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Yhdeksi suosituimmiksi
trefﬁviikonlopuiksi ovat
osoittautuneet Venetsialaiset molemmilla
alueilla - eikä syyttä;
tunnelma on aina
korkealla! Kuva Maisasta.
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PICA-VIESTIN KOOT JA
ILMOITUSHINNAT 2019:

Pica-viesti
49. vuosikerta
Nro 4 2018

			
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

JÄSENMAKSUT 2019
- Liiton jäsenmaksu
SF-Caravan ry
- Yhdistyksen jäsenmaksu
SF-Caravan Pirkanmaa ry
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ

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

25,00 e
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 1.1.2019 ALKAEN:
Ei-jäseniltä e

Jäsenhinta e
Päätoimittaja
Jouko Kinnunen
Rongankatu 4 D 96
33100 Tampere
puh. 0500 737 911

29,00 e

Aluemaksu 1.1.-31.12.
20 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
2 e/vrk
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella
100 e
Mittarisähkö kWh/mittari
0,2 7 e/ kWh
-min. 2 e
Lämmityssähkö
.
ei tarjolla

40 e/vrk
0,37 e/ kWh
-min. 4 e
ei tarjolla

Perhesauna

15 e/tunti

30 etunti

Kaasu 11 kg.
Kaasu 5 kg

24 e
17 e

35 e
28 e

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

Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.
Painopaikka:
Offset Ulonen Oy

OSOITTEENMUUTOS

Painosmäärä: 4 300 kpl

Jäsennumero:
4041 0704
Painotuote

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2019:
N:o 1 ilm. to 14.2.
aineisto pe 18.1.
N:o 2 ilm. to 30.5.
aineisto pe 3.5.
N:o 3 ilm. to 29.8.
aineisto pe 2.8.
N:o 4 ilm. to 21.11.
aineisto pe 25.10.
Lehti luettavissa myös netissä:
www.sfcpirkanmaa.fi-> yleistä->Pica-viesti
www-sivut (www.sfcpirkanmaa.fi):
Lisäykset ja muutokset nettiin osoitteella:
rami.sukanen@gmail.com

MUUTTUIKO OSOITE?

Ilmoita muuttuneet osoitetietosi tällä lomakkeella
SF-Caravan ry:n toimistoon.Tieto välittyy samalla
jäsentiedotuksen, Caravan-lehden sekä Pica-Viestin
osalta kuntoon. Voit tehdä muutoksen myös netissä
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/
muutokset-jäsenyyteeni/
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1,50 e
postimerkki)

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

SF-Caravan ry
Viipurintie 58

Postin:o ja -toimipaikka

13210 HÄMEENLINNA

Päiväys ja allekirjoitus:

tai puhelimitse (03) 615 3133 tai
e-mail: jasenrekisteri@karavaanarit.fi

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa
lähetyksen viivästymisen.

Puheenjohtajan
palsta
Harri Järveläinen

Hyvä matkailuvuosi
lähenee loppuaan

L

oistavan kesän jälkeen syksy on kestänyt pitkään ja talvi tulee taas. Muistakaa laittaa matkailuajoneuvot talvikuntoon mieluummin ajoissa.
Vuosi sitten samaan aikaan kirjoitin, että
kesä oli säiden puolesta pettymys, mutta
tämä vuosi oli aivan toinen. Varmaankin
hienon kesän ja syksynkin ansiosta vierailijoita on ollut viime vuotista enemmän ja
uusia, ensimmäistä kertaa vierailevia, on
ollut paljon. Toivottavasti tämä osoittaa,
että harrastuksemme kiinnostaa jälleen
uusia perheitä mukaan ja onhan jälleen
lapsiperheitäkin ollut liikkeellä.

Yhdistyksen syyskokous
Perinteisesti lehden tullessa postilaatikkoon on yhdistyksemme syyskokous
pidetty ja päätökset tehty. Yhdistyksen
kokoukset pidämme nykyisin vuorokerroin Maisansalon ja Vankkurimännikön
läheisyydessä. Onnittelut hallitukseen
valituille ja kiitokset kokoukseen osallistujille. Ensi vuosi on meille juhlavuosi, kun yhdistyksemme täyttää 50-vuotta.
Juhlat ovat jo suunnitteilla ja juhlaviikonloppu on viikko juhannuksen jälkeen 28.30.6.2018 Vankkurimännikössä. Muista
merkitä kalenteriin.

Liittohallituksesta kuultua
Liiton uuden puheenjohtajan myötä on
toimintatapa liittohallituksessa muuttunut tänä vuonna. Hallituksen jäsenillä on
vastuualueet ja joiden toteuttaminen tuo
liittohallituksen lähemmäksi yhdistyksiä.
Myös keskustelu jäsenyhdistyksien kanssa
on lisääntynyt ja vuorovaikutus kaikkien
välillä paranee.

Vankkurimännikössä
Vuosi toisensa jälkeen toistaa itseään ja
taas Männikössä oli kiireinen elokuu.
Tapahtumat ovat niitä, jotka houkuttelevat vierailijoita ja näin tuovat meillekin
tuloja. Tulot ovatkin kasvaneet, mutta
niin ovat edelleen menotkin. Jotta voimme investoida, ei voida käyttää kaikkia
tuloja käyttökuluihin ja tämä edellyttää
edelleen tarkkaavaisuutta. Virtain kaupungin kehitysjohtaja otti meihin yhteyttä ja tarjosi osaa vanhasta sairaalarakennuksesta meille. Hallitus totesi, että
hieno idea, mutta meillä ei ole paikkaa
kyseiselle rakennukselle ja vastasimme,
että tuolla läheisellä pellolla olisi hieno
paikka tälle rakennukselle. Toivottavasti
se lisää kaupungin kiinnostusta viedä laajentumistamme eteenpäin Männikön ja
valtaite 66:sen välissä olevan peltoalueen
kohdalla. Kirjoitin hieman etukäteen jo,
että sähkötyöt on saatu päätökseen, mutta
heti tuli ilmi, että ainakin valaistusta pitää
parantaa ja voi olla jotain muutakin kehitettävää vielä. Tämäkään työ ei tekemällä
lopu.

Maisansalossa
Ensimmäistä kertaa ei ollut tapahtumia
heinäkuussa ja tämän huomasi sekä vierailijoiden määrässä sekä taloustilanteen
kautta. Maisansalon iso alue tarvitsisi
isomman toimikunnan, koska myös toimikuntalaiset haluavat lomamatkailla
kesäsesongin aikaan, Toivottavasti kausipaikkalaiset auttaisivat toimikuntaa parhaan kykynsä mukaan ensikin kesänä.
Meillä on valmistumassa kalustohallin rakennustyöt, kiitos talkoolaisille. Ehdotuksia on ollut WC-rakennuksen saamisesta
ns. alapellon lähistölle. Nykyiseen huoltorakennukseen on laajalta alueelta pitkä
matka moneltakin suunnalta. Jokainen
rakennusprojekti vaatii hyväksynnän niin
rakennusvalvonnalta kuin Tampereen
kaupungilta. Jos yhdistyksen kokous niin

Älä päästä telttaa liian lumikuorman alle
päättää, on ehdolla investointi WC-rakennukseen tai WC-konttiin, joka helpottaisi
paineita.

Lunta odotellessa
Kun olette laittaneet matkailuajoneuvon
hienosti talvikuntoon, tarkistakaa myös
etuteltan putkien kiinnitykset ja lisätkää
tarvittaessa talviputkisarja. Myös itsestään seisova teltta voi vaatia lisätukia. Joka
talvi muutama etuteltta romahtaa ja putket vääntyvät lumen painon alla. Usein
karavaanarit katsovat myös naapurin teltan perään ja poistavat lunta naapurinkin
teltan katolta. Muutamia vuosia sitten
toinen karavaanari syytti toisia teltan rikkomisesta, kun oli poistettu lunta katolta.
Jos ette halua, että naapuri poistaa lunta
etutelttanne katolta, niin kertokaa siitä
muille, vaikka toimistolla.
Rauhallista ja Hauskaa Joulua sekä
Hyvää Matkailuvuotta 2019
toivottaen,
			Harri
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MAISAN KUULUMISIA
Kun kesää vielä oli jäljellä

”MAISA GOES FIT” -VIIKONLOPPU
MAISANSALOSSA 17. - 19.8.2018
Maisansalossa järjestettiin koko perheen
liikunnallinen viikonloppu elokuussa.
Tapahtuman päävetäjänä toimi Niina
Ovaskainen. Perjantai alkoi verryttelyllä, lenkillä ja venyttelyllä. Varsinainen
ohjelma alkoi kuitenkin vasta lauantaina
”lempeästi liikkeelle” – aamujumpalla.
Päivä jatkui tenniskentällä Niinan, Sirpan ja Riken suunnittelemalla temppuradalla. Temppuradan jälkeen päivä
jatkui metsälenkillä ja maistuville eväillä
niemen kärjessä. 15.30 olikin vuorossa
viikonlopun kohokohta eli Zumba. Tanssiin sai pukeutua haluamallaan tavalla ja
paras asu myös palkittiin. Tapahtumalle
on luvassa jatkoa…

Aamu alkoi näillä treﬀeillä “lempeällä” jumpalla tenniskentällä

Temppuradalla koettiin kilpailuhenkisiä mittelöitä

Nyt zumbataan!!!
4
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Karavaanarit eivät ilman grilliä lähde edes
metsään...???

Kokkiporukka metsälenkillä

MAISAN KUULUMISIA

Venetsialaisten huippuhetki oli komea
ilotulitus

Iltaa väritti myös punahehkuinen taivas

Rosvopaisti muhi mukavasti nuotioiden
alla ja vartioituna koko yön
VENETSIALAISET JA RANNALTAONGINTA 24. - 26.8.
Poikkeuksellisesti
venetsialaisviikonloppuna päästiin nauttimaan myös
rosvopaistista. Perjantai-iltana sytytettiin rosvopaistituli ja ahkerat talkoolaiset
valvoivat tulta läpi yön. Innokkaita tanssijoitakin hemmoiteltiin kun Patajätkäorkesteri saapui Maisansaloon viihdyttämään hyvällä musiikilla.
Lauantai aloitettiin rannaltaongintakisalla. Kilpailuun osallistui tänäkin vuonna
mukavasti kilpailijoita. Päivän hiljalleen taittuessa illaksi, alkoi pikkuhiljaa
väki saapumaan kohti Maisan rantaa ja
venetsialaistapahtumaa. Ilta aloitettiin
kaivamalla rosvopaistilihat esille. Lihat

Hyvin muhinut rosvopaisti maistui jälleen
taivaalliselta

Elokuun illan tunnelmaa hämyvalaistuksessa
lisukkeineen maistuvat tänäkin vuonna
erityisen hyville. Mukavan illan kruunasi
upea ilotulitus. Iso kiitos kaikille mukana
olleille talkoolaisille.
Upea kokko elokuun illassa
Pica-viesti 4/2018 5

MAISAN KUULUMISIA

Nyt sitten punnitaan miesten kaloista
grammamittoja

Rannaltaongintaa laiturilta - ikään katsomatta
Melkoisia vonkaleita mato-onkisaaliiksi

Lasten sarjan kalastajamestarit
Arttu kiittää isäntäänsä, kun pääsee katsomaan kalakisaa paikan päälle

Miettisen Olli tiedustelemassa hyviä onkipaikkoja Vaahdon Timolta ennen kisan
alkua

Paikoillanne, valmiina, - hep! Kalakisa on alkanut ja kilpailijat kiirehtivät etsimään
hyviä ottipaikkoja
6
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Painavimpien kalansaaliiden voittajat

MAISAN KUULUMISIA

MAISAN VENEKUNTIEN KALAKISA 8.8.2018
Maisansalon veneilevät kalastajat päättivät järjestää venekuntien välisen kalakisan 08.08.2018.
Sää suosi kilpailijoita, joita oli kaikkiaan
kuusi venekuntaa.
Kilpailukaloina olivat mitat täyttävä taimen ja kuha, Kilpailun voittajaksi selvisivät Risto ja Kalle (pojanpoika 16 v)
Rapelon venekunta kahdella hienolla taimenella 2.3 kg ja 1.6 kg.

Kuusi venekuntaa valmiina kalakisaan

Risto ja Kalle Rapelo ja kaksi
komeaa taimenta

VALOJUHLAT MAISANSALOSSA
2.- 4.11.2018
Maisassa vietettiin valojuhlia marraskuun
alussa. Juhlat alkoivat perjantaina pubissa
Janne Tulkin musiikin tahdittamana.
Pubi olikin täynnä väkeä ja tunnelma
oli tiivis. Lauantaina poltettiin rannassa
kokko. Kokon jälkeen alueella kiersi
valokulkue sekä tuomaristo, joka valitsi
luonnonvalokilpailun voittajan. Voittaja
palkittiin illalla pubissa. Voittaja oli Kauko Juvonen.
Janne Tulkki veti
Maisatuvan ääriään
myöten täyteen

Mukavaa talviaikaa kaikille karavaanareille, nähdään Maisansalossa!

Valojuhlan ilopilleri - “Tanhupallo”

Valojuhlan nätti Noitatyttö

Luonnonvalokilpailun voittaja
Kauko Juvonen

Pica-viesti 4/2018
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MAISAN KUULUMISIA

Valojuhlien tunnelmallisimpia pihoja:

EVIA
ON TUL
L
A
S
N
A
MAIS
UMIA
TAPAHT
8.12.2018 Joulupuuro
26.1.2019 Lautapeli-ilta
22.- 24.2.2019 Pilkkikilpailu
18.- 22.4.2019 Pääsiäinen
3.5.2019 Retroperjantai
Äitienpäiväkakutus 11.5.
Siivoustalkoot 18.5.

Maisan toimikunta kiittää
kuluneesta vuodesta ja toivottaa
kaikille Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

VANKKURINMÄNNIKÖN
SYYSKUULUMISET
Lämmin ja kuiva syksy on saanut karavaanarit nauttimaan olostaan alueellamme. Markiisit ja teltat asuntovaunujen ja
autojen suojana ovat saaneet monellekin
lisäaikaa, kun ollaan nautittu auringonpaisteesta ja niistä aurinkotuoleista ihan
viimeiseen saakka, kun lämpö on hellinyt
pilvettömältä taivaalta. Syksy on vuodenaikana se, jolloin aletaan laittaa vuotta
loppulausuntoa vaille valmiiksi ja uusien tuulien suunnittelu uudelle alkavalle
vuodelle on käynnissä. Vankkurimännikössä syksy on ollut tapahtumia täynnä
ja vielä loppuvuoteenkin riittää mukavaa
tekemistä ja menoa moneen makuun. On
ollut hienoa huomata, kuinka asunto- ja
automatkailu kasvattaa kovasti suosiotaan vuosi vuodelta ja mm. lapsiperheet
ovat löytäneet perheelle yhteisen mukavan matkustustavan. Kausipaikkalaisia
olemme saaneet lisää, mikä kertoo siitä,
että paikkana Vankkurimännikkö on sellainen, että tänne on helppo tulla ja sitä
myöten myös jäädä pidemmäksikin aikaa. Hieno mennyt vuosi 2018 alkaa olla
lopuillaan. On aika kiittää ihan jokaista
teitä ja meitä ja muistella mitä hienoja
tapahtumia on ollut kuluneen syksyn aikana.

Elis Bussman tyylikkäästi kaartelemassa porttien välistä

Caramban palkintojenjakotilaisuus Huvikummussa

CARAMBA
6 kerta, 3 osakilpailu Virroilla
VirKoneistuksen piha-alueella 11.8.

LENTOPALLO/SAUNATAPAHTUMA 17.-19.8.

Saimme nauttia taas tätä syksyn odotettua
Caramba-peruutusajotaitokilpailun mahtavaa taituruutta. Menossa oli mukana
mm. Elis Bussman Caramban moninkertainen PM- ja SM-mestari. Kilpailijoita
oli runsaasti paikalla. Kisakatsomoonkin
saatiin innokkaita kannustajia. Kisa alkoi
jo aamutuimaan klo 10, joten unihiekat
saatiin sinä aamuna huuhdottua pois jo
aikaisin ja kova tohina oli huoltorakennuksissa, kun kisapaikalle piti ennättää.
Keittiöstä saatiin myyntiin kisamakkaraa ja itsetehtyä pyttipannua. Tarjolla oli
myös kahvia ja pullaa sekä virvokkeita.
Palkintojen jako oli Huvikummussa, josta
sitten jatkettiin iltaa Karaoken merkeissä.

Vankkurimännikössä hikoiltiin lentopalloa pelaten Höntsääjien isännöimässä turnauksessa. Saunatapahtuma yhdistettiin
tähän samaisen tapahtuman yhteyteen
Mölkkyä pääsivät myös heittämään siitä kiinnostuneet. Perjantaina saunottiin
ja joukkueiden arvonta lentopallokisaan
järjestettiin takkatuvalla. Lauantai alkoi
mukavasti uikkarisaunalla heti aamusta
jatkuen iltapäivään saakka myöskin lentopalloturnaus oli aamusta iltaan asti. Ruokahuolto valmisti lauantaipäivälle ja vielä
illallekin hyvää ja maukasta suuhunpantavaa. Virvoketeltta oli avoinna koko lauantaipäivän jatkuen myöhälle pikkutunneille saakka. Naisten sekä miesten saunat
oli iltapäivällä ja uikkarisaunalla jatkettiin
alkuillasta yöhön. Sunnuntaina oli palkin-

tojen jako Huvikummulla ja osallistujien
paremmuus sai järjestyksen siitä kuka
voitti kenet. Aktiivinen ja saunapuhdas
viikonloppu osoitti taas sen, että jatkoa on
mahdollisesti luvassa myös tulevana seuraavana vuotena.
VENETSIALAISET 31.8.-2.9.
Venetsialaiset oli kerännyt paikalle tuttuun tapaan paljon väkeä. Kaunis valaistus
täytti koko leirintäalueemme. Männikössä järjestettiin ohjelmaa jokaiselle viikonlopun päivälle ja kun meillä on tapahtuma
järjestetty lemmikkiystävälliseen malliin,
niin ei tarvinnut miettiä voiko lemmikkinsä ottaa mukaan ilotulitteiden takia,
meillä ilotulitteita ei ammuta. Perjantai
aloitettiin alkuillasta lasten vaahtokarkkien paistolla käpygrillillä ja sehän oli lapsille mieluista puuhaa. Perjantai-ilta jatkui
Pica-viesti 4/2018
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Venetsialaisten tunnelmasta on
Männikössäkin tullut perinteinen menestys
aikuiseen makuun Huvikummulla Retroperjantai 90-luvun malliin, joten jytkettä
ja tanssijoita riitti niin perinteiseen kuin
discoonkin laidasta laitaan. Lauantaina
saunat olivat jo iltapäivällä ja perinteinen
”pitkäpöytä” nyyttikestien muodossa oli
tarkoitus pitää rannassa kokon loisteessa,
mutta luonto tekee omat järjestelynsä ja
niin musta raskas pilviryöppy sai meidät
tekemään ratkaisun siirtyä Huvikummun
uuteen lasitettuun terassiin, johon tuuli ja
sade ei pääse häiritsemään. Tunnelma oli
leppoisa ja lämmin.

Venetsialaiset päädyttiin pitämään sisätiloissa uhkaavan ukonilman pelossa. Tunnelma
silti säilyi mukavana pitkien pöytien ja puheensorinan merkeissä

SIIVOUSTALKOOT JA
ALUEPALAVERI 19.-21.10.
Kirpeät, kuulaat ja happirikkaat siivoustalkoot saatiin järjestettyä lokakuun puolenvälin viikonlopulle. Väkeä oli paikalla
runsaasti. Haravat heiluivat lehtikasoja
tehden, saunoja puunattiin joka nurkkaa
ja seinää myöden, vaikkakin ovat käytössä
myös talviaikaan. Tilaussaunamme Patonen laitettiin talviunille odottamaan kevättä. Huoltorakennukselle ja Huvikummulle tehtiin suursiivous katosta lattiaan
ja siltä väliltä. Tunnelma oli leppoisa ja
iloinen. Touhutessa ja posket punaisina
alkoi vatsat kurnia, joten ruokahuoltomme oli jälleen valmistanut maittavat keitot niin makkara- kuin hernekeitonkin
ja jälkkäriksi oli kaikille ahertajille vielä herkullista pannukakkua hillon kera.
Ruokailun jälkeen pidettiin tunnin hengähdystauko ja päivää jatkettiin aluepalaverilla Huvikummulla, johon tavan
mukaan saimme paikalle paljon väkeä.
Harri Järveläinen kertoi kuinka on mennyt tämä vuosi Männikössä ja hänelle sai
esittää kysymyksiä mitkä askarruttivat ja
ideoita tulevaisuuteen saimme kausipaikkalaisilta. Taloustilanteesta saimme myös
kuulla tilannekatsauksen. Palautteista,
niin positiivista kuin negatiivisista, keskusteltiin ja mahdollisista uudistuksista
ensi vuodelle. Aluevetäjämme Heikki ja
Eeva kiittivät ahkeria toimikuntalaisia ja
talkooväkeä, joiden avulla olemme saaneet hienosti tuloksia aikaan. Toimintasuunnitelmaa alkavalle uudelle vuodelle
10 Pica-viesti 4/2018

“Höntsääjät” järjestivät taas perinteisen lentopallokisan

Uimakausi on pääosin ohi, eikun laituri Patolammen keskeltä rantaan

Männikössä päästään taas puulla pitkään.

Ruokahuolto toimii

Pojillakin on pelit ja vehkeet lehtiroskien poisvientiin
2019 käytiin myös läpi. Toimikuntalaisista muutamat parit jättävät
tehtävänsä vuodenvaihteessa, joten olisi tärkeä saada lisää uusia toimikuntatyöstä kiinnostununeita karavaanareita. Tämänhetkisistä
toimikuntalaisista esittäytyivät he, jotka jatkavat mukana vielä ensi
vuonnakin. Keskustelimme myös ensi kesänä tulevasta Männikön
50-vuotistapahtumasta. Tarkoituksena on järjestää hieno ja mieleenpainuva kesätapahtuma, joka vaatii paljon talkooväkeä toteutuakseen.
Ensi vuosi mennään hyvin samanlaisilla tapahtumilla kuin tämäkin
kulunut vuosi ja ensi vuoden alussa saamme aikataulut kohdilleen ja
siten tiedämme tarkemmin milloin on mitäkin tapahtumaa.

Talkoiden alkua odotellessa
LOPPUVUODEN TAPAHTUMIA:
30.11.-2.12.
Pikkujoulut
28.12.2018-1.1.2019
Uusi vuosi

Toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja
Onnellista Alkavaa Uutta Karavaanivuotta 2019.
Nähdään taas Vankkurimännikössä.
Olet lämpimästi tervetullut!

SF-Caravan Pirkanmaa ry täyttää ensi vuonna
50 vuotta. Keräämme juhlanäyttelyämme varten
vanhoja karavaanihenkisiä esineitä näyttelyyn. Olisiko
Sinulla lainata niitä tilaisuutta varten?

T

iedotustoimikunta on tekemässä historiikkia yhdistyksen 50-vuotisesta
toiminnasta ja kesäkuun 28.-30.6.2019
Vankkurimännikössä pidettävän 50-vuotisjuhlaviikonlopun aikana järjestetään
myös juhlanäyttely, jossa historiikin ohella on myös paljon muuta esillä vuosien
varrella, kuten esim. kaikkien Pica-viestien koottu kirjasarja, valokuvakansioita,
videoita sekä karavaanariesineistöä 50
vuoden ajalta.
Valokuvia meillä on runsaasti sekä historiaan liittyviä tekstejä, mutta niitäkin voi
lähettää allekirjoittaneelle eri vuosilta.
Varsinkin hauskat lyhyet karavaanaritarinat olisivat myös sopivia. Eniten kaipaamme karavaanarin vanhaa esineistöä, josta
juhlaväki voisi olla kiinnostunutta. Näitä
voisivat olla vanhat logopipot, t-paidat,
fleecet, villapuserot eli jotakin sellaista,
missä yhdistyskin (tai liitto) saattaisivat

olla logona mukana. Tietysti myös sellaiset ilman logoa olevat esineet, jotka olivat
karavaanarin seurana 1970-luvulta vuosituhannen vaihteeseen olisivat sopivia. Ja
toki saa juhliin tulla myös vanhalla autolla
ja vaunullakin, jota yleisö saisi ihastella ainakin ulkoapäin. Eli jos sinulla on em. esineitä lainata juhlien aikana, niin ota yhteys: Jouko Kinnunen, puh. 0500 737 911 tai
jouko.kinnunen@ideatutka.com

Yhdistyksemme tunnettiin tämänkin
nimisenä vv. 1976-1989

VALOKUVAUKSESTA
LEIRINTÄALUEELLA
Leirintäalue on julkinen paikka, jolla
saa valokuvata. Alueella otettuja valokuvia voidaan julkaista yhdistyksen/
leirintäalueen nettisivuilla, Facebooksivuilla tai jaettavissa julkaisuissa.
Matkailuajoneuvo kuuluu kotirauhan
piiriin, joten kotirauhan piiriin kuuluvalla alueella ei saa kuvata ilman henkilön lupaa.”
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Syyskokous täytti
Maisan juhlaravintolan tilat pullolleen
Ei paljon tihkusade haitannut syyskokoukseen tulijoita,
sillä paikalle saapui lauantaina 10.11.2018 yhteensä 147
äänioikeutettua jäsentä ja lisäksi heidän seuralaisiaan.
- Peräti niin paljon, että kahvikin ja kupit pääsivät loppumaan. Keskustelu oli vilkasta ja rönsyilevää, mutta
päätöksiäkin saatiin. Puheenjohtaja Harri Järveläinen
totesi, että vuosi on yhdistyksellä mennyt hyvin ja uutta
on saatu aikaan, mm. Maisaan kalustehalli ja Männikössä
on tehty iso sähköistysurakka. Uudet budjetit hyväksyttiin
toimintasuunnitelman kera ja yhdistyksen jäsenmaksutkin säilyivät entisellään. Puhuimme myös Timo Vaahdon
kokoukselle esittämän asialistan pohjalta avoimuudesta ja
läpinäkyvyydestä ja siksi päätettiin, että yhdistyksen aluekohtasista tuloslaskelmista tulisi pari viikkoa ennen syys- ja
kevätkokousta tiedote Maisansalon ja Vankkurimännikön
ilmoitustaululle, jotta asioihin voitaisiin perehtyä jo ennen
kokousta ja ottaa tarvittaessa kantaa. Yhdistys myös huomioitsi ansioituneita jäseniään erilaisin huomionosoituksin,
joista kuvateksteissä lisää infoa.
Kokouksessa tuotiin esille myös tarve olla näkyvissä ulkomaisissa caravanalueluetteloissa, jotta myös ulkomaiset
karavaanarit osaisivat tulla leiriytymään alueillemme.
Tässä hyvänä tapana saada näkyvyyttä on
hakea yhdistyksen alueille ns. Vankkurihymiö -tunnus, jolloin liitto mainostaa
Vankkurihymiöalueita myös joissakin
eurooppalaisissa leirintäaluekatalogeissa.
Asiaa kehitellään.
Myös äänentoistosta alueillamme keskusteltiin, koska ihan joka paikkaan alueen katveissa ei saada joko kuulumaan
kuulutuksia tai sitten ne kuuluvat liian
kauas ja häiritsevät ympäristönkin asukkaita.

Maisan juhlaravintola oli joka loosiaan myöten ääriään täynnä ja
kaiutinlaitteet olivat paikallaan, koska projektorilla valkokankaalle
näyttö oli monelta osin liki mahdotonta.

Ajotaitomerkkien saajat:
Matkailuvaunu; Suurmestarimerkki: Ari Luostarinen, Harri
Järveläinen, Kultamerkki: Riku Leivaara, Leena Järveläinen
Matkailuauto: Mestarimerkki: Heidi Järveläinen, Platinamerkki:
Riku Leivaara, Ilpo Pekkanen, Kultamerkki: Leena Järveläinen, Pronssimerkki: Ari Luostarinen. Kuvassa vas.: Harri, Heidi, Leena, Riku,
Ilpo. Kuvasta puuttuu Ari Luostarinen.

Kokousväkeä riitti salin joka kolkkaan

Riitta ja Raine Sukaselle ojennettiin
yhdistyksen korkein huomionosoitus, “Lasivankkuri” nro 2 heidän pitkäaikaisesta
toiminnastaan tiedotustoimikunnassa.
Meneillään on jo 41. vuosi eli he aloittivat
toimikuntalaisina jo vuonna 1978 ja liittyivät yhdistyksen jäseniksi vuonna 1976.
Rainelta löytyi vielä vanha SF-Caravan
Pirkanmaan Kerhon jäsenkorttikin vuodelta 1976, jolloin jäsenmaksu oli 10 mk
12
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Heikki Lahtiselle ojennettiin liiton pronssinen ansiomerkki

Mikko Heinonen ja Leena Heinonen saivat
liiton pronssisen ansiomerkin

Pica-viesti
4 • 2018

HALUATKO TIENATA TASKURAHOJA.
NYT ON TYÖTÄ TARJOLLA:

Syystoimiin kuuluvat myös lehtien keruu.
Ahkerat pojat siivoushommissa Männikössä.

Pica-viesti

Etsimme Pica-viestille
provisiopalkkiopohjaista,
sivutoimista

ILMOITUSHANKKIJAA
Tehtävään kuuluu yhteydenpito ja
ilmoitushankinta sekä vanhoihin
ilmoittajiimme että uusiin tuleviin
ilmoittaja-asiakkaisiin. Kohderyhmiämme
ovat mm. karavaaniliikkeet, autoliikkeet,
huoltokorjaamot, karavaanitarvikeliikkeet,
leirintäalueet sekä yleensä yritykset
jotka voivat hyötyä Pica-viestistä
ilmoitusvälineenä. Samalla tarjoamme
potentiaaleille asiakkaillemme
mahdollisuutta mainostaa tuotteita/
palveluita nettisivustollamme
sfcpirkanmaa.fi
Pica-viestin painos on 4 300 kpl ja

49. vuo

sikerta
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se jaetaan yli 4 000 jäsenellemme
sekä myös karavaaniliikkeisiin ja
ilmoittajillemme jakoon haluttaessa.
Tehtävä edellyttää aktiivista otetta
myyntityöhön, mutta alan kokemusta ei
välttämättä vaadita.
Mikäli haluat lisäansioita ja Sinua
kiinnostaa kyseinen tehtävä, lähetä
infoa itsestäsi 31.12.2018 mennessä
osoitteella:
jouko.kinnunen@ideatutka.com
Voit myös soittaa ja kysyä lisätietoja,
puh. 0500 737 911 / Jouko Kinnunen

Jouluksi ja
joululahjaksi!

Hyvää Joulua ja
Hienoa
Karavaanivuotta 2019
Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere
Valmistuttaja:
SF-Caravan
Pirkanmaa ry

3

50

Myynti:
Maisansalo
Vankkurimännikkö

SF-Caravan Pirkanmaa ry
Hallitus
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2018-2019
Tapahtumakalenteri

CARAVAN KIVIRAPPU OY
Tee retki asuntoautolla.
Vuokraa se edullisesti meiltä.
Soita p. 0400 297 919
toimisto@nasinmatkailuautot.ﬁ

TUTUSTU MYÖS VERKKOKAUPPAAMME:
www.nasinmatkailuautot.fi

Myymme Kama Fritidin ja Reimon tuotteita sekä lämmittimien, jääkaappien ja wc-järjestelmien alkuperäisiä
varaosia. Voit noutaa halutessasi tuotteet myös Nokialta
Pirkkalaistie 3:sta (kartta). Soita noudoista
etukäteen puhelimitse.
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TP-TOOLS OY
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KYSY ENSIN MEILTÄ:
SOITA 0400 297 919

M = Maisansalo V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu

Tapahtumalista sitoumuksetta Yksityiskohtaisemmat tiedot
aina lähempänä tapahtumaa netissä www.sfcpirkanmaa.fi
MARRASKUU 2018
30.11.-2.12. Pikkujoulu, orkesteri
(Johanna Debreczeni) 		

V*)

JOULUKUU 2018
8.12.
Joulupuuro		
28.12.-1.1. Uusivuosi (orkesteri)

M
V*)

TAMMIKUU 2019
26.1.2019 Lautapeli-ilta		

M

HELMIKUU 2019
22.- 24.2. Pilkkikilpailu		

M

HUHTIKUU 2019
18.- 22.4. Pääsiäinen		

M

TOUKOKUU 2019
3.5.2019 Retroperjantai		
11.5. Äitienpäiväkakutus
18.5. Siivoustalkoot

M

KESÄKUU 2019
28.-30.6.2019 Yhdistyksen 50-v juhlat V

Pica-viestin toimitus toivottaa
kaikille karavaanareille

Hyvaa Joulua!

Lammin kiitos!

yhdistykselle ja tiedotustoimikunnalle muistamisesta
syyskokouksessa ja 13.11.2018
johdosta
Riitta ja Raine Sukanen

AIMO SAKARI
MELANDER

s. 17.10.1928 Kirkkonummi
k. 14.09.2018 Tampere
SF-C 6557

Muistoa kunnioittaen

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
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Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi:
Riitta ja Raine Sukanen, SFC-4657
assa
tutkailem
a
u
k
s
la
n
ringo
Raine au 2018
a
ll
Kalajoe

Reissussa ollaan taas - ei vaan muista missä. Olisikohan Oulun Nallikarilla - vai olisiko
sittenkin Männikön Talosenrannassa
Riitta ja Raine Sukanen ovat pitkäaikaisia SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäseniä
ja toimineet tiedotustoimikunnassa todella pitkään – aina vuodesta 1978 eli yli
40 vuotta.
Milloin te aloititte karavaanitoiminnan
ja mikä sai teidät tämän harrastuksen
pariin:
- Retkeilimme monta vuotta ensin telttaillen. Joskus näimme leirintäalueilla matkailuvaunuja ja ajattelimme, että kun joskus tuollaisen saisi. Ja kun telttailu sitten
jossain vaiheessa alkoi kyllästyttää, niin
saimme toiveemme toteutettua ja aloitimme karavaanariuden vuonna 1975 käytetyllä Spritellä.
Milloin kävitte ensi kertaa Maisansalossa/Vankkurimännikössä ja mikä toi teidät juuri sinne:
- Vuonna 1976 vietimme juhannusta
Vankkurimännikössä. Kävimme sen jälkeen myös Maisansalossa, mutta Maisansalohan ei silloin vielä ollut yhdistyksen
leirintäalue. Kaiketi syy Vankkurimännikköön menolle oli se, että se oli oman
yhdistyksen oma alue ja pitihän sinne
mennä tutustumaan millainen se on.
Millaisilla vaunuilla olette karavaaniaikananne liikkuneet:
- Kuten alussa sanoimme, niin ensimmäinen vaunumme oli pikkuinen Sprite,
joka ostettiin käytettynä Jämsästä. Spritessä ei vielä silloin ollut jääkaappia eikä
16
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wc:tä, mutta olihan se kuitenkin luksusta
telttailuun verrattuna. Toisen vaunun, CI
Europa-nimisen, ostimmekin sitten uutena Erälaukolta. Siinä oli jo enemmän
tilaa sekä jääkaappi ja wc:kin. Tämän jälkeen siirryimme ”Kafi-kauteen”, sillä niitä
meillä oli kaiken kaikkiaan kolme. Kafista
tykkäsimme kovasti. Niissä ei ollut vikoja
ja sisustuskin miellytti. Sen jälkeen jano
kasvoi yhä suurempaan eli hankimme Polarin telivaunun erillisvuoteilla. Tilaa oli,
mutta matkavaununa se oli ehkä vähän
liiankin raskas. Nykyinen vaunumme on
Hobbyn Premium, vm 2013, joka ensimmäiseen vaunuumme verrattuna varustelultaan on melkoisesti muuttunut.
Mikä on pisin kohde, jonne olette vaunulla retkeilleet:
- Lapissa on käyty ja siitä on jatkettu
Nordkapiin Norjaan.
Mikä on ollut mielestäsi upein paikka
missä olette leiriytyneet:
- Niitä on ollut useita mm. Ahvenanmaa,
Öölanti, Kalajoki, Rauman Poroholma,
Alahärmän PowerPark...Sisämaan asukkaina tykkäämme kesällä retkeillä pääasiassa meren rannalla olevilla alueilla.
Oletteko enemmän monessa paikassa
viihtyviä vai ”kausipaikkalaisia”:
- Kyllä meitä matkailu enemmän houkuttelee. Vaunulla on helppo liikkua paikasta
toiseen.

Mikä on mieliinpainuvin muistonne karavaanariajalta:
- Muistoja on niin paljon vuosien varrelta, mutta mieliinpainuvimpia taitavat
olla erilaiset sattumukset matkalla, kuten
esimerkiksi Kristiinankaupungissa kerran, kun istuimme vaunussa, niin matkakumppanimme totesivat, että onpas teillä
kirkas tuo kattoluukku. Niinpä sitten sitä
katsoimme, ja kirkashan se aukko oli,
koska kattoluukku oli matkalla lennähtänyt jonnekin maantielle. Tutuillamme
oli kuitenkin ratkaisu asiaan eli heidän
”karavaanarin varaosapakista” löytyi ”jeesusteippiä” ja kirjanpäällystysmuovia sen
verran, että saatiin kattoluukku peittoon.
Samaten meille on sattunut renkaiden
tyhjentymisiä muutaman kerran - ja aina
vaunu perässä. Näille on helppo nauraa
jälkikäteen, toista se on ollut vahingon
sattuessa.
Nyt kun ensi vuonna vietetään yhdistyksen 50-vuotisjuhlia Vankkurimännikössä, niin mitä se tiedotustoimikunnan
työskentelyyn on vaikuttanut:
- Tällä hetkellä suurin yksittäinen työmme on yhdistyksen 50-vuotishistoriikin
teko ja myös 50-vuotisnäyttelyä varten
erilaisten menneiden vuosikymmenten karavaanarin tykötarpeiden keräys.
Olemme kokoontuneet asioiden tiimoilta
jo useamman kerran ja työ jatkuu koko
kevään. Vielä on paljon tehtävää.
Mikä karavaanielämässä on mukavinta:
- Tässä vapaa-ajanviettotavassa saa paljon
uusia ystäviä ja kavereita, näkee runsaasti
uusia paikkoja, joissa ei muuten tulisi käytyä. Aika harvassa ovat ne matkailijoiden
suosimat paikkakunnat, missä ei oltaisi
käyty. Rannikkokaupungit ovat olleet erityisessä suosiossa.
Olette olleet tiedotustoimikunnassa jo
peräti 40 vuotta, mikä siinä on ollut kiinnostavinta:
- Tiedotustoimikunnan porukka on hyvähenkistä, huumorintajuista ja mukavaa. Niinpä toimikunnan tehtävien ja
kokousten lisäksi kokoonnumme monesti
lounaan, teatterin, syntymäpäivien tms.

Tuttu paikka - Vankkurimännikkö

merkeissä muutenkin. Samoin olemme
tehneet useita yhteisiä ulkomaanretkiä,
tosin ilman vaunua mm. Saksaan, Puolaan, Ruotsiin ja Viroon.
Mistä yhdistyksen treﬀeistä pidätte
eniten:
- Kyllä ylitse muiden nousevat Musiikkitreﬃt, aikoinaan Savikoskella ja sittemmin
Vankkurimännikössä. Myös Venetsialaiset kuuluvat ns. pakollisiin vuosiohjelmiin. Eikä juhannustakaan ole vietetty
juuri muualla kuin jommalla kummalla
alueellamme.
Mikä Vankkurimännikössä on parasta:
Entä Maisansalossa:
- Männikkö on tuttu paikka jo 42 vuoden
kokemuksella. Paljon tuttuja ja mukava
tunnelma. Männikön valttina ovat myös
lähiseudulle soveltuvat päiväretket, kuten
Killinkosken Wanha Tehdas, Toriseva,
Ähtäri Zoo, Tuurin kaupat ja esim. Mäntän Serlachius-museot.
Maisansalon parhaat puolet ovat matkan
lyhyys, monet tutut, useat mukavat treﬃt.
Lähimatkakohteita Maisassa ovat mm.
Muroleen kanava, Ruoveden satama-alue
sekä Kaanaan ilmailu- ja moottoriurheilukeskus.
Raine! Olet aikanaan ollut taittamassa
myös Pica-viestiä. Mikä sen teossa on
vuosien aikana muuttunut:
- Muuttunut on paljonkin. Aluksi Pica-

Täällä sitten poikkeillaan vähän harvemmin - Lontoon Tower

viesti painettiin kopiofirmassa A4-monisteena. Sitten lehti muuttui A5-kokoiseksi
mustavalkoiseksi opukseksi, kunnes se
taas suureni A4:ksi ja painettiin oﬀsetilla.
Kansi oli värillinen ja sisäsivut kustannussyistä mustavalkoiset. Lehden taitto
tapahtui tekstien ja kuvien liimaamisella pohjapaperille. Nykyisin työ on jo yli
parikymmentä vuotta tapahtunut tietokoneella taittaen. Kirjapainotekniikka on
tyystin muuttunut ja samoin postitukset.
Pidimme tiedotustoimikunnassa pitkään
siitä kiinni, että halusimme tavata aina
sinä päivänä, kun uusi lehti tuli painosta
ja tarrata osoitetarrat paikoilleen. Ei sen
vuoksi, ettemme olisi tienneet, että kirjapainokin osoitteen olisi voinut siihen
printata, vaan ihan sosiaalisista syistä.
Olihan se mukava jutella muutama tunti
yhdessä niitä näitä ja samalla huolehtia
osoitetarrojen paikoilleenlaitosta. Mutta
kaikki muuttuu. Kun toimisto lopetetiin
Kaukajärvellä, niin osoitteiden printtauskin ulkoistettiin kirjapainolle.
Raine! Täytit myös 13.11.2018 70 vuotta. Pica-viesti onnittelee ja lausuu isot
kiitokset jo tehdystä pitkästä toimikuntatyöstä lehden hyväksi. Ja työ jatkuu
edelleen.

Praha - ei paha!
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UUDET MATKAILUAUTOT JA -VAUNUT
NOPEALLA TOIMITUKSELLA
Uusi
Ford CI Elliot 79 M
VAIN MEILTÄ.
Kahdeksan vuodepaikkaa,
rekisteröity kuudelle.
Sopii isommallekin
perheelle tai vaikka
kaveriporukalle!

Ford CI
Elliot 66XT

K A M P A N J A H I N TA

67 990 €

Vain tämä yksilö varusteineen ja
toimitusmaksuineen. Markiisi
ledivaloineen, valorauta,
alumiinivanteet yms.

Weinsberg
CaraBus
601 MQ

Hinta varusteineen ja
toimitusmaksuineen

54 200 €

Fordit saatavilla
myös automaattivaihteistolla!

Kysy lisää:
Caravan-myyjä
Marko Mäkinen
0444 999 908
Vaihto mahdollinen ja erittäin
joustavat rahoitusehdot!
Hintoihin lisätään toimitusmaksu 800 €
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Yhteystiedot
www.sfcpirkanmaa.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

PUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen

MATKAPUHELIN
0400 511 199

SÄHKÖPOSTI
harri.jarvelainen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Juha Keulas

040 541 0065

juha.keulas@gmail.com

SIHTEERI
Irkka Kihlström

050 524 8857

irkka.kihlstrom@luukku.com

HALLITUKSEN JÄSENET 1.1.2019
ALKAEN
Markku Hölli
Juha Keulas
Heikki Lahtinen
Juuso Oikarinen
Ilpo Pekkanen
Pasi Sivula
Timo Vaahto
Tiina Vaskuu

0400 632 436
040 541 0065
040 553 4871
050 555 0368
040 510 1980
0400 562 906
0400 567 390
050 3579 258

markku.holli@hotmail.com
juha.keulas@gmail.com
heikkilahtinen71@gmail.com
toimisto@maisansalo.ﬁ
ilpo.pekkanen@hotmail.com
pasi.sivula@lalopoint.ﬁ
timo.vaahto@gmail.com
tiina.vaskuu@gmail.com

050 555 0368

toimisto@maisansalo.ﬁ

VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Eeva Mäenpää
Heikki Lahtinen

050 464 6646
050 555 0369

eevae.maenpaa@elisanet.ﬁ
heikkilahtinen71@gmail.com

AJOHARRASTE
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen

0400 511 199

harri.jarvelainen@gmail.com

MATKAILUAUTOASIAMIES
Väinö Lehtinen

0440 640 437

vlehtinen45@gmail.com

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
/PICA-VIESTI
Jouko Kinnunen

0500 737 911

jouko.kinnunen@ideatutka.com

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen

040 521 2048

rami.sukanen@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen
1.1.2019 alk. vetäjät vahvistamatta
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Älä missaa hyviä hetkiä - tule nauttimaan
Katso aina tarkemmat tiedot sivultamme www.sfcpirkanmaa.ﬁ tai alueen ilmoitustaululta
*) = orkesteri-/ohjelmamaksu

8.12. JOULUPUURO

Pikkujoulujen tunnelmissa joulupuuron
syöntiä ja tietysti joulupukki ja muutakin
mukavaa myös lapsille.
Tervetuloa!

26.1.2019 Lautapeli-ilta

Tule viettämään hauska viikonloppu lautapelien
parissa mukavassa seurassa. Tarjolla erilaisia lautapelejä, mutta voit tuoda mukanasi myös omia
pelejäsi.

30.11.-2.12. PIKKUJOULUT*)

Aloitetaan joulunaika riemastuttavilla pikkujouluilla, jossa
yhteinen joulupöytä kutsuu karavaanarit yhteen ja Huvikummussa tahdit antaa vauhdikkaasti

Johanna Debreczeni &
Amorio

Nyt on tunnelma korkealla ja tanssijalkaakin vipattaa. Eikun
matkaan Männikköön. Tervetuloa!

28.12.-1.1. UUSIVUOSI*)
Rakettien saattelemana wanhan vuoden
tanssittavat uuteen Huvikummussa

Jade´s
Band
22.- 24.2.2019 Pilkkikilpailu

Nyt onki mukaan ja taistelemaan Maisan pilkkimestaruudesta rennossa kisassa.
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