
2. FENDT: Mika Mäkelä, Atte Leppälä
3. CHAUSSON: Ilpo Virkki, Mika Kouhia
Haluankin kiittää kaikkia mukana olleita,
niin pelaajia kuin katsojiakin.
Erityiskiitokset kuuluvat sponsoreillemme: LIDL, K-MARKET VIRRAT,
S-MARKET VIRRAT

Taina Hanhinen
ja Männikön höntsääjät
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Haastattelijana Jouko Kinnunen

TULLAAN TUTUKSI:

Tuula Valtatie-Soutolahti ja
Petri Koskinen

Tällä kertaa haastattelemme Maisansalon uusia isäntiä. Raine Soutolahti jatkaa edelleen Maisansalon
isäntänä, mutta nyt lisääntyvien
tehtävien mukana isänniksi ovat tulleet myös Tuula Valtatie- Soutolahti
ja Petri Koskinen ja tässä heidän
ajatuksiaan :
TUULA VALTATIE-SOUTOLAHTI

Miten sinusta tuli karavaanari ja milloin?
- Kesämökki tuli myydyksi ja hommattiin miehen kanssa asuntoauto, olikohan
vuosi 2009 ?

Oletko tehnyt karavaanimatkoja muille
alueille ja kuinka kauas?
- Pisimmät matkat karavaanarina on
tehty miehen kanssa asuntoautolla Euroopassa.

Mikä karavaanariudessa on parasta?
- Tutustuu uusiin ihmisiin.

Millaisista karavaanitreffeistä eniten
pidät?
- Orkesterin kera treffejä.

Millaisia taitoja uskot eniten tarvitsevasi aluevetäjän tehtävissä?
- Monenlaisia ja kokoajan opitaan lisää.
Mitä haluat oppia aluevetäjän tehtävissä?
- Kaiken mikä kuuluu aluevetäjän tehtäviin.
Mitä hyviä puolia näet Maisansalon
karavaanialueessa?
- Maisansalo on hieno paikka, tänne
mahtuu paljon karavaanareita, lähellä
Tamperetta.
Mitä asioita Maisansalossa mielestäsi
pitäisi kehittää?
- Toimiston ohjelmisto toimivaksi meidän tarpeisiin, pub ja toimiston uudistamista ja paljon muuta kehitettävää löytyy.
Mistä töistä pidät karavaanialueella
eniten?
- Kaikista töistä.

Mitkä asiat aiheuttavat sinulle karavaanialueella ”stressiä”?
- Tekemättömät asiat, joita ei aina heti
ehdi tekemään vaikka pitäisi.
Pidätkö vastuun ottamisesta?
- Olen toiminut yksityisyrittäjänä vuosikymmeniä, joten tiedän mitä vastuunkantaminen on.
Miltä aluevetäjän tehtävä sinusta nyt
tuntuu?
- Ihan hyvältä, paljon on tehtäviä
Mitä terveisiä lähettäisit Maisansaloon
tuleville karavaanarivieraille?
- Lämpimästi tervetuloa Maisansaloon
viihtymään.
PETRI KOSKINEN

Petri tauolla

Tuula Maisansalon alakentän uusia istutuksia huoltamassa
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Miten sinusta tuli karavaanari ja
milloin?
- Perheelläni ja tuttavillani oli matkailuvaunu jo 80-90 luvulla. Silloin tuli vietet-

Millaisia taitoja uskot eniten tarvitsevasi aluevetäjän tehtävissä?
- Aluevetäjän tehtävässä on tarpeellista
osata hyviä vuorovaikutustaitoja, kun
toimitaan erilaisten osaajien kanssa.
Mitä haluat oppia aluevetäjän tehtävissä?
- Haluan oppia tuntemaan kaikkien meidän tiimin jäsenten vahvuudet.
Mitä hyviä puolia näet Maisansalon
karavaanialueessa?
- Maisansalon sijainti ison kaupungin
läheisyydessä tuo alueellemme eri harrastusten kautta paljon yöpyjiä.

Petri valmistautumassa kylmään iltaan
tyä satunnaisesti aikaa matkailuvaunussa.
Varsinaisesti harrastus alkoi vuonna
2008, kun ostimme vaimoni Marjan
kanssa oman yhteisen vaunun ja liityin
SFC Pirkanmaan jäseneksi.
Mikä karavaanariudessa on parasta?
- Liikkumisvapaus ja erilaisten ihmisten
tapaaminen.

Mitä asioita Maisansalossa mielestäsi
pitäisi kehittää?
- Haluaisin kehittää yhdistyksen toisen
alueen kanssa enemmän yhteistyötä, sillä
alueidemme erilaisuus on rikkaus, josta
löytyy paljon mahdollisuuksia.
Mistä töistä pidät karavaanialueella
eniten?
- Pidän ihmisten tapaamisesta, enkä koe,
että täällä toimiminen olisi työtä,vaan
mukavaa tekemistä.

Oletko tehnyt karavaanimatkoja muille
alueille ja kuinka kauas?
- Ollaan reissattu Pohjois-Norjassa sekä
Tanskassa, Saksassa ja Belgiassa. Suomessa ollaan vierailtu kansallispuistojen
lisäksi monella eri SFC-alueella sekä
kaupallisilla alueilla.
Millaisista karavaanitreffeistä eniten
pidät?
- Sellaiset treffit ovat mukavia, missä
kaikilla on hauskaa!
Mitkä asiat aiheuttavat sinulle karavaanialueella ”stressiä”?
- Kun hoitaa hommat, niin ei tule stressiä.
Pidätkö vastuun ottamisesta?
- Kyllä pidän, sillä on hienoa toimia
ihmisten parissa ja saada auttaa ihmisiä.
Miltä aluevetäjän tehtävä sinusta nyt
tuntuu?
- Elämä ja arki pysyy mielenkiintoisena,
kun olen nyt saanut uuden luottamustehtävän hoitaakseni.
Mitä terveisiä lähettäisit Maisansaloon
tuleville karavaanarivieraille?
- Tervetuloa meille, täällä on mukava olla
kaikenlaisten ihmisten parissa!
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NAUTI SYKSYN
TUNNELMASTA

Rinta-Jouppi Caravan

Katso lisätiedot osoitteesta RINTA-JOUPPI.COM

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402
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LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

Irma/Raimo Johannes Marttila

CROCS-NIKSI

Oletko myymässä vaunuasi?

Ota yhteyttä:
• matkailuvaunut
• varusteet ja varaosat • huollot
Tutustu matkailuajoneuvoihimme meillä:

p. 050 4311100 • www.botniacaravan.fi
Katsastustie 2, Kauhajoki • botniacaravan@gmail.com

”Voi samperi, kun harmittaa…, kun melkein joka kerta saunareissulla lähes aidot
crocsit vaihtavat omistajaa.” Näin totesi
yksi vaasalainen karavaanari, kun usein
löylyjen jälkeen saunaterassilta löytyy
vain loppuunkulahtaneet tossut.

Teksti ja kuva: Irma Marttila

Mutta ei mitään hätää, jatkossa omat
crocsit säilyvät, kun merkkaa omansa reikien läpi nippusiteillä. Nippusiteitä löytyy
joka makuun, jos värianalyysi sitä edellyttää. Juhannuksena samainen karavaanari
tehosti juhlapyhää kiinnittämällä nippusiteiden päähän Suomen pienoisliput.

TARKKANA TULEN KANSSA
Pahimpana hyttyskautena sattui tulenarka
tapaus, kun karavaanari laittoi hyttyskierukan saavuttamaan itikoiden kartoittamiseksi. Pian tämän jälkeen hän piipahti
vessassa. Palattuaan sieltä hyttyset olivat
tipotiessään, mutta pöydällä ollut koko
kierukka oli roihahtanut kerralla palamaan. Vaikka kierukka oli kuvan mukaisessa kotelossaan, roihu oli kuumentanut
pöytäliinan ja muovisen pöydänkannen
sulamispisteeseen. Luultavasti kuuma ke-

VALTUUTETTU TOYOTA-MERKKIHUOLTO
- Toyota-määräaikaishuolto

- 30 €

- sisältää Toyota Relax-turvan. Alennus vain
tällä kupongilla. voi käyttää myös muihin huolto- ja
korjauspalveluihin määräaikaishuollon yhteydessä
- Kausihuolto 159 €
Katsastuspaketti 49 €
sis. öljyn max. 4,5 l ja suodattimen
- huollon ja korjauksien yhteydessä
sekä 13-kohdan tarkastukset.
- sis. päästöt, käytön ja viranomaismaksut
- Sijaisauto huollon ajaksi 29 €
Ilmastointihuolto 59 €
sis. polttoaineen, vakuutuksen ja
- mahdollisesti lisättävä kylmäaine veloite
60 km ajoa.
taan erikseen
UUSI PALVELU:
Kysy myös Huoltoykkkösen edulliHuollon palveluautomaatti, tuo
nen rahoitustarjous!
Tarjous voimassa 15.12.2022 asti.
ja nouda 24/7
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
- katso kotisivulta lisätietoja
Luoe koronatiedotteemme kotisivulta
Puh. 010 666 4927 • huoltoykkonen.fi
huolto@huoltoykkonen.fi
Sellukatu 1, 33400 Tampere, ”Lielahti”

säsää oli herkistänyt koko kierukan kerralla syttymään.
Kesän vaihtuessa tummuvaan syksyyn,
tunnelmaa luomaan sytytetään erilaisia
kynttilöitä, roihuja ja tuikkuja matkakaluston ympärille. Tällöin on syytä muistaa roihahtamismahdollisuuden takia,
että tulet sijoitetaan riittävän etäälle teltoista, vaunuista ja autoista. Mikäli paikalla ei ole jatkuvaa valvontaa, tulet on
syytä sammuttaa siksi ajaksi.

OSAAVA
AUTOKORJAAMO
PIRKKALASSA
Huollamme:
Erikoisalaamme
• Henkilöautot
Mercedes-Benz
• Pakettiautot
kalusto
• Kuorma-autot

VALTUUTETTU NISSAN-MERKKIHUOLTO

- 40 €

Alennus vain tällä kupongilla. Voi käyttää myös
muihin huolto- ja korjauspalveluihin määräaikaishuollon yhteydessä.
UUSI PALVELU:
- Kausihuolto 159 €
HUOLLON PALVELUAUTOMAATTI,
sis. öljyn max. 4,5 l ja suodattimen
TUO JA NOUDA 24/7
sekä 13-kohdan tarkastukset.
- katso kotisivuilta lisätietoja
- Sijaisauto huollon ajaksi 25 €
Ilmastointihuolto 59 €
-sis. polttoaineen, vakuutuksen ja 60
-mahdollisesti lisättävä kylmäaine
km ajoa.
veloitetaan erikseen
- Katsastuspaketti 49 €
Nissan Assistance -tiepalvelu
-sis. päästöt, käytön ja viranomais
-määräaikaishuollon yhteydessä
maksut.
veloituksetta. Voim. 12 kk ajan
Kysy myös Huoltoykkkösen edulhuoltoykkonen.fi
lien rahoitustarjous!

Puh. 010 666 4928
huolto@huoltoykkonen.fi
Sellukatu 1, 33400 Tampere, ”Lielahti”

Tarjous voimassa 15.12.2022 asti.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Luoe koronatiedotteemme kotisivulta

- Nissan-määräaikaishuolto

Vesalantie 4, 33960 Pirkkala
info@hyacenter.ﬁ • Puh. 050 576 0516
Aukioloajat: ark. klo 7.30-21, la klo 8-14
Muina aikoina sopimuksen mukaan
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Tapahtumakalenterisuunnitelma
2022
M = Maisansalo V = Vankkurimännikkö
Orkesteritansseissa orkesterimaksu
Tapahtumalista sitoumuksetta Yksityiskohtaisemmat tiedot aina lähempänä
tapahtumaa netissä www.sfcpirkanmaa.fi
ja alueiden omilla Facebook-sivuilla Vankkurimännikössä ja Maisansalossa

SYYSKUU
15.19. J. Eskelinen & Onnenkulkurit ork.
30.9. Ässät, vuoden tanssittaja 2021, ork.

M
M

LOKAKUU.
la 1.10- Yhdistyksen vuosikokous
Murikka
7.-9.10. Siivoustalkoot
V
15.10. Siivoustalkoot -lokakuu
M
29.10. Valojuhla ja Halloween, -orkesteri
M

21.-23.10. Kaamoskemut – Naamiaiset ja
Taxi Drivers (aluepalaveri)

V

MARRASKUU

11.-13.11. Isänpäivä – Kahvitus lauantaina

M, V

JOULUKUU

3.12. Pikkujoulut – Orkesteritanssit
V
10.12. Puurojuhla
M
31.12. Uusi Vuosi – Orkesteritanssit, ilotul. M, V
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Tutustu Virtain
matkailukohteisiin ja tapahtumiin

www.visitvirrat.fi

Tiedote
hallituksen
ilmoituksista ja
päätöksistä

Nro 3/2022

Ilmoitusasiat:
Maisansalon aluevetäjä Olavi Helander
on lopettanut työnsä 15.6.2022 aluevetäjänä Maisansalossa.
Hänen tilallaan jatkaa 15.6.2022 alkaen
Tuula Valtatie-Soutolahti.

136.3.2. Petri Koskinen on aloittanut
15.7.2022 Maisansalon kolmantena alueisäntänä Tuula Valtatie-Soutolahden ja
Raine Soutolahden rinnalla.

Maisansaloon on palkattu osa-aikainen
määräaikainen toimistotyöntekijä 8.8.8.9.2022

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n sääntömääräinen
vuosikokous lauantaina 1.10.2022 klo 13.00
(jäsenkorttien tarkastus klo 11.00 alkaen)
Kokoushotelli Murikanrannassa, Kuterintie 226, Terälahti

Kokouksessa käsitellään:

- hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan
lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
- päätetään hallituksen jäsenmäärästä
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
- valitaan tilejä tarkastamaan kaksi (2) tilintarkastajaa
tai tilintarkastusyhteisö
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavalle vuodelle
- päätetäään jäsenmaksujen suuruudesta
- käsitellään kokoukselle esitetyt asiat:
• yhdistyksen lakikulujen erittely
• oikeuden päätös Riitta Vähäahon kanssa
• Yhdistyksen jäsenen ehdotus yhdistyksen sääntöjen muu
toksesta koskien 8 § 1. kappaletta yhdistyksen vuosiko
kouksen pitopaikasta.
Ehdotus: ”Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen
kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus.
Vuosikokous pidetään yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja
hallitus kutsuu sen koolle sekä määrittelee kokouspaikan”.
• Kirjelmä Satu Pohjarannalta

Te r v e t u loa!

Kokousmateriaali jaetaan kokouksessa ja tilinpäätökseen voi
etukäteen tutustua Maisansalon ja Vankkurimännikön toimistoilla
tilintarkastuskertomuksen 2021 valmistumisen jälkeen.

OHJELMA LA 1.10.2022:

klo 11.00 -13.00 ruokailu ja jäsenkorttien tarkastus
klo 13.00 Kokous alkaa Murikan palloilusalissa
- kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua tai kokouksen
kulun/tauon yhteydessä
Murikan lounaalle á 12,00 e ilmoittautuminen joko SFC Pirkanmaan nettisivulla www.sfcpirkanmaa.ﬁ tai yhdistyksen apptiedostossa tai
toimisto@maisansalo.ﬁ,
toimisto@vankkurimannikko.ﬁ
25.9.2022 mennessä.

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
Hallitus
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Hämyt kisailivat karaokessa - meillä meni hyvin

Vankkurimännikön edustajat menestyksellisinä Hämyjen karaokefinaalissa

H

ämyjen karaokefinaali käytiin Leininrannassa 20.8.2022 helteisessä
säässä.
Koronan kuritettua tätäkin hienoa harrastusta, saatiin tänä vuonna finaali järjestettyä, kiitos Kaakkois-Häme ja Leininranta.
Karsinnoissa voittaneet Pirkanmaan yhdistyksen Vankkurimännikön edustajat
pärjäsivät kaikki pokaalien arvoisesti.
Tuomaristonkin palautteen perusteella
koettiin erittäin tasainen ja kovatasoinen
kilpailu.
Taina Hanhinen

TULOKSET

Karaokepokalistit

Lapset/nuoret
alle 8 v.
1. Oona Raita (Kangaslampi)
8 -12 v.
1. Nora Kokkonen (Kangaslampi)
13 -16 v.
1. Nenna Leppänen (Pirkanmaa)
MIEHET +60 v.
1. Pekka Hilden (Leininranta)
2. Markku Partanen (Lahti)
3. Jari Friman (Ydin-Häme)

MIEHET
1.Kari Grönthal (Ydin-Häme)
2. Henry Hintzell (Leininranta)
3. Mika Luhtala (Pirkanmaa)
NAISET +60 v.
1. Mervi Niinijärvi (Pirkanmaa)
2. Tuula Heinonen (Lahti)
3. Tuula Anttila (Ydin-Häme)
NAISET
1.Kirsti Hellsten (Leininranta)
2. Liisi Syväluoma (Lahti)
3. Sanna Ainasto (Pirkanmaa)

CARAVAN 2022 LAHTI

Renkaiden myynti, rengastyöt sekä
ajoneuvojen huollot ja korjaukset.
Soita ja sinua palvellaan:
044 284 7045/Vesa tai 044 280 7377/Jari
www.trp.fi
Terälahdentie 1011, 34260 Terälahti
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- Kuljetukset molemmilta alueiltamme

SF-Caravan Pirkanmaa järjestää bussikuljetuksen Caravan 2022 -messuille Lahteen
la 24.9.2022 molemmilta alueilta. Asiasta
ja varauksista tarkemmin nettisivuiltamme,
Facebook-sivuiltamme ja alueiden ilmoitustauluilta.

Loppu vuoden menoa ja meininkiä
Kts. tarkemmat tiedot tapahtumistamme aina
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme www.vankkurimannikko.ﬁ,
Facebook-sivuillamme ja puh.apissa.
Ja meillä on kivaa muinakin päivinä.
ERI

7.-9.10.
SIIVOUSTALKOOT

- mukavaa kuntoliikuntaa
viikonlopun ratoksi

11.-13.11.
ISÄNPÄIVÄ

- juhlakahvit lauantaina

31.12.
UUSI VUOSI

- ORKESTERITANSSIT

Oletko myymässä vaunuasi?

Ota yhteyttä:
• matkailuvaunut
• varusteet ja varaosat • huollot
Tutustu matkailuajoneuvoihimme meillä:

V
PALA
E
U
L
A

21.-23.10.
KAAMOSKEMUT

- älä pelkää pukeutua
teeman mukaisesti
TAXI DRIVERS tanssittaa

3.12.
PIKKUJOULU

- ORKESTERITANSSIT

Tervetuloa
viihtymään!
• HUOLLOT • KORJAUKSET • PELTITYÖT
• MAALAUKSET • KATSASTUSPALVELUT

Rapinkorventie 8, Nokia (Kankaantaan teollisuusalue) www.autojani.ﬁ

p. 050 4311100 • www.botniacaravan.fi
Katsastustie 2, Kauhajoki • botniacaravan@gmail.com
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Syyskuun orkesteritansseja:
Pe 23.9.
klo 21.30 alk

J. Eskelinen
& Onnenkulkurit

Tervetuloa tanssimaan ja nauttimaan
viikonlopusta Maisassa

la 15.10. Paikat puhtaaksi

SIIVOUSTALKOOT

Pe 30.9.
klo 21.00 alk

ÄSSÄT -vuoden
tanssittaja 2021

2 extraa viikonlopuksi: pe orkesteritanssit ja
la yhdistyksen vuosikokous!

la 29.10.

VALOJUHLAT JA
HALLOWEEN

• orkesteritanssit
• HW-pukeutuminen kiva

11.-13.11.

ISÄNPÄIVÄ

- juhlakahvit la 12.11.

la 31.12.

UUSIVUOSI

• mukavan musiikin tahdissa
• ilotulitus

la 10.12.

PUUROJUHLA

• joulupukki ym. jouluista
puuhaa

Tervetuloa!

Kts. tarkemmat tiedot ja ohjelmat tapahtumistamme
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme
www.maisansalo.ﬁ, Facebook-sivuillamme ja puh.apissa.
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Yhteystiedot
PuhelinApp: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sf.caravan.app
iOS: https://apps.apple.com/fi/app/sfc-pirkanmaa/id1566975008?I=fi

www.sfcpirkanmaa.ﬁ

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

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

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

HALLITUS V. 1.1.2022
ALKAEN
PUHEENJOHTAJA
Heikki Lahtinen

MATKAPUHELIN
040 553 4871

SÄHKÖPOSTI
heikkilahtinen71@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Harri Huhtala

044 980 3001

harrihuhtala1@gmail.com

SIHTEERI
Irkka Kihlström

050 524 8857

irkka.kihlstrom@luukku.com

TALOUDENHOITAJA
Heli Schroderus

050 300 9077

taloudenhoitaja@sfcpirkanmaa.ﬁ

HALLITUS
Taina Hanhinen
Joni Hietala
Harri Huhtala
Heikki Lahtinen
Pekka Olsson
Timo Vaahto
Tuukka Seijari
Pasi Sivula
Pentti Wallenius

040 508 3692
045 601 1582
044 980 3001
040 553 4871
0400 636 275
0400 567 390
045 840 3551
0400 562 906
0400 636 685

taina.hanhinen@saunalahti.ﬁ
jonikhietala@gmail.com
harrihuhtala1@gmail.com
heikkilahtinen71@gmail.com
olsson.pekka@gmail.com
timo.vaahto@gmail.com
tuukka.seijari@gmail.com
pasi.sivula@lalopoint.ﬁ
pentti.wallenius@gmail.com

050 547 8765
050 303 1513
050 4123 123

toimisto@maisansalo.ﬁ
toimisto@maisansalo.ﬁ
koskinen.petri@elisanet.ﬁ
vastaanotto@maisansalo.ﬁ

VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Tuula Aronen
Matti Mäkelä
Vastaanotto

050 464 6646
050 555 0369
043 214 0014

toimisto@vankkurimannikko.ﬁ
toimisto@vankkurimannikko.ﬁ
vastaanotto@vankkurimannikko.ﬁ

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
/PICA-VIESTI /tied.tmk puh.joht.
Jouko Kinnunen

0500 737 911

jouko.kinnunen@ideatutka.com

WEBMASTER/sivustojen päivitys
(sfcpirkanmaa.ﬁ)
Pasi Sivula

0400 562 906

pasi.sivula@lalopoint.ﬁ

MAISATOIMIKUNTA
Raine Soutolahti
Tuula Valtatie-Soutolahti
Petri Koskinen
Vastaanotto
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Edustamme seuraavia merkkejä:

PARASTA
ON HYVÄ
MATKA.
Runsas valikoima uusia ja
käytettyjä matkailu- ja
retkeilyautoja Lempäälän ja
Kokkolan toimipisteissä.
Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.
www.caravanlandia.ﬁ

TULE HUOLTOON JA
KYSY HUOLTONEUVOJILTAMME VINKIT
ENNEN MATKAA!

PARHAAT TARVIKKEET
YMPÄRIVUOTISEEN
MATKAILUUN
MYYMÄLÖISTÄMME!

Varaa huolto
Kokkola 050 505 4055
Lempäälä 050 415 0335

arvikkeet 050 505 4055
KOKKOLA Kahvitie 40 • Myyntiryhmä 050 505 4005 • Huolto/T
Myynti
Anton Tokola
040 575 9972

Myynti
Emil Westman
040 575 4024

Myynti
Kristian Niemi
050 352 1177

Myynti
Eerik Koskelo
050 305 2207

arvikkeet 050 415 0335
LEMPÄÄLÄ Pitkäkurunkuja 5 • Myyntiryhmä 050 415 0330 • Huolto/T
Myynti
Mikko Piltonen
050 466 5710
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Myynti
Timo Kirves
050 466 4593

Myynti
Jani Sälelinna
050 464 5837

Myynti
Topias Rentola
050 473 7007

Myynti
Lari Luokkala
050 4404 308

