
K A R A V A A N A R I N  O M A  L E H T I  P I R K A N M A A L L A

“Kahta en vaihda - näitä 
karvapohjasuksia ja 
tandemhiihtoa”, totesivat 
Perttu Hanhinen ja Heikki 
Lahtinenkin Männikössä 
uutta hiihtotyyliä kokeil-
lessaan.

1 • 2019  • 50. vuosikerta

Se on nyt juhlavuosi. Yhdistys täyttää 50-vuotta 
ja samoin Pica-viestillä on 50. vuosikerta!!!

Pica-viesti



Pica-viesti

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

Caravan-lehden yhdyshenkilö
Heikki Helenius
puh.  0500 625 100

Ilmoitukset
Reijo Nurminen
Puh. 041 533 8838

Sivunvalmistus:
Ideatutka Oy/Jouko Kinnunen
Puh. 0500 737 911

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

Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.

Painopaikka:
Hämeen Kirjapaino Oy

Painosmäärä:  4 300 kpl

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

50. vuosikerta

Nro 1    2019

       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 2019: JÄSENMAKSUT 2019

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                                                         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                                  0,37  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 1.1.2019 ALKAEN:

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/

1,50 e
postimerkki)

SF-Caravan ry
Viipurintie 58

13210 HÄMEENLINNA

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

OSOITTEENMUUTOS

Jäsennumero:

Nimi:
Vanha katuosoite:

Vanha postin:o ja -toimipaikka:

Uusi osoite _____._____.20___alkaen:
Katuosoite:

Postin:o ja -toimipaikka
 
Päiväys ja allekirjoitus:

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa
lähetyksen viivästymisen.
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Harri Järveläinen

Puheenjohtajan 
palsta

Hyvää yhdistyksen 
50v-juhlavuotta 2019

Taloutemme on piristymässä ja posi-
tiivisia uutisia kuuluu myös matkai-

lualalla. Uusien matkailuajoneuvojen re-
kisteröinnit ovat nousussa pitkästä aikaa 
ja nyt ei ole kyse pakollisesta direktiivien 
aiheuttamasta uusien autojen rekisteröin-
nistä vaan aidosta kysynnästä. Varsinkin 
vähän käytetyt matkailuajoneuvot ovat 
erittäin kysyttyjä ja niistä on jopa pulaa. 
Matkailuvaunujen rekisteröinnit ovat li-
sääntyneet useamman laskevan vuoden 
jälkeen. Toivottavasti tämä näkyy myös 
lisääntyvinä matkailijoina alueillamme.

Yhdistyksen syyskokous
Syyskokouksemme oli marraskuussa ja 
saimme kaksi uutta hallituksen jäsentä. 
Onnittelut valituille hallituksen jäsenille. 
Uudelleen valittiin Juha Keulas ja Mark-
ku Hölli sekä uusina hallitukseen Timo 
Vaahto ja Pasi Sivula. Keskustelua oli ko-
kousmeteriaalin asettamisesta nähtäville 
alueiden toimistoihin ennen kokouksia ja 
näin tullaan toimimaan.
Kevätkokous pidetään Maisansalossa lau-
antaina 27.4.2019 ja sinne järjestetään 
linja-autokuljetus Vankkurimänniköstä. 
Kokouskutsu on tässä lehdessä.

Yhdistyksen 50-vuotisjuhla
Tämä vuosi on yhdistyksen 50-vuotisjuh-
la vuosi. Itse juhlaa vietetään 29.6.2019 
Vankkurimännikössä. Yhdistys on pe-
rustettu 21.9.1969, joten otamme pienen 
etukenon juhlimiseen, mutta halukkaat 
voivat sitten juhla hieman pidempään.
Odotamme runsasta osallistumista juhla-
viikonloppuun ja olemme panostaneet ni-
mekkäisiin orkestereihinkin. Perjantaina 
esiintyy juhlateltassa aikoinaan uraansa 
ja ensimmäisiä keikkoja Vankkurimänni-
kössä 30 vuotta sitten soittanut A.Aallon 
Rytmiorkesteri ja lauantaina esiintyy 
Yölintu. Linja-Autokuljetus järjestetään 

Maisansalosta Vankkurimännikköön, 
jotta mahdollisimman moni pääsisi juh-
limaan kanssamme. Lisätietoja juhlasta 
seuraavassa Pica-Viestissä.

Kiinteistöryhmä
Yhdistyksellä on molemmilla alueilla pal-
jon rakennuksia ylläpidettävänä ja aina on 
halua rakentaa jotain uuttakin. Hallitus 
on päättänyt muodostaa kiinteistöryh-
män, jonka tehtävänä on tehdä useamman 
vuoden ylläpitosuunnitelmat molempien 
alueiden kiinteistöille. Suunnitelman to-
teuttaminen täytyy harkita resurssien ja 
taitojen mukaan. Toivottavasti saamme 
näin rakennukset pysymään pitkään hy-
vässä kunnossa, vaikka toimikunnat vaih-
tuvat vuosien mittaan.

Maisansalo
Suunnitelmissa on toteuttaa tänä vuonna 
WC-konttien tai vastaavien muodossa 
saniteettitilojen kasvattamisen alueelle. 
Toteuttamisessa on vielä avoimia asioita 
ja toivon että saamme kaikki ratkaistua 
ajoissa. Meidän pitää tähänkin hankkee-
seen saada Tampereen kaupungilta lupa. 
Kävin Juha Keulaksen kanssa neuvotte-
lemassa mahdollisuudesta hankkia alue 
omaksi, mutta kaupungin edustajan tyly 
vastaus oli, että alue ei kuulu realisoitavi-
en kiinteistöjen listalle.

Vankkurimännikkö
Huvikummun käytävä on remontoitu ja 
muutenkin paikkoja laitetaan kuntoon 
juhlia varten. Monenlaista tarvetta alueel-
la on, mutta tämä vuosi on juhlavuosi ja 
mitään suurempaa ei ehditä rakentamaan.

Vaunuun etupressu
Nyt kun taas sataa reippaasti lunta ja vau-
nu on lämpimänä, lumi sulaa vähitellen 
etuluukun kannen päälle ja tietysti jää-
tyy siihen. Viikonlopun jälkeen jää luu-
kun päällä voi olla melko paksuakin. Jos 
luukkua väkisin aukaisee vaikkapa vaih-
taakseen sen keskellä yötä loppuneen yö-
kaasupullon, niin kiireessä saattaa luuk-
ku jopa hajota. Hyvä ratkaisu tähän on 
hankkia valmiita etupressuja tai teettää 
mittojen mukaan omaan vaunuun sopi-
van etupressun. Etupressuja on saatavilla 
myös muovi- ikkunalla, jotta etuikkunalla 
varustetusta vaunusta näkisi ulos.

Hyvää juhlavuotta 2019 toivottaen, 

   Harri

Etuluukun jäädyttyä  sen avaaminen voi rikkoa luukun. Etupressu auttaisi....

Loppukevennys: Vaimo pyysi suoran reitin 
vessaan, ja mitä mies ei tekisi vaimon 
pyytäessä.
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MAISAN KUULUMISIA
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Joulupuurolla 8.12.

Maisassa päästiin herkuttelemaan 
maistuvalla riisipuurolla ja rusina-

sopalla. Tiernahenkilöt sekä joulupukki 
saapuivat myös viihdyttämään puurosta 
nauttineita karavaanareita. Iso kiitos her-
kullisen puuron valmistajille.

Joulu/ vuodenvaihde

Joulu ja vuodenvaihde tuovat mukavasti 
karavaanareita Maisansaloon. Tänä vuon-
na pääsimmekin nauttimaan lumisesta 
joulusta. Uuttavuotta maisalaiset pääsivät 
vastaanottamaan karaokelaulun ja raket-
tien tahdissa. 
Tänä talvena olemme päässeet jo nautti-
maan kovista pakkasista ja kunnon lumi-
määrästä. Muistakaa käydä vaunujen ja 
telttojen kattoja tyhjentämässä lumikuor-
masta välillä.
Mukavaa alkanutta juhlavuotta…näh-
dään  Maisansalossa…

Talven ja kevään 
ohjelmistossa mm.

Pilkkikilpailu 22.- 24.2.
Talvilomaviikko 25.2- 3.3
- Maanantaina aloitetaan viikon mölkky-
  kisa, viikon paras palkitaan päättäjäisis-
  sä lauantaina 
- Talviolympialaiset hauskojen lajien
   parissa
 - Karaokea myös lapsille
 - Rakennetaan jäälyhtyjä ja lumilinnoja
   (säävaraus)
 - Muumihiihtokoulu (lumitilanteen
   mukaan)
 - Saunat päivittäin 
- Jännittävien kisojen päätteeksi nauti-
   taan yhdessäolosta ja hyvästä ruuasta 
   esim. hernekeittoa, lettuja ja nuotio-
   makkaraa

Pääsiäinen 18.- 22.4.
Retroperjantai 3.5
Äitienpäiväkakutus 11.5. 
Siivoustalkoot 18.5. 
Petanque-kisat 27.7.
Kesä-heinäkuun vaihteeseen
tulossa Rompetori-päivät

Joulupukki ilahdutti jäl-
leen puurojuhlassa kaikkia 
vieraita ja varsinkin 
lapsilla oli pukille asioita 
kerrottavana.

Tiernahenkilöt riemastut-
tivat jälleen väkeämme 
joulusanomallaan.

Murjaanien kuningas, Knihti, Tyranki Herodes lavalla miekkoineen toivottivat hyvää 
joulua kaikille säädyille ja erityisesti karavaanareille
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KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
- yhdistyksen sääntöjen 
  4 § kevätkokoukselle 
   määräämät asiat 

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY                        
Hallitus

Tervetuloa! 

KUTSU
SF-Caravan Pirkanmaa ry

KEVÄTKOKOUS                
la 27.04.2019 klo 15.00              

MAISAN JUHLARAVINTOLA
Polsontie 35, 34260 Terälahti

Kävelymatkan päässä 

caravanalueestamme

OHJELMA:
klo 14.00 kahvitarjoilu

klo14.30 jäsenkorttien tarkastus alkaa
klo 15.00 kokous alkaa

SF-Caravan Pirkanmaa ry
50-vuotisjuhlat 

Vankkurimännikössä 
Virroilla pe-su 28.-30.6.2019Virroilla pe-su 28.-30.6.2019Virroilla pe-su 28.-30.6.2019

PE 28.6.2019 

A. AALLON 
RYTMIORKESTERI

LA 29.6.2019 

YÖLINTU

PÄÄJUHLA 
LA 29.6.2019 KLO 14

JUHLATELTASSA

Juhlatreffi  en ohjelmasta tarkemmin 
lähempänä tilaisuutta nettisivullamme

 www.sfcpirkanmaa.fi 
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA! 

JUHLA-
TARJOUS

JÄSENILLEMME, JOTKA EIVÄT 
OLE KÄYNEET KERTAAKAAN 

ALUEILLAMME 
VANKKURIMÄNNIKÖSSÄ TAI 

MAISANSALOSSA.

1. käyntikerralla  maksat vain 
 ensimmäisen vuorokauden ja 

saat toisen vuorokauden

 ilmaiseksi.
Tarjous koskee SF-Caravan Pirkan-

maa ry:n jäseniä. Tarjous 
voimassa v. 2019
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TOIMINNAN PERUSTEET

SF-Caravan Pirkanmaa ry on SF-Caravan ry:n 
jäsenyhdistys, jonka tehtävänä on toimia yh-
distyksen oman jäsenkunnan edunvalvojana. 
Yhdistyksen jäsenkunta muodostuu yli 4100 
jäsenestä ja heidän taloudestaan. Toiminnan 
kehittämisellä ja laadukkailla palveluiden tuot-
tamisella yhteistyössä liiton ja muiden yhteis-
työtahojen kanssa pyritään säilyttämään TOI-
MINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
jäsenuskollisuus sekä saamaan uusia järjesty-
neitä jäseniä harrastuksemme pariin.

Yhdistyksellä on kaksi leirintäaluetta, Maisan-
salo Tampereen Teiskossa ja Vankkurimännik-
kö Virroilla. Jatkamme kehitystä painopisteinä 
leirintäalueiden  palvelutaso ja tuottaa hinta/
laatusuhteiltaan mahdollisimman korkeatasoi-
sia leirintäpalveluja. Toteutus tapahtuu omien 
aluetoimikuntien, vapaaehtoisen talkooväen ja 
ulkopuolisen työvoiman turvin.

Toiminnan kehittämisessä pyritään huomioi-
maan nykyistä paremmin myös alueiden ulko-
puolella toteutettava tapahtumien ja tilaisuuk-
sien järjestäminen.
Alueilla suoritetaan toimintasuunnitelmien 
pohjalta peruskorjauksia sekä maisemointiin 
liittyviä toimenpiteitä. Pääpaino on alueiden 
rakennuksien ylläpito ja kehittäminen vastaa-
maan tämän päivän vaatimuksia.

HALLINTO

Yhdistystä johtaa hallitus, joka muodostuu 
puheenjohtajasta ja kahdeksasta jäsenestä. 
Hallitus hoitaa ja valvoo yhdistyksen toimin-
taa yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen sekä 
yhdistyksen kokouksien päätösten mukaisesti.
Yhdistyksen hallitus asettaa tarpeelliseksi 
katsomiaan toimikuntia sekä ryhmiä ja valvoo 
niiden toimintaa. 

Taloushallinnon kehittämistä jatketaan uu-
distuvien lakien ja määräysten mukaisesti. 
Talousasioihin liittyvissä asioissa ollaan aktii-
visesti yhteydessä eri viranomaisiin. Toimiston 
hoitamiseen, taloushallintoon sekä yhdis-
tyksen kirjanpitoon liittyvät asiat suoritetaan 
toteutettujen talousuudistusten mukaisesti. 
Kirjanpitopalvelut ostetaan vuonna 2019 ul-
kopuoliselta toimittajalta, mutta kehittämällä 
edelleen yhdistyksen toimintoja hoitaa osaa 
kirjanpidosta itsenäisesti ja kustannuksia 
säästäen.
Järjestötoimintaa kehitetään kouluttamalla 
luottamushenkilöitä, joilla varmistetaan yh-
distyksen toimintaa myös tulevaisuudessa. 

Teemme aktiivista yhteistyötä Hämeen YT-
alueeseen kuuluvien muiden SFC-yhdistyksi-
en kanssa.

Olemme myös mukana Caravan Huiput ry:ssä 
panostamassa leirintäalueiden yhteismark-
kinointiin ja yhteishankintoihin sekä muuhun 
yhteistyöhön siinä mukana olevien SFC-yh-
distyksien kanssa.

TALOUS

Yleinen taloustilanne on edelleen epävakaa 
kuten viime vuosina on ollut. Talouden taantu-
ma on selvästi suunnannut leirintäalueiden ky-
syntää kausipaikkoja kohtaan ja vierailijoiden 
määrä on silti pysynyt ennallaan. Myös polt-
toaineiden korkea hinta vähentää karavaana-
reiden liikkuvuutta, joka vaikuttaa vierailijoiden 
määrään. Vierailijoiden määrä ei ole enää 
alentunut ja kokonaisuudessa leirintäalueem-
me majoitusvuorokaudet arvioidaan pysyvän 
samalla tasolla kuin vuonna 2017. Panostam-
me edelleen nuorison ja lasten viihtyvyyteen. 
Tätä linjaa tulemme jatkamaan ensi vuodenkin 
aikana mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen kokonaistaloustilanne on vakiin-
tunut ja tarvetta jäsenmaksujen korottamiseen 
ei ole. Yleisen kustannustason nousu sekä 
alueiden hoitamiseen palkattavien ulkopuo-
listen henkilöiden palkkakuluista aiheutuvat 
kulut on saatu pidettyä kurissa. Vaikka aluei-
den ylläpitoon ollaan tekemässä investointeja, 
ei hallitus esitä leirintämaksujen korottamista 
vuoden 2019 talousarvioon.

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

MAISANSALO

Aluevetäjät
Tuleva aluevetäjä ei ole vielä tiedossa.

Toimikunta
Tiina Suhonen, Sirkka Jokiaho, Miia Lintala, 
Markku Tila, Juuso Oikarinen, Anu Oikarinen,
Seija Vaahto, Pentti Alatalo, Merja Lainesalo-
Saukkio, Veikko Sinikivi, Leena Järveläinen, 
Olavi Helander, Sakari Lepistö, Erja Lepistö.
Aputoimikunta

Raine Soutolahti (kunnossapito), Tuula Sou-
tolahti (kunnossapito), Sinikka Miettinen 
(kunnossapito), Olli Miettinen (kunnossapito), 
Markku Pummila (LVI).

Toimintasuunnitelma
• Alueen ympäristö, nurmikot, kiinteistöt ja 
rannat pidetään viihtyisässä ja turvallisessa 
kunnossa. Keväisin ja syksyisin järjestetään 
siivoustalkoot, joissa kausipaikkalaiset pää-
sevät osallistumaan alueen kunnostamiseen 
ja siistimiseen. 
• Keväällä palkataan sukeltaja siivoamaan ui-
marantojen pohjat.

• Keväällä ja syksyllä teetetään kiinteistöjen 
ilmastointijärjestelmien huolto ja puhdistus ul-
kopuolisella yrityksellä. Keväällä huollatetaan 
öljytoimiset lämmityspannut ulkopuolisella 
yrityksellä. Jyrsijät pitää loitolla ulkopuolinen 
yritys.
• Kesäsesongin ajaksi palkataan kaksi toimis-
totyöntekijää arkipäiviksi ja siistijä siivoamaan 
alueen huoltorakennuksen sekä saunojen tilat 
arkipäivisin.
• Talvikaudella toimikunta hoitaa isäntäpäivys-
tykset viikonloppuisin. Talvikaudella arkipäivi-
nä alue toimii omatoimisena alueena.
• Talvikaudeksi palkataan siistijä siistimään 
huoltorakennuksen sekä saunojen tilat viikoit-
tain.
• Alueen lumenauraus ja hiekoitus hoidetaan 
omalla kalustolla toimikunnan voimin.
• Aloitetaan kartoittamaan mahdollisuutta ra-
kentaa pieni huoltorakennus alakentän perälle 
- tähän hankkeeseen toivotaan mukaan innok-
kaita kausipaikkalaisia. Huoltorakennuksen 
olisi ajatus palvella paremmin liikuntaesteisiä 
vierailijoita, sekä alakentän, vellipellon, lintu-
pellon sekä osin takapellon kausipaikkalaisia.
• Uimaranta kunnostetaan ja sinne pyritään 
hankkimaan kevään aikana oma uimalaituri ja 
kelluva uimatasanne, vesitrampoliini tai vas-
taava.
• Leikkikentän katos uusitaan keväällä.
• Umpeen kasvaneita vieraspaikkoja ehoste-
taan.
• Nuorisotilaa ehostetaan maalaamalla sekä 
hankkimalla uusia kalusteita ja virikkeitä.
• Huoltorakennuksen ulko-ovet ja vaurioitunei-
ta sisäovia ja lattialistoja uusitaan. 
• Alueen sähköistyksen parannustöitä jatke-
taan tulevana vuonna.
• Alueen omaa pubia ja grilliä pyöritetään toi-
mikunnan toimesta tapahtumakeskeisesti ja 
tapahtumien ulkopuolella sen mukaan kuinka 
paljon vapaaehtoisia (vaaditut luvat omaavia) 
työntekijöitä on tarjolla.

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 10.11.2019. 
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• Suunnitellut tapahtumat (päivämääriin voi 
tulla tarkennuksia)
• Lautapeli-ilta 26.1.
• Pilkkikilpailu 22.–24.2. (orkesteri)
• Pääsiäinen 18.–22.4. (orkesteri)
• Äitienpäivä 11.5.
• Siivoustalkoot 18.5.
• Lastenjuhla 1.6.
• Juhannus 20.–23.6. (orkesteri)
• Rosvopaisti & Karaoke 2.-4.8.
• Venetsialaiset & Rannaltaonginta  
 30.8.–1.9. (orkesteri)
• Siivoustalkoot 19.10.
• Texas hold’em viikonloppu 4.-6.10.  
 (vetonaulaesiintyjä)
• Isänpäivä 9.11.
•               Joulujuhla 5.-8.12. (orkesteri)

VANKKURIMÄNNIKKÖ

Aluevetäjät  
Heikki Lahtinen ja Eeva Mäenpää

Toimikunta  
Heikki ja Mari Lahtinen, Eeva Mäenpää ja Jou-
ko Venäläinen, Martti Hellgren, Veijo Kallonen, 
Jaana Kulmala, Veikko Majlund, Matti Mäke-
lä ja Minna Kekkonen, Markku Ojanen, Päivi 
Taurén, Tero Uotila, Juha Virtanen. 
Aluevetäjinä jatkavat Heikki Lahtinen ja Eeva 
Mäenpää, jos toimikunta niin päättää.

Toimintasuunnitelma 
• Alueen ympäristö ja kiinteistöt pidetään hy-
vässä ja viihtyisässä kunnossa.                                                                                                  
• Kesäajaksi palkataan kaksi työntekijää 
(3.6.–31.7.-koulujen alkuun) arkipäiviksi huo-
lehtimaan toimistosta. Siivoukseen palkataan 
työntekijä.
• Harkinnassa on myös lisätyövoiman palk-
kaaminen alueen hoitoon liittyviin tehtäviin. 
Nuoria pyritään ottamaan kesällä kahden vii-
kon jaksoille töihin.
• Yhdistyksen 50-vuotisjuhla pidetään Vank-
kurimännikössä 28.–30.6.2019, hallituksen 
nimeämä juhlatoimikunta koordinoi tehtävät.
Toimikunta hoitaa viikonloppuisin isäntäpäi-
vystykset niin kesällä kuin talvellakin. Talvikau-
della arkipäivinä alue toimii omatoimialueena, 
kuitenkin niin, että paikalla olevat toimikunta-
laiset ottavat tarvittaessa vieraat vastaan.  
• Huvikummun sekä Harald´s pubit ovat auki 
toimikunnan sekä vapaaehtoisten toimesta 
tapahtumissa sekä mahdollisuuksien mukaan 
muunakin aikana.  
• Lasten ja nuorten viihtyvyyteen kiinnitetään 
huomiota ja tapahtumissa heille pyritään jär-
jestämään omaa ohjelmaa. 

Suunniteltuja investointeja / korjauksia
• Huvikummun terassin lattian epoksipinnoi 
  tus 1 500 €
• Huvikummun ulkovuoren kunnostus ja maa 
  laus 1 500 €

•  Laiturin uusiminen uimarantaan 1 500 €
•  Käpygrillin kunnostus 1 000 €
•  Rakennusten ja alueen kunnostaminen 
    20 000 €
•  Huoltorakennuksen peruskorjauksen ja 
   mahdollisesti tarvittavan laajennuksen suun 
   nittelu 5 000 €
• ATK infrastruktuurin TÄYSREMONTTI ja  
  DOKUMENTOINTI

Suunnitellut tapahtumat:  
1.-3.3.  Hiihtoloma 
19.-22.3. Pääsiäinen (Orkesteri) 
1.5. Vappu
3.-5.5. Siivoustalkoot ja aluepalaveri 
10.-12.5. Äitienpäivä  
21.-23.6. Juhannus (Orkesteri)  
28.-30.6. Yhdistyksen 50. V juhlat (orkesteri  
 pe ja la)
12.-14.7. Lastentapahtuma
19.-21.7. Tikkakisat  
2.-4.8. Musiikkitapahtuma 
9.-11.8. Caramba-osakilpailu   
16.-18.8. Lentopallo/Saunatapahtuma  
30.8.-1.9. Venetsialaiset  
20.-22.9.Siivoustalkoot ja aluepalaveri
4.-6.10. Halloween ja naamiaiset (Orkesteri) 
10.11. Isänpäivä 
29.11- .12.Pikkujoulu  
28.12.2019 -1.1.2020 Uusi Vuosi 

• Karaokeiltoja järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan ja pubit voivat olla auki työvoimati-
lanteesta riippuen kesällä ja muulloinkin kuin 
tapahtumien yhteydessä.

TIEDOTUSTOIMIKUNTA

Varsinaisesta tiedotustoiminnasta vastaa tie-
dotustoimikunta puheenjohtajansa johdolla. 
Toimikunnan tärkein tiedottamismuoto on yh-
distyksen jäsenlehden, Pica-viestin toimitta-
minen sekä www-sivut, jota päivittävät myös 
kahden leirintäalueemme aluetoimikunnat.

Pica-viestillä on v. 2019 juhlavuosi sillä sekä 
SF-Caravan Pirkanmaa ry että yhdistyksen 
jäsenlehti, Pica-viesti täyttää 50 vuotta. Lehti 
tulee ilmestymään vuonna 2019 yhteensä nel-
jä kertaa. Lehti postitetaan kaikille jäsenille pa-
perilehtenä ja jokainen numero julkaistaan yh-
distyksen nettisivuilla myös pdf:nä ja viimeksi 
ilmestyneet lehdet myös selattavana versiona.
Lehden ilmestymisaikataulu julkaistaan jo-
kaisessa Pica-Viestissä, jossa kerrotaan 
myös jokaisen lehden aineistopäivä. Lehti 
toimitetaan A4-kokoisena, 4-värisenä, keski-
määrin 16–28 -sivuisena ja siitä aineistosta, 
jota yhdistyksen hallitus, eri toimikunnat sekä 
yksittäiset jäsenet siihen toimittavat julkaista-
vaksi siinä laajuudessa kuin lehdelle varattu 
budjetti antaa myöten. Lisäksi vuonna 2019 
Pica-viestissä nro 2 on mukana yhdistyksen 
50-vuotishistoriikki, joka laajentaa Pica-viestin 

sivumäärää historiikin sivumäärän verran.

Lehden talouden ylläpidosta katetaan noin 
20 % ilmoitusmyynnillä ja loput, noin 80 % 
jäsenmaksulla.  Pica-viesti lähetetään yh-
distyksen varsinaisten jäsenten lisäksi myös 
yhdistyksen ulkojäsenille sekä alueyhdistys-
ten puheenjohtajille. Lehteä jaetaan myös 
molemmilla karavaanialueillamme vieraileville 
karavaanareille ilmoittautumisen yhteydessä. 
Pica-viestin kesälehdestä nro 2 otetaan ylipai-
nos, joka jaetaan kaikille halukkaille alueella 
vieraileville.

Jatkuvasti kävijämääräänsä nostavan yhdis-
tyksen nettisivuston (www.sfcpirkanmaa.fi) 
merkitys kasvaa yhä. Sivuston vierailijamäärä 
on ollut vuoden sisällä n. 180 000. Molempi-
en leirintäalueiden nettitiedotusvastaavat ja 
Tiedotustoimikunta huolehtivat resurssiensa 
puitteissa olemassa olevien www-sivujen päi-
vityksestä. 

Tuleviin yhdistyksen 50-vuotisjuhliin 28.–
30.6.2019 mennessä tiedotustoimikunta 
kokoaa historiikin yhdistyksen 50-vuotiselta 
taipaleelta sekä hankkii ja koostaa erilaista 
materiaalia yhdistyksen toiminnan varrelta 
50-vuotisjuhlanäyttelyyn.
Tiedotustoimikunta hoitaa myös tarvittaessa 
yhdistyksen lehti-ilmoittelua, juhlalogon suun-
nittelun, nettimainontaa sekä kaikkea muuta 
juhlavuoteen liittyvää muuta markkinointivies-
tintää.

Toimikunnan kokoonpano: 
Jouko Kinnunen (pj,) Kaarina Kinnunen, Lee-
na Helenius, Heikki Helenius, Airi Isoaho, Arto 
Isoaho, Anna-Liisa Keskinen, Erkki Keskinen, 
Riitta Sukanen, Raine Sukanen, Satu Suka-
nen, Rami Sukanen.

Ps, Toimintasuunnitelma on käsitelty syys-
yhtiökokouksessamme marraskuussa 
2018, ja joitakin muutoksia toimikuntien 
jäsenistössä on sen jälkeen tapahtunut.Sa-
moin tapahtumat tulee varmistaa tarkem-
min nettisivultamme www.sfcpirkanmaa.fi
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TEXMEXPASTA ( 4 hlö )

200 g pastaa
2 kpl sipulia
3-4 valkosipulinkynttä
2 kpl punaista paprikaa
2 kpl vihreää chiliä
3-4 rkl öljyä
400 g jauhelihaa
suolaa
1 tl jauhettua chiliä
1 tl juustokuminaa
400 g tomaattimurskaa
1 tölkki valkoisia papuja tomaatti-
kastikkeessa ( 400 g)

Keitä pasta ohjeen mukaan. Kuori ja hie-
nonna sipulit ja valkosipulinkynnet. Pois-
ta paprikasta ja chilistä siemenet, leikkaa 
suikaleiksi. Kuullota sipulit, paprika ja 
chili öljyssä paistinpannussa tai padassa 
ja kaada ne erilliseen astiaan. Ruskista 
jauheliha pannulla, mausta liha suolalla, 
chilillä sekä kuminalla ja lisää jo paistetut 
ainekset sekaan. Kaada tomaattimurska ja 
sekoita. Hauduta pataa noin 10-15 min. 
Lisää valutettu pasta ja pavut joukkoon, 
kiehauta. 
Tarjoa salaatin kera.

JUUSTOLEIKE ( 4 hlö) 
Helppo ja hyvä iltapala tai pikkulämmin

4 kpl noin 1 cm paksuisia juustoviipaleita 
(esim.  emmental tai gouda)
Leivitykseen: 
1/2 - 1 dl korppujauhoja
2 tl jauhettua paprikaa
1/2 dl vehnäjauhoja
1 kpl kananmunaa

Paistamiseen:
voita tai margariinia
Sekoita korppujauhot ja paprikajauhe 
keskenään lautasella, kaada vehnäjauhot 
toiselle lautaselle sekä vatkaa kananmuna 
kevyesti kolmannelle lautaselle. Kääntele 
juustoviipaleet ensin vehnäjauhoissa, sit-
ten munassa ja lopuksi korppujauhoseok-
sessa.
Paista viipaleet molemmin puolin kunnes 
ne ovat saaneet kauniin värin.
Tarjoa leikkeet heti salaatin sekä hillon 
kera.

MUNA-LOHIVUOKA ( 4 hlö )

4 kananmunaa
100-150 g kylmäsavulohta
1/2 dl hienonnettua tilliä
2 dl kuohukermaa
1 rkl perunajauhoja
1 tl mustapippuria
Pinnalle: 
1,5 dl juustoraastetta

Keitä munat koviksi, jäähdytä, kuori ja 
leikkaa viipaleiksi. Levitä viipaleet voi-
deltuun uunivuokaan. Leikkaa lohi suika-
leiksi, lisää suikaleet ja tilli munien päälle. 
Vatkaa kerma puolipehmeäksi, sekoita 
joukkoon perunajauhot ja mustapippuri. 
Kaada kerma vuokaan. Ripottele juusto-
raaste vuoan pinnalle. Kuorruta 220  as-
teisessa uunissa 10-15 min. kunnes pinta 
on kauniin värinen. Tarjoa lisäkkeenä sa-
laattia ja leipää.

MARSIPAANITÄYTTEISET 
UUNIPÄÄRYNÄT ( 4 hlö)

4 isoa päärynää
50 g marsipaania
noin 1 rkl raastettua sitruunankuorta
2 rkl voita tai margariinia
3 rkl hunajaa
1 rkl sitruunamehua
1/2 dl mantelilastuja

Poista päärynöistä siemenkodat oma-
naporalla. Mausta marsipaani sitruunan-
kuorella. Täytä seoksella päärynöiden 
kolot ja nosta uunivuokaan. Kuumenna 
rasva, hunaja ja sitruunamehu kattilassa, 
voitele päärynät seoksella. Ripottele man-
telilastut pinnalle. Kypsennä päärynöitä 
200 asteisessa uunissa noin 30 min. Tarjoa 
vähän jäähdytettynä vaniljajäätelön kans-
sa.
Ps. voit myös kypsentää päärynät mikro-
aaltouunissa.

Hyvää alkanutta juhlavuotta kaikille! 

Pertti Antila
SFC- 21772 

Holaa karavaanarit siellä Pirkanmaalla, terveiset Espanjasta Torre la Sal 2 campingiltä!
Laitan muutaman helpon, maittavan ohjeen näin vuoden alkuun.
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Halloween ja naamiaiset

Halloween alkoi jälleen karaoketans-
seilla perjantaina ja väkeä kokoontui 

ihan mukavasti mukaan. Lauantai aloitet-
tiin uikkarisaunalla ja -uinnilla, kirppa-
rilla oli jokunen myyjä ja kauppojakin 
tehtiin. 
Samaan aikaan mölkyn pelaajat kokoon-
tuivat takkatuvan kentälle viimeistä osa-
kilpailua heittämään. Taisi olla mukana 
jonkin verran jännitystä, kun laskettiin 
kuinka paljon täytyy saada pisteitä hy-
vään sijoitukseen. Lopputulos saatiin 
muutaman tunnin kuluttua. Voiton kisas-
sa vei Pasi Sivula, toisena Kari Koppelo-
järvi ja kolmantena Jouko Venäläinen.
Toimikunnan naiset rakensivat lapsille ja 
miksei myös aikuisillekin Halloweenluo-
lan Harald´siin ja siellä haamut ja verkot 
toivat haamumaisen tunnelman. Lapsille 
järjestettiin  myös naamiaiset ja parhaat 
naamiaisasut palkittiin. Laavuretken si-
jasta paistettiin makkaraan kodalla.
Illalla sammutettiin alueen sähkövalot ja 
valon antoi tien reunaan sytytetyt padat ja 
vaunujen ulkopuolelle sytytetyt kynttilät. 
Tuomaristo kiersi alueen valitsemaan va-
lokisan voittajan. Halloweenteemaan ase-
tellut kaamosvalot ja muu rekvisiitta sai 
parhaan arvosanan luonnonmukaisena ja 
aavemaisena. Voittajat, Anne ja Jari Lau-
runen saivat palkintonsa sunnuntaina ja 
lisäksi Sari Rauhamäki sekä Minna ja 
Juha Virtanen saivat kunniamaininnan 
valojen asettelusta. Kaamoskokko paloi 
takkatuvan kentällä valaisten hienosti lä-
hitienoota. 
Ja sitten matka jatkuikin vähitellen naa-
miaistansseihin Huvikummulle. Sali täyt-
tyi erilaisiin asuihin pukeutuneina ja ilo 
oli korkeimmillaan.  Orkesteri Skou Duo 
tanssitti juhlijoita.
 Jokaisella oli mahdollisuus äänestää pa-
rasta asua ja ääntenlaskun jälkeen alueve-
täjä Heikki Lahtinen ilmoitti voittajaksi 
Tanhupallon ja hänen Karvapallonsa, 
Miia Östring ja Reijo Koivula. 

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Mia Östring ja Reijo Koi-
vula Tanhupallo-hengessä

Halloween-kansaa mielikuvituksellisissa asuissaan

Upeita luomuksia - jotkut naurattavat jotkut jopa pelottavat
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Lapsilta ei naamiaisasuissa mielikuvistusta puuttunutTanhupalloja ja ötököitä hauskoissa asuissaan

Halloween-valojen voittaja Kinkut menossa arinauunin lämpöön

Nyt menee mölkyt nurin

Jades Band vauhditti uuden vuoden tanssitMölkyn voittajat Pasi Sivula (oik), toisena 
Kari Koppelojärvi (kesk.) ja kolmantena 
Jouko Venäläinen (vas.)

Pikkujoulu

Joulukuun alussa vietettiin Vankkuri-
männikössä pikkujoulua ja ruokailua 
varten jo varhaisessa vaiheessa keittiövä-
ki Päivi Taurén, Helena Sivula ja Hely 
Ojanen suunnittelivat ja valmistelivat 
tarjottavia.  Alpo Lahti ja Erkki Peltonie-
mi toimivat kinkun paistajina sekä Tau-
no Lehtotie ja Jouko Venäläinen lohien 
savustajina. Ruokaa piti olla riittävästi, 
ennakkoilmoittautumisien perusteella.
Pikkujoulun vietto aloitettiin perjantaina 
perinteisesti karaoketansseilla. 
Lauantai-aamuna halukkaille oli tarjolla 
aamu-saunat ja niitä käytettiin kiitettä-
västi. 
Lapset ahkeroivat piparien koristelussa 
sekä piirustusten parissa, hienoja teoksia 
tulikin.
Ruokailu järjestettiin kahtena kattaukse-
na ja kokonaisuudessaan ruokailijoita oli 
170. Ruoka oli hyvää ja keittiölle annet-
tiin suuret kiitokset jälleen onnistuneesta 
ruokailusta. 
Hyvän ruoan jälkeen on hyvä ottaa pienet 
nokoset, moni totesi, olihan illalla vielä 
varsinainen joulujuhla ja pikkujoulutans-
sit.
Joulujuhla toi salin täyteen väkeä. Joulu-
lauluja laulettiin yhdessä ja jälleen Män-
nikön Hönöttäjät esittivät riemastutta-
van jouluevankeliumin. Joulupukki tuli 
isojen lahjasäkkien kanssa ja jokaiselle 
lapselle riitti lahjoja.
Tanssiorkesteri Johanna Debreczeni  & 
Amorio tanssitti ja iloinen puheensorina 

säesti iltaa.

Sunnuntaina ennen kotiinlähtöä joulu-
myyjäiset järjestettiin Huvikummulla ja 
samalla arvottiin voittoarvat.
Pikkujoulu sujui hienosti, siitä suuri kii-
tos vierailijoille ja kausipaikkalaisille.

Uuden vuoden vastaanotto

Vuoden viimeinen tapahtuma on tieten-
kin Uuden Vuoden vastaanotto. Uuden 
vuoden aatto sattui maanantaipäiväksi, 
mutta silti vierailijoita oli odotettua enem-
män ja ohjelmaa suunniteltiin edeltävälle 
lauantaille, jollin pidettiin karaoketanssit, 
sunnuntaina saunottiin ja maanantaina 
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Valokilpailun voittajat

Savukalaa menossa “ruskettumaan”

Huvikummun käytävä ja ovet saivat 
uuden värin

Kesätiskipaikka Huvikummussa

Pienoisgolf löysi uuden kodin  takkatuvan 
läheltä

Joskus nähtiin 
myös “uusia 
kasvoja” 
baarimikkoi-
nakin

Uusi kemssan tyhjennyspiste Huvikum-
mun lähelle

Uuden vuoden pauketta

Uuden vuoden vastaanottajia

Joulupukki ja apulainen

Vankkurimännikössä ahkeroitiin monenmoisia remontteja:

aloitettiin uuden vuoden vastaanotto tak-
katuvan kentällä ilotulituksella lapsille. 
Uuden vuoden tanssit illalla Jade´s Ban-
din johdolla toi lattialle koko ajan tanssi-
joita.
Joulukuun aikana oli vuoden toimikunta-
laisen äänestys ja äänestyksen perusteella 
valituksi tuli Eeva Mäenpää, jolle ojen-
nettiin Diplomi.

Muu toiminta

Vankkurimännikössä on tehty vuoden 
aikana pintaremonttia, Elviiran huonees-
sa, Huvikummun terassille tehtiin kate, 
jolloin kesällä voidaan siellä tanssia, pie-
noisgolf-rata siirrettiin takkatuvan lähei-
syyteen, kemssan tyhjennys ja kesätiski-
paikka Huvikummulle ja Huvikummmun 
käytävä ja ovet saivat uudet värit.    

Vuosi 2019

Vankkurimännikön tapahtumat on ilmoi-
tettu tässä lehdessä ja isoin tapahtuma 
kesän tapahtumista on 28.-30.6.2019 SF-
Caravan Pirkanmaa ry:n 50-vuotispäivä 
joka järjestetään Vankkurimännikössä. 
Tervetuloa viettämään juhlaa Vankkuri-
männikköön.

Toimikunta kiittää kuluneesta vuodes-
ta 2018 ja toivottaa teidät tervetulleiksi 
myös vuonna 2019.

Hyvää Uutta Vuotta!
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Lähdimme matkaan kotoa Siurosta lau-
antaina 13.10.2018 Ensin ajoimme Mart-
tilaan Varsinais-Suomeen lapsenlapsen-
lapsemme ristiäisiin. Pojasta tuli Samuel 
Eeli Anton. Illan suussa ajoimme tuttujen 
pihaan Vantaalle ja nautimme heidän vie-
raanvaraisuudestaan. 
Laivamme piti lähteä sunnuntaina Hel-
singin Vuosaaresta, mutta ahtaajien lakon 
takia lähtöpäivä viivästyi maanantaiksi. 
Sunnuntaina ajoimme Rastilan campin-
gille ja sieltä meidät haettiin tyttären ja 
hänen miehensä kotiin nauttimaan hei-
dän valmistamastaan erittäin herkullises-
ta ruuasta & juomista. ”Kotiinkuljetuskin” 
oli järjestetty takaisin. 

Maanantai-iltapäivänä sitten pääsimme 
lopulta Finnlinesin laivaan ja illalla söim-
me Buffet-illallisen kanssamatkustajien 
kera. Seuraava päivä laivalla ja illalla sit-
ten saavuimme Travemundeen. Satamas-
ta ajoimme Plazan Stellplatzille, jossa 
yövyimme muutaman muun karavaana-
rin kanssa. Aamulla pikaiset ostokset Sky 
XXL-kaupassa & apteekissa ja sitten baa-
nalle.

Ensimmäinen yö Göttingenissä Seebur-
ger See campingillä. Lähiravintolassa oli 
erikoiset rantatuolit eli ulkonakin olisi 
voinut syödä, me valitsimme sisätilat ja 
siellä oli kanssamme iso eläkeläisryhmä. 

Seuraavana päivänä meillä oli tarkoitus 
mennä Cochemiin, jossa olemme kahtena 
edellisinä vuonna vierailleet ja ihastuneet 
sen mahtaviin maisemiin. Mutta petty-
mykseksemme siellä oli kaikki isot auto-
paikat aivan täynnä ja mistään emme löy-
täneet minkäänlaista rakoa autollemme, 
joten matkan piti jatkua. Lopulta Urzigis-
tä löysimme Stellplatzin ja jäimme Mosel 
joen rannalle. Heti aikaisin aamulla jat-
koimme matkaa, koska tarkoitus oli ehtiä 

Ranskaan  Alcasen viinilaaksossa sijait-
sevaan Riquewihriin, jonne iltapäivällä 
saavuimme. Siellä vietimme seuraavan 
päivän. Ranskan leirintäalueilla vietimme 
neljä yötä yhteensä.  

Espanjassa ensimmäinen leiritymispaik-
ka oli jo ennestään tuttu Blanes. Sitten yö-
vyimme yhden yön Alcossebressa ennen 
saapumista meidän ”omalle” paikallamme 
Torre la Sal 2:een. Täällä meitä odotti-
kin jo kaksi suomalaispariskuntaa, joiden 
kanssa vietimme ensimmäisen päivän. 

Tänne varasimme paikan jo keväällä kol-
meksi kuukaudeksi ja muutamien alku-
vaikeuksien kautta olemme päässeet niin 
sanottuun normaaliin rytmiin. Eli joka 
toisen päivän aloitamme pilateksella, li-
säksi kävelemme sekä pyöräilemme näis-
sä mahtavissa merimaisemissa Espanjan 
auringon alla. Myös tansseissa käymme 
lähiravintoloissa silloin tällöin. 

Marraskuussa vuokrasimme pikku auton, 
jolla pääsimme tutustumaan lähialueen 
mahtaviin paikkoihin. Valenciassa vie-
timme kaksi päivää ja yövyimme hotel-
lissa. 

Pica-kokin matkakertomus Siurosta Espanjan Torre la Sal 2:een 

Ilmat olivat marraskuussa hieman satei-
set, mutta joulukuu ja tämä tammikuun 
alku ovat olleet todella aurinkoiset ja täy-
sin sateettomat. Päivisin lämpöä vajaat 
+20 °C ja öisin alle +10°C. 

Ensi viikolla tulee kolme kuukautta täällä 
täyteen ja matka jatkuu kohti etelää. Tar-
koitus olisi löytää joku paikka Alicanten 
läheltä, mutta olemme kuulleet muilta 
suomalaisilta, että siellä päin on tällä het-
kellä melkoisen täyttä. Saa nähdä minne 
päädymme...

Paluulippu laivalle on varattu 7.4. Matka 
on jo yli puolen välin ja tarkoitus olisi ajaa 
takaisin Hollannin kautta, mutta sen aika 
näyttää.

Aurinkoisin terveisin 

Pertti ja Tuija Antila

Viereisellä sivulla kuvia monista  upeista 
kohteista, joissa täällä ollessamme olem-
me käyneet

Joulu se on Espanjassakin Torre la Sal 2:n sisäänajoportteja Oma talvitonttimme Torre la Salissa

Torre la Salin altailla Autot siistissä järjestyksessä
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Valencian upeita arkkitehtonisia luomuksia Ürzig Moselin rannalla

Linnakekaupunki Morella, jonka 
espanjalaiset ovat valinneet 
kauneimmaksi kaupungiksi

Linnakekaupunki Morella

Marina d Orin värikkäät joulukoristelut

Jopa karavaanarit on huomioitu espan-
jalaisessa jouluvalaistuksessa

Göttingin kauniita omakotitaloja

Lepohetki Alcossebressa

Alcossebre Torre la Salin iltamiljöötä

Riquewihrin värikäs kaupunki
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Fordit saatavilla 
myös automaatti-

vaihteistolla!

Vaihto mahdollinen ja erittäin 
joustavat rahoitusehdot!

Hintoihin lisätään toimitusmaksu 800 €

Uudet matkailuautot ja -vaunut meiltä

Hyvin varustellut CI Elliot -matkailuautot 
Ford-alustalla ja Weinsbergin 
retkeilyautot ja matkailuvaunut saatavilla 
Ylöjärven myymälästämme nopealla 
toimituksella.

Weinsberg 
CaraBus 

Edition Fire
Kampanjahinta alk. 

50 980 €

Kysy lisää:
Caravan-myyjä 
Marko Mäkinen
0444  999 908

MATKAILUAUTOT YLÖJÄRVI p. 03 730 3993 Teollisuustie 6, 33470 Ylöjärvi (Maskun halli) ark. 10 – 17.30, la 10 – 14
www.ysitienauto.fi           @ysitienauto

Ford CI 
Elliot 90 M, 

jossa on 
markkinoiden 

suurimpia 
takatalleja

Ford CI Elliot 
94 XT

- pituus alle 6,5 m
Hinta alk. 

62 970 €
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2019 
Tapahtumakalenteri

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

HELMIKUU
22.2.-3.3.       Hiihtoloma       V
22.-24.2.        Pilkkikilpailu      M
25.2.-3.3.       Talvilomaviikko                               M  
MAALISKUU
HUHTIKUU
19.-22.4.        Pääsiäinen (Orkesteri)      V*)
18.-22.4.        Pääsiäinen      M
1.5.        Vappu      V
TOUKOKUU 
3.5.                 Retroperjantai     M
3.-5.5.        Siivoustalkoot ja aluepalaveri        V
10.-12.5.        Äitienpäivä                                       V
11.5.               Äitienpäiväkakutus     M
18.5.               Siivoustalkoot       M
KESÄKUU
21.-23.6.        Juhannus (Orkesteri)                      V*)
21.-23.6.        Juhannus             M
28.-30.6.        Yhdistyksen 50-v. juhlat                 V*)
Kesä-heinäkuun vaihteessa tulossa Rompetori  M
HEINÄKUU
12.14.7.        Lastentapahtuma                             V
19.-21.7.        Tikkakisat                                         V
27.7.               Petanque-kisat     M
ELOKUU
2.-4.8.        Musiikkitapahtuma                         V
9.-11.8.        Caramba-osakilpailu/Lentopallo/ V
        Saunatapahtuma  
30.8.-1.9.       Venetsialaiset                                   V
SYYSKUU
20.-22.9.        Siivoustalkoot ja aluepalaveri        V
LOKAKUU
11.-12.10.     Kaamos ja naamiaiset (Orkesteri) V*) 
MARRASKUU
10.11.        Isänpäivä       V
29.11.-1.12.  Pikkujoulu       V 
JOULUKUU
27.12.2019-
1.1.2020        Uusi Vuosi                     V

Pica-viesti kiinnostaa myös 
nuorempia lukijoitamme. 
Varsinkin lastenohjelmat 

treff eillä

Pica-viesti

Tee retki asuntoautolla. 
Vuokraa se edullisesti meiltä.

Soita p. 0400 297 919
toimisto@nasinmatkailuautot.fi 

CARAVAN 
KIVIRAPPU OY

TUTUSTU MYÖS TARVIKEVERKKOKAUPPAAMME:
www.nasinmatkailuautot.� 

MATKAILUAJONEUVO-

VUOKRAAMO CARAVAN 
KIVIRAPPU OY

MATKAILUAJONEUVO-

VUOKRAAMO
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Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi: 
Helena ja Pasi Sivula

Uuden vuoden alkajaisiksi haastattelem-
me Vankkurimännikössä vaikuttavia He-
lena ja Pasi Sivulaa. Pasi valittiin syys-
kokouksessa 10.11.2018 yhdistyksemme 
hallitukseen uutena jäsenenä kaksivuo-
tiskaudeksi 2019-2020.

Milloin teidän karavaanarius alkoi ja 
mikä sai teidät tämän harrastuksen pa-
riin?
Helena ja Pasi: Noin 4 vuotta sitten halu-
simme aloittaa yhteisen harrastuksen, kun 
lapset ovat jo aikuisia. 
 
Mikä sai  teidät tulemaan  ensimmäisen 
kerran Vankkurimännikköön?
Helena ja Pasi: Ystävien suosituksesta. 
 
Millaisilla vaunuilla/autoilla olette ka-
ravaanariaikananne liikkuneet:
Helena ja Pasi: Aloitimme harrastuksen 
vanhemmalla vaunulla, joka on yhä meil-
lä reissuvaununa. Uudenpi vaunu on kau-
sipaikalla Männikössä. 
 
Mitkä kehitysasiat mielestänne ovat 

Vankkurimännikössä tänä päivänä eni-
ten pinnalla/vaatisivat toimenpiteitä:
Pasi: Huoltorakennuksen päivittäminen. 

Kumpi teistä toimii karavaanarikokkina 
alueella:
Helena: Tiskaus on ukon homma. 
Pasi: Vaimo hoitaa sen puolen, kuten ko-
tonakin. 

Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä 
muuta harrastusta voisitte harkita – tai 
jo nyt harrastatte:
Helena ja Pasi: Ulkomaan matkailu kiin-
nostaa. 

Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoi-
sesti viettäneet Vankkurimännikössä:
Helena: Noin parin viikon jaksoja joskus. 
Pasi: pidennettyjä viikonloppuja. 

Kuinka usein yövytte Vankkurimänni-
kössä:
Helena ja Pasi: Menneenä kalenterivuo-
tena n. 47 viikonloppua. 

 Mistä treffeistä pidätte eniten?
Helena ja Pasi: Juhannuksesta

Mikä on ollut hauskin muistonne kara-
vaanielämässä:
Helena: Uusiin ihmisiin tutustuminen on 

Mukavaa rentoutumista etuteltan katveessa

Vaunuilu maistuu Sivuloille, viime 
vuonna Männikköyöpymisiä n. 47 viikon-
loppua
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ollut mukavaa. 
Pasi: En nyt osaa eritellä sen kummem-
min, koska hauskaa on aina. 

Oletteko yöpyneet koskaan Maisansalos-
sa ja jos olette, niin mitä piditte alueesta:
Helena ja Pasi: Harrastuksen alussa yksi 
viikonloppu ja sekin oli kevään ensimmäi-
nen reissu ilman tapahtumaviikonloppua. 
Aikeissa kyllä poiketa alueella uudelleen 
esim. jossain tapahtumassa. 
 
Mikä on ollut pisin karavaanireissunne:
Helena ja Pasi: Suomea ristiin rastiin vii-
koloppureissuina. 

Harrastatteko myös muuta matkailua 
kuin karavaanarireissuja ja mikä on ol-
lut suosituin matkailukohteenne silloin:
Helena ja Pasi: Tämän haastattelun aika-
na istutaan Kyproksella hotellin aulassa. 
 
Pasi, kun toimit yrittäjänä ajoneuvopää-
telaitteiden parissa, niin katsotko, että 
siitä voisi olla hyötyä myös nykyisessä 
hallitustyössäsi yhdistyksessä:
Tietotaitoni IT-alalta on käytettävissä. 
 

Pasi: Miltä alkanut hallitustyöskentely 
on tuntunut tähän mennessä, kun pari 
kokousta on takanapäin:
Aika myrskyisissä merkeissä alkoi tämä 
taival. 
 

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus 2019

Alarivi vas. Harri Järveläinen (pj), Juuso Oikarinen, Juha Keulas, Tiina Vaskuu
Keskirivi vas. Heikki Lahtinen, Ilpo Pekkanen, Markku Hölli
Takarivi vss. Pasi Sivula, Timo Vaahto

Mitä terveisiä haluatte lähettää Vankku-
rimännikköön tuleville vierailijoille:
Helena: Sydämellisesti tervetuloa. 
Pasi: Samat sanat. Eipä sitä tuon parem-
min voi sanoa. 

Sivuloilla on tuplavankkurit, toinen vanhempi vaunu toimii retkivaununa ja toinen 
uudempi on kausipaikalla Vankkurimännikössä. 
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SF-C
aravan ry:n jäsenyhdistysten jäsenm

äärät 31.12.2018

Yhd
Paikallisyhdistys

Varsinaisia 
jäseniä

R
innakkais-
jäseniä

K
unnia-

jäseniä
Vapaa 
jäseniä

K
aikki 

yhteensä
001

S
F-C

aravan E
spoo ry

1 216 
        

65 
             

7 
          

4 
         

1 292 
  

002
S

F-C
aravan Forssan S

eutu ry
495 

           
43 

             
1 

         
539 

     
003

S
F-C

aravan H
elsinki ry

1 775 
        

100 
           

4 
          

17 
       

1 896 
  

004
S

F-C
aravan H

yvinkään seutu ry
1 072 

        
87 

             
3 

         
1 162 

  
005

S
F-C

aravan S
aim

aan S
eutu ry

1 039 
        

60 
             

1 
          

3 
         

1 103 
  

006
S

F-C
aravan Itä-U

usim
aa ry

1 036 
        

63 
             

3 
          

1 102 
  

007
S

F-C
aravan K

aarina ry
289 

           
28 

             
2 

         
319 

     
008

S
F-C

aravan K
anta-H

äm
e ry

1 395 
        

99 
             

2 
          

4 
         

1 500 
  

009
S

F-C
aravan K

eski-S
uom

i ry
2 513 

        
177 

           
7 

         
2 697 

  
010

S
F-C

aravan K
ym

enlaakso ry
1 013 

        
81 

             
5 

          
2 

         
1 101 

  
011

S
F-C

aravan Lahden S
eutu ry

1 590 
        

89 
             

4 
          

3 
         

1 686 
  

013
S

F-C
aravan V

äst-N
yland rf

436 
           

63 
             

2 
          

501 
     

014
S

F-C
aravan N

apapiiri ry
1 133 

        
52 

             
6 

         
1 191 

  
015

S
F-C

aravan P
eräpohjola ry

679 
           

56 
             

1 
         

736 
     

016
S

F-C
aravan P

irkanm
aa ry

3 781 
        

216 
           

3 
          

9 
         

4 009 
  

017
S

F-C
aravan P

ohjanm
aa ry

1 488 
        

111 
           

5 
          

4 
         

1 608 
  

018
S

F-C
aravan O

ulun S
eutu ry

3 765 
        

141 
           

2 
          

4 
         

3 912 
  

019
S

F-C
aravan R

aahentienoo ry
770 

           
45 

             
815 

     
020

S
F-C

aravan S
atakunta ry

1 888 
        

122 
           

1 
          

2 
         

2 013 
  

021
S

F-C
aravan K

uopion seutu ry
1 536 

        
81 

             
1 

          
1 

         
1 619 

  
022

S
F-C

aravan Turku ry
1 419 

        
125 

           
1 

          
7 

         
1 552 

  
023

S
F-C

aravan V
antaa ry

1 217 
        

66 
             

1 
          

4 
         

1 288 
  

024
S

F-C
aravan S

uupohja ry
536 

           
31 

             
1 

         
568 

     
025

S
F-C

aravan R
iihim

äen seutu ry
388 

           
46 

             
434 

     
026

S
F-C

aravan Jakobstadsnejden rf
1 104 

        
65 

             
1 

          
1 

         
1 171 

  
027

S
F-C

aravan P
ielisen-K

arjala ry
334 

           
19 

             
353 

     
028

S
F-C

aravan P
aim

ion S
eutu ry

106 
           

2 
               

108 
     

029
S

F-C
aravan S

alon seutu ry
816 

           
48 

             
1 

          
1 

         
866 

     
030

S
F-C

aravan P
araisten S

eutu ry
173 

           
24 

             
2 

          
199 

     
031

S
F-C

aravan K
ainuu ry

764 
           

63 
             

1 
          

828 
     

032
S

F-C
aravan S

einäjoen seutu ry
1 922 

        
124 

           
2 

          
2 

         
2 050 

  
033

S
F-C

aravan K
eski-U

usim
aa ry

759 
           

27 
             

2 
          

788 
     

034
S

F-C
aravan K

eski-P
ohjanm

aa ry
2 284 

        
102 

           
1 

          
1 

         
2 388 

  
035

S
F-C

aravan P
iikkiö ry

108 
           

9 
               

1 
          

118 
     

036
S

F-C
aravan K

arkkila ry
310 

           
22 

             
1 

          
333 

     
037

S
F-C

aravan K
oillism

aa ry
296 

           
12 

             
308 

     
038

S
F-C

aravan V
alkeakosken seutu ry

312 
           

31 
             

343 
     

039
S

F-C
aravan N

aantali ry
242 

           
37 

             
2 

         
281 

     
040

S
F-C

aravan Y
lä-S

avo ry
883 

           
66 

             
2 

          
2 

         
953 

     
041

S
F-C

aravan Liedon S
eutu ry

399 
           

52 
             

2 
          

453 
     

042
S

F-C
aravan Loim

aan S
eutu ry

415 
           

33 
             

9 
          

2 
         

459 
     

043
S

F-C
aravan Länsi-P

ohja ry
723 

           
48 

             
771 

     
044

S
F-C

aravan R
aum

an seutu ry
729 

           
45 

             
2 

          
776 

     
045

S
F-C

aravan Länsi-P
äijänne ry

70 
             

19 
             

89 
       

046
S

F-C
aravan P

ohjois-K
arjala ry

1 458 
        

102 
           

1 
          

3 
         

1 564 
  

047
S

F-C
aravan R

aision seutu ry
424 

           
52 

             
1 

          
477 

     
048

S
F-C

aravan K
ouvolan seutu ry

649 
           

48 
             

2 
          

3 
         

702 
     

049
S

F-C
aravan N

urm
ijärvi ry

494 
           

25 
             

1 
          

520 
     

SF-C
aravan ry:n jäsenyhdistysten jäsenm

äärät 31.12.2018

Yhd
Paikallisyhdistys

Varsinaisia 
jäseniä

R
innakkais-
jäseniä

K
unnia-

jäseniä
Vapaa 
jäseniä

K
aikki 

yhteensä
050

S
F-C

aravan O
unas-Lappi ry

208 
           

16 
             

224 
     

051
S

F-C
aravan TL P

yhäjärvi ry
220 

           
26 

             
246 

     
052

S
F-C

aravan Järviseutu ry
371 

           
37 

             
1 

         
409 

     
053

S
F-C

aravan S
isä-S

avo ry
479 

           
57 

             
536 

     
054

S
F-C

aravan V
akka-S

uom
i ry

797 
           

109 
           

1 
          

1 
         

908 
     

055
S

F-C
aravan P

ohjoinen K
eski-S

uom
i ry

107 
           

11 
             

118 
     

056
S

F-C
aravan K

okem
äen S

eutu ry
561 

           
61 

             
2 

         
624 

     
057

S
F-C

aravan H
ankoniem

i ry
156 

           
19 

             
175 

     
058

S
F-C

aravan H
ärm

än seutu ry
214 

           
14 

             
228 

     
059

S
F-C

aravan K
aakkois-H

äm
e ry

317 
           

51 
             

1 
          

369 
     

060
S

F-C
aravan M

asku ja ym
päristökunnat ry

386 
           

67 
             

1 
         

454 
     

061
S

F-C
aravan S

avonlinnan seutu ry
367 

           
39 

             
1 

          
407 

     
062

S
F-C

aravan P
orkkala ry

137 
           

10 
             

147 
     

063
S

F-C
aravan K

erava ry
269 

           
19 

             
288 

     
064

S
F-C

aravan S
auvon seutu ry

211 
           

31 
             

2 
          

244 
     

065
S

F-C
aravan International C

lub ry
148 

           
3 

               
6 

         
157 

     
066

Y
ritys-ja yhteisöjäsen

4 
               

1 
         

5 
         

067
K

ristillinen K
aravaanariyhdistys ry

452 
           

33 
             

485 
     

068
S

F-C
aravan M

atkailuautoilijat ry
1 802 

        
142 

           
4 

          
1 948 

  
069

S
F-C

aravan Lohenpyrstö ry
634 

           
54 

             
688 

     
070

S
F-C

aravan K
eski-S

avo ry
141 

           
14 

             
155 

     
071

S
F-C

aravan S
autinkari ry

180 
           

25 
             

205 
     

072
S

uom
en Tiepalvelum

iehet S
TM

8 
               

8 
         

073
S

F-C
aravan Y

din-H
äm

e ry
96 

             
17 

             
113 

     
074

S
F-C

aravan K
aakon C

aw
erit ry

86 
             

18 
             

104 
     

075
S

F-C
aravan O

ulujärven S
eutu ry

66 
             

5 
               

71 
       

076
S

F-C
aravan E

telälahti ry
132 

           
22 

             
154 

     
077

S
F-C

aravan R
utusakki ry

537 
           

105 
           

4 
          

646 
     

078
S

F-C
aravan Y

lä-K
ainuu ry

69 
             

10 
             

79 
       

079
E

telä-lappi ry
54 

             
3 

               
57 

       
080

S
F-C

aravan Lohja ry
432 

           
20 

             
2 

         
454 

     
Jäsenm

äärä 31.12.2018
57 884 

  
4 160 

    
87 

     
116 

  
62 247 

  

SF-C
aravan ry:n kerhojen jäsenm

äärät 31.12.2018

K
erho

31.12.2018
31.12.2017

M
uutos

G
olfkerho

185
184

0,54 %
K

oirakerho
190

211
-9,95 %

N
ostalgiakerho

71
68

4,41 %
R

adioam
atöörit

12
13

-7,69 %
K

aikki kerhojäsenyydet yhteensä
458

476
-3,78 %

Yhdistyksemme edelleen Suomen suurin SFC-jäsenyhdistys

12 34 5 6

7

8910
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PUHEENJOHTAJA                                    MATKAPUHELIN             SÄHKÖPOSTI
Harri Järveläinen                                         0400 511 199     harri.jarvelainen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Juha Keulas                                    040 541 0065    juha.keulas@gmail.com

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

HALLITUS
Markku Hölli     0400 632 436   markku.holli@hotmail.com
Juha Keulas                                          040 541 0065    juha.keulas@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871   heikkilahtinen71@gmail.com
Juuso Oikarinen     050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi 
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
Anu ja Juuso Oikarinen      050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi    
     
VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Heikki Lahtinen     050 555 0369   heikkilahtinen71@gmail.com
Eeva Mäenpää     050 464 6646   eevae.maenpaa@elisanet.fi 

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

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

OMAT ALUEEMME:

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

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

www.sfcpirkanmaa.fi 

Yhteystiedot
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Nautitaan talvesta täysin siemauksin

• Laavuretki
• Elokuvailtapäivä lapsille  
    Huvikummulla
• Lumiveistoskilpailu
• Laskettelu- ja pulkkailu-  
   päivä Pukkivuoressa
• Pelipäivä lapsille ja   
    aikuisille

*) = orkesteri-/ohjelmamaksu
Katso aina tarkemmat tiedot sivultamme www.sfcpirkanmaa.fi  tai alueen ilmoitustaululta

22.2.-3.3.2019 HIIHTOLOMA22.- 24.2.2019 PILKKIKILPAILU
Nyt onget ja pilkit mukaan ja taistelemaan Maisan 
pilkkimestaruudesta rennossa kisassa.

VOITA LIPPU PUKKIVUOREEN
Pukkivuoren laskettelurinteeseen arvotaan 1.2.2019 
alk. viikonvaihteessa yhdelle päivälippu. Hiihtolomalla 
arvonta suoritetaan päivittäin.

Tarkempi ohjelma netissä ja ilmoitustaululla 
lähempänä hiihtolomaa

• Muumihiihtokoulu
   (lumitilanteen mukaan)
• Maanantaina aloitetaan 
viikon Mölkkykisa, paras 
palkitaan päättäjäisissä la 

• Talviolympialaiset hauskojen lajien parissa
• Karaokea myös lapsille • Rakennetaan 
jäälyhtyjä ja lumilinnoja • Saunat päivittäin
• Kisojen päätteeksi yhdessäoloa ja hyvää
ruokaa, esim. hernekeittoa, lettuja ja nuotio-
makkaraa

18.-22.4.  PÄÄSIÄINEN
Katso pääsiäisen noitajutut ja muu ohjelma tarkemmin 
netistä www.sfcpirkanmaa.fi  Mukavaa ohjelmaa luvassa.
Tule viihtymään  Maisaan. Kevätkelitkin ovat jo pitkällä.

3.5.2019 RETROPERJANTAI
11.5. Äitienpäiväkakutus
18.5. Siivoustalkoot

Lisää netissä
lähempänä
tapahtumia.

25.2.-3.3. TALVILOMAVIIKKO

19.-22.4.2019 PÄÄSIÄINEN*)
Taas on paljon luvassa Männikön pääsiäisessä noi-
takulkueineen ja munanmaalauksineen. Orkesteri-
tanssit . Tutki netistä lisää lähempänä pääsiäistä.

30.4.-1.5. VAPPU
Juhlitaan iloisesti vappua ja ”kesän” alkua värikkäiden pallojen 
seassa. Tule mukaan vappuriehaan.
3.-5.5. Siivoustalkoot
10.-12.5. Äitienpäivä


