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Ajelkaahan varovasti talviteillä
ja muistakaa pitää turvaväli!
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PICA-VIESTIN KOOT JA
ILMOITUSHINNAT 2018:

Pica-viesti
49. vuosikerta
Nro 1

2018

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

			
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

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

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

29,00 e
25,00 e
54,00 e

(Liittymisvuosimaksu 46,00 e)
Lisäksi mahdollisia:
Rinnakkaisjäsenen jäsenmaksu
(- sis. liittomaksun 10,00 e)
- antaa äänioikeuden

19,50 e

(Perheenjäsenen liittymisvuosimaksu 13,00 e)
Ulkojäsenen jäsenmaksu
(muualla asuva liittoon kuuluva)

17 e

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2018 ALKAEN:
Aluemaksu 1.1.-31.12.
(sis. valosähkön)
12 kk kausikortti
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti
(sisältää treffit)
3 kk kausikortti
1 kk kausikortti
Seisontamaksu
- Ei asutuilta vrk
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella
Mittarisähkö kWh/mittari
Lämmityssähkö

Ilmoitukset ja juttumateriaalit:
Sähköisesti: jouko.kinnunen@ideatutka.com
Muut aineistot: Jouko Kinnunen,
Rongankatu 4 D 96, 33100 Tampere

JÄSENMAKSUT 2018

.

Jäsenhinta e

Ei-jäseniltä e

20 e/ vrk

40 e/vrk

550 e (muut yhdistykset +50 e) 400 e (muut yhdistykset +50 e) 330 e
240 e

-

2 e/vrk

-

100 e
0,2 7 e/ kWh
-min. 2 e
ei tarjolla

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 2018:
N:o 1 ilm. to 15.2.
aineisto pe 19.1.
N:o 2 ilm. to 31.5..
aineisto pe 4.5.
N:o 3 ilm. to 30.8.
aineisto pe 3.8.
N:o 4 ilm. to 22.11.
aineisto pe 26.10.
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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1,40 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

Hyvää alkanutta matkailuvuotta 2018

T

aloutemme on piristymässä ja positiivisia uutisia kuuluu myös matkailualalla. Uusien matkailuajoneuvojen rekisteröinnit ovat nousussa pitkästä aikaa
ja nyt ei ole kyse pakollisesta direktiivien
aiheuttamasta uusien autojen rekisteröinnistä vaan aidosta kysynnästä. Varsinkin
vähän käytetyt matkailuajoneuvot ovat
erittäin kysyttyjä ja niistä on jopa pulaa.
Matkailuvaunujen rekisteröinnit ovat lisääntyneet useamman laskevan vuoden
jälkeen. Toivottavasti tämä näkyy myös
lisääntyvinä matkailijoina alueillamme.
Yhdistyksen syyskokous
Pidimme jälleen syyskokouksen marraskuussa ja tämän vuoden linjaukset on tehty. En muista syyskokousta, jossa ei olisi
joku hallituksen jäsen vaihtunut, mutta
nyt äänestyksen tulos oli että hallitus
jatkaa samoilla jäsenillä kuin edellisenä
vuonnakin. Onnittelut uudelleen valituille Tiina Vaskuulle, Ilpo Pekkaselle, Juuso
Oikariselle ja Heikki Lahtiselle. Kiitokset
kokousväelle minun valinnastani uudelle
puheenjohtajakaudelle. Pieni hintakorotus tuli leirintämaksuihin ja muut maksut
pysyivät ennallaan, vaikka valtio korottikin kaasuveroa.
Kevätkokous
Kevätkokous pidetään Virroilla ja Maisasta on suunnitteilla yhteiskuljetus. Kyytilistaan voivat halukkaat laittaa nimen Maisan toimistolla. Kokouspäivä on lauantai
14.4.2018, merkitkääpä se kalenteriin.
Kutsu tässä lehdessä, sivu 13.
Yhdistyksen toimiston loppuminen
Kuten jo edellisessä Pica-Viestissä kerroin, on yhdistyksen toimisto muuttanut
Vankkurimännikköön. Toimisto oli Kaukajärvellä syksystä 2014 viime vuoden

loppuun asti eli noin 3 vuotta. Nykyisin
yhä enemmän kaikki asiat hoidetaan sähköisesti internetin kautta ja puhelimella.
Näin meilläkin toimiston käyttö väheni
koko ajan ja lopputulos oli että kustannuksien säästämiseksi luovuimme toimistosta. Vankkurimännikössä uusi toimisto
palvelee samalla alueisännän toimistona.
Hallituksen kokouksia pidämme molemmilla alueilla keväisin ja syksyisin.
Rakennuksien kuntotarkistus
Yhdistyksellä on molemmilla alueilla
aika paljon rakennuksia ylläpidettävänä.
Niiden kunnon tarkastamiseen voi helposti sokeutua, kun ne ovat koko ajan
oman tarkkailumme alaisina. Teetämme
alkuvuodesta ulkopuolisella asiantuntijalla lausunnon rakennuksien kunnosta ja
niiden kunnostustarpeesta, jotta varmistamme rakennuskannan hyvän ylläpidon
jatkossakin.
Maisansalo
Rakentaminen jatkuu kalustovajaprojektin etenemisellä. Myös on suunniteltu
Toimisto/Maisatuvan rakennuksen remonttia. Myös jo huoltorakennus kaipaa
hieman kunnostusta. Grillikota on ollut
hyvin ahkerassa käytössä uusimisen jälkeen ja suunnittelemme toisen grillikodan
hankintaa alueelle. Alueen sähköistyksen
parantaminen jatkuu myös tänä vuonna.
Vankkurimännikkö
Niinpä rakennetaan ja remontoidaan
Männikössäkin. Huvikummun ulkokatoksen muuttaminen telttakatoksesta
kiinteäksi katokseksi jatkuu ja valmistuu
tänä vuonna. Perusta ja kantavat rakenteen saatiin paikalleen jo viime vuonna.
Käpygrilli kunnostetaan ja myös muiden
rakennuksien kunnostamiseen on varauduttu. Sähköistys ja sen parantaminen
jatkuu myös edelleen suunnitelmien mukaisesti.
Uusi puheenjohtaja liitossa
Liittomme sai uuden puheenjohtajan
vuoden alusta. Olli Rusi aloitti tehtävässä
ja esitteli suuntalinjojaan juuri pidetyillä
puheenjohtajapäivillä
jäsenyhdistyksien puheenjohtajille. Ilmapiiri oli erittäin
positiivinen ja teema, ’tehdään yhdessä’,
lupaa jäsenyhdistyksien suuntaan, että
meitäkin kuunnellaan ennen suurien ja
tärkeiden päätöksien tekemistä. Kun jäsenyhdistykset voivat hyvin ja ovat kunnossa, niin liittokin voi hyvin. Koko liiton
voima ja vahvuus tulee jäsenyhdistyksistä.
Liikkuminen leirintäalueillamme
turvallisesti
Leirintäalueiden sisäpuolella liikumme

Kuvat puheenjohtajapäiviltä
mitä erilaisilla välineillä niin kävellen,
juosten kuin pyörilläkin ja meitä on paljon. Tällöin on huomioitava että esimerkiksi lapset voivat syöksyä kulman takaa
yllättävästikin auton eteen ja toisinaan
aikuisetkin tekevät niin.
Maisansalossa on STOP-merkki sisääntuloportilla ihan tarkoituksella. Onneksi mitään ei ole sattunut, mutta useita
läheltäpiti-tilanteita on kyllä ollut. Olin
sisääntulon läheisyydessä, kun eräs kausipaikkalainen ajoi autolla sisään alueelle
pysähtymättä STOP-merkin kohdalla.
He pysähtyivät kuitenkin vähän matkan
päähän ilmoittautuakseen toimistolla tullakseen alueelle. Kerroin mielestäni ystävällisesti, että olisi hyvä pysähtyä STOPmerkin kohdalle. Kuljettaja oli selvästi
pahoillaan ja sanoi yleensä pysähtyvänsä.
Mutta yllätys olikin kun repsikka ei pitänytkään huomautuksestani ja alkoi sättimään takaisin, että kaikenlaisesta sitä pitää urputtaa ja valittaa. Ikävää, että asenne
liikennesääntöjä ja turvallisuutta kohtaan
on tämänlainen, mutta valitettavasti anteeksipyyntö on laiha lohtu jos joku jää
auton alle välinpitämättömyyden takia.
Ei ainoastaan portilla, vaan joka paikassa
on riski, että varsinkin lapset leikkiessään
rientävät tieväylälle ja voivat jäädä auton
alle. Ajonopeus on oltava alhainen alueelle ajettaessa.
Hyvät karavaanarit, ajakaa erittäin varovasti kaikilla leirintäalueilla vahinkoja välttääksemme. Vaikka toimimmekin
vapaaehtoisvoimin, niin vuorossa oleva
isäntä, alueisäntä, yhdistyksen hallitus ja
puheenjohtaja vastaavat henkilökohtaisesti, jos jotain tapahtuu alueella.
Turvallista matkailuvuotta 2018
toivottaen,
			Harri
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MAISAN KUULUMISIA
Talven tohinoita
Puurojuhla 1-3.12.
Perjantai-iltana Maisalaisia tanssittamaan
saapui Jade`s Band. Karavaanareita saapuikin mukavasti tanssahtelemaan.
Lauantaina Maisatuvasssa oli luvassa joulumyyjäiset ja lapset ja lapsenmieliset pääsivät koristelemaan pipareita.
Maistuvaa joulupuuroa päästiin nauttimaan iltapäivällä ja joulupukkikin saapui
Maisalaisia ilahduttamaan.

Joulupukki - aina toivottu vieras
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Piparien teko on aina suosittua - ensin taikina kaulitaan levyksi, sitten maistellaan onko
taikina hyvää ja sitten katsotaan tehdäänkö possu, kuusi, auto vai tonttu - mitä muotteja sitten onkaan...ja uunissa hahmot muuttuvat sitten rapeiksi pipareiksi. Ja lopuksi
piparit kuvioidaan pursottimella “piirtäen” tai värillisiä rakeita tai tomusokeria käyttäen kunkin ikioman taidetyylin pohjalta eri värisillä koristejutuilla. “Liimapohjana”
esim. sokerikuorrute. Mukava perinne jatkuu joka vuonna.

MAISAN KUULUMISIA
Katsaus Maisansalon alkuvuoteen
Alkuvuoden isoimpia ja tuntuvimpia
hankkeita Maisansalossa on kalustovaja,
jota useamman vuoden suunnittelun jälkeen ollaan rakentamassa. Pohjatyöt sille
saatiin tehtyä jo syksyllä. Kalustovajan
ansiosta yhdistyksen traktori ja muu välineistö säilyy paremmin ja kaluston säilytysalueita saadaan toivottavasti siistittyä.

Suomen Ladun netissä.) Tarkat tiedot
järjestelyistä kirjaillaan Maisan nettiin lähempänä hiihtolomaa. Muumien hiihtokoulu on suunnattu alle 10-vuotiaille lapsille. Hiihtokoululaisille tarjoillaan mehua
ja makkaraa!

Tämän Pica-viestin ilmestyessä vuoden
ensimmäinen tapahtuma - Lautapeli-lauantai - on jo vietetty ja toinen tapahtuma,
se perinteinen pilkkikilpailu-viikonloppu
on juuri ovella. Pilkkikilpailuun on lauantai-ehtooksi saatu esiintymään Hannu
Auvinen Group. Toivottavasti jäätilanne
sallii myös pilkkimisen järven jäällä!

Muumien hiihtokoulu kutsuu taas hiihtolomaviikoilla alle 10-vuotiaita lapsia hyvien opettajien kanssa hiihdon salaisuuksiin
Piparien pinta saa upeat kuviot taiteellisella pursotuksella

Maisansalossa
vuoteen 2018

vuodesta

2017

Vuodenvaihteen sää oletettavasti vaikutti
väen liikkuvuuteen, toisena päivänä satoi Hannu Auvinen
vettä ja seuravana oli pakkasta, joten liukkautta riitti. Onneksi mitään kaatumisia
ei Maisansalossa tapahtunut. Ja tulihan
muutama vierailijakin alueelle. Lauantaina Maisa Pub`ssa laulettiin karaokea, laulajia ja kuuntelijoita
oli ihan kivasti
paikalla. Sunnuntaina – Uuden Vuoden
aattona – Pub`ss tanssittiin Duo Timo
Kallion tahdissa. Ja paikalla olleet olivat tyytyväisiä hyvään tanssimusiikkiin.
Pubin myyntiä hoitivat aattona Lea ja
Pentti sekä alkovastaavana ”Pikku”- Tii- Maisan pilkkikisoissa kilpaillaan niin tona. Molempina iltoina grilliä pitivät auki sissaan kuin huumorimielelläkin - toivon
ahkerat Marjo ja Sami. Ja Pertti hoiti mukaan taas mukavassa talvisäässä
järjestysmiestehtävän molempina iltoina.
Keskiyöllä Kirsi ja Nakki järjestivät pai- Maisan alueen vieressä, Taipaleen pellolla
kallaolleille hienon
ilotulituksen sekä järven jäällä, ylläpidetään hiihtolatu– turvallisesti. Se mikä jälleen kerran jäi ja lumi- ja jäätilanteen sen salliessa. Piemieleen, on se yhtenäisyyden tunne, kun net hiihtolenkit ovat siis mahdollisia!
toinen toistaan tullaan halaamaan ja
Hiihtolomaviikoilla (8-10) on luvassa
toivottamaan Hyvää Uutta Vuotta 2018.
edellisen vuoden tapaan Muumien hiihtokoulu (käy kurkkaamassa siitä lisää

Talvikauden loppupuolella tulee Pääsiäinen ohjelmineen. Ohjelma esiintyjineen
on tätä kirjoittaessa vielä auki, mutta
esiintyjä varmasti tulee, Maisan pääsiäispolku varmasti järjestetään, pääsiäiskokko poltetaan (säävarauksella), lapsille on
kilpailuja sekä pääsiäiskulkue ja onhan
meillä silloin myös pääsiäisarpajaiset.
Äitienpäivä keväällä vietetään perinteiseen tapaan kakun ja kahvin kera.
Keväällä on siivoustalkoot, joihin toivomme mahdollisimman monen kausipaikkalaisen osallistuvan. Talkoissa siistimme
alueen kesäkautta silmällä pitäen ja toteutamme pieniä urakoita joilla parannetaan
kaikkien viihtyvyyttä ja turvallista oleskelua alueellamme.
Katsellaan eteenpäin kohti tulevaa kesäkautta 2018 tulevassa lehdessä.
Mukavaa alkanutta vuotta toivottavat
Maisansalon aluevetäjät Anu ja Juuso
sekä toimikunta. Nähdään Maisansalossa!
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

KUVASATOA SYKSYLTÄ 2017

Lasse
kiittää!

Lämmin kiitos
yhdistykselle
ja hallitukselle
saamastani huomionosoituksesta.
Lasse Ihantola
Isänpäivän kahvitilaisuus

Pikkujouluissa tietysti myös joulupukki

...ja kakku kelpasi

Väki jännittyneenä odottamassa mitä pukki tuo....

Nämä tontut taisivat
saapua Napapiiriltä
saakka
Lahjojen jakoon tarvittiin myös pukin
apureita
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Pikkujoulun tanssit soitti Rafael Duo

Lasten tekemiä
upeita piparitaideteoksia

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

VANKKURIMÄNNIKÖSSÄ ALOITETTIIN UUSI VUOSI 2018

Upea ilotulitus

Uuden vuoden orkesterina Wähäkosket
Toiminnallinen ja vireä Vankkurimännikkö sai aloittaa taas uuden kalenterivuoden
uusien haasteiden parissa. Edellinen eletty
vuosi viettiin kunnialla läpi ja hyvät muistot ovat meidän kaikkien mielissä, josta
voimme ammentaa virtaa itse kukin tähän nyt alkavaan vuoteen.
Uuden vuoden tapahtumamme oli onnistunut kokonaisuus ja mikä hienointa
- paikan päälle saimme noin reilut 80 vaunukuntaa, jotka olivat juhlistamassa mennyttä kautta ja nyt uutta alkavaa.
Tapamme mukaan lapset olivat huomioitu järjestelyissä erittäin hyvin, heille oli
järjestetty monipuolista toimintaa ja mikä
parasta, kun sen palautteen antavat lapset
itse, että kivaa oli ollut - silloinhan onnistuttiin, kuten oltiin suunniteltu. Vankkurimännikön nettisivuilla on kuvakoostetta, videointia ja kirjoituksia tapahtumasta,
joihin sinulla on mahdollisuus käydä tutustumassa.
Alue-infotilaisuus pidettiin Huvikummussa lauantaina 6.1. klo 14, johon paikan
päälle olimme saaneet kivasti innostunei-

Väkeä odottamassa ilotulituksen alkua
ta karavaanareita. Tilaisuudessa käytiin
läpi suunnitelmia siitä mitä meidän alueelle ollaan tekemässä ja lisäämässä sekä
kunnostamassa. Olemme saaneet uuden
innokkaan ja aktiivisen toimikuntamme,
jota kyseisessä tilaisuudessa esiteltiin ja
kunkin valitun henkilön vastuualuetta.
Pidämme tärkeänä, että Vankkurimännikössä palvellaan siten, että alueisäntien
apuna on joukko monipuolisia osaajia ja
siten saamme toimivan kokonaisuuden
palvella parhaalla mahdollisella tavalla.
Puhallamme yhteen hiileen ja autamme
toinen toisiamme tilanteen mukaan.
Vankkurimännikkö on omassa lajissaan
tässä tunnetussa monipuolisessa saunatarjonnassa karavaanareillemme, johon
myös tänä vuonna satsataan siten, että
saunojilla on viihtyisät, puhtaat tilat ja
lämpimät löylyt ja ne mukavat rupatteluhetket tiiviissä tunnelmassa, jotka luovat
sen ihan erityisen Männikön oman juttunsa. Tänä vuonna olemme uudistaneet
sauna-aikoja pidemmiksi tarkoituksena
palvella paremmin myös pitkän matkan

KAUSIKORTTILAINEN HUOM!
Kun vierailet toisen
SF-Caravan
Pirkanmaa ry:n karavaanialueella, esitä kausikortti jo
Maisansalo

ilmoittautuessasi.

karavaanareita.
Lasten viihtyvyyteen olemme kiinnittäneet edelleen huomiota ja haluamme ,
että alueellamme ovat turvalliset ja monipuoliset puitteet leikkeihin ja muihin
ajanvietteisiin taaperoista teini-ikäisiin
saakka. Teemme jonkinasteisia pienkorjauksia ja laiteuusintoja alueelle.
Huvikummulla jatketaan suosittuja karaoke-iltoja ja vierailevia artisteja sekä tanssiyhtyeitä nähdään tapahtumien yhteydessä. Kesällä palvellaan tuttuun tapaan
Harald´s Pubin terassilla.
Talvikausi on nyt meneillään ja kun olemme avoinna ympäri vuoden jokaisena
päivänä, tekemistä ja tapahtumaa riittää
myös tälle ajanjaksolle. Hiihtoloma onkin seuraava treffitapahtumamme. Talvisaappaisiin on hypätty, pipot ovat korvilla
ja posket omenan punaisina nautitaan
Vankkurimännikön talvesta.
Kiitos, että saan olla mukana tekemässä
tätä meidän Pirkanmaan alueen Picaviestiä täältä Vankkurimänniköstä käsin
ja toivotan omasta ja koko meidän kattavan tiimimme puolesta kilometririkasta
alkanutta uutta vuotta ja olet lämpimästi
tervetullut Virroille Vankkurimännikköön.
Anne-Mari Hiivanainen (126231)

Vankkurimännikkö
Pica-viesti 1/2018
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HÄMYRALLI 2018 KILPAILUPASSI
TÄMÄN KILPAILUPASSIN OMISTAA:
__________________________ Jäsennumero:____________
Osoite: ___________________________________________
Puh._____________ e-mail:___________________________
Alue 1:_______________________________pvm: __/__2018
Leima tai isännän kuittaus:
Alue 2:_______________________________pvm: __/__2018
Leima tai isännän kuittaus:
Alue 3:_______________________________pvm: __/__2018
Leima tai isännän kuittaus:
Alue 4:_______________________________pvm: __/__2018
Leima tai isännän kuittaus:
Alue 5:_______________________________pvm: __/__2018
Leima tai isännän kuittaus:
Alue 6:_______________________________pvm: __/__2018
Leima tai isännän kuittaus:
Alue 7:_______________________________pvm: __/__2018
Leima tai isännän kuittaus:
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Cabby Clubin kevättapaaminen
25.-27.5.2018 SFC - Pirkanmaan karavaanialueella
Teiskon Maisansalossa
Kuterintie 34 , 34260 Terälahti (Tampere)

Alueelle saapuminen:
To –pe 24.-25.5. Ilmottautuminen ja mahdollinen
		
arpojen osto.
La 26.5.
klo 9.30
Linja-autolla Lähtö Tampereelle.
klo 10.00 – 12.00 Tutustuminen Museokeskus
Vapriikkiin
klo 12.00-13.30 Museoravintola Valssi (noutopöytä)
klo 13.45
Lähtö Maisaan
klo 15.00
Kokoontuminen Maisatupaan
		
Puheenjohtaja Harri Järveläisen
		
puhe
		
Aluevetäjä Juuso Oikarisen
tervehdys
		
Pullakahvit / tee
klo 17.00 - 19.00 Miesten saunavuoro
klo 19.00 – 21.00 Naisten saunavuoro
klo 21.30 – 01.00 Karaoke

Su 27.5.
klo 10.00 - Mahdolliset arpajaiset Maisatuvassa
Hyvästelyt seuraavaan tapaamiseen ja
turvallista kotimatkaa!
Ennakkoilmoittautumiset tulee lähettää allekirjoittaneelle 10.5.2018 mennessä. Ilmoitathan mahdollisista ruoka-allergioista.
Markus Palviainen, p. 050 305122.
markus.palviainen@hameenpro.com
Pirjo Palviainen, p. 050 3016417

Tervetuloa!

Syyskokous luotti “vanhoihin”

Erovuorossa olleiden hallituksen jäsenten tilalle - kuinka ollakaan ei vaihdettukaan ketään, vaan valittiin entiset jäsenet uudelleen eli
vasemmalta Ilpo Pekkanen, Juuso Oikarinen, Tiina Vaskuu ja Heikki
Lahtinen
Yhdistyksen syyskokoukseen UKK-instituutissa osallistui tänä vuonna 76 äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio ja päätettiin
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Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Harri
Järveläinen. Harrille ja sihteeri Irkka Kihlströmille luovutettiin kokouksessa liiton ansiolevyke

pitää yhdistyksen jäsenmaksut ennallaan.
Tosin liiton osuus kokonaisjäsenmaksusta
nousee kaksi euroa eli vuosimaksu on nyt
54 euroa. Leirintämaksujen hinnat v. 2018

toisaalla tässä lehdessä s. 2.

Lomaile tasokkaasti
ja edullisesti
Caravan Huiput -alueilla
on pidetty hyvin huolta
siitä, että palvelutaso vastaa tämän päivän matkailijan vaatimuksia. Huoltorakennuksissa on hyvän
perusvarustelun lisäksi
mahdollisuus koneelliseen
pyykinpesuun ja niiden
kuivatukseen.
Lapsille alueet tarjoavat
mielenkiintoiset leikkipaikat. Myös ympäristöstä
löytyy mielenkiintoisia
käyntikohteita alueen
oman tarjonnan lisäksi. Kaikilla alueilla on
uimaranta järven tai meren
rannalla tai uima-altaassa.

ETUPASSILLA

joka kuudes yö veloituksetta

Kerää miltä tahansa Caravan Huiput alueelta viisi leimaa,
myös treffeiltä. Leimat voivat olla jopa yhdestä paikasta.
Saat kuudennen vuorokauden veloituksetta
(ei treffeillä).

AUTOTAITO OY
PIRKANMAAN

Automaalaukset,
vakuutusyhtiöiden
vahinkotarkastukset sekä
kolarikorjaukset

TILAA AIKA, PUH. 010 423 5423
VOLVO RENAULT Ssang Yong

Toivotamme Teidät lämpimästi
tervetulleeksi Caravan Huiput -alueille!

Tampereella ja
Lempäälässä
Huollata autosi mieluummin
lämpimässä autohallissa kuin
pakkasessa maantiellä

Tuo autosi osaaviin käsiin meille: Talvihuollot,
rengasmyynti, akkulaturit, lohkolämmittimet,
sijaisauto edullisesti huollon ajaksi.
Meillä voit maksaa myös AD-erämaksulla!

Myös muiden merkkien huollot!

AUTOKORJAAMO
Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423 I Avoinna ma-pe 7.30-17.00
Real Park, Areenakatu 8, Lempäälä, p. 010 423 5424 I Avoinna ma-pe klo 8.00-16.00

PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY

www.pirkanmaanautotaito.ﬁ
Pica-viesti 1/2018 11

SF-Caravan Pirkanmaa ry edelleen
Suomen suurin
SFC-jäsenyhdistys

2018
Tapahtumakalenteri

Vuoden 2017 lopussa SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäsenmäärä
on edelleen suurin SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksistä. Tiukasti
Pirkanmaan yhdistyksen kannoilla on ollut jo muutaman vuoden
SF-Caravan Oulun seutu ry, jolla on 98 jäsentä vähemmän. Pronssia ”tässä kisassa” saa SF-Caravan Keski-Suomi ry.
Tässä 30 suurimman yhdistyksen jäsenmäärät:
			
Varsin. Rinnakk. Kunnia- Vapaa- Yhteensä
SFC-yhdistys

12

			

jäs.

1. SF-Caravan Pirkanmaa ry
2. SF-Caravan Oulun Seutu ry
3. SF-Caravan Keski-Suomi ry
4. SF-Caravan KeskiPohjanmaa ry		
5. SF-Caravan Seinäjoen
Seutu ry			
6. SF-Caravan Satakunta ry
7. SF-Caravan Helsinki ry
8. SF-Caravan Matkailuautoilijat ry		
9. SF-Caravan Lahden seutu ry
10. SF-Caravan Kuopion Seutu

3 828
3 806
2 490

201
130
185

3
2
-

10
6
5

4 042
3 944
2 680

2 256

107

1

-

2 364

1 968
1 940
1 833

133
121
108

2
1
4

2
3
17

2 105
2 066
1 962

1 769
1 556
1 554

136
87
89

4
4
1

3
-

1 909
1 650
1 644

11. SF-Caravan Pohjanmaa ry
12. SF-Caravan Turku ry
13. SF-Caravan PohjoisKarjala ry 		
14.SF-Caravan Kanta-Häme ry
15. SF-Caravan Vantaa ry
16.SF-Caravan Espoo ry
17. SF-Caravan Napapiiri ry
18. SF-Caravan Jakobstadsnejden rf		
19. SF-Caravan Hyvinkään
Seutu ry		
20. SF-Caravan Kymenlaakso ry

1 514
1 453

111
115

5
-

4
7

1 634
1 575

1 448
1 445
1 272
1 226
1 127

96
91
68
64
51

1
1
1
7
-

1
4
3
2
5

1 546
1 541
1 344
1 299
1 183

1 113

59

1

2

1 175

1 066
1 039

81
97

6

1
3

1 150
1 145

21. SF-Caravan Saimaan seutu
22. SF-Caravan Itä-Uusimaa ry
23. SF-Caravan Ylä-Savo ry
24. SF-Caravan Vakka-Suomi ry
25. SF-Caravan Salon Seutu ry
26. SF-Caravan Raahenseutu ry
27. SF-Caravan Kainuu ry
28. SF-Caravan Rauman seutu
29. SF-Caravan Keski-Uusimaa
30. SF-Caravan Länsi-Pohja ry

1 061
1 050
889
811
842
782
769
748
764
707

59
68
71
107
48
48
59
42
24
52

3
3
1
1
1
2
2
-

4
1
1
1
1
1
1

1 124
1 121
964
920
892
830
829
793
791
760
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jäs.

jäs.

jäs.

M = Maisansalo V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu

Tapahtumalista sitoumuksetta
Yksityiskohtaisemmat tiedot aina lähempänä
tapahtumaa netissä www.sfcpirkanmaa.fi

2018
HELMIKUU
23.–25.2. Pilkkikilpailu (orkesteri)
26.2.-4.3. Hiihtoloma

M*)
V

MAALISKUU
30.3.-2.4. Pääsiäinen (orkesteri) M*), V*)
HUHTIKUU
28.4.
Siivoustalkoot ja aluepalaveri V
29.4.-1.5. Vappu		
V
TOUKOKUU
12.5.
Äitienpäivä
M, V
20.5.
Siivoustalkoot
M
25.-27.5. Cabby Clubin kevättapaaminen
M
KESÄKUU
21.-24.6. Juhannus (orkesteri)
HEINÄKUU
7.-8.7.
Muksufestarit Virroilla,
kuljetus järjestetään
13.-15.7. Tikkakisat 		
20.-23.7. Petanque-kilpailu		
27.-29.7. Musiikkitapahtuma

M*), V*)

V
V
M
V

ELOKUU
3.-5-8.
Rosvopaisti tai loimutus,
karaoke			
M
10.-12.8. Caramba
V
17.-19.8. Lentopallo/saunatapahtuma V
24.-26.8. Venetsialaiset & Rannaltaonginta (orkesteri)
M*)
31.8.-2.9. Venetsialaiset		
V
SYYSKUU
LOKAKUU
19.-21.10. Siivoustalkoot ja aluepalaveri V
20.10.
Siivoustalkoot		
M
26.-28.10. Halloween ja naamiaiset
V*)
MARRASKUU
2-4.11. Valojuhla (vetonaulaesiintyjä) M*)
10.11. Isänpäivä		
M, V
30.11.-2.12. Pikkujoulu (orkesteri)
V*)
JOULUKUU
8.12.
Joulupuuro		
28.12.-1.1. Uusivuosi (orkesteri)

M
M*), V*)

kattilaan, lisää kuorittu ja pilkottu sipuli
sekaan ja kuullota. Kalttaa tomaatit (käytä kiehuvassa vedessä), kuori ne ja ota
kannat pois. Paloittele tomaatit, kaada ne
kattilaan ja laita paloiteltu vuohenjuusto
sekaan. Kiehauta hetki ja mausta sokerilla, suolalla ja pippurilla. Soseuta sauvasekoittimella ja lisää loppu oliiviöljy nauhana sekaan. Tarjoa esim. patongin kera.

Hola!
Terveiset Valencian maakunnasta Espanjasta! Saavuimme tänne omalle tutulle paikallemme tammikuun alussa
Portugalin Lagosista. Sen vuoksi taas espanjalaisia makuja teille kokeiltavaksi.
VÄLIMERELLINEN TOMAATTIVUOHENJUUSTOKEITTO ( 4 hlö)
noin 1 kg tomaatteja
1 sipuli
170 g vuohenjuustoa
noin 1 dl oliiviöljyä
1-2 tl sokeria
suolaa
mustapippurirouhetta
Laita pari ruokalusikallista oliiviöljyä

ESPANJALAINEN UUNITORTILLA
(noin 48 cocktailtikkupalaa)
2 valkosipulinkynttä
3 kpl sipulia
1 vihreä paprika
1 punainen paprika
noin 8 kpl keitettyjä perunoita
6 kpl kananmunaa
1 dl smetanaa
170 g raastettua cheddar- tai parmesaanijuustoa
noin 3 rkl hakattua ruohosipulia
suolaa ja mustapippurirouhetta
oliiviöljyä
Murskaa valkosipulinkynnet, pilko sipulit ja paprikat pieniksi kuutioiksi. Kuori
perunat ja kuutioi ne. Laita hieman oliiviöljyä pannulle, lisää valkosipulit, sipulit
ja paprikat pannuun ja kypsennä miedolla
lämmöllä noin 10 min. (ei saa ruskistua).
Lisää lopuksi perunakuutiot ja anna jäähtyä. Vatkaa munat, smetana, juusto ja ruo-

hosipuli isossa kulhossa. Sekoita jäähtyneet kasvikset kulhoon ja mausta suolalla
ja pippurilla.
Kaada seos öljyttyyn uuni- tai foliovuokaan (koko 18 x 25 cm). Paista uunissa 3040 min. 180-200 asteessa kunnes paistos
on kullanruskea. Ota uunista, anna tortillan jäähtyä täysin ja leikkaa se pieniksi
neliöiksi.
Voit laittaa paloihin cocktailtikut tai nauttia sellaisenaan erilaisten salaatinlehtien
kera.
Erittäin hyvä illanistujaistarjottava.
KINKKUUN KÄÄRITYT PERUNAT
(4 hlö)
12 kpl pientä hyvinpestyä perunaa
12 viipaletta serranokinkkua
suolaa ja oliiviöljyä
Keitä perunat lähes kypsiksi, ota pois kattilasta ja anna jäähtyä hiukan. Kaada
3 rkl oliiviöljyä uunivuokaan, kääri jokainen peruna kinkkuviipaleeseen ja laita vuokaan. Paista 200-asteisessa uunissa
noin 15 min. välillä kääntäen. Lisää tarvittaessa suolaa ja tarjoa heti.
Herkullisia hetkiä tapasmaistiaisten parissa ja hyvää talven jatkoa sinne Suomeen!
Pertti Antila
SFC 21772

KUTSU

SF-Caravan Pirkanmaa ry

KEVÄTKOKOUS la 14.4.2018 klo 14.00
Virtain Kisapirtillä, Virtaintie 15, Virrat

KOKOUKSESSA
KÄSITELLÄÄN:
- yhdistyksen sääntöjen
4 § kevätkokoukselle
määräämät asiat

OHJELMA:
klo 13.00 kahvitarjoilu
klo 13.00 jäsenkorttien
tarkastus alkaa
klo 14.00 kokous alkaa

Tervetuloa!

SF-CARAVAN
PIRKANMAA RY
Hallitus

Ps. Yhteiskuljetus Maisasta Virroille suunnitteilla. Merkitse nimesi kyytilistaan Maisan
toimistolla jos olet tulossa.

HUOM! Kokouksen jälkeen mahdollisuus päästä katsomaan karavaanihenkinen elokuva “Viimeinen loma”. Elokuvan traileriin voit tutustua osoitteessa: www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NLeQkIt0onE - Helen Mirren ja Donald Sutherland tähdittävät elämänmakuista komediaa
avioparista ja heidän viimeisestä yhteisestä seikkailustaan. Ella ja John Spencer (Mirren ja Sutherland) ovat olleet koko ikänsä ahkeria karavaanareita.
Asuntoauto, jonka he ovat nimenneet Leisure Seekeriksi, on kuljettanut heidän perhettään lukemattomilla lomamatkoilla. Nyt pariskuntaa uhkaa ero
toisistaan, koska molempien terveys on heikkenemässä. Eräänä kesäaamuna he lyövät hössöttävät aikuiset lapsensa ällikällä hyppäämällä ikääntyneen ajoneuvon kyytiin ja karauttamalla kohti Key Westiä ja uutta seikkailua. Hilpeiden ja kauhistuttavien käänteiden seuratessa toisiaan matkan
mittaan Ellalla ja Johnilla on mahdollisuus myös katsoa taaksepäin. Heidän avioliittossaan on ollut intohimoa ja luottamusta, mutta myös vaiettuja
asioita, jotka pulpahtavat pintaan ja johtavat yllättäviin oivalluksiin aina turneen viime metreille asti.Elokuva perustuu Michael Zadoorianin romaaniin Viimeinen loma (Harper Collins Nordic) ja sen on ohjannut italialainen Paolo Virzì (mm. Hulluna onnesta). LIPUT meille vain 8 €.
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Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi: Anne-Mari ja Markku Hiivanainen

Tällä kertaa haastatellaan Vankkurimännikössä vaikuttavia Anne-Mari ja
Markku Hiivanaista, jotka kuuluvat
Vankkurimännikkö-toimikuntaan
ja
Anne-Mari huolehtii myös Vankkurimännikön kuulumisten kirjoittamisesta
Pica-viestiin.
1. Miten teidän karavaanarius alkoi ja
mikä sai teidät tämän harrastuksen pariin?
Anne-Mari ja Markku: Appiukko löysi
perheellemme sopivan matkailuvaunun
ja käski meidän mennä katsomaan myyjän luo vaunua, tuntuisiko tämä meille
sopivalle. Kun emme olleet ennemmin
kokeilleet asuntovaunuilua kaikki tuntui
niin mielenkiintoiselle ja uudelle asialle
meidän elämässä ja siitähän se sitten lähti
eli kipinä iski ja ostettiin se ensimmäinen
vaunumme, jolla sitten kuljettiin ees taas
ja harjoiteltiin karavaanarielämää ja hyvällehän se tuntui ja tuntuu edelleen.
2. Kuinka kauan olette olleet SF-Caravan
Pirkanmaan ry:n jäseniä?
Anne-Mari ja Markku: Reilut kaksi vuotta, sitä ennen olimme SF-Caravan KeskiPohjanmaa ry:n jäseniä.
3. Matkustatteko muilla välineillä lomallanne kuin matkailuvaunulla?

Anne-Mari

Markku

saamme suunnitella tulevia asioita ja joita sitten pystymme yhdessä toteuttamaan
parhaalla mahdollisella tavalla.

7. Mikä on hauskin muistonne Karavaanarielämästä?

Anne-Mari ja Markku: Emme juuri tällä
hetkellä tarvitse muuta matkailua.
4. Mitä asioita arvostatte karavaanarielämässä eniten:
Anne-Mari: Rentoutumista yhdistettynä
siihen, että pääsee irti arjesta ja arvostan
sitä, että puitteet kausipaikallamme on
hyvät ja toimivat ja perhe saa olla yhdessä.
Markku: Sosiaalisuutta ja yhdessäoloa.
5. Mikä teistä on kiinnostavinta toimikuntatyössä?
Anne-Mari: Yhdessä tekeminen, jossa
14
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Markku: On mukava kun saa olla mukana
kaikenlaisissa projekteissa.
6. Entä miltä tuntuu, Anne-Mari, olla
Pica-viestin ”Männikkö-toimittaja”?
Anne-Mari: Todella hienolta, nautin kun
saan toteuttaa tätä itselle rakasta harrastustani kirjoittamalla ja olla täten tekemässä meille yhteistä hyvää koko Pirkanmaan alueella.

Anne-Mari ja Markku: Muistelemme
aina aikaa, kun starttasimme ensimmäiselle reissullemme ja varustus ei ollut
ihan niin kuin elokuvissa ja lapset olivat
kuin villipetoja, kun odotukset kaikesta uudesta olivat ihan liian korkealla ja
matka tuntui kestävän ikuisuuden ja voi
taivas! Se ensimmäinen parkkeeraus - jos
piilokamera olisi ollut paikalla, kansalle
olisi tarjottu hupia kerrakseen.

VOITA

!

TONNI

HÄMYRALLI 2018

K ILPA ILUK UTSU

Männikön auringossa on helppo
viihtyä toimikuntatyön lomassa

...vai huilaisiko välillä Pepin
kanssa vain sisällä?

8. Mikä teidät sai ja saa teidät viihtymään Vankkurimännikössä?
Anne-Mari: Ihmiset, hyvä kausipaikka ja
että meidän lapset viihtyvät.
Markku: Huippu saunavarustus ja kokonaisuutena hieno leirintäalue ja mukava
porukka
9. Mitä asioita parantaisitte yleensä leirintäalueilla?
Anne-Mari: Pidän tärkeänä sosiaalitiloja
ne pitää olla siistit ja toimivat kokonaisuudessaan.
Markku: Aina löytyy edes jotakin pientä
parannettavaa.
10. Parannuksia Vankkurimännikössä?
Anne-Mari: Haluaisin panostusta uimarantaan ja suihkuja haluaisin lisää.
Markku: En löydä mitään erityistä, mikä
nyt juuri olisi ajankohtainen
11. Jos ette olisi karavaanareita niin mitä
muuta harrastusta voisitte harkita?
Anne-Mari ja Markku: Mökkeily voisi olla myös meille se yksi vaihtoehto,
mutta ei vielä, kun saamme lapset vielä

Kilpailuaika on 1.1.2018 - 31.12.2018. Tänä aikana Hämyrallin
tarkoituksena on kerätä seitsemältä (7) eri Hämyalueelta leima,
isännän kuittaus tai maksukuitti yövytystä yöstä
Hämyalueet:
SF-C Forssan seutu ry:
SFC Majamäki
SF-C Kanta-Häme ry:
SFC Tilkunpelto
SF-C Lahden seutu ry:
SFC Vuorenmäki
SF-C Pirkanmaa ry		
SFC Vankkurimännikkö ja
		
SFC Maisansalo
SF-C Kerava ry		
SFC Kangaslampi
SF-C Valkeakosken seutu ry: SFC Hakalanranta
SF-C Kaakkois-Häme ry.
SFC Leininranta
SF-C Ydin-Häme ry:
SFC Hämeenhelmi
SF-C Länsi-Päijänne ry:
SFC Mylly-Mäkelä
Kerättyäsi kilpailupassin täyteen, voit jättää sen yhteystietojesi kera
viimeiseen yöpymispaikkaasi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa
sen alueensa Hämyedustajalle.Kilpailupassi sivulla 8.
Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia
yövytystä yöstä keränneiden kesken arvotaan 1 000 € pääpalkinto,
joka arvotaan vuoden 2019 Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa. Lisätietoja saat Hämyedustajilta.
ONNEA KILPAILUUN!

mukaamme ja nautimme juuri nyt tästä
mitä meillä on.
12. Kuinka kauan olette yhtäjaksoisesti
viettäneet Männikössä?
Anne-Mari ja Markku: N. kaksi viikkoa
ja pikakäynti kotona ja taas takaisin.
13. Teettekö vaunulla muita retkiä vai
oletteko Männikön ”pysyväisasukkaita”?
Anne-Mari ja Markku: Männikössä
olemme tällä hetkellä ”pysyvästi”.
14. Mikä Männikössä on parasta?
Anne-Mari: Sijainti, ihmiset ja hienot
puitteet ulkoiluun ja tietysti karaoken
harrastajana nautin, kun saa laulaa hyvässä seurassa.
Markku: Ehdottomasti saunat , ihmiset ja
tämä meidän hieno mänty-ympäristö.
15. Oletteko tutustuneet Virroilla muihin aktiviteetteihin kuin kavaanarialueisiin?

Anne-Mari: luontopolkuihin
Markku: Torisevan kala-apajiin olen tutustunut.
16. Mitkä ovat mielestänne parhaat treffit missä olette olleet ja millaisista treffeistä yleensä pidätte?
Anne-Mari: Naamiaiset, Pubitikkakisat,
juhannus, saunatreffit, lastentapahtumat,
musarit ja uudenvuodenkemut, pääsiäinen, hiihtoloma. Pidän kaikista musiikkiin liittyvistä treffeistä.
Markku: Pidän musiikkitreffistä ja Pubitikkakisoista ja ihan kaikki on kivoja.
17. Mitä terveisiä lähettäisitte yhdistyksemme jäsenille?
Anne-Mari ja Markku: Olette lämpimästi tervetulleita meille Vankkurimännikköön ja on hienoa, kun meillä on upeita
paikkoja, jossa saamme toteuttaa tätä
meidän yhteistä rakasta harrastustamme.
Pidetään yhtä ja muistetaan, että mehän
ollaan karavaanareita ja niitä kaikkien kavereita.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

TOIMINNAN PERUSTEET
SF-Caravan Pirkanmaa ry on SF-Caravan ry:n
jäsenyhdistys, jonka tehtävänä on toimia yhdistyksen oman jäsenkunnan edunvalvojana.
Yhdistyksen jäsenkunta muodostuu noin 4100
jäsenestä ja heidän taloudestaan. Toiminnan
kehittämisellä ja laadukkaiden palveluiden
tuottamisella yhteistyössä liiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa pyritään säilyttämään
jäsenuskollisuus sekä saamaan uusia jäseniä
harrastuksemme pariin.
Yhdistyksellä on kaksi leirintäaluetta, Maisansalo Tampereen Teiskossa ja Vankkurimännikkö Virroilla. Jatkamme kehitystä painopisteinä
leirintäalueiden palvelutaso ja tuottaa hinta/
laatusuhteiltaan mahdollisimman korkeatasoisia
leirintäpalveluja. Toteutus tapahtuu omien aluetoimikuntien, vapaaehtoisen talkooväen ja ulkopuolisen työvoiman turvin.
Yhdistys on luopunut toimistosta Tampereella
31.12.2017 kustannuksien säästämiseksi. Yhdistyksen toimisto ja arkisto on siirretty Vankkurimännikön Huvikumpuun. Nykyisin toimistopalvelut voidaan järjestää suurelta osalta internetin
ja puhelimen välityksellä jäsenistölle. Viime vuosina jäsenistön asiakaskäynnit toimistolla ovat
olleet määrältään erittäin vähäisiä ja toimisto
on toiminut lähinnä hallituksen kokouspaikkana,
Pica-viestin postituspaikkana ja toimihenkilöiden
työskentelypaikkana sekä yhdistyksen arkistona. Nämä toiminnot tehdään jatkossa hallituksen
jäsenien kotitoimistoissa. Hallitus tulee kokoontumaan alueilla useammin sekä eri kokouspaikoissa Pirkanmaalla. Yhdistyksen postiosoite on
Maisansalon leirintäalueen osoite. Pica-viestin
postituspalvelu ostetaan käytettävältä kirjapainolta.
Toiminnan kehittämisessä pyritään huomioimaan nykyistä paremmin myös alueiden ulkopuolella toteutettava tapahtumien ja tilaisuuksien
järjestäminen. Alueilla suoritetaan toimintasuunnitelmien pohjalta peruskorjauksia sekä maisemointiin liittyviä toimenpiteitä. Pääpaino on
alueiden rakennuksien ylläpito ja kehittäminen
vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.
HALLINTO
Yhdistystä johtaa hallitus, joka muodostuu puheenjohtajasta ja kahdeksasta jäsenestä. Hallitus hoitaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen sekä yhdistyksen
kokouksien päätösten mukaisesti. Yhdistyksen
hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia sekä ryhmiä ja valvoo niiden toimintaa.
Taloushallinnon kehittämistä jatketaan uudistuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Talousasi-
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oihin liittyvissä asioissa ollaan aktiivisesti yhteydessä eri viranomaisiin. Toimiston hoitamiseen,
taloushallintoon sekä yhdistyksen kirjanpitoon
liittyvät asiat suoritetaan toteutettujen talousuudistusten mukaisesti. Kirjanpitopalvelut ostetaan
vuonna 2018 ulkopuoliselta toimittajalta, mutta
kehittämällä edelleen yhdistyksen toimintoja
hoitaa osaa kirjanpidosta itsenäisesti ja kustannuksia säästäen.
Järjestötoimintaa kehitetään kouluttamalla luottamushenkilöitä, joilla varmistetaan yhdistyksen
toimintaa myös tulevaisuudessa. Teemme aktiivista yhteistyötä Hämeen YT-alueeseen kuuluvien muiden SFC-yhdistyksien kanssa. Olemme
myös mukana Caravan Huiput ry:ssä panostamassa leirintäalueiden yhteismarkkinointiin ja
yhteishankintoihin sekä muuhun yhteistyöhön
siinä mukana olevien SFC-yhdistyksien kanssa.
TALOUS
Yleinen taloustilanne on vakiintumaton, kuten
viime vuosina on ollut. Vaikuttaa siltä, että talouden taantuma on kuitenkin kääntymässä ja karavaanareiden ikääntyminen lisää kysyntää leirintäalueiden kausipaikkoja kohtaan. Vierailijoiden
määrä on noussut yllättävän paljon. Polttoaineiden korkea hinta vaikuttaa karavaanareiden liikkuvuuteen, joka vaikuttaa suoraan vierailijoiden
määrään. Vierailijoiden määrä on noussut ja kokonaisuudessa leirintäalueemme majoitusvuorokaudet arvioidaan nousevan hieman vuodesta
2017. Panostamme edelleen nuorison ja lasten
viihtyvyyteen. Tätä linjaa tulemme jatkamaan
edelleen.
Yhdistyksen kokonaistaloustilanne on vakiintunut ja tarvetta jäsenmaksujen korottamiseen ei
ole. Yleisen kustannustason noususta huolimatta alueiden hoitokulut on saatu pidettyä kurissa.
Alueiden rakennuksien ylläpitoon ollaan tekemässä investointeja, jonka vuoksi hallitus esittää
leirintämaksujen pientä korottamista vuoden
2018 talousarvioon. Aluemaksuja yksinkertaistetaan siten, että koko vuonna on sama vrk-maksu
sisältäen valosähkön ja kausimaksuun tulee pieni korotus.
Alueiden investoinnit katetaan vain osittain jäsenmaksuvaroin. Leirintätoiminnan tuottojen
tulee kattaa siitä syntyvät normaalit käyttökulut
ja suuren osan investoinneista. Tulevaisuuden
toimintaa suunnitellaan siten, että leirintätoiminnan tulot kattaisivat myös investoinnit. Alueiden
keskinäistä yhteistyötä parannetaan ajoittamalla
paremmin tapahtumia, lisäämällä yhteistä suunnittelua ja hankintojen tekoa.
Yhdistyksen rakennuskanta kartoitetaan korjaus- ja huoltotarpeiden osalta ulkopuolisella am-

mattilaisella. Näin varmistetaan rakennuksien
hyvä kunto ja optimoidaan ylläpitokustannuksia.
MAISANSALO
Aluevetäjät:
Anu ja Juuso Oikarinen
Toimikunta
Mikko Heinonen, Leena Heinonen, Tiina Suhonen, Sirkka Jokiaho, Miia Lintala, Jaana NummiLoponen, Juuso Oikarinen, Anu Oikarinen, Seija
Vaahto, Pentti Alatalo, Merja Lainesalo-Saukkio,
Veikko Sinikivi ja Leena Järveläinen.
Aputoimikunta
Keijo Markkola (lumenauraus), Raine Soutolahti
(kunnossapito) Tuula Soutolahti (kunnossapito),
Olli-Pekka ja Sinikka Miettinen.
Toimintasuunnitelma
Alueen ympäristö, nurmikot, kiinteistöt ja rannat
pidetään viihtyisässä ja turvallisessa kunnossa.
Keväisin ja syksyisin järjestetään siivoustalkoot
joissa kausipaikkalaiset pääsevät osallistumaan
alueen kunnostamiseen ja siistimiseen.
Keväällä palkataan sukeltaja siivoamaan uimarantojen pohjat.
Keväällä ja syksyllä teetetään kiinteistöjen ilmastointijärjestelmien huolto ja puhdistus ulkopuolisella yrityksellä. Keväällä huollatetaan öljytoimiset lämmityspannut ulkopuolisella yrityksellä.
Jyrsijät pitää loitolla ulkopuolinen yritys.
Kesäsesongin ajaksi palkataan kaksi toimistotyöntekijää arkipäiviksi ja siistijä siivoamaan
alueen huoltorakennuksen sekä saunojen tilat
arkipäivisin.
Talvikaudella toimikunta hoitaa isäntäpäivystykset viikonloppuisin. Talvikaudella arkipäivinä
alue toimii omatoimisena alueena.
Talvikaudeksi palkataan siistijä siistimään huoltorakennuksen sekä saunojen tilat viikoittain.
Alueen lumenauraus ja hiekoitus hoidetaan
omalla kalustolla toimikunnan voimin.
Traktorille ja alueen muulle kalustolle rakennetaan kalustovaja.
Aloitetaan kartoittamaan mahdollisuutta rakentaa pieni huoltorakennus alakentän perälle.
Huoltorakennuksen olisi ajatus palvella paremmin liikuntaesteisiä vierailijoita, sekä alakentän,
vellipellon, lintupellon sekä osin takapellon kausipaikkalaisia.
Alueen muita kiinteistöjä suunnitellaan ehostettavaksi seuraavasti:
• Vaunusaunan lattiarakenteita korjataan

tavaksi seuraavasti:
• Vaunusaunan lattiarakenteita korjataan
• Nuorisotila maalataan
• Huoltorakennuksen ulko-ovet ja vaurioituneita
sisäovia ja lattialistoja uusitaan. Lisäksi tehdään
selvitys märkien tilojen lattiapinnoitusten kunnosta.
• Toimisto/touhutupa/maisatupa/teinitupa -rakennuksen perusparannuksesta (eristys, ikkunat ja
ovet) luodaan suunnitelma. Rakennuksen ilmalämpöpumput uusitaan.
Alueen sähköistyksen parannustöitä jatketaan
tulevana vuonna.
Alueen omaa pubia ja grilliä pyöritetään toimikunnan toimesta tapahtumakeskeisesti ja tapahtumien ulkopuolella sen mukaan kuinka paljon
vapaaehtoisia (vaaditut luvat omaavia) työntekijöitä on tarjolla.
Tulevana vuonna tapahtumia karsitaan, koska
tapahtumien osallistujamäärä edellisinä vuosina on ollut laskusuuntainen. Osa tapahtumista
suunnitellaan järjestettäviksi joka toinen vuosi.
Suunnitellut tapahtumat (päivämääriin voi
tulla tarkennuksia)
• Lautapeli-ilta 27.1.
• Pilkkikilpailu 24.–26.2. (orkesteri)
• Pääsiäinen 30-3.-2.4. (orkesteri)
• Äitienpäivä 12.5.
• Siivoustalkoot 26.5.
• Juhannus 21.–24.6. (orkesteri)
• Rosvopaisti tai loimutus & Karaoke 3.-5.8.
• Venetsialaiset & Rannaltaonginta 24.–26.8.
(orkesteri)
• Siivoustalkoot 20.10.
• Valojuhla 2.-4.11. (vetonaulaesiintyjä)
• Isänpäivä 10.11.
• Joulupuuro 8.12.
VANKKURIMÄNNIKÖ
Aluevetäjät
Eeva Mäenpää ja Markku Ojanen
Toimikunta
Taina ja Perttu Hanhinen, Martti Hellgren, AnneMari ja Markku Hiivanainen, Veijo Kallonen, Jaana ja Jarmo Kulmala, Mari ja Heikki Lahtinen,
Veikko Majlund, Hely Ojanen, Arja ja Jouko Seijari, Hanna ja Tomi Seijari, Paula ja Tuukka Seijari, Helena ja Pasi Sivula, Päivi Taurén, Jukka
Uski ja Jouko Venäläinen
Toimintasuunnitelma
Alueen ympäristö ja kiinteistöt pidetään hyvässä ja viihtyisässä kunnossa. Pienoisgolf-rata
kunnostetaan ja sijoitetaan lentopallokenttien
läheisyyteen.
Kesäajaksi palkataan kaksi työntekijää arkipäiviksi huolehtimaan toimistosta ja siivouksesta.
Harkinnassa on myös lisätyövoiman palkkaaminen kesätyöntekijöiden avuksi tai alueen hoitoon
liittyviin tehtäviin.
Kaksi nuorta otetaan kesällä kahden viikon jaksoille töihin, vanhemmista toinen velvoitetaan
tuolloin ohjaamaan nuortaan töiden teossa.
Toimikunta hoitaa viikonloppuisin isäntäpäivys-

tykset niin kesällä kuin talvellakin. Talvikaudella
arkipäivinä alue toimii omatoimi alueena, kuitenkin niin, että paikalla olevat toimikuntalaiset
ottavat tarvittaessa vieraat vastaan.
Huvikummun sekä Harald´sin pubit ovat auki toimikunnan sekä vapaaehtoisten toimesta tapahtumissa sekä mahdollisuuksien mukaan muuna
kesäaikana.
Lasten ja nuorten viihtyvyyteen kiinnitetään huomiota ja tapahtumissa heille pyritään järjestämään omaa ohjelmaa.
Suunniteltuja investointeja / korjauksia tehdään
määrärahojen puitteissa ja rakennusten kunnostuksessa huomioidaan kuntokartoitus:
• Alueen sähköistyksen uusimista jatketaan
• Käpygrillin kunnostus
• Huvikummun katoksen jatkaminen
• Rakennusten kunnostaminen
* Tiskipaikka Huvikummulle
* Lämpimän puuverstaan siirto Huvikummulta
harmaalle varastolle
Suunnitellut tapahtumat:
• Hiihtoloma 26.2.-4.3.
• Pääsiäinen 30.3.-2.4. (Orkesteri)
• Siivoustalkoot ja aluepalaveri 28.4.
• Äitienpäivä 12.5.
• Juhannus 21.-24.6. (Orkesteri)
• Muksufestarit 7.-8.7. Virroilla, kuljetus Vankkurimänniköstä
• Tikkakisat 13.-15.7.
• Musiikkitapahtuma 27.-29.7.
• Caramba-osakilpailu
• Lentopallo/Saunatapahtuma 17.-19.8.
• Venetsialaiset 31.8.-2.9.
• Siivoustalkoot ja aluepalaveri 20.10.
• Halloween ja naamiaiset 26.-28.10. (Orkesteri)
• Isänpäivä 10.11.
• Pikkujoulu 30.11.-2.12. (Orkesteri)
• Uusi Vuosi 28.12.2018-1.1.2019 (Orkesteri)
• Karaokeiltoja järjestetään mahdollisuuksien
mukaan ja pubit voivat olla auki työvoimatilanteesta riippuen, kesällä ja muulloinkin kuin tapahtumien yhteydessä.
TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Varsinaisesta tiedotustoiminnasta vastaa tiedotustoimikunta puheenjohtajansa johdolla.
Toimikunnan tärkein ja samalla myös näkyvin
tiedottamismuoto on yhdistyksen jäsenlehden,
Pica-viestin toimittaminen sekä www-sivut, jota
päivittävät myös kahden leirintäalueemme aluetoimikunnat.
Pica-viestillä on v. 2018 menossa 49. vuosikerta.
Lehti tulee ilmestymään vuonna 2018 yhteensä
neljä kertaa. Lehti postitetaan kaikille jäsenille
paperilehtenä ja jokainen numero julkaistaan
yhdistyksen nettisivuilla myös pdf:nä ja viimeksi
ilmestyneet lehdet myös selattavana versiona.
Lehden ilmestymisaikataulu julkaistaan jokaisessa Pica-Viestissä, jossa kerrotaan myös
jokaisen lehden aineistopäivä. Lehti toimitetaan
A4-kokoisena, 4-värisenä, keskimäärin 16–28
-sivuisena ja siitä aineistosta, jota yhdistyksen
hallitus, eri toimikunnat sekä yksittäiset jäsenet
siihen toimittavat julkaistavaksi siinä laajuudessa
kuin lehdelle varattu budjetti antaa myöten.

Lehden talouden ylläpidosta katetaan noin 20 %
ilmoitusmyynnillä ja loput, noin 80 % jäsenmaksulla. Ilmoitusmyyntiä pyritään elvyttämään mahdollisesti saatavan ulkopuolisen ilmoitushankkijan voimin. Pica-viesti lähetetään yhdistyksen
varsinaisten jäsenten lisäksi myös yhdistyksen
ulkojäsenille sekä alueyhdistysten puheenjohtajille. Lehteä jaetaan myös molemmilla karavaanialueillamme vieraileville karavaanareille
ilmoittautumisen yhteydessä. Pica-viestin kesälehdestä nro 2 otetaan ylipainos, joka jaetaan
kaikille halukkaille alueella vieraileville.
Jatkuvasti kävijämääräänsä nostavan yhdistyksen nettisivuston (www.sfcpirkanmaa.fi) merkitys kasvaa yhä. Molempien leirintäalueiden
nettitiedotusvastaavat ja Tiedotustoimikunta
huolehtivat resurssiensa puitteissa olemassa
olevien www-sivujen päivityksestä.
Tuleviin yhdistyksen 50-vuotisjuhliin mennessä
tiedotustoimikunta tulee kokoamaan historiikin
yhdistyksen 50-vuotiselta taipaleelta sekä hankkii ja koostaa erilaista materiaalia yhdistyksen
toiminnan varrelta 50-vuotisjuhlanäyttelyyn.
Tiedotustoimikunta hoitaa myös tarvittaessa
yhdistyksen lehti-ilmoittelua ja muuta markkinointiviestintää.
Toimikunnan kokoonpano:
Jouko Kinnunen (pj,) Kaarina Kinnunen, Leena
Helenius, Heikki Helenius, Airi Isoaho, Arto
Isoaho, Anna-Liisa Keskinen, Erkki Keskinen,
Riitta Sukanen, Raine Sukanen, Satu Sukanen
ja Rami Sukanen.
AJOHARRASTERYHMÄ
Ryhmän tavoitteena on kerätä ja seurata
turvallisuuteen liittyviä muutoksia ja määräyksiä
sekä muuta tietoa sekä välittää niitä mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen hallitukselle,
toimikunnille ja jäsenistölle.
Toisena tavoitteenamme on järjestää yhdistyksen jäsenistölle suunnattua ajotaitokoulutusta
ja ajotaitomerkkisuorituksia kesällä tapahtumien
yhteydessä. Lisäksi pyritään levittämään tietoa
yhdistyksestä ulospäin ja osallistumaan muiden
yhdistysten ja yhteistyötahojen toimintaan.
Ajoharjoittelua ja ajomerkkisuorituksia toteutetaan kerran molemmilla alueilla sekä pyritään
järjestämään vain naisille suunnattu harjoittelupäivä molemmilla alueilla.
Caramba-osakilpailu järjestetään Virroilla
elokuussa 2018.
Ryhmän kokoonpano
Matkailuajoneuvotekniikka ja huolto; Risto Ahola
Ajoharrasteryhmä: Harri (rj.) ja Outi Järveläinen,
Rauno Saari, Riku Leivaara ja Toni Leivaara.
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Uudet matkailuautot
ja -vaunut meiltä
Tule tutustumaan!

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

Weinsberg
CaraBus
Edition Fire
Hinta alk.

50 980 €
Puoliintegroitu malli

CI ELLIOT
Hinta alk.

56 790 €
CI:n autoissa mahdollisuus 5 vuoden
Ford Product lisätakuuseen!

Kysy lisää:
Caravan-myyjä
Marko Mäkinen
0444 999 908

Fordit saatavilla nyt myös
automaattivaihteistolla!

18

Teollisuustie 6 (Maskun halli) 33470 Ylöjärvi l p. 03 730 3993 l
Avoinna ark. 10-17.30, la 10-14 l ysitienauto.fi
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Hintoihin
lisätään
toimitusmaksu
800 €.

Vaihto mahdollinen
ja erittäin joustavat
rahoitusehdot!

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

www.sfcpirkanmaa.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
VARAPUHEENJOHTAJA
Juha Keulas
SIHTEERI
Irkka Kihlström

		
		

MATKAPUHELIN
0400 511 199
		

SÄHKÖPOSTI
harri.jarvelainen@gmail.com

040 541 0065

juha.keulas@gmail.com

		

050 524 8857			

irkka.kihlstrom@luukku.com

HALLITUKSEN JÄSENET
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
Eeva Mäenpää					
050 464 6646			
eevae.maenpaa@elisanet.fi
Juuso Oikarinen					
050 555 0368			
toimisto@maisansalo.fi
Ilpo Pekkanen					040 510 1980			ilpo.pekkanen@hotmail.com
Vesa Peltola				
040 554 9122			
vesa.peltola@hotmail.fi
Tiina Vaskuu
050 3579 258
		
tiina.vaskuu@gmail.com
MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen 				
					
VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Eeva Mäenpää					
Markku Ojanen					

050 555 0368			

toimisto@maisansalo.fi			

050 464 6646
050 555 0369			

eevae.maenpaa@elisanet.fi
sahko-make@netti.fi

ENSIAPU-,TURVA- ja AJOHARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen				
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen		

040 719 3875			
0400 511 199			

sinikkamiettinen@wippies.fi
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

040 521 2048

		

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen

rami.sukanen@gmail.com
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Riemukasta talvea &
kevättä Männikössä
PÄÄSIÄINEN
30.3.-2.4.*)

HIIHTOLOMA MÄNNIKÖSSÄ
23.2.-4.3.18

HIIHTOLATU PUKKIVUOREN HIIHTOKESKUKSEEN
- Hiihtolomalla myös lapsille
latu leirintäalueen vieressä
olevalla pellolla

Pe 23.2. Karaoketanssit
La 24.2. Laskiaispullakahvit
Bingo
Su 25.2. Laavuretki
Lastentarv.kirppis
Ma 26.2. Lumiveistoskilp.
Lasten elokuvat
Ti 27.2. Laskettelu-/pulkkapvä Pukkivuoressa
Ke 28.2. Peli-iltap. lapsille
Peli-ilta aikuisille
To 1.3. Hankipalloa, lettuja
Pe 2.3. Hevosajelua, tikku-		
pullanpaist., karaoke
La 3.3. Hiihtokilp.+tandem,
tietovisailu

SIIVOUSTALKOOT
JA ALUEPALAVERI
27.-30.4.

• paljon ohjelmaa lapsille
• lasten noitapukukulkue
(noitavaatteet mukaan)
• tanssia orkesterin
tahdissa

VAPPU
29.4.-1.5.

• ohjelmaa aikuisille
ja lapsille

ÄITIENPÄIVÄ
12.5.
• kakkukahvit

Katso tarkemmin ohjelmat netistä:
www.vankkurimannikko.fi
*) = orkesterimaksu

Vauhdikkaasti
kevääseen
Muumien
hiihtokoulu

Pilkkikilpailu
23.-25.2.2018*)

hiihtolomaviikoilla
8, 9 ja 10.

Perinteinen pilkkikisa Näsijärven jäällä
la klo 9-13. Grilli avoinna.
• ma ja ke hiihtoalkeita
alle 10-vuotiaille
• Tuntien jälkeen pientä
purtavaa sekä ohjelmaa
lapsille

Illan tanssit
tahdittaa

HANNU
AUVINEN
GROUP

Kts. lisätiedot Suomen
Ladun nettisivuilta, Maisansalon Facebookista
ja Maisan nettisivuilta.
Myös muutakin ohjelmaa lomaileville.

Pääsiäinen
30.3.-2.4.2018*)
Vietä mukava pääsiäinen
Maisassa. Kilpailuja ja askarreltavaa lapsille, pääsiäiskokko.
Pääsiäiskulkue (asut mukaan).
Pääisiäispolku.Tanssia orkesterin tahtiin. Arpajaiset.
*) = orkesterimaksu

Vietä vappua
Maisassa!

Aloita kesäkausi
vapusta ja tule viettämään se Maisaan
28.4.-1.5.

Äitienpäivä
12.5.
• kakkukahvit

Kyllä
tulee
siistiä!!!

Siivoustalkoot
20.5.
Katso tarkemmin nettisivultamme: www.maisansalo.fi

