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MUKANA YHDISTYKSEN 50-VUOTISHISTORIIKKI!

TERVETULOA YHDISTYKSEN 50-VUOTISJUHLIIN
28.-30.6.2019 VANKKURIMÄNNIKKÖÖN!

KARAVAANARIN OMA LEHTI PIRKANMAALL A

PICA-VIESTIN KOOT JA
ILMOITUSHINNAT 2019:

Pica-viesti
50. vuosikerta

Nro 2 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

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

Caravan-lehden yhdyshenkilö
Heikki Helenius
puh. 0500 625 100
Ilmoitukset
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
Kinnunen Kaarina ja Jouko (pj.)
Sukanen Riitta ja Raine
Sukanen Satu ja Rami
Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.
Painopaikka:
Hämeen Kirjapaino Oy
Painosmäärä: 10 000 kpl
Osoitelähde:
SF-Caravan Pirkanmaa ry jäsenrekisteri
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

25,00 e
54,00 e

(Liittymisvuosimaksu 48,00 e)
Lisäksi mahdollisia:
Rinnakkaisjäsenen liiton osuus
12,00 e
Rinnakkaisjäsenen yhdistyksen osuus 9,50 e
(antaa äänioikeuden)
(Rinnakkaisjäsenmaksu 15 e ensimmäisenä
vuonna)
Liittoon ilmoittamalla voi olla myös SFC-Caravan
Pirkanmaa ry:n jäsen)

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2019

Ei-jäseniltä e

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

29,00 e

Aluemaksu 1.1.-31.12.
20 e/ vrk
(sis. valosähkön)
12 kk kausikortti
550 e (muut yhdistykset +50 e)
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti
400 e (muut yhdistykset +50 e)
(sisältää treffit)
3 kk kausikortti
330 e
1 kk kausikortti
240 e
Seisontamaksu
- Ei asutuilta vrk
2 e/vrk
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella
100 e
Mittarisähkö kWh/mittari
0,2 7 e/ kWh
-min. 2 e
Lämmityssähkö
.
ei tarjolla

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

Perhesauna

15 e/tunti

30 etunti

Kaasu 11 kg.
Kaasu 5 kg

24 e
17 e

35 e
28 e

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

PYSÄHTYNEET VANKKURIT
Aaro Johannes
“Aaretti”

PELTOLA
s. 05.12.1945
k. 12.01.2019
Muistoa kunnioittaen
SF-CARAVAN
PIRKANMAA RY

Erkki

KESKINEN

s. 13.02.1944
k. 25.02.2019
SF-C-26472
Muistoa kunnioittaen
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
ja Tiedotustoimikunta

OSOITTEENMUUTOKSET
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäsenten osoitetiedot päivitetään SF-Caravan ry:n
ylläpitämään jäsenrekisteriin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä
automaattisesti. Jos sinulla on osoitteenluovuttamista koskeva kielto
väestötietojärjestelmässä, ilmoita uusi osoitteesi SF-Caravan ry:lle itse: puh.
03 615 311, jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai muutoslomakkeella https://www.
karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-jasenyyteen/.
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Puheenjohtajan
palsta
Harri Järveläinen

Juhlakesä tulossa

M

onet
yhdistykset
juhlivat
taivaltaan jälleen ensi kesänä.
Meidän yhdistyksemme on virallisesti
kolmanneksi vanhin ja perustamispäivä
on 21.9.1969. Meitä edellä ovat Helsinki
ja Turku. Sitä en tiedä kuinka näin
on päässyt käymään, mutta olemme
palkintosijoilla kuitenkin, sekä edelleen
suurin ja kaunein paikallisyhdistys.
50-vuotisjuhla tulossa
Tätä kirjoittaessa on tullut tietoon, että
jotkut säätieteilijät ennustavat ensi kesästä
vielä lämpimämpää kuin viime kesä oli.
Juhlimme 50-vuotista yhdistystämme
viikko juhannuksen jälkeen 28.30.6.2019 Vankkurimännikössä ja tietysti
olemme tilanneet hienot lämpöiset
ilmat juhlaamme, mutta toivotaan että
säiden toimitusvaikeudet eivät tule juuri
juhlamme aikaan.
Juhlaa on valmisteltu jo 1,5 vuotta
ja
olemme
yrittäneet
ennakoida
kaikenlaista. 10 vuotta sitten meidän
40-vuotissynttärijuhlissa oli enemmän
vierailijoita kuin samaan aikaan olleissa
Pohjoismaisilla karavaanipäivillä. Nyt
odotamme
että
Vankkurimännikkö
täyttyy vieraista ja meillä on hyvät juhlat
tulossa. Olemme myös huomioineet,
että Maisansalossa majoittuvat voivat
tulla linja-autoilla Maisasta Männikköön
juhlimaan ja takaisin.
Kiitos jo nyt kaikille juhlatakoolaisille,
kaikkien pienikin apu on tarpeen.
Kevätkokous
Kevätkokous pidettiin Kartanoravintola
Maisassa ja keskustelua riittikin.
Kokouksen
puheenjohtajana
toimi
liittohallituksen jäsen Hanna Jokinen.
Vuosi 2018 oli pitkälti aikaisempien
vuosien mukainen ja vuosi päätettiin
positiivisella tuloksella. Tuloksessa näkyy
heti investoinnit, kuten kalustovajan

Karavaanitoiminnassa tarvitaan paljon talkoolaisia. Kuvassa osa 40-vuotisjuhlissa
palkituista aktiiveista
rakentaminen Maisansaloon. Leirintätoiminta kattaa tavoitteen mukaan
toiminnalliset kulunsa.
Liittokokous
Tänä vuonna on liittokokous Järvenpäässä
ja samalla SFC-Helsinki viettää omia
50v-juhliaan. Liittoon on hakemassa
jäseneksi uusi yhdistys SFC-Kopparö
ry. Liittohallitukseen on ehdolla viisi
ehdokasta. Liittohallitukseen valitaan
kolme uudelle hallituskaudelle ja
erovuorossa olevista kaksi on jälleen
ehdolla. Näin tulee liittohallitukseen
ainakin yksi uusi jäsen.
Vankkurimännikössä
Valmistellaan aluetta juhlakuntoon ja
paikkoja parannellaan. Paljon on jo
tullut kyselyitä paikkojen varaamiseksi
juhlaviikonlopulle,
mutta
se
on
käytännössä mahdotonta. Osa vieraista
jää alueelle jo juhannuksena, moni tulee
viikolla paikalle. Yksittäisien paikkojen
varaaminen on vaikeaa ylläpitää ja
sitten jos tuleekin peruutus niin varattuja
paikkoja jää käyttämättä. Parhaiten
paikan saa kun tulee ajoissa paikalle,
vaikka jo juhannukseksi ja silloinkin on
parempi tulla juhannusviikolla.

käyttö rapakelillä sotkee. Paikallaan
ollutta vaunua kannattaa pestä ainakin
kerran vuodessa. Valitettavan nopeasti
esimerkiksi vieressä olevista pensaista
tarttuu vihreää seiniin ja listojen
väliin. Katto on musta kuin yö ja lika
piintyy
vaikeasti
puhdistettavaksi.
Kaluston pesuun on omia pesuaineita ja
nimenomaan niitä kannattaa käyttää. Ne
on suunniteltu poistamaan lika ja ne eivät
vaikuta matkailuajoneuvoissa käytettyihin
tiivistemassoihin heikentäen tiiviyttä.
Autoille tarkoitettua tehopesuainetta
ei saa käyttää, koska ne voivat irrottaa
tiivistemassat. Myös painepesurin käyttöä
ei suositella koska sen voimakas suihku
vaurioittaa myös tiivistemassoja. Monesti
piintyneen lian saa pois, kun käyttää
vaunupesuainetta vahvempana kuin
normaalipesuseos olisi. Jos innokkuutta
riittää niin vaha vielä pintaan ja jo kalusto
kiiltää kuin uutena.
Tervetuloa juhlimaan kesällä,
Harri

Maisansalossa
Kalustohalli on valmis ja vain muutama
viimeistely puuttuu. Alakentän sivuun on
tulossa WC-kontti parantamaan alueen
palvelutasoa. Jos kontti osoittautuu
hyväksi ratkaisuksi on aina mahdollista,
että niitä hankitaan lisää jos on tarvetta.
Kaluston pesu
Kun on juhlatkin tulossa on mukavaa
katsella puhdasta matkailuajoneuvoa.
Talvella
kaikenlaista
likaa
kertyy
talvisäilytyksessä
olevan
matkailuajoneuvon päälle. Toki myös

Tipaton helmikuu oli totta Männikön
saunalla hiihtolomaviikollakin
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MAISAN KUULUMISIA
MAISASSA VIIHDYTÄÄN
Maisansalon karavaanialue sijaitsee
luonnonkauniilla paikalla Teiskossa,
vain 35 kilometrin päässä Tampereen
keskustasta. Kaupunkiin matkaaville on
tarjolla hyvät kulkuyhteydet.
Maisansalo on erinomainen etappi
Tampereelle
suuntautuvassa
karavaanimatkailussa.
Tässä tarinaa menneen talven ja kevään
tapahtumista:
OLUT-/ MEHUPILKKIKILPAILUN TULOKSET

Olutpilkissä menestyivät 1. Markku Pummila (kesk.) 2. Risto Rapelo (vas.) 3. Jukka
Kirjonen (oik.)

LAPSET JA NUORET
1.
Saara Valkama
2.
Antti Valkama
3.
Saana Sipiläinen
4.
Vilma Mannila
Lasten ja nuorten kisassa arpa ratkaisi
järjestyksen
AIKUISET
1.
Markku Pummila
2.
Risto Rapelo
3.
Jukka Kirjonen
4.
Timo Mannila
5.
Sirkka Jokiaho
6.
Jonu Hietala
7.
Mikko Heinonen
8.
Timo Vaahto

22 kpl
10 kpl
6 kpl
5 kpl
3 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl

Mukana myös kokemusta hakevana
olivat:
9.
Sinikka Miettinen
10.
Erja Olsson
11.
Olli Miettinen
12.
Matti Olsson
13.
Pentti Wallenius
14.
Markku Valkama
15.
Jussi Valkama
Lisäksi yllätyspalkinnon eli pienimmän
kalan sai Sirkka Jokiaho
Maisan hiihtoloma
Maisansalossa vietettiin hiihtolomaviikkoa viikolla 9.
Ideanikkari Sinikka Miettinen oli
kehittänyt ohjelmaa ja kisoja koko
4 Pica-viesti 2/2019

Hiihtoloman pilkkikisassa voiton vei
Timo Vaahto, toisena Markku Pummila ja
kolmantena Joni Hietala. Palkintopallille
oli tunkua. Kolmannesta sijasta varsinkin
viikolle:
- joka päivä pelattiin “Viikon mölkky”kisaa. Ja sitten viikon päätteeksi
kruunattiin mölkyn kuninkaaksi Timo
Vaahto, mutta helpolla ei voitto tullut.
Kovan vastuksen antoivat Ilpo Pekkanen
ja 3. tullut Olli Miettinen, sekä ihan
jokainen muukin. Miehet pesivät
suvereenisti naiset, mutta kisa se on ensi
vuonnakin, niin että odottakaahan.
Olympialajeina
oli
renkaanheittoa
ämpäriin sekä jäätiköllä pelattu curling.
Lasten
sarjan
olympiavoittajaksi
selvisi - olisi muuten ihan hienosti
pärjännyt aikuistenkin sarjassa – JoniPetteri Lähteenmäki, hän muuten oli

Nuoria mitalisteja: Mölkyn mestarit JoniPetteri ja Janne Lähteenmäki

Tämä ei tullut pilkillä,
vaan nelikiloisen
kuhan nosti verkoilta
Markku Pummila

MAISAN KUULUMISIA

Pubissa myös lapset saivat laulaa päivällä
karaokea. Iltaisin oli sitten aikuisten
vuoro.
Leivaaran Marjo ja Sami pitivät huolen,
että grillistä saatiin erinomaista syötävää.
Kiitos Sinikalle mukavista kisoista.
Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa.
Sitten pilkkikilpailutuloksia:

aloittaneita
vierailijoita.
Pitkän
viikonlopun aikana päästiin nauttimaan
Sari Helstenin musiikista, erilaisista
lasten touhuista ja noidat karkoittavasta
kokosta.
Kesä kolkuttelee jo ovella ja Maisansalo
toivottaa kaikki karavaanarit
tervetulleiksi alueelle!

Lapset ja nuoret:
Markku lastenlastensa ja koirien kanssa
pulkkamäkeen menossa
Lähteenmäen perheen paras mölkyn
heittäjä – 2. Janne Lähteenmäki ja 3.
hienosti pikkuinen Arttu Lahti.
Naisten sarjassa voittajaksi selvisi
Vaahdon Seija 2. Eija Saarnisuo ja 3.
Leena Wallenius
Miesten sarjan voittaja: Ilpo Pekkanen,
2. Timo Vaahto ja 3. Pentti Wallenius.
Viikolla paistettiin makoisia lättyjä:
kiitos Päiville ja Katille, jotka myös
valmistivat
valtavan
annoksen
ihan oikeaa hernerokkaa, NAM NAM. Ja
tietenkin grillattiin makkaraa, jokainen
sai itse paistaa ja lapsille se oli erikoisesti
mieleen.
Tänä vuonna ei pakkasesta ollut haittaa,
joten enemmänkin olisimme toivoneet
vierailijoita. No, taas ensi vuonna uudet
kujeet.
Paikalla olleista Helenalta ja Pekalta
saimme järjestäjinä ihanan kiitoskirjeen,
olivat kuulemma innostuneet mölkystä
niin, että aikovat hankkia pelin itselleen.
Kiitos Helena ja Pekka ja tervetuloa
uudelleen.
Lomareissulle tuli myös viimevuotinen
hiihtäjäpoika Nuutti, josta oli tullut
vuoden aikana isoveli pienelle siskolle.
Onnea Nuutti. Muistattehan Nuutin, joka
hiihti pakkasesta piittaamatta joka päivä.
No Pummilan Markku se ehti kaiken
kilpailun ja ohjelman lomassa myös
kokemaan
verkkojaan.
Eikä
muuten mitään turhia reissuja koirien
Mikin ja Violan kanssa järvelle
tehnytkään: kuha 4 kg ja paljon muutakin.
Saihan
Markku-vaari
odotettuja
vieraitakin tyttären tyttäret Kerttu ja Siiri,
ja nyt vaarin ja Mikin ja Violan kanssa
pulkkamäkeen.

Erityispalkinto Inka Hietala, 2 v
1.
2.
3.

Wilma Mannila
Matias Lankes
Niklas Lankes

880 g
424 g
326 g

Naiset:
1.
2.
3.
4.

Teija Ahde
Jaana Näppilä
Reetta Merala
Anne Pitkänen

544 g
330 g
308 g
44 g

Miehet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
12.
13.

Timo Vaahto
2 420 g
Markku Pummila 2 302 g
Joni Hietala
2 286 g
Mika Pitkänen
2 096 g
Tarmo Kuva
1 902 g
Reima Pinomäki 1360 g
Pentti Wallenius 1158 g
Markus Lankes
870 g
Timo Mannnila
828 g
Risto Rapelo
470 g
Matti Olsson
354 g
Timo Selin
354 g
Osmo Mertala
146 g
Raimo Alho
74 g

Noita-lookia Maisassa

Lasten mehupilkkikisassa osallistujien
kesken arvottiin palkinnot:
Mukana olivat:
Saara Valkama
Antti Valkama
Saana Sipiläinen
Wilma Mannila

PÄÄSIÄINEN
Pääsiäinen päästiin viettämään tänä
vuonna melkoisen hyvässä säässä.
Ainoastaan yhtenä päivänä sade kiusasi
hetken aikaa. Alueelle saapui mukavasti
kausipaikkalaisia ja karavaanikauden

Virvon, varvon, karkki mulle!
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MAISAN KUULUMISIA

Maisansalon

Mölkkykauden avajaiskisat

Renkaanheittoa ämpäriin

Nita-nallea käytiin tervehtimässä

Adria Caravan Club kokoontui
näyttävästi Maisansalossa 26.-28.4.2019

Uusi Maisan uimaranta. Sehän näyttää
ihan Yyteriltä.

Ison saunan uusi kuosi ja mahtava 200
kg kiviä vetävä kiuas. Kyllä lähtee....
mutta ettei vaan tulis liian kuumaksi

Luonnonläheinen
sijainti
”ulkomailla”
Teiskossa
Näsijärven
rannalla on ihanteellinen. Alueen
läheisyydessä ovat tarjolla Näsijärven
upeissa kalliomaisemissa kulkevat
ulkoilureitit.
Alueella on tarjolla monenlaista
virikettä. Lapsille on oma leikkitila,
polkuautoja, trampoliini, pomppulinna,
minigolf, uimaranta, lentopallokenttä
ja leikkikenttä leikkimökkeineen.
Alueella
on
lisäksi
grillikota,
mahdollisuus vuokrata SUP-lautoja
sekä lainata soutuvenettä.
Tampereen kaupungin palvelut ja
Särkänniemen elämyspuisto ovat
Maisansalosta vain puolen tunnin
ajomatkan päässä.
Maisansalon
huoltorakennukset
ovat tilavat ja hyväkuntoiset, ne ovat
ylpeydenaiheemme.
Huoltorakennuksissa on huomioitu vauvat ja
liikuntarajoitteiset.
Alueella
on
iso
rantasauna,
jossa on saunavuorot miehille ja
naisille päivittäin läpi kesäkauden.
Rantasaunalla on oma ranta, jossa
on liukumäki, laituri ja kelluva
uimatasanne. Lisäksi alueella on
neljä erityyppistä perhesaunaa, joista
kolmella on oma uimaranta. Oikean
asuntovaunun kuoreen rakennettu
vaunusauna on puulämmitteinen ja
tarjoaa silkkiset löylyt.
Maisansalossa on uusi uimaranta, jossa
on runsaasti tilaa auringonpalvontaan
ja uimiseen. Rannalla on pukukoppi
ja sinne on tulossa kesäkaudeksi
vesitrampoliini.
Maisansalossa kausipaikkalaiskaravaanareita on noin 230 ja sen lisäksi
kuusikymmentä
sorapohjaista
vieraspaikkaa. Kaikki paikat on
sähköistetty ja kesäaikaan kesävesi-

Nita-nalle - kaikkien kaveri
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Maisa-koirakin viihtyy uudessa
aitauksessa Maisansalossa

Männikön Höntsääjät
- Suomen leppoisin lentopallojoukkue
esittely
verkostosta saa juomavettä alueen joka
puolella.
Maisansalossa
järjestetään
läpi
vuoden erilaisia treffitapahtumia.
Juhannuksena on tietenkin treffit.
Lastentreffeillä 6.7. on ohjelmaa
nimenomaan lapsille, Rompepäivät
13.7. ovat tavaraa myyville ja sitä
etsiville oikea paikka. Jo perinteiset
petanquekisatreffit järjestetään 27.7.
ja suositussa rosvopaistitapahtumassa
3.8. 180 ennakkoon ilmoittaunutta
pääsee
maistelemaan
maukasta
possun tai lampaan lihaa oikeassa
rosvopaistikuopassa
valmistettuna.
Venetsialaistreffit 31.8. päättävät
sesongin ja Texas Hold’em treffeillä
4.10. jännitetään korttipelin äärellä ja
tanssitaan tanssiaisissa.
Alueella on oma pubi ja grilliravintola,
jotka ovat toiminnassa tapahtumien
yhteydessä ja toimikunnan voimavarojen salliessa muutoinkin.
Uutta Maisansalossa
vuonna 2019
Maisansaloon on rakennettu uusi iso
uimaranta, joka on avoinna kaikille
asiakkaillemme. Uimarannalla on
reilusti tilaa auringonpalvontaan ja
uimiseen ja sinne hankitaan kesäksi
lapsille vesitrampoliini.

O

lemme iloinen karavaanariporukka,
jotka tykkäävät pelailla (höntsäillä)
lentopalloa omaksi ja muiden iloksi. Meitä
on Männikössä pitkälti toistakymmentä
aktiivista pelaajaa, joiden kanssa
kierrämme turnauksia Suomessa ja ihan
joskus ulkomaillakin.
Kaikki oikeastaan heräsi uudestaan
henkiin vuonna 2014, jolloin Vantaan
tallilla järjestettiin viimeisen kerran
lentopallotreffit.
Emme
halunneet
lentopalloilun kuolevan karavaanareiden
elämästä, joten otimme ohjat käsiimme
ja aloimme järjestää itse turnauksia
Vankkurimännikössä.
Kunnostimme ensin vanhan kentän
priimakuntoon,
mutta
pelaajia
ilmaantuikin aina vain enemmän ja toiselle
kentälle tuli tarvetta. Nyt meillä on kaksi
erittäin hyväkuntoista pelikenttää, joita ei
häpeile mainostaa.

Pidämme
kentistä
itse
huolen;
kunnostamme kenttiä ja pelialuetta
talkoovoimin ja keräämme vapaaehtoisella
turnausmaksulla rahaa hiekkakuormiin ja
palloihin.
Pääsiäisenä olimme viimeksi pelaamassa
Kangasalla yhdeksän höntsääjän voimin.
Seuraava turnaus, johon osallistumme, on
Toijalassa kesäkuun alussa.
Kentät on haravoitu tämän kesän pelejä
varten kuntoon ja viikonloppuisin
höntsäillään Männikössä.
Porukkaamme mahtuvat kaiken ikäiset,
kokoiset ja tasoiset pelaajat. Joten kaikki
lentopalloilevat karavaanarit tervetuloa!
Olemme leppoisaa joukkoa ja aina pilke
silmäkulmassa.

Alakentän
reunaan
rakennetaan
alkukesäksi uusi vierailijoita palveleva
kesä-wc joka on mukavan lähellä
alakentän vieraspaikkoja. Kesä-wc:ssä
on lisäksi kemsantyhjennyspaikka.
Rantasaunaa on jälleen ehdostettu,
tälle vuodelle löylyhuone ja kiuas on
uusittu. Uusi kaksisataa kiloa kiuaskiviä
kantava kiuas tarjoaa kostean pehmeät
ja silti napakan kuumat löylyt. Uuden
uimarannan ansiosta saunan uimaranta
on rauhoitettu saunojille.

We

ll!
a
b
y
e
ll
vo
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Lämpimästi tervetuloa SFVankkurimännikköön
Ohjelma
Perjantai 28.6.2019:
17.00 -21.00
		

Saunat
Naiset Onnela ja miehet Rentola (yhteinen ulkoalue)

21.30-02.00

A.Aallon Rytmiorkesteri esiintyy Juhlateltassa

Lauantai 29.6.2019
8.00-21.00
		

Saunat
Naiset Onnela ja miehet Rentola (yhteinen ulkoalue)

9.00		

Lipunnosto

12.00-22.00

Ruokailu ruokarekasta (omakustanteinen)

13.00-15.00

Lapsille ohjelmaa Huvikummulla

14.00		

Pääjuhla Juhlateltassa

		Ohjelman vetäjänä Juhani Viita
		- Tervetulopuhe Harri Järveläinen
		- Historiikki Jouko Kinnunen
		
- Terveiset Virtain kaupungilta
		
- Terveiset Tampereen kaupungilta
		
- Liiton terveiset Olli Rusi
		
- Onnittelut Hämyjen YT-alueilta
		
- Onnittelut Caravan Huippujen alueilta
		
- Muut onnittelut
		
- Huomionosoitukset yhdistyksen jäsenille
16.30-18.30

22.30-02.00

Kakkukahvit Huvikummun terassilla
Kahvin lomassa voi tutustua myös terassilla olevaan yhdistyksen
50-vuotisnäyttelyyn, jossa materiaalia yhdistyksen eri vuosikymmeniltä
Yölintu esiintyy Juhlateltassa

Sunnuntai 30.6.2019
11.30-12.30

Hartaushetki juhlateltassa

		Turvallista kotimatkaa!

Yhdistyksellä on juhlien ajan oma
radiokanava “Vankkuriradio”, 91,5 Mhz
Pysykää
kanavalla!
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91,5 Mhz

Kuljetukset Maisansalosta Männikköön:

pe 28.6. klo 20 Maisasta, paluu takaisin klo 02 Maisaan
la 29.6. klo 12 Maisasta, paluu takaisin klo 18 Maisaan
la 29.6. klo 18 Maisasta, paluu takaisin klo 02 Maisaan
Talkoolaisille kuljetus Maisaan la 29.6. aamuna
Paikkavaraukset Maisansalon toimistosta
15.6.2019 mennessä kuljetusten järjestämiseksi

Caravan Pirkanmaa ry:n 50-vuotisjuhliin
pe-su 28.-30.6.2019

PERJANTAI 21.30-02.00

LAUANTAI 22.30-02.00

OLLI RUSI
SF-Caravan ry
Puheenjohtaja

Juhani Viita
Pääjuhlan juontaja

HARRI JÄRVELÄINEN
SF-Caravan Pirkanmaa ry
Puheenjohtaja

LIPUT: Normaali leirintämaksu 20 € (ei jäseniltä 40 €)
Pääsy juhlatelttaan iltaohjelmien aikaan pe ja la vain rannekkeella:
• 1 pv ranneke 10 € • 2 pv ranneke 20 €

J UHLAE X T

Viidelläkympillä viiskymppisiin!

RA

JUHLAPAKETTI sis.
• 2 pv ranneke
• t-paita 50-v tunnuksin
• college 50-v tunnuksin
• 50-v -juhlatarra
Yhteensä 50 €
*)1 päivän rannekkeella
40 €)

JUHLAPAKETTI (ei sisällä leirintämaksua)
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Osta yhdessä,
säästät 10 €

50-v tarra
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50-vuotisjuhlien tärkeät kohteet
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Onnittelumme 50-vuotiaalle Pirkanmaan 1,5 dl kasvislientä ( liemikuutiosta)
yhdistykselle!
3 rkl hienonnettua basilikaa
1 tl suolaa
Olen pitänyt Pica-kokkipalstaa vajaat 1 tl mustapippurirouhetta
kymmenen vuotta ja pyrkinyt luomaan
helpohkoja
ohjeita
toteutettavaksi Kuori ja viipaloi sipulit, kuullota ne
asuntoautojen/-vaunujen
keittiöissä. paistinpannussa. Lisää joukkoon viinietikka,
Palautteesta päätellen jotkut ovat jopa hunaja, inkivääri ja kasvisliemi. Keitä
uskaltautuneet niitä kokeilemaankin.
marmeladia noin 15 min. Mausta basilikalla,
suolalla ja pippurilla.
Tässäpä juhlavuoden kesäksi jokunen vinkki:
Kuumenna rasva paistinpannulla, paista pihvejä
NAKKIKÄÄRYLEET ( 4 hlö)
2-3 min. per puoli. Mausta ne puserretulla
valkosipulilla, suolalla ja pippurilla.
12 kpl nakkeja
Tarjoa lisäkkeeksi raakapaistettuja perunoita,
12 kpl ohuita savukinkkuviipaleita
sipulimarmeladia ja salaattia.
noin 2-3 rkl sinappia
Ps. sipulimarmeladin voi tarjota lämpimänä tai
6 kpl tomaattia
kylmänä.
1/2 -1 dl juustoraastetta
JUHLAJÄLKIRUOAKSI SUKLAAVAAHTO
Pistele kuorelliset nakit haarukalla, levitä (4 hlö)
sinappia kinkkuviipaleille ja kääri ne nakkien
ympärille. Nosta nakkikääryleet saumapuoli 100 g tummaa suklaata ( 50-80 %)
alaspäin voideltuun uunivuokaan. Leikkaa 2 kpl kananmunaa
huuhdellut tomaatit viipaleiksi ja laita nakkien 2 rkl sokeria
päälle. Ripottele juustoraaste pinnalle. Paista 1 tl vaniljasokeria
200-asteisessa uunissa noin 15 min.
1/2 dl ruusunmarjasosetta (esim. Pirkka) tai
Tarjoa perunasoseen tai perunasalaatin kera.
appelsiinimarmaladia
Ps. Tämän voi tehdä myös grillissä.
1/2 tl kanelia
2 rkl saksanpähkinärouhetta
VALKOSIPULIPIHVIT ja SIPULIMARMELADI
( 4 hlö)
Sulata paloiteltu suklaa miedolla lämmöllä
mikrossa tai kattilassa vesihauteessa.
4 kpl noin 150 g naudan ulkofilepihvejä
Anna jäähtyä hiukan. Erottele keltuaiset ja
2 rkl voita tai margariinia
valkuaiset, vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi
4 kpl valkosipulinkynsiä
ja lisää joukkoon sokerit. Sekoita keltuaiset
mausteeksi suolaa ja mustapippurirouhetta
ja kaada suklaasulan joukkoon koko ajan
voimakkaasti sekoittaen. Lisää suklaaseokseen
SIPULIMARMELADI:
ruusunmarjasose tai appelsiinimarmeladi
4 kpl punasipulia
ja kaneli. Kääntele lopuksi valkuaisvaahto
noin 1-2 rkl öljyä
joukkoon. Jaa annosmaljoihin ja laita
4 rkl balsamiviinietikkaa
jääkaappiin. Lisää pähkinärouhe ennen tarjoilua.
3 rkl juoksevaa hunajaa
1 tl jauhettua inkivääriä
Bon appetit!

Aurinkoista ja lämmintä juhlakesää
odottaen...
Pica-kokki Pertti Antila & puoliso
SFC 21772

Juhlatarjous

Jäsenillemme, jotka eivät ole
käyneet kertaakaan alueellamme
Vankkurimännikössä
tai Maisansalossa

1. käyntikerralla maksat vain
ensimmäisen vuorokauden ja
saat toisen vuorokauden

ilmaiseksi.

Tarjous koskee SF-Caravan
Pirkanmaa ry:n jäseniä. Tarjous
voimassa v. 2019

Pica-viesti 2/2019
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Päivä Pukkivuoren laskettelukeskuksessa piristää - isoja ja pieniä

Laudalla tai suksilla, pääasia, että on
hiihtoloma

Hankipallokisa viritti lapset vilkkaaseen
toimeliaisuuteen

Kevättä jo ilmassa ja varustus kunnossa

Hiihtoloma

M

ännikön talvi on sujunut varsin
rauhallisissa merkeissä. Aikaa on
ollut paikkojen kunnostukseen ja tulevan
kauden suunniteluun. Ensimmäinen
tapahtuma Vankkurimännikössä oli
hiihtoloma. Ohjelmaa oli järjestetty joka
päivälle. Varsin suosituksi muodostuivat
retket Pukkivuoren laskettelukeskukseen
sekä Huvikummun elokuva-iltapäivät
lapsille. Suuren suosion lasten kesken
saavutti myös vanha kunnon corona-peli
-turnaus takkatuvalla. Ulkona kisailtiin
hankipallokisa aikuisia vastaan ja tämän
lajin lapset voittivat ylivoimaisesti.
Mahdollista
oli
osallistua
myös
lumiveistoskilpailuun ja materiaalista
ei totisesti ollut pulaa. Varsin hienoja
luomuksia syntyikin runsaasti, joista
parhaat palkittiin.
Pääsiäinen
Sääennusteiden mukaan, jo kauan odotettu
lämpöaalto saapui pääsiäisen pyhiksi
Pohjolaan. Se saikin karavaanarikansan
runsain mitoin liikkeelle. Olihan vihdoin

Laavuretkellä makkaran maistajaisissa
mahdollista avata grillikausi, paistatella
auringossa, kuulla luonnon heräämisen
ääniä ja tavata paljon hyviä tuttuja.
Heräävää luontoa pääsi mukavasti
aistimaan heti perjantaina laavuretkellä.
Perillä odottivat monelle ehkä kevään
ensimmäiset
grillimakkarat
sekä
muurikkapannulla
paistetut
lätyt.
Perinteiseen tapaan, lapset olivat
pääosassa lauantaipäivän ohjelmassa.
Ensin he askartelivat virpomisoksat,
ja sen jälkeen olikin jo aika pukeutua
noitakulkuetta varten. Päänoidan sekä

Pupun johdolla he kiersivät vaunusta
toiseen toivottaen hyvää pääsiäistä pientä
palkkiota vastaan. Lopuksi, kun saadut
munat ynnä muut herkut jaettiin lasten
kesken, kaikkien saalis oli huikea.
Aikuisille
viihdykettä
tarjottiin
Huvikummulla
kolmena
iltana.
Perjantaina tanssittiin karaokentahtiin
ja lauantaina tanssitti Orkesteri Japo
& Jammarit. Ja koska niin kovasti
taas toivottiin, toimikunta muutti
lennosta
sunnuntain
iltaohjelmaa.
Levytanssien sijaan toivottiin karaokea.
Pica-viesti 2/2019
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Kylläpä tuli hienoja pääsiäisluomuksia

Mitä mainioin ryhmä pääsiäisväkeä, mutta vasemmalla ruskea otso
näyttää kokonaan unohtaneen, että on pääsiäinen.

Mikä sen parempaa kuin kuulla
loistavia
persoonallisia
tulkintoja
suosikkikappaleista.
Muista perinteistä mainittakoon, että
kokko toi taas mukavan tunnelman
hiljalleen
pimenevään
kevätiltaan.
Odotettu ja pitkälle syksyyn jatkuva
Männikön Mölkky, osakilpailu 1, starttasi
myös pääsiäisenä. Ps. jos et ehtinyt vielä
tähän
ensimmäiseen
osakilpailuun
mukaan, olet tervetullut haastamaan
ja mahdollisesti voittamaan myös
myöhemminkin.
Vappu
Ne onnelliset, joilla oli mahdollisuus
viettää pitkät vapaat vapun tienoilla,
Männikössä oli tarjolla runsaasti ohjelmaa.
Jo perjantaina ennen vappua Huvipubissa
oli
karaoketanssit
ja
lauantaina
tanssiväkeä viihdytti 6Tone. Sunnuntaina
ohjelmaan oli suunniteltu ulkoilua, muun
muassa Männikön Mölkky osakilpailu 2
ja keväinen bingolenkki. Vappuaattona
kaikille lapsille jaettiin kaasupallot.
Liikunnan iloa tarjoiltiin suunnistus- ja
aarteenetsintätehtävissä. Vappupäivänä
ohjelmassa oli koko perheen vappumarssi.

Halauksia ja terveisiä Kyöpelinvuorelta

Pääsiäisaskartelua
kannustusjoukkoihin ja hämmästynyt
voittaja myhäilee voittopokaali kädessään.
Tämä kannattaa kokea.

Juhannuksena
on
odotettavissa
toivottavasti hyvää säätä. Jos näin ei
tälläkään kertaa käy, tarjoamme varmasti
juhannustanssit, kokon ja voimme luvata,
että lapsille on luvassa mukavaa yhteistä
tekemistä.

Toinen
Männikön
perinteisistä
tapahtumista, Männikön musiikkijuhlat
hakee uutta muotoa. Tapahtuman
nimi on muuttunut Männikkö soitapahtumaksi.
Koko
viikonlopun
kestävä musiikkiin painottuva ohjelma
suo tilaisuuden musisointiin ja yhdessä
oloon. Viikonlopun aikana kisataan
karaokemestaruus. Tähän kisaan ovat
tervetulleita kaikki SFC-jäsenet. Kisoissa
parhaiten menestynyt Pirkanmaan jäsen
pääsee edustamaan Männikköä Hämyjen
karaokekisassa.

Legendaariset
Tikkakisat
keräävät
varmasti taas asiaan vihkiytyneet kokoon,
kuitenkin uudet haastajat ovat aina
tervetulleita. Vaikka kyseessä on taitolaji,
myös onnella on suuri merkitys voittoon.
Tämä on nähty useasti, kun ennakkoon
voittajiksi veikatut ovat siirtyneet

Elokuun alun tapahtuma tuo mukanaan
monen moista seurattavaa. Näihin
kaikkiin on mahdollista osallistua
henkilökohtaisesti, joko osallistumalla
itse tai kannustusjoukoissa. Carambaosakilpailuun voi osallistua kaikki
SFC-jäsenet, jotka ovat suorittaneet

Tulevat tapahtumat
Tätä kirjoittaessa toimikunta valmistautuu
jo tulevaan kesään. Tulevissa tapahtumissa
löytyy varmasti jokaiseen makuun.
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ajotaitomerkin. Sopii erityisesti heille,
jotka haluavat haastaa itsensä tai jopa
mestarin, Elis Bussmanin, jonka
suorituksia voi ihailla YouTube- videoilta.
Samalla viikonlopulla pelataan rannassa
lentopalloa. Käytössä on kaksi beachkenttää ja katsomo kannustajia varten.
Luvassa letkeää menoa huumormielessä.
Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä
on luvassa saunojen sinfoniaa. Täällä voit
nauttia parhaista löylyistä ja tunnelmasta
ja ehkäpä puida päivän aikaisempia
koitoksia.
Lapsia unohtamatta, niin kovasti
toivottu, lasten oma tapahtuma palaa
jälleen ohjelmistoon 12.-14.7. Työryhmä
hioo parhaillaan mitä mukavinta
ohjelmaa viikonlopulle. Tästä paremmin
nettisivuilla
ja
Vankkurimännikön
Facebookissa.
Suurin
tapahtuma
Männikössä
tulevana kesänä on SFC-Pirkanmaa
yhdistyksen 50-vuotisjuhlat. Talkootyöt
toteutetaan yhteistyössä Maisansalon
alueen kanssa. Tämä on suuri ponnistus
koko yhdistykselle, suunnittelua ja
etukäteisvalmisteluita on tehty runsaasti.
Kuten vanha sanan lasku sanoo: Hyvin
suunniteltu on puoliksi tehty. Männikkö
toivottaa
kaikki
jäsenet
mukaan
juhlimaan.
Aina ei tarvita tapahtumia viihtymiseen,
usein ympärillä oleva luonto riittää
tuomaan virkistystä. Vankkurimännikön
aluepalavereissa on kevään kuluessa
tullut useita ehdotuksia lähimatkailuun.
Esim.
aivan
Männikön
lähellä
sijaitsevat Torisevan reitit, ovat upeita
kohteita luontomatkailuun. Helposti
saavutettavissa on myös Pirkan taival.
Pienen ajomatkan päässä sijaitsevat
myös Seitseminen ja Helvetinjärven
(Helvetinkolun) luontokohteet. Tai
sitten, jos perheessä on pieniä lapsia,
retki läheisille laavulle eväiden kanssa
on taatusti mukava elämys. Lähistöllä
on myös kotieläinpihoja, sekä upea
laivaranta uimarantoineen on myös
mukava retkikohde. Lähimatkailu on
päivän sana. Tervetuloa viihtymään!

KERÄILYHARVINAISUUS:
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N
50-VUOTISJUHLASINAPPI!
NUMEROIDUT PULLOT
TEHTY VAIN 200 KPL.
TOIMI HETI!
AVA

JUHL
Ä
K
I
M
!!
MAKU

3,50 €

Myynnissä vain Maisansalossa ja Vankkurimännikössä

Yhdistyksen kevätkokous Maisansalon
Kartanoravintolassa la 27.4.2019

Maisansalon Kartanoravintolan kulmikkaassa ravintolatilassa vain osa kokousväestä mahtui samalla kerralla kuvaan.

V

iime
kevätkokous
huhtikuun
lopulla sai ihmiset hyvin liikkeelle
Maisansaloon, sillä paikalla oli 71
äänestysoikeutettua jäsentä ja monella
puolisot myös mukana, joten määrä meni
yli sadan.
Yhdistyksemme puheenjohtaja Harri
Järveläinen avasi kokouksen, mutta
paikalla ollut vieraamme, liittohallituksen
jäsen
Hanna
Jokinen,
valittiin
kevätkokouksen
puheenjohtajaksi.
Hän kertoi kokouksessa myös liiton
kuulumisista
ennen
varsinaisten

yhdistyksemme kokousasioiden alkua.
Kokouksessa
käsiteltiin
normaalit
kevätkokoukselle kuuluvat asiat eli
esitettiin ja vahvistettiin vuoden 2018
toimintakertomus ja esiteltiin vuoden
2018 tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä
vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin
vastuuvapaus hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
Eniten keskustelua aiheutti kuluista
tiedottaminen, joista haluttiin jälleen
lisää avoimuutta. Viime syyskokouksessa
ehdotettu tilinpäätöstietojen julkistus

Yhdistyksemme puheenjohtaja Harri Järveläinen avasi
kevätkokouksen
16 Pica-viesti 2/2019

ennakkoon yhdistyksen ilmoitustaululla
toteutettiin, mutta
ko. versiossa
olivat poistot vielä huomioimatta.
Muuten
tilinpäätöksen luvut olivat
ilmoitustaululla
esillä
ennakkoon
tutustuttavissa. Itse kokouksessa jaettu
materiaali oli poistojen osalta jo korjattu
ja sisälsi myös tilintarkastajan lausunnon.
Jatkossa asiaan kiinnitetään suurempi
huomio ja luvut tulevat ilmoitustaululle
mahdollisimman valmiina ja vasta
tilintarkastajan lausunnon jälkeen.

Liittohallituksen jäsen Hanna Jokinen toimi kevätkokouksen
puheenjohtajana

BestCaravan piti
kevätkauden avajaiset
jo maaliskuussa

B

estCaravan Pirkkalassa aloitti kevätkauden uutuuksiensa
esittelyn jo maaliskuun 23.-24. päivinä. Väkeä kävi
kiitettävästi, vaikka ilma räntä-/vesisateesta johtuen ei
ulkoilemaan kovin hyvin suosinutkaan.
Myymäläpäällikkö Matti Saari kertoi, että kauppa kävi
hyvin viime vuonna ja odotukset ovat korkealla myös
jatkossa. Pirkkala on ollut BestCaravanille hyvä ja keskeinen
karavaaniliikkeen sijoituspaikka. Asiakkaita käy kauempaakin
esim. esim. Porista ja Lahdesta ja jopa 200 km säteeltä eri
ilmansuunnista.
”Liikkeemme etuna on myös laaja matkailuvaunu- ja
-autovalikoima suosittuine merkkituotteineen, runsas
tarvikevalikoima, hyvä huolto sekä vaunujen ja autojen
pesupaikkamahdollisuus, toteaa Matti Saari tyytyväisenä.

Myymäläpäällikkö Matti Saari

2019
Tapahtumakalenteri
M = Maisansalo V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu

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

KESÄKUU
21.-23.6.
Juhannus (Orkesteri)
V*)
21.-23.6.
Juhannus
		
M
28.-30.6. YHDISTYKSEMME 50-V JUHLAT V*)
• pe: A.Aallon Rytmiorkesteri
• la: päivällä 50-v juhla,
illalla Yölintu
HEINÄKUU
6.7.
Lastentreffit
M
12.-14.7.
Lastentapahtuma
V
13.7.
Ajotaitomerkkisuorituksia
M
13.7.
Rompetori
		
M
19.-21.7.
Tikkakisat
V
27.7.
Petanque-kisat		
M
ELOKUU
2.-4.8.
Musiikkitapahtuma
V
3.8.
Ajotaitomerkkisuorituksia
V
3.8.
Rosvopaistitapahtuma
M
9.-11.8.
Caramba-osakilpailu/Lentopallo/ V
Saunatapahtuma
30.8.-1.9. Venetsialaiset
V
SYYSKUU
20.-22.9.
Siivoustalkoot ja aluepalaveri
V
LOKAKUU
4.10.
Texas Holdém -pelitapahtuma
M
11.-12.10. Kaamos ja naamiaiset
• Joonas Erkkilä & Unelma
V*)
MARRASKUU
8.-10.11.
Isänpäivä 			
V
29.11.-1.12. Pikkujoulu 			
V
JOULUKUU

Pieni tauko kolean ulkosään vastapainoksi lämmittivät
asiakkaita mukavasti sisätiloissa. Tarjolla olleet kahvi ja
pulla sekä grillimakkara tekivät kauppansa paikalle tulleille
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SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
40-vuotishistoriikki, osa 4: 2000-2009
TA

40-vuotishistoriikki, osa 4
Laatinut: Tiedotustoimikunta

2000
- Vuoden 1999 yöpymistilasto valmistui
ja yöpymiset jakautuivat alueillamme
seuraavasti:
		
Vaunuvrk Henkilövrk
• Savikoski
4 011
8 479
• Virrat
5 250
11 868
• Maisansalo
6 466
15 024
Yhteensä
15 727
35 371
- Yhdistyksemme vahvat vaikuttajat
viettivät merkkipäiviä:
• 80 v Margaretha Tengström 23.5.2000
• 75 v Bertta Talonen 19.3.2000
Liittomme SF-Caravan ry:n
puheenjohtajaksi valittiin Eero Ollila
vuosiksi 2 000 - 2 002
- Caravan -SM-pilkkikisoissa Kuopiossa
yhdistyksemme joukkue Väinö Qvick,
Väinö Koski, Matti Horttanainen, Kirsti
Qvick ja Tuomas Markkula selviytyivät
pronssitilalle, kun voiton veivät PielisKarjala ja toisena Kuopion seutu.
- Toimistolla, Sammonkatu 64:ssä
järjestettiin
kesäkauden
avajaiset
6.6.2000, jossa pullakahvitarjoilun ohella
saatiin tutustua ja hankkia kesämenoihin
monipuolisiin
myyntituotteisiimme,
kuten SF-C Pirkanmaan fleeceihin,
kasseihin, lippiksiin, pinsseihin ja
tarroihin.
- Kansainvälisen, maailman 2. suurimman rallikilpailun, Exide Rallyn, yksi
erikoiskoe kulki läheltä Maisansaloa
ja keräsi lähistölle paljon väkeä sekä
karavaanareista että ralliyleisöstä.
Syksyllä
6.11.2000
järjestettiin
pirkanmaalaisille
karavaanareille
”Karavaanarin
kreikkalainen
ilta”
ravintola Telakalla. Ohjelmassa oli mm.
Matti Salosen kokemuksia karavaanarina
Kreikassa,
saaristosta,
lauttalipuista
yms. Ilta jatkui vapaan seurustelun ja
kreikkalaishenkisen illallisen merkeissä.
Leirintäalueemme
Maisansalo,
Vankkurimännikkö ja Savikoski saivat
uudet samanhenkiset logotunnukset
omine väreineen. Kuviomerkki esitti
pelkistettynä
kättä
tervehdykseen
nostavaa karavaanaria ja samalla kuviosta
muodostui C-kirjain ja näkipä joku siinä
myös matkailuvaunun etuosankin.
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- Toukokuussa viisi eri karavaaniyhdistystä
tapasivat
uusien
jäsenien
tapaamisviikkona Lahden Messilässä.
Mukaan oli kutsuttu Espoon, Helsingin,
Lahden, Pirkanmaan ja Turun jäseniä.
Ohjelmassa
uusille
karavaanareille
annettiin infoa karavaanitoiminnasta
ja -tapahtumista kotimaassa että tietoa
mitä tehdä esimerkiksi ulkomailla
matkustettaessa.
2001
Pohjoismaiset
karavaanipäivät
järjestettiin vuonna 2001 8.-15. heinäkuuta
Espoossa Leppävaaran urheilupuistossa.
- Maisansalossa järjestettiin toukokuussa
koko perheen turvallisuustapahtuma
”Maisa
2001
Safety”,
jonka
ohjelmassa oli mm. pelastusnäytöksiä,
matkailuajoneuvojen
laitteiden
ja
varusteiden
turvallisuustarkastuksia,
autonkäsittelyn
reaktioaikatestausta,
ajotaitomerkkisuorituksia
ja
turvapaneeli. Lapsille ja nuorisolle oli
mm. liikennekaupunki, mopokoulu,
pyöräilyopastusta, lasten veneilykoulu,
kevyen
liikenteen
tietokilpailu.
Lisäksi
viihdepuolella
lapsille
esiintyi
Kengurumeininki,
nuorille
Jalostamo&Karelia sekä DJ VeePee.
Maisansaloa
puhututti
eniten
huhut suunnitelmasta, jossa Maisan
alueelle tulisi täysimittainen golfrata ja siihen liittyvät oheispalvelut.
Tampereen kaupunkiin luonnollisesti
oltiin
yhteydessä
ja
tiedusteltiin
tilanteesta. Kaupunki näki Maisansalon
laajempana aluekokonaisuutena, jonka
kokonaisvaltainen kehittäminen nähtiin
tärkeänä
jatkossakin.
Yhdistykselle
taas merkittävää oli saada aikaan
pidempi vuokrasopimus, jolla voitaisiin
lähteä tekemään pitkän tähtäyksen
kehittämissuunnitelmaa.
Tilanne
kuitenkin oli varsin epäselvä ja
suunnitelma juuttui ainakin toistaiseksi
paikalleen.
- yhdistyksen jäsenmäärä ylitti 3 500
jäsenen rajan
- Savikoskelle perustettiin lapsi- ja
nuorisotoimikunta
- Syyskokoukseen osallistui ilahduttavan
paljon jäseniä, peräti 120 äänivaltaista
karavaanaria.

2002
- Yhdistys järjesti toimikuntalaisille ja
yhdistyksen hallitukselle koulutuspäivän,
jossa käsiteltiin em. toimielimien
tehtävänkuvaan liittyviä asioita. Aimo
”Aippa” Keskinen käsitteli alkoholiasioita,
joissa todella on monta pykälää, mikä
mn. treffeillä tulee ottaa huomioon.
Kari Kauppinen opasti järjestysasioissa
ja lakipykälien tulkinnassa ja Markku
Valkama valotti leirintäturvallisuusasioita.
Anne Mielonen puolestaan käsitteli treffien
järjestelytoimintaa
alkusuunnittelusta
jälkihoitoon asti ja sihteerimme Marjo
Niiranen valotti käytännön kysymyksiä
toimiston kuittipinoja selvitettäessä.
Ohjelman
lopuksi
yhdistyksen
puheenjohtaja Timo Honko kertoi liiton
merkityksestä edunvalvojana ja eri
sopimusten solmijana sekä ennen kaikkea
- miksi me liittoa tarvitsemme.
Omilla
alueillamme
viettää
vanhempiensa mukana suuri määrä
myös nuorisoa ja niinpä hallitus valtuutti
Riitta Vuorion ja Jari Hautamäen
kutsumaan koolle eri alueiden nuorisoa,
joita yhdisti halu saada yhdistyksellemme
toimiva
nuorisokerho.
Tapaaminen
sitten järjestyikin ja keskustelu kävi
vilkkaana eri alueiden nuorison tarpeista
ja siitä miten alueilla olevat silloiset
nuorisokerholaiset edesauttaisivt kaikkien
alueella majoittuvien viihtyvyyttä.
- Tapsan Tahdit ja karavaanitreffit
pidettiin Nokialla jäähallin vieressä.
Esiintyjinä olivat mm. tutut Jari
Sillanpää, Jean S, Anssi Kela, A. Aallon
rytmiorkesteri ja Arja Koriseva
Yhdistyksemme
yksi
tärkeistä
perustajajäsenistä Börje Tengström on
vuosien varrella tehnyt ansiokkaasti liiton
historiasta leikekirjoja, äänitteitä ym.
materiaalia. Nyt hän on luovuttanut liitolle
jo 21. leikekirjansa. Liittokokouksessa
hänelle luovutettiin liiton arvokkain
huomionosoitus ”Henget”-reliefi, joka
on
sattumalta
järjestysnumeroltaan
3 eli sama kuin Börje Tengsströmin
jäsennumero. Myös Pirkanmaa yhdistys
halusi omalta osaltaan kevätkokouksessa
huomioda Börje ja
vaimonsa
Margaretha Tengströmin pitkäaikaisen
työn Pirkanmaan yhdistyksen hyväksi
ja heille ojennettiin liiton kultainen
yhdistysmerkki.

- Savikoskella järjestettiin kesäkuussa
Nuorisotreffit, jossa huomioitiin nuorten
toiveet: aamupalaksi hampurilainen,
päivällä pizza ja illalla makkaran grillausta
ja räiskäleitä. Discossa nuoriso-orkesteri
The Butlers.
- Elokuussa Savikoski järjesti jälleen
musiikkitreffit ”Savikoski tanssii ja soi”
, jossa musiikki soi nonstoppina aamusta
yöhön, oli huutokauppaa, syömistä,
juomista ja mukavaa yhdessäoloa ja
kaikkea hauskaa.
- Liittokokous juhlisti 100 000. karavaanaria
hyväntekeväisyystempauksella
ja
muistutti
myös
ensimmäisistä
äsennumeroista, jotka vuonna 1964
arvottiin ja tilaisuudessa todettiin, että
perustajajäsenistä numerot 2 (Erkki ja
Birgitta Lassila) ja 3 (Börje ja Margaretha
Tengström) liikkuvat edelleen.
- Savikoskella kuuluisiksi tulivat myös
perinteiset Lännentreffit, jossa v. 2002
huippuesiintyjinä
olivat
Veli-Matti
Järvenpää ja Mika Sundqvist.
- Vankkurimännikön juhannusjuhlista
jäi muisto aina kiipeilykisasta eli kuinka
korkean tornin pystyi rakentamaan
juomakoreista - ja tosi korkealle joka kerta
päästiin ja kasaajalla piti olla turvavaljaat
päällä.
- Perinteinen kiertävä Pohjola-malja tänä
vuonna luovutettiin Kaarina ja Jouko
Kinnuselle yhdistyksen syyskokouksessa
- Väinö ”Väiski” Lehtinen järjesti
edelleen aktiivisesti matkailuautoiltoja
ja joulukuussa pidettiin ilta uudessa
tamperelaisessa
karavaaniliikkeessä
Tampereen Caravan Keskuksessa. Tupa
oli jälleen täysi ja keskustelun teemana oli
mm. talvimatkailu.
- Sokerina pohjalla: SF-Caravan
Pirkanmaa
ry
valittiin
Vuoden
Yhdistykseksi 2002. Huomionosoitus
julistettiin
Hyvinkäällä
pidetyssä
liittokokouksessa huhtikuussa 2003.
2003
- Hallituksessa vuonna 2003 toimivat Timo
Honko puheenjohtajana sekä jäseninä
Kari Kauppinen, Aimo Keskinen, Sinikka
Laine, Marjo Niiranen, Hannu Saarinen,
Kai Tallnäs, Markku Valkama ja Riitta
Vuorio (varapj)
- Yhdistyksen toimistossa toimi myös
karavaanituotteiden myynti, jossa tarjolla
oli yhdistyksen fleecejä, pipoja, kaulureita,
t-paitoja, kylpytakkeja, poolopaitoja sekä
erilaisia karavaanaritarvikkeita kullatuista
riipuksista kertakäyttömukeihin sekä
myös
yhdistyksen
vaunulippuja,
numeroita ja pinssejä
- Pica-viestissä oli vuosien varrella ollut
paljon ruokareseptejä, mutta toimitus oli
kuitenkin huolissaan, koska oli käynyt

ilmi, että jäsenistössä on runsaasti
myös karavaanareita, jotka tarvitsisivat
lisäoppia keittotaidoissaan. Siksi Picassa
julkaistiin ”Uusavuttoman karavaanarin
talouskurssi”,
jossa
artikkelissa
selvitettiin
tarkemmin
mikä
on
sähkölieden, kaasulieden ja klapulieden
ero, näytettiin kuvan kanssa mikä on
kattila sekä opastettiin yksinkertaisin
reseptein karavaanaria vedenkeitossa,
teen valmistuksessa sekä munan
kuorimisessa sekä munankeitossa. Myös
munanleikkurin käytössä opastettiin sekä
jatko-oppina valmiiksi keitetyn veden
lämmittämisniksien esittelyä.Lisäoppia
luvattiin antaa ottamalla yhteyden
toimitukseen.
- SF-Caravan ry solmi Mobilia autoja tiemuseon kanssa taustayhteisösopimuksen, jonka tavoitteena oli
suomalaisen automatkailun ja karavaanitoiminnan historian ja nykyisyyden
tutkiminen
ja
tallentaminen.
Ensimmäiseksi yleisölle näkyvä hanke
tulisi olemaan v. 2004 toteutettava
näyttely SF-Caravanin 40-vuotisjuhlan
kunniaksi. Päänäyttelyn nimi oli ”Kaikilla
mausteilla - Kaunottaria ja kulkureita”
- Yhdistys uusi kokonaan nettisivustonsa,
joka toteutettiin yhdistyksen omalla
sisäisella osaamisella tiedotustoimikunnan
toimesta. Sivusto toimi osoitteessa http://
yritys.soon.fi/sfcpirkanmaa/
- Yhdistyksen yksi perustajajäsenistä
Börje Tengström täytti 22.5.2003 80
vuotta. Pariskunta Margaretha ja Börje
Tengström nähtiin lukemattomissa liiton
jäsenyhdistysten
juhlatilaisuuksissa
eri puolilla Suomea tuomassa liiton
tervehdyksen ja onnittelut alueyhdistyksille
- Karavaanarit ovat myös teatteri-ihmisiä
ja niinpä yhdistyksemme varasikin
tukun teatterilippuja myyntiin syksyllä
2003 ”Nuori Vincent” -näytelmään, joka
oli ollut jo suurmenestys Lontoossa ja
Broadwaylla.
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin
poikkeuksellisesti
Tampereen
Yliopiston tiloissa, jossa esityslistalla
normaaliasioiden lisäksi oli Savikosken
vuokrasopimusasia sekä vuokranantajan
uudet
oleellisesti
muuttuneet
vuokrausehdot, jotka hallitus päätti tuoda
syysyhtiökokouksen päätettäväksi. Toinen
merkittävä kokousasia oli Maisansalon
huoltorakennuksen
peruskorjauksen
kustannusarviosta
päättäminen,
joka vaatii myös kustannusarvion ja
suunnitelman hyväksymistä Tampereen
kaupungin puolelta, koska korjaisimme
Tampereen
kaupungin
omistamaa
kiinteistöä. Vain näin toimimalla
varmistettaisiin tehdyt investoinnit, joita

koskee vuokrasopimuksen mukainen
kaupunkia sitova lunastusehto.
2004
- Toimistolle saatiin ADSL-yhteys
- Jäsenmäärä läheni jo neljäätuhatta eli oli
3 983
- Maisansalon saunan laajennukseen
saatiin rakennuslupa
- Jäsenmaksut v. 2004:
- Varsinainen jäsen 18 €
- Perheenjäsenen jäsenmaksu 9 €
- Ulkojäsenen jäsenmaksu 7 €
- Nuorisojäsenen jäsenmaksu 7 €
- Syyskokouksessa hallitukseen valittiin:
- Sinikka Laine
- Pekka Olsson
- Harri Järveläinen
- Reijo Erikson
- Vuoden ajotaitomerkin suorittajaksi
valittiin Anne Mielonen.
2005
- Maisassa tilastoitiin toimintavalmiusaika
lähimmältä, Kämmenniemessä sijaitsevalta Teiskon VPK:n paloasemalta
leirintäalueelle n. 15 minuuttia. Sairasauton toimintavalmiusaika Linnainmaan
paloasemalta n. 15 minuuttia.
- Vankkurimännikössä palokunnan
toimintavalmiusaika 7 km päässä olevalta
Virtain paloasemalta leirintäalueelle on
n. 10 minuuttia. Sairasauton toimintavalmiusaika Virtain keskustasta on n. 10
minuuttia ja Ruovedeltä n. 20 minuuttia.
Pidettiin
molempien
alueiden
kehitysryhmien palaveri huhtikuussa.
Kehittämisryhmät toimivat kehittämisideoiden viestien tuojina toimikunnille ja
johtokunnalle.
-Maisansalon huoltorakennusprojektin
ohjelmaa:
• Korjaustyöt aloitetaan v. 2005 aikana ja
päättyvät huhtikuussa v. 2006
• Suunnittelusta vastasivat
Arkkitehtitoimisto Yrjö Majamaa ja
LVIS-suunnittelusta AX-Suunnittelu
• Rakennusprojektiin haettiin Leader+
-ohjelman mukaista rahoitusta puolelle
hankkeen kokonaiskustannuksista.
Hakemus jätettiin Kantri ry:lle
• Syyskokouksessa hyväksyttiin
Maisansalon huoltorakennusprojekti
- Yhdistyksen jäsenmäärä 4.4.2005
3906 jäsentä, joista pääjäseniä 3 719,
perheenjäseniä 185 ja nuorisojäseniä 2.
- Poistuva huomionosoitus: Yhdistyksen
vetonuppi (pronssi, hopea, kulta). Jaetaan
enään vain olemassa olevat vetonupit
• huomionosoitus myönnetään
tapauskohtaisesti hallituksen erillisellä
päätöksellä
• myöntämisperusteena pidetään
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erityisen suurta panosta vaativaa
pitkäaikaista työskentelyä monilla eri
osa-alueilla ja tehtävissä.
- SF-Caravan Pirkanmaa ry asetti
ehdolle Timo Hongon SF-Caravan ry:n
liittohallituksen jäseneksi
- Maisansalossa pidettiin Kristittyjen
karavaanareiden kokous 9.-11.6.2005
- Jäsenmaksut:
* Varsinainen jäsen 18 €
* Perheenjäsenen jäsenmaksu 10 €
* Ulkojäsenen jäsenmaksu 10 €
* Nuorisojäsenen jäsenmaksu 7 €
Toimikuntien
ja
hallituksen
yhteistilaisuus Maisassa 1.10.2005
2006
- Uutena yhdistyksen puheenjohtajana
aloitti Leo Sutinen
- Maisaan ja Vankkurimännikköön
langaton laajakaista 8.5.2006
- 9.1.2006 allekirjoitettiin Maisansalon
huoltorakennuksen
urakkasopimus
(hinta 197 970,10 €). Hankkeen kokonaisurakkahinta
oli
yhdistyksen
historian suurin yksittäinen investointi.
Eikä projektissa yllätyksiltäkään vältytty;
purkutöiden yhteydessä tuli esille
kosteusvaurio ja muita korjaustöihin
liittyviä rakenteellisia muutostöitä.
Näiden johdosta päätettiin kutsua
ylimääräinen
yhdistyksen
kokous
koolle
käsittelemään
täsmennetty
urakkatarjous.
Huoltorakennuksen
suunnittelijaksi
kutsuttiin arkkitehti Yrjö Majamaa ja
vastaavaksi työnjohtajaksi DI/RA Tero
Markkanen, urakoitsijaksi valikoitui
Asvirak Oy.
- Yhdistyksen jäsenmäärä 3 940
- 9.1.2019 SF-Caravan ry:n viimeinen
käytössä oleva jäsennumero oli 114428
- Vankkurimännikkö järjesti oman
alueensa 30-vuotisjuhlat, jotka pidettiin
21.-27.2006.
Juhlaväki
kokoontui
uudistetun
ranta-alueen
avajaisiin.
Ranta-alue nimettiin alueen äidin,
Bertan, ja Veikko Talosen mukaan
Talosen rannaksi.
- Yhdistyksen edelliselle puheenjohtajalle,
Timo Hongolle, yhdistyksen hallitus
myönsi yhdistyksen kunniajäsenyyden.
Loppukesällä
saimme
kuulla
suru-uutisen;
yhdistyksemme
kunniapuheenjohtaja Börje Tengström oli
kuollut 23. elokuuta 2006 83-vuotiaana.
- Väiski Lehtinen jatkoi suosittuja
matkailuautoiltoja ja 18.10.2006 Caravankeskuksessa pidetty matkailuautoilta
oli jälleen yleisömenestys. Matkailuautoillassa keskusteltiin mm. kokemuksista Kroatian matkasta sekä niihin
liittyvistä matkalippujen hinnoista sekä
erilaisista matkailuautoiluun liittyvistä
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kokemuksista ja näkemyksistä.
2007
- Maisansalon uusi upea huoltorakennus
sai vappukasteensa.
- Yhdistyksemme kevätkokoukseen
saimme vierailijaksi liiton puheenjohtaja
Eero Ollilan, joka kertoi lähiajoiksi
suunnitelluista
muutoksista
liiton
toiminnassa. Eniten närää kenttäväen
kohdalla oli aiheuttanut liiton ehdotus, että
leirintämatkailijat haluttaisiin mukaan
toimintaan, vaikka kevään liittokokous
päätti selvästi, että lisävalmistelun asiaan
suorittaa työryhmä, josta päätetään liiton
syyskokouksessa.
-Yhdistyksemme jäsenmäärä elokuussa
2007 oli 4 156.
- Virtain kaupunki toi alustavasti
esille mahdollisuuden mm. Talosen
rannan vastaisen rannan hankkimisesta
yhdistyksemme käyttöön.
- Vankat perinteiset treffit ovat seuranneet
toisiaan suosittuna vuodesta toiseen.
Maisassa Naisten ja eri viikonloppuna
Miesten
saunailta,
Hiihtoloma,
Pilkkikisat,
Petanque,
Rannalta
onginta,
Halloween,
Puurojuhla
sekä tietenkin suositut juhlapyhät,
kuten Pääsiäinen, Vappu, Juhannus,
Vuodenvaihtajaiset. Männikön suosikkeja
ovat hiihtolomaviikko, Musiikkitreffit,
Tikkakisat, Kaamosjuhla ja Naamiaiset
sekä puurojuhla sekä vuoden tärkeät
juhlapyhät.
2008
- Yhdistyksen jäsenmäärä joulukuussa
2007 oli 4 020
- Yhdistyksen 40-vuotisjuhlatoimikunnan
vetäjäksi
oli
lupautunut
Marja
Kauppinen. Juhla vietettiin Maisansalossa
26.-28.6.2009.
Maisansaloon
palkattiin
kaksi
kesätyöntekijää toimistoon ja siistijä.
- Vankkurimännikköön saatiin 200 e/
hlö avustus, jos palkattaisiin työtön tai
alle 25-vuotias virtolainen opiskelija
kesätyöhön
- Museovirasto oli määritellyt Huvikummun ja maakellarin suojelukohteeksi
- Vankkurimännikön kunnostukseen
varattiin 3 500 euroa ja Huvikummun
remonttiin 38 500 euroa vuodelle 2008
- Maisansaloon lahjoitettu televisio
otettiin käyttöön karaokemonitoriksi.
- Molemmille alueille hankittiin uudet
tietokoneet sekä ohjelmakoulutus
Yhdistyksen
Solifer-asuntovaunu
luovutettiin kesäsiistijän käyttöön 1.6.17.8.2008. Tarpeen vaatiessa vaunu olisi
käytössä yhdistyksellä ko. sopimuksen
aikana.
- Savikosken karavaanialueen kyltit

säilytetään
omassa
omistuksessa
mahdollista museointia varten
- Vankkurimännikön valaistus- ja
sähkötyöt toteutetaan Talosenrantaan ja
leikkikentälle päätettiin hankkia uudet
kalusteet
- Maisansalon alakentän saneerausta
varten perustettiin toimikunta
-Vankkurimännikössä Rantatien koululle
myönnetty 3 kpl á 200 e stipendiä
Vankkurimännikköön
hankittu
leikkikenttävälineitä 10 000 eurolla,
pingispöytä, moottorisaha tarvikkeineen,
uppopumppu sekä kesäkukkia
- Vankkurimännikköön vuokrattiin
pomppulinna
- Päätettiin Maisatuvan/pubin terassin
rakentamisesta
- Maisansalon vuokrasopimusta jatkettiin
(aina 5 vuotta eteenpäin kerrallaan ellei
irtisanota)
- Tiedotustoimikunnan käyttöön Picaviestin postitusnippujen tekoa varten
hankittiin sidontalaite
- Pica-viestin ilmestyneet numerot
sidottiin kirjoiksi, yhteensä 7 kirjaa
- Vuoden matkailuajoneuvokauppiaaksi
valittiin
Caravan
Erälaukko
Oy
Lahden Caravan 2008 näyttelyssä
asiakaskyselyssä.
2009
- Yhdistyksen 40-vuotisjuhlat päätettiin
pitää
heinäkuussa
Maisansalossa.
Tanssimusiikista vastasivat vuoden 2004
tangokuningatar Johanna Debreczeni
ja vuoden 1998 tangokuningas Jouni
Keronen
Lumipallo-orkesterin
kanssa.
1960-luvun
rautalankaa
soittivat Heartbreakers. Taikuri ja
koomikko Markku Purho piti yleisön
viihtymisestä myös huolta. Markku
valittiin
Vuoden
viihdetaiteilijaksi
vuonna 1999. Ohjelmaa pääjuhlan
ohella oli nuorille discoa, arpajaisia
ym. Tapahtumat pidettiin pääasiassa
3-mastoisessa
muhkeassa 600 m2
juhlateltassa. Ylpeitä olimme myös siitä,
että 40-vuotisjuhlissamme yöpyi 387
vaunukuntaa eli enemmän yöpyjiä kuin
Helsingin ja Turun vastaavilla juhlilla
yhteensä.
Kuopion
pohjoismaisilla
karavaanipäivillä
vaunukuntia
oli
yöpynyt 340, joten omien juhliemme
lopputulokseen voitiin olla erittäin
tyytyväisiä.
- Savikoskelaiset pitivät kesäkuussa
Savikosken 20-vuotismuisteloita alueen
rakentamisesta ja raivaamisesta sekä
mukavista eri tapahtumista alueella
- Kassajärjestelmäohjelman tietokoneet
molemmille alueille
Tiedotustoimikunnan
pj
Jouko
Kinnunen
suunnitellut

40-vuotisjuhlalogon, mitä käytetään
juhlavuoden markkinointiviestinnässä
- Maisansaloon huoltorakennukseen
valmistui uusi upea tilausauna ”Penttisauna”, jossa on tyylikkäiden sauna- ja
pesutilojen ohella viihtyisä takkahuone ja
erillinen wc.
- Budjettitietoja:
• Huvikummun kattoremonttitarjous
hyväksyttiin, hinta 33 900 e
• Maisansaloon rantasaunaan rännit ja
terassi, hinta 6 000 e
- Timo Honko valittiin Caravan Huiput
ry:n puheenjohtajaksi
- Yhdistyksen kirjanpito siirtyi MD-Tili ja
Toimistopalvelun hoitoon 1.1.2010 alkaen
- Puheenjohtaja Leo Sutinen luopui
yhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä
- Syyskokous valitsi yhdistyksen uudeksi
puheenjohtajaksi Harri Järveläisen.

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
50-vuotishistoriikki, osa 5: 2010-2019
50-vuotishistoriikki, osa 5
2010-2019
Laatinut: Tiedotustoimikunta

2010
- Yhdistyksen kirjanpidon hoiti vuoden
2010 alusta MS Tili- ja Toimistopalvelu
- Maisansalon ostotarjous yhdistykselle
oli luonnostelussa
- Vankkurimännikön toimiston käyttöön
ostetaan matkapuhelin ja lankapuhelin
irtisanottiin
- Yöpymistilasto kertoi, että Maisansalossa
v. 2009 oli henkilövuorokausiyöpymisiä
28 852 ja Vankkurimännikössä 19 700
- Pica-viestissä järjestettiin yhdistyksen
jäsenille
mielipidetiedustelu,
jossa
kysyttiin
jäseniltämme
erilaisia
mielipiteitä alueidemme palveluista ja
parannusehdotuksista. Vastauksia saatiin
115 kpl. Molempien toimikuntien jäsenet
ja hallitus mahdollisuuksiensa mukaan
pyrkivät huomioimaan vastauksissa
esitettyjen epäkohtien korjaamiset ja
parannusehdotukset.
- Molempien karavaanialueidemme
talouden seurantaa tarkennettiin, jotta
kummatkin alueet pystyvät seuraamaan
taloudellista tilannettaan paremmin
kuin aikaisemmin. Samalla ratkaisu oli
askel eteenpäin alueiden itsenäisemmän
toiminnan suuntaan.
- Hämyjen Hyväntekeväisyystreffit

vietettiin Maisansalossa ja treffien
tuotto lahjoitettiin Kehitysvammaisten
Tukiliiton Malike-hankkeelle
- Vankkurimänniköstä tehtiin ostotarjous
Virtain kaupungille 30 000 e
- Nuorisotilien perustaminen, Nordeaan
omat tilit kummallekin alueelle
- Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2010 oli
4112.
2011
- Alkuvuodesta 2011 saimme kaksi
suru-uutista:
Yhdistyksemme
yksi
perustajajäsenistä Erkki Lassila menehtyi
20.1.2011.
Hänen
jäsennumeronsa
oli
2.
Yhdistyksemme
edellinen
puheenjohtaja Leo Sutinen kuoli 4.5.2011.
Puheenjohtajana hän toimi vv. 2006-2009.
- Yhdistyksen hallitukseen valittiin
erovuorossa olevien tilalle uutena
jäsenenä Juha Keulas sekä uudelleen
Timo Hännikäinen, Timo Alanko ja
Irkka Kihlström. ”Vanhoina” hallituksen
jäseninä jatkavat Jyrki ”Jymy” Tuomela,
Lasse Ihantola, Pekka Olsson ja Minna
Alanko.
- Ostettiin Vankkurimännikön n. 8 ha
alue Virtain kaupungilta: Hinta 63 000 e
- Katsastamaton vaunu sallittiin alueella.
Yhdistys ei pysty lain mukaan vaunun
omistajaa katsastuttamaan ajoneuvoaan.
Kausikorttisopimuksesta
poistetaan
velvoite katsastuksesta.
- 5.7.2011 Vankkurimännikön sauna paloi.

Palo oli saanut alkunsa löylyhuoneesta.
-Vakuutusyhtiö if maksoi sauna 2:n
tulipalosta 63 420,50 €
- Jäsenyhdistyslaskennassa selvisi, että
SF-Caravan Pirkanmaa ry on edelleen
Suomen suurin SF-Caravan ry:n suurin
jäsenyhdistys 4 112 jäsenellään
- Maisansalon kuulutuslaitteista on
valitettu lähiasukkaiden toimesta. Tieto on
tullut myös kaupungin kiinteistötoimesta.
- Yhdistyksen yöpymistilasto valmistui:
vuonna 2010 Maisansalossa kirjattiin
henkilövuorokausia 33 355 ja Vankkurimännikössä 19 878 eli yhteensä 53 233
henkilövuorokautta
- Tampereen kaupungin rakennusvalvonta
on antanut kehotuksen 4.10.2010 poistaa
retkeily- ja leiriytymisalueelle luvattomasti
rakennetut rakennelmat 30.12.2010
mennessä. Rakennusvalvonta on antanut
lisäaikaa purkamiselle 31.5.2011 saakka.
- Maisansalossa 5.3.2011 päätettiin,
että kaikki toimikuntalaiset hankkivat
hygieniapassit
- Maisansaloon päätettiin 20.9.2011
hankkia traktori talviaurausta ja maatöitä
varten. Traktori on John Deere ja
ostohinta oli 46 190 e
2012
- Vuoden alussa Tampereen kaupungin
kiinteistöjohtaja halusi tavata ja keskustella
Maisansalon
tulevaisuudesta,
ja
neuvottelussa ilmoitettiin, että kaupungilla
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on tavoitteena kaavoittaa alueemme golfkäyttöön. Samalla tarjottiin vaihtoehtoa:
Tamperereen kaupungilla on leirintäalue
Ylöjärvellä, Peltomäki, joka on ollutkin
sopimusalueemme 1970-luvulla. Sitä
kaupunki nyt tarjosi meille, koska
kaupunki halusi luopua leirintäalueiden
ylläpitämisestä.
Mielestämme
alue
oli liian pieni nykyiseen Maisansalon
käyttöasteeseen nähden ja vaatisi paljon
työtä ja rahaa, joten tyrmistyksemme
oli sanoinkuvaamaton. Mutta silloin
asia ei edennyt eikä
kaupunkikaan
ollut
ilmoittanut
irtisanomisesta.
Meillä on sopimus aina viiden vuoden
irtisanomisajasta. Loppuvuodesta selvisi,
että kaupunki haluaa koko Maisansalon
alueesta kokonaissuunnitelman. Ennen
kuin kokonaissuunnitelma on valmis, ei
olisi mahdollista esim. ostaa aluetta tai
saada pitkää vuokrasopimusta alueesta.
Maisansalon alueelle tekeillä oleva
asemakaavaprosessi ei ollut edennyt
eikä kokonaissuunnitelmakaan. Tietysti
tavoitteenamme on, että olemme mukana
kokonaissuunnitelmassa.
- Syyskokous päätti, että jäsenmaksut
pidetään entisinä eli SF-Caravan
Pirkanmaa ry:n jäsenmaksu oli 25,00 e ja
liiton jäsenmaksu (SF-Caravan ry) 24,50 e
eli yhteensä 49,50 e.
- Hallitukseen erovuoroisten tilalle
valittiin uusina jäseninä Antti Kiviaho
ja Heikki Lahtinen ja uudelleen valittiin
Minna Alanko ja Pekka Olsson.
Hallituksen vanhoina jäseninä jatkoivat
Timo Hännikäinen, Harri Järveläinen,
Juha Keulas ja Irkka Kihlström.
- Vankkurimännikön uusi sauna
palaneen tilalle saatiin lopputarkastettua
ja uudella alueella olevalle ”Patosen
saunallekin” on tehty paljon talkootyötä
ja se on valmistumassa omatoimiseksi
tilaussaunaksi.
- Puheenjohtaja Harri Järveläinen patisti
pääkirjoituksessaan (Pica-viesti 5/2012)
jäsenistöä siihen, mitä voisimme tehdä
jäsenistömme hyväksi, myös niiden,
jotka eivät käytä leirintäalueitamme.
Esimerkeiksi valikoituivat teatteri-illat tai
tutustumismatkat eri paikkoihin, kuten
matkailuajoneuvotehtaille tai sitten ihan
jotakin muuta. Tavoite olisi saada jäsenistöä
enemmän mukaan toimintaamme ja
tarjota palveluita laajemmalle joukolle
jäsenistöämme. Perinteisiä juttuja ovat
mm. bussikuljetukset Caravanmessuille.
Vankkurimännikön
kauppasopimus hyväksyttiin Virtain kaupunginhallituksessa
ja
kauppasopimus
allekirjoitettiin 19.4.2012. Samassa
kaupassa, alueeseemme liittyi pieni
lisämaa saunoilta kohti patoa, rantasauna,
lato, varasto ja vanha kahvila.
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- Osallistuimme omalla osastolla Kotimaan
Matkailumessuille Pirkkahallissa 13.15.4.2012
Saavutettiin
SF-Caravanin
numeroissa 140 000 etappi. Ko. numero
osui Pirkanmaalle Jyrki Rantaselle
Lempäälässä
- Virtain musiikkitreffeillä soi jälleen
”Jäähdyspohjan valssi”, jonka säveltäjä
Paavo Huhtala on kotoisinkin Virtain
Jäähdyskylästä. Ensiesityksensä valssi
sai Vankkurimännikössä jo kolme vuotta
sitten. Aktiivinen karavaanari (SFC350) Paavo Huhtala on tehnyt valssiin
myös sanoituksen. Huhtalan nykyinen
asuinpaikka on Rauma.
- Yöpymisten määrä:
Maisansalossa vaunuvuorokausia
15 261 ja henkilövuorokausia 32 788,
Vankkurimännikössä vaunuvuorokausia
8 942 ja henkilövuorokausia 22 327. Eli
alueillamme kirjattiin vaunuvuorokausia
yhteensä 24 203 ja henkilövuorokausia
55 115
- Kesällä tehtiin myös video, joka
löytyy
YouTubesta
hakusanalla:
”Kromi:Karavaanari”
2013
- Päätettiin järjestää yhdistyksen logosta
kilpailu. Ehdotuksia tuli muutamia
ja voittaja kisassa oli Samuli Suvela.
Yhdistys kuitenkin alisti lopullisen
päätöksen
logon
käyttöönotosta
kevätkokoukselle 2014 eli säilytettäisiinkö
vanha logo vai otetaanko uusi ehdotus
käyttöön. Yhdistys kunnioitti vanhaa
logoa ja päätti pitää sen tunnuksenaan
edelleen.
- Vankkurimännikön uuden saunan
ilmanvaihto todettiin riittämättömäksi,
minkä
seurauksena
löylyhuoneen
ja pesuhuoneen seiniin on tullut
punahometta
tai
punabakteeria.
Sisäilmatarkastusraportin
mukaan
saunan ilmanvaihto on riittävä. Pesuja pukuhuoneessa korvausilma on
riittämätön, riittää viidelle käyttäjälle
kerrallaan. Lopputarkastus tehdään vasta,
kun kaikki korjaukset on tehty.
- SMV- Caravan Team Finland vieraili
Männikössä 30.8.-1.9.2013. Mukana
olleet ”munavaunut” vuosimallia 19601984 sekä niihin täydellisesti sopineet
vetoautot saivat päät kääntymään alueella.
- Club Solifer Finland juhli 20-vuotista
taivaltaan
viettämällä
juhlatreffit
Vankkurimännikössä
- Vuoden 2013 hallitukseen kuuluivat:
Antti Kivioja, Timo Hännikäinen
(varapj), Minna Alanko, Pekka Olsson,
Harri Järveläinen (pj), Juha Keulas,
Heikki Lahtinen, Irkka Kihlström

(sihteeri) ja Jari Kraft.
- Pirkanmaalle saatiin maaliskuun
alkupuolella uusi matkailuajoneuvojen
vuosihuoltoihin ja korjauksiin erikoistunut
yritys
”Jymyn
Caravanpalvelu”,
joka sijaitsee Nokialla. Vain autojen
konepuolen korjaukset eivät kuulu
palveluiden piiriin. Jymy Tuomela on jo
vuosia vaikuttanut Vankkurimännikössä
ja ollut myös pari vuotta aikaisemmin
yhdistyksen hallituksessa ja toiminut
myös Vankkurimännikkö-toimikunnassa.
- Kylähullut Kulkurit järjestivät suuren
kevättapaamisensa
Maisansalossa
7.-9.6.2013. Massiiviset, entiset linja-,
kauppa- ja kirjastoautot täyttivät 69
vaunukunnan voimin suurimman osan
Maisan alakentästä.
- Pica-viestin vuoden viimeinen numero
5 päätettiin toteuttaa pelkästään
sähköisenä
versiona
yhdistyksen
nettisivulla. Eli klikkaamalla linkkiä
sai lukea Pica-viestin sieltä. Palaute oli
varsin vaihtelevaa. Asia sai sen verran
negatiivista palautetta, että päätettiin
jatkossa jatkaa vanhaa systeemiä eli
Pica-viesti
lähetettäisiin
edelleen
paperiversiona jäsenille ja sen voi myös
lukea netistä selailuversiona. Aika
pelkästään sähköiseen versioon ei ollut
vielä kypsä. Ennen kaikkea vanhemmat
ihmiset valittivat sitä, että heillä ei edes ole
internettiä ja he jäisivät näin ilman lehteä,
jossa kuitenkin on listattuna tulevat
tapahtumat ja tarinat yhdistyksen ja sen
alueiden asioista.
2014
Tutkittaessa
jäsenistömme
ikärakennetta, havaittiin, että SFCaravan Pirkanmaa ry:n jäsenten keskiikä on 57,25 vuotta ja SF-Caravan ry:n
valtakunnallinen keskiarvo on 58,22
vuotta eli yhdistyksemme jäsenten
keski-ikä on noin vuotta nuorempi kuin
keskimäärin valtakunnassa jäsenistön
keskuudessa.
- Molemmilla alueilla on todettu
vierailijoiden määrän ilahduttavaa kasvua
ja myös yhdistyksen talous on edelleen
vakaalla pohjalla.
- Heinäkuussa menehtyi entinen
puheenjohtajamme (vv. 1982-89) Jukka
Vuorilahti 81-vuoden ikäisenä.
- Yksi yhdistyksemme perustajajäsenistä,
Raija Kivelä
kuoli
85-vuotiaana
toukokuussa. Hänen jäsennumeronsa oli
SFC-66.
- Syksyllä yhdistyksemme toimisto
muutti Sammonkadulta Kaukajärvelle
Isolammenkatu
2:een.
Vanha
toimistorakennuksemme oli purku-uhan
alla ja Kaukajärveltä saimme suhteellisen

edullisen toimistotilan huomioonottaen,
että toimiston käyttöaste on varsin pientä.
- Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2014
kuuluivat: Juuso Oikarinen, Heikki
Lahtinen, Jari Kraft, Juha Keulas, Tiina
Vaskuu,
Timo Hännikäinen, Pekka
Olsson, Harri Järveläinen (pj) ja Irkka
Kihlström (siht.).
- SF-Caravan ry täytti 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin myös juhlakirja
”Loma edessä mökki takana”, jota jaettiin
rajattu määrä myös yhdistyksessämme
aktiivisesti vaikuttaneille henkilöille
- SFC-jäsennumeroissa päästiin jo
numeroon 150 000
- Kansainvälinen 81. F.I.C.C. Rally
pidettiin
Porin
Kirjurinluodossa
heinäkuussa, jossa vieraili myös oman
yhdistyksemme väkeä, mutta tapahtuma
jäi melko paljon asettamastaan 1 000
matkailuajoneuvotavoitteestaan.
- Kesän 2014 myyntituotteidemme
uutuuksiin otettiin sekä Maisansalossa
että Vankkurimännikössä omilla alueetiketeillä valmistetut sinappipullot.
Sinapit
valmistaa
tamperelainen
Kastikemestarit Oy. Sinapit saivat heti
suuren suosion sekä karavaanareiden
omassa käytössä että tuliaisina vieraille.
Etiketit Maisan ja Männikön sinapeille
suunnitteli Jouko Kinnunen
- Maisansalossa pidettiin ensimmäiset
Venetsialaiset
elokuun
viimeisenä
aikana, joka sai niin suuren suosion,
että Venetsialaisia päätettiin jatkaa myös
seuraavana vuonna.
2015
Yhdistyksen
syyskokouksessa
hallitukseen v. 2015 alusta valittiin
erovuoroisten tilalle Lasse Ihantola,
Juha Keulas (uudelleenvalinta), Eeva
Mäenpää ja Markku Hölli.
- Yhdistyksen luottamushenkilöt v. 2015:
• Puheenjohtaja (Vuosikokouksen pää
töksellä) Harri Järveläinen
• Varapuheenjohtaja Juha Keulas
• Yhdistyksen sihteeri Irkka
Kihlström
• Jäsenkirjuri Irkka Kihlström
• Hallituksen kokousten sihteeri Tiina
Vaskuu
• Tiedotus- ja PR-henkilö Jouko
Kinnunen
• Matkailuasiamies kotimaa/ulkomaat
Jouko Kinnunen
• Nuorisoyhdyshenkilöt Maisansalo,
Juuso Oikarinen
• Vankkurimännikkö Eeva Mäenpää
• Matkailuautoasiamies Väinö Lehtinen
- Yhdistyksen tammikuun hallituksen
kokouksessa
ehdotettiin
tilikauden
päättymistä marraskuussa. Todettiin

kuitenkin, että tilikauden muuttaminen
edellyttäisi
yhdistyksen
sääntöjen
muuttamista. Uusien Patentti- ja
rekisterihallituksen
hyväksymien
mallisääntöjen, joita pitää noudattaa,
sisältävät lausunnon: yhdistys harjoittaa
majoitus- ja ravitsemistoimintaa yhdessä
toimipaikassa. Koska yhdistyksellämme
on kaksi leirintäaluetta on yhdistyksen
vaikea muuttaa sääntöjä nykyisistä.
- Yhdistyksen jäsenmäärä helmikuussa
2015
4068 jäsentä, yhdistys pysyi
edelleen Suomen suurimpana SFCjäsenyhdistyksenä, mutta SF-Caravan
Oulun seutu oli erittäin lähellä toisena
3952 jäsenelläään
- 29.2.2016 Maisansalon remontoitu
sauna otetaan käyttöön
- Sovittiin, että yhdistyksen hallituksen
kokoukset pyritään pitämään aina joka
kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo
18.30 (heinäkuuta lukuunottamatta)
- Virtain Patolammen tilanteesta oltiin
huolestuneita, koska pato oli murtumassa
ja sovittiin, että puheenjohtaja Harri
Järveläinen ottaa asiasta yhteyttä Virtain
kaupunkiin.
- Päätettiin uusia kuulutusjärjestelmät
molemmille alueille ennen kesää.
- Vankkurimännikköön asennettiin
ensimmäisenä Suomessa virtolaisen
Luowia Oy:n syväkeräysastiat jätteille.
Astioita on kaksi, jotka kumpikin
ovat tilavuudeltaan 2 500 litraa ja ovat
siirrettävissä tarvittaessa.
- Tehtiin päätös, että alentuneiden
ilmoitustulojen johdosta Pica-viestin
ilmestymiskertoja
tullaan
jatkossa
vähentämään viidestä neljään. Toisaalta
myös nettisivustollamme kävijäkunta
kasvaa koko ajan ja netissä pystymme
antamaan infoa periaatteessa reaaliajassa
eli ajankohtaiset asiat ja mahdolliset
ohjelmiin tulevat muutokset pystytään
ilmoittamaan välittömästi sivustollamme.
- Nettiseurannassa todettiin vierailujen
määrän olevan lähes 100 000 vierailua/
vuosi ja sivustoa tulisi miettiä uudestaan
ja pyrkiä käyttämään sivustoja paremmin
hyödyksi.
2016
Yhdistyksen
syyskokouksessa
hallitukseen erovuorossa olleiden tilalle
valittiin v. 2016 alkaen valittiin Ilpo
Pekkanen uutena jäsenenä sekä Juuso
Oikarinen, Tiina Vaskuu ja Heikki
Lahtinen vanhoina jäseninä uudelleen.
- Helmikuussa Virtain kaupungin
kanssa neuvottelu Kantatie 66:n ja
Vankkurimännikön alueen välissä olevan
pellon kaavamuutoksesta ja ostamisesta
yhdistykselle. Hallitus vie asiaa eteenpäin
ja yhdistys on kiinnostunut ostamaan

ko. peltoalueen, kunhan se on soveltuva
matkailuajoneuvokäyttöön.
Osto ei tällä hetkellä tule kyseeseen, sillä
voimassa oleva kaava kieltää alueelle
rakentamisen. Asiaan palataan uudestaan,
mikäli
kaupunki
saa
toteutettua
kaavamuutoksen.
- Maisansalon alueelle on haettu
rakennuslupaa uudelle rantasaunalle,
traktorivajalle
ja
Pentti-saunan
terassille. Luvan saamisen jälkeen pitää
saada myös Tampereen kaupungin
hyväksyntä rakentamiselle. Luvan saanti
Tampereen kaupungin rakennustoimessa
kesti useita kuukausia ja keväällä
sovitun rakentamisen luvat tulivat
kiinteistötoimelta vasta syksyllä. Penttisaunan terassi ja kalustovaja Maisaan
päästiin alkamaan vasta lupien saannin
jälkeen.
- Pirkanmaa on yhä edelleen Suomen
suurin SFC-alueiden jäsenyhdistys 4068
jäsenellään ja Oulu kirii toisena 124
jäsentä jäljessä.
- Remonttiryhmä ahkeroi Männikköön
uuden
jätteiden
kierrätyspisteeseen
katetun tilan vanhan valetun pohjan
päälle.
- Vankkurimännikkö juhli 40-vuotista
taivaltaan 8.-10.7.2016 monen moisin
menoin. Pääjuhlan lisäksi yleisöä
viihdytti/tanssitti iltaohjelmissa Crawfish
Kings sekä tangoprinssi Rami Rafael
& Valentino. Huvikummulla lapsille
esiintyi lastenteatteri Koipihumppa.
Lapset saivat nauttia Emilia Pokkisen ja
Päivi Pöyhösen musikaalisesta sadusta,
joka pohjautui Jukka Itkosen runoihin.
Ja toki paikalla oli runsaasti myös alueen
perustajajäseniä sekä entisiä aluevetäjiä
muistelemassa
menneitä
Heikki
Lahtisen johdattelemana. Aluevetäjistä
muistoja juhlaväelle kertoivat Jorma
”Otto” Leinonen, Esko Keskinen, Väinö
Leppänen, Arto Ojala sekä Lasse
Ihantola. Ahkerat Männikön puurtajat
palkittiin myös juhlan huipennuksessa.
Liiton tervehdyksen juhlaan toi Ahti
Kuikka.
- Suunniteltiin yhdessä Virtain kaupungin
kanssa frisbee-golfradan rakentamista
ja ylläpitoa. Kaupunki rakentaisi radan
ja yhdistys hoitaisi ylläpidon toistaiseksi.
Tavoitteena olisi täysimittainen 18-korin
rata. Rata olisi avoin kaikille käyttäjille.
- Hallitukselle on tuotu ehdotus ilmaaseradasta
Maisansalossa.
Paikka
suunniteltasiin yhdessä toimikunnan ja
isäntien kanssa niin, että siitä ei ole häiriötä
eikä turvallisuusriskiä leirintäalueelle.
Lopullista toteuttamispäätöstä ei tehty,
vaan selvitystyötä voidaan vielä eteenpäin.
Vankkurimännikköön
päätettiin
hankkia nuorisoa varten ponttoonilaituri
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ja toinen ponttoonilaituri Maisansaloon.
Harri
Järveläinen
valittiin
syyskokouksessa jatkamaan yhdistyksen
puheenjohtajana.
Vuonna
2016
karavaanareita
palvelemaan tuli myös BestCaravanin
karavaanitalo Pirkkalaan.
- Vankkurimännikön uuden vuoden
aattona
2016
palkittiin
“Vuoden
toimikuntalainen”, jonka kiistattomasti
voitti Markku Männistö, joka on
tehnyt todella paljon Männikön sekä
kausipaikkalaisten eteen töitä. Markku
ansaitsi tittelinsä.
- Pirkanmaa piti pintansa edelleen
vuonna 2016 Suomen suurimpana SFCjäsenyhdistyksenä, vaikka jäsenmäärä
putosikin 4001 jäseneen ja Oulu kiri
hieman, mutta jäi kakkoseksi 3 925
jäsenellään.
2017
- Vuoden 2017 hallituksessa toimivat
Tiina Vaskuu, Eeva Mäenpää, Harri
Järveläinen (pj), Markku Hölli, Ilpo
Pekkanen, Juha Keulas, Juuso Oikarinen,
Heikki Lahtinen ja Vesa Peltola
- Esiin nousi jälleen Kangasalla
sijaitsevan Kaivannon alueen sopivuus

yhdistyksen uudeksi alueeksi, jos
Maisansalosta jouduttaisiin muuttamaan,
mutta asia on niin alkuvaiheessa, ettei
Kaivannon kohtalosta vielä osata sanoa
mitään, eikä myöskään Maisansalon
vuokrasopimuksen päättäminen ole tullut
esiin.
- Vankkurimännikön vaunupaikkoja
päätettiin lisätä ja kunnostaa, mitä varten
vuokrattiin kaivinkone ja hankittiin soraa.
- Yhdistyksen toimisto päätettiin vähän
käytön johdosta lopettaa ja siirtää siellä
olevat tavarat Vankkurimännikköön
Huvikummun tiloihin ja saaduille
huomionosoituksille, standaareille yms.
tehdään oma lasikkohylly Huvikummun
juhlasaliin.
Vankkurimännikkö
sai
uuden
peräkärrysaunan “Sulo”
2018
- Yhdistyksen hallitukseen ei tänä vuonna
tullut yhtään muutosta syyskokouksen
äänestyksessä eli hallituksessa ovat: Ilpo
Pekkanen, Juuso Oikarinen,
Tiina
Vaskuu, Heikki Lahtinen, Eeva Mäenpää,
Harri Järveläinen (pj), Markku Hölli,
Juha Keulas ja Vesa Peltola.
- Yhdistyksen luottamushenkilöt v. 2018
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• Puheenjohtaja (Vuosikokouksen pää
töksellä) Harri Järveläinen
• Varapuheenjohtaja Juha Keulas
• Yhdistyksen sihteeri Irkka Kihlström
• Jäsenkirjuri Tiina Vaskuu
• Hallituksen kokousten sihteeri
Tiina Vaskuu
• Viestintähenkilö Jouko Kinnunen
• Matkailuasiamies kotimaa/ulkomaat
Jouko Kinnunen
• Nuorisoyhdyshenkilöt,
Vankkurimännikkö: Vesa Peltola,
Maisansalo: Juuso Oikarinen
• Matkailuautoasiamies Väinö Lehtinen
- Maisansaloon valmistunut kalustohalli
työkoneita ym. varten
Hallitus
perusti
28.-30.6.2019
pidettäviä yhdistyksen 50-vuotisjuhlia
varten
juhlatoimikunnan,
jonka
tehtävänä on suunnitella ja koordinoida
juhlaviikonlopun eri osatekijät kuntoon.
- Yhä edelleen SF-Caravan Pirkanmaa ry
komeilee SFC-jäsenyhdistysten kärjessä,
nyt 4 046 jäsenellään ja Oulu tulee
edelleen toisena 3 944 jäsenellään.
- Yhdistyksen kevätkokous päätettiin
pitää nyt Virtain Kisapirtillä, jonne
olisi enemmänkin mahtunut väkeä,
mutta hyvä joukko kuitenkin. Täkynä
oli myös kokouksen jälkeen esitetty

ILMASTOINTI KANNATTAA PITÄÄ
KUNNOSSA
VIILEÄ KARAVAANARITARJOUS:

Kylmäainetta voi haihtua ja usein
haihtuukin ilmastointilaitteesta noin
10 % vuodessa. Kun kylmäaineen
vajausta syntyy noin kolmannes,
ilmastointilaitteen toiminta heikkenee, eikä laite puhalla enää kunnolla
kylmää ilmaa. Kannattaa tilata huolto
ennen sitä.

Autosi ilmastointilaitteen huolto
karavaanareille

vain 50 €

VOLVO RENAULT Ssang Yong
MYÖS MUIDEN MERKKIEN HUOLLOT

jäsenkorttia
näyttämällä

AUTOKORJAAMO
Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423
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:

www.pirkanmaanautotaito.ﬁ

Laitteessa ja sen putkistossa
kiertävällä kylmäaineella on myös
voitelutehtävä. Kun kylmäaine
vähenee laitteistosta, ilmastointilaitteen kompressori kuivuu, sen voitelu
heikkenee ja kallis kompressori
saattaa rikkoutua.
PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY

karavaanihenkinen elokuva “Viimeinen
loma”.
- Tiedotustoimikunta totesi jäsentensä
ahkeroineen jo melko pitkään ja
innokkaasti työssään eli vuoden 2018
loppuun mennessä toimikuntavuosia
oli kertynyt seuraavasti: Raine ja Riitta
Sukanen 40 v, Arto ja Airi Isoaho 36 v,
Heikki ja Leena Helenius 35 v, AnnaLiisa ja Erkki Keskinen 30 v, Kaarina ja
Jouko Kinnunen 22 v sekä Satu ja Rami
Sukanen 15 v.
2019
- Yhdistyksen uusi hallitus sai uusia jäseniä
Timo Vaahdosta ja Pasi Sivulasta ja
vanhoina jäseninä toimivat Markku Hölli,
Juha Keulas, Heikki Lahtinen, Juuso
Oikarinen, Ilpo Pekkanen, Tiina Vaskuu
sekä puheenjohtaja Harri Järveläinen.
- Yhdistyksen 50-vuotisjuhlatoimikunnan
kiireet lisääntyivät tulevien juhlien
suunnittelussa
ja
kokouksia
ja
toimeenpanoasioita
oli
runsaasti.
Juhlatoimikunta kokoontui Virroilla
noin kerran kuukaudessa. Talkoolaisia
tiedettiin tarvittavan ainakin n. 70
henkeä, joten organisoinnissa on eri
palveluiden hoidossa omat järjestelynsä
ravintolatoimen, juhlateltan, ohjelman,
markkinointiviestinnän,
vartioinnin,
liikenteenohjauksen sekä monenmoisten

opastusten muodossa.
Kesäaikana kesä-elokuussa Vankkurimännikössä tehdään radiotaajuuksia
hyödyksikäyttäviä kuulutuksia taajuudella
91,5Mhz .
Kanavaa on tarkoitus hyödyntää
mahdollisuuksien mukaan myös omaan
radio-ohjelmaan 50-v juhlaviikonloppuna.
Radio sai nimen ”Vankkuriradio”.

Ajotaitomerkki suorituksia
alueillamme:
• Maisansalossa 13.7.
• Vankkurimännikössä
3.8.
Tervetuloa!
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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). Etukortti on voimassa 1
vuoden kortin päivämäärästä.
Alueillamme viihdyt hyvin ja nautit lomastasi. Tarkemmat tiedot
alueiden www-sivuilla, Caravan Leirintäoppaassa sekä
www.caravanhuiput.fi

CAMPING MUSSALO
www.sfcmussalo.fi
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Mussalontie 356,
23310 TAIVASSALO
puh. 040 764 9391

ETUNIEMI
www.etuniemi.fi
135 sähköistettyä paikkaa.
Etuniementie 148,
52550 HIRVENSALMI
Puh. 0400 465 876
Gps N 61°40´20” E 26°44´58”

KALAJÄRVI
www.caravan-kalajarvi.fi
300 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä.
Kalajärventie 4,
61100 PERÄSEINÄJOKI
Puh. (06) 417 5602

KESÄNIEMI
www.sfcturku.fi
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Kesäniementie 99, Rautila,
23210 VEHMAA.
Puh. (02) 433 3462

KRAPURANTA
www.krapuranta.fi
250 leirintäpaikkaa, 200 sähköllä
Korvenkulmantie 44,
32500 ORIPÄÄ
Puh. 040 546 2058

KUTURANTA
www.kuturanta.fi
Aarniometsässä kalaisan Lestijärven
rannalla 200 leirintäpaikkaa, kaikki
sähköllä.
Ahontie 123, 69440 LESTIJÄRVI
Puh. 040 756 7705

LEININRANTA
www.sf-caravankaakkoishame.fi
85 sähköistettyä leiripaikkaa. Upeat
Kymijoen rantamaisemat ja hyvät
kalastusmahdollisuudet. Siestantie 85,
47400 KAUSALA
Puh. 040 8335 730

LOHENPYRSTÖ
www.lohenpyrsto.fi
Sähköpaikkoja 182. Laadukas
leirintäalue ihan meren rannassa.
Raahen keskustaan vain 5 km.
Lohenpyrstöntie 53,
92140 PATTIJOKI.
Puh. 044 716 7803

LUKKUHAKA
www.lukkuhaka.fi
Puhdasvetinen tekolampi, 165 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä.
Kortesluomantie 148,
61550 ORISMALA.
Puh. 040 090 5308

MAISANSALO
www.maisansalo.fi. Tampere
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa.
Näsijärven rannalla. Kuterintie 34,
34260 TERÄLAHTI (Teisko).
Puh. 050 412 3123

RAIRANTA
www.rairanta.fi 270 sähköpaikkaa,
kauniin merenlahden rannalla
7 km Uudestakaupungista etelään.
Matala hiekkaranta, veneitä.
Vanhakartanontie 216,
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 841 7400, 0500 825 899

RANTASARKA
www.sfc-oulu.com
164 sähköistettyä paikkaa, merenrantaan 100 m.Hyvät ulkoilumaastot
alueen läheisyydessä. 25 km Oulun
keskustasta pohjoiseen.
Mustakarintie 46, 90810 KIVINIEMI.
Puh. 050 494 3101

REKINIEMI
www.pielisenkarjala.fi. Lieksassa
Pielisen rannalla 100 sähköpaikkaa.
Rauhallinen alue, hyvät kalastusmahdollisuudet.
Rekiniemi 4,
81590 VUONISLAHTI
Puh. 040 702 5745

SEXSJÖ
www.sexsjo.fi
Rauhallinen, lapsiystävällinen,
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Sandvikintie 111, 68940 LILLBY
Puh. 050 310 1247

TILKUNPELTO
www.sfc-kantahame.com
150 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä. Vaunusauna, uima-altaat ja
tanssilato Teurojärven rannalla.
Mulkolantie 330, 16900 LAMMI
puh. 050 370 1435

VANKKURIMÄNNIKKÖ
www.vankkurimannikko.fi
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa.
Lakarintie 580, 34800 VIRRAT
Puh. 043 214 0014
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Pica-kokin matkan jatkokertomus
Camping Torre la Sal 2:lta kotiin

Mataro Camping, n. 30 km Barcelonasta

Camping La Fuentellan Fortuna-allasalue, vesi +36°C. Siellä Suomen lippukin

Mataro Campingin uima-allas

iime lehden numerossa kerroimme
syksyllä alkaneesta matkastamme.
Nyt jatkamme siitä tammikuusta
eteenpäin...
Toiveissammehan oli löytää jokin
paikka Costa Blancalta. Ensin ajoimme
Murciaan tapaamaan tuttavapariskuntaa.
He viihtyvät Camping La Fuentella,
jossa allasalueen vesi on 36 asteista.
Siellä oli leppoisaa kelluskella muutama
päivä. Ympäristöstä löytyivät mahtavat
”kuumaisemat”, joista olimme kuulleet,
mutta vaikea uskoa todeksi, ennen kuin
itse omin silmin ne näkee.

Se on meidän kaupunki, vaikka se
camping-alue ei meitä miellytäkään.
Kaksi viikkoa hurahti todella nopeasti
tuttavia tapaillen ja kesäkeleistä nauttien.
Paluumatka kotiin alkoi maaliskuun
puolivälissä. Granadan ohi ajoimme
vuoristoon, jossa vietimme muutaman
päivän ja yön.

popcorneja, nenäliinoja ym. ym.) Lisäksi
vieressä kulki porukkaa, jotka kaatoivat
viiniä kertakäyttömukeihin. Monilla
paikallisilla ihmisillä oli isot kassit
mukana, joihin he keräsivät saamansa
tavarat. Seuraavana aamuna kaupungin
kadut olivat melkoisessa sotkussa, mutta
lakaisukoneet olivat jo toimessaan.

Barcelonan läheltä Matarosta löysimme
mahtavan camping-alueen, jossa oli tosi
ystävällinen palvelu. Sielläkin meidän
piti vain piipahtaa, mutta oleskelu muuttui
lähes viikoksi. Pääsimme sieltä käsin
käymään Matarossa sekä Barcelonassa.
Myös
sangrian
valmistuskurssille
osallistuimme
sekä
makoilimme
allasalueella meren äärellä.

Hollannin Winterswijkissä oli pakko
käydä, koska Obelinkin caravantavaratalosta löytyy aina jotain ostettavaa.
Saksan
Lyypekissä
yövyimme
keilahallin Stellplatzilla, joka oli myös
yksi miellyttävistä kokemuksista. 7.4.
aamuyöllä sitten pääsimme laivaan ja
kotona Suomessa olimme maanantaiaamuna 8.4.
Koko
paluumatkamme
paistoi
aurinko, kuten joulukuun alusta alkaen
oleskelumme ajan. Mutta lähestyessämme
kotia, alkoi pikkuhiljaa satelemaan, ensin
räntää ja seuraavana päivänä lunta. Mekin
siis ehdimme nähdä lunta, vaikka se ei
toiveemme ollutkaan.

V

Sieltä jatkoimme camping Marjaliin
Costa Blancalle, joka on varmaan yksi
suurimmista, noin 1 200 paikkaa. Eri
kansallisuuksiakin löytyy ja pitkäaikaisia
todella paljon, siis sellaisia, jotka
asustavat siellä läpi vuoden. Myös heidän
”asuntonsa” ovat ennennäkemättömiä.
Siellä meidän oli tarkoitus olla viikko,
mutta saimme sitten mielestämme
hyvän paikan, joten jäimme sinne
reiluksi kuukaudeksi. Paikan lähellä
on paljon vierailupaikkakuntia, mutta
siellä tarvitsisi olla auto, jolla liikkua
tutustumassa eri kohteisiin. Mutta Tahitiallasalueella oli leppoisaa makoilla, kun
aurinko meitä helli.
Siellä sitten keksimme, että eteläiseen
Espanjaankaan ei enää ole pitkä matka,
joten päätimme ”käväistä” siellä. Yhden
yön pysähdyksellä sitten jatkoimme
Fuengirolaan.
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Matka jatkui Ranskaan, jonka halki
olimme ajatelleet hurauttaa nopeasti,
mutta sieltä löytyikin mahtava pikku
kaupunki Dole, joka oli mitä viehättävin
nähtävyyksineen.
Seuraava etappimme oli Luxemburg
halvan dieselin toivossa. Rajapaikka
Wasserbillig on tuttu jo aiemmilta
matkoiltamme ja sieltä yllättäen löysimme
campparin aivan kaupungin kupeesta.
Ilmoittautuessamme nainen respassa
kertoi, että illalla on karnevaalit. No
tietenkin sinne käppäilimme ja sepä olikin
todella erikoinen tapahtuma. Traktorit
vetivät erilaisia lavoja, joista heiteltiin
mitä erilaisempia tavaroita (karkkeja,

Nyt olemme olleet kotona noin kuukauden
ja läheisimmät nähty sekä tärkeimmät
asiat hoidettu.
Jäämme odottamaan lämmintä kesää,
kuten varmaan monet muutkin.
Sitten syksyllä taas kohti Espanjaa.
Pertti ja Tuija Antila

Camping Marjalin Tahiti-uima-allasalue

Kuumaisema, Murcia

Camping Marjalissa on vähän isompiakin
lomavaunuja

Wasserbillig karnevaalit Luxenburgissa

Sohailin linna retrotykkeineen
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Caravan suurmyymälä keskellä Suomea
kauppa.jyvascaravan.fi
Tilattavissa yli 7.000 tuotetta
varastostamme Jyväskylästä
Verkkokaupassamme myös runsaasti varaosia
Toimitusaika varastossamme
oleville tuotteille 3-5 arkipäivää
Monipuoliset maksu- ja toimitusvaihtoehdot
sekä nouto myymälästämme Jyväskylästä
verkkokauppa@jyvascaravan.fi, p. 0400 407 035

Matkailuautot

shop.jyvascaravan.fi

AVAUUTTA
TTU !
!

Yhteensä tilattavissa 20.000 tuotetta
Reimon valikoimasta
Toimitusaika Reimon varastossa
oleville tuotteille 10-15 arkipäivää
verkkokauppa@jyvascaravan.fi p. 0400 407 035
Monipuoliset toimitustavat sekä
nouto myymälästämme Jyväskylästä

Meiltä kaikkiin uusiin Fiat-matkailuautoihin kaupan päälle

FIAT MAXIMUM CARE CAMPER
FIAT- ALUSTAN LAAJENNETTU TAKUU 5 vuotta / 100 000 km!
Valmistajan tarjoama palvelu, käytettävissä koko Fiat Professional huoltoverkosto ympäri Euroopan. Sisältää tiepalvelun Euroopassa 5 vuoden / 100.000 km ajan.
Kattaa takuuna mekaaniset ja sähköiset viat, ei kata takuuna huoltoa, kuluvia
osia, matkailuauton asento-osan liittyviä kokonaisuuksia tai komponentteja joita
Fiat ei ole asentanut alunperin.
MAXIMUM CARE CAMPER tuote on saatavilla myös maksimissaan 12kk ikäiseen
Fiat-alustaiseen matkailuautoon myös jälkikäteen hintaan 1240 euroa.
Kysy lisää ja tarkemmat ehdot meiltä.

Varastossamme on jatkuvasti 150-200 ajoneuvon valikoima.
Tule tutustumaan laajaan valikoimaan matkailu- ja retkeilyautoja.

Matkailuvaunut

Tule tutustumaan matkailuvaunuihimme.
Katso koko valikoima internetissä www.jyvascaravan.fi. Myös Facebook ja Instagram.

Henkilö- ja pakettiautot

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Myymälässä on laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 9 mekaanikkoa.

Myynti
0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi
Myyjät
Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sopimuksen mukaan. Joulukuussa lauantaisin suljettu.

Lämpimissä sisätiloissa 40 matkailuajoneuvon näyttely.

Meillä yli 150 ajoneuvoa!

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Jälkimarkkinointi

Katso ajantasainen varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi
Caravan-varaosat / tarvikkeet /
lisävarusteet 0400 407 035
Verkkokauppa
24h
varaosat@jyvascaravan.fi
Tommi Kuismin 050 434 0408 Timo Käyhkö 0400 642 699
Yli
7000
tuotetta
suoraan
varastosta
Kari Pienmäki 0400 640 139 Tuomo Käyhkö 0400 545 133
kauppa.jyvascaravan.fi
Caravan-huolto 0400 407 055
Jyrki Lehtonen 040 728 6006 Simo Käyhkö 0400 769 332
shop..jyvascaravan.fi
huolto@jyvascaravan.fi
Juha Käyhkö 0400 642 842

Fiat-huolto ja
varaosat 0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi
Vuokraus 0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.fi

Avoinna 3.5.-1.9.2019

Viihtyisä ja aurinkoinen
Toivolansaari Camping
on koko perheen lomapaikka!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikaalisten keskustassa
Kyrösjärven rannalla
kahvila ja terassi C-oikeuksin
hiekkaranta ja lasten leikkipuisto
minigolf-rata
vaunu- ja telttapaikkoja sekä leirintämökkejä
uusi sauna Villa Vihta
uusi vierasvenelaituri
kausipaikat alkaen 520,00€ / kausi (1.5.-30.9.)

Tervetuloa viihtymään! www.toivolansaari.fi
Toivolansaarentie 3, 39500 Ikaalinen
kesäisin (03) 458 6462 • muulloin (03) 4501 222
kylpylakaupunki@ikaalinen.fi

Villa Vihdassa
Toivolansaaren leirintäalueella löylytellään jo
juhannuksena!

Tämän kesän juhla-asut:

Saunaseura Löylynlyöjät ry:n rakentama Villa Vihta on 140
m2 saunarakennus, joka sijaitsee Ikaalisissa, upealla paikalla
Kyrösjärven rannalla. Saunaan mahtuu kerralla noin 30
henkilöä, joille muhkeat löylyt takaa 800-1 000 kiloa kiviä
vetävä puulämmitteinen Iki-kiuas. Sauna lämpiää kuusi
kertaa viikossa kesäkuusta syyskuulle, sauna lämpiää myös
tilauksesta.
Villa Vihdassa on naisille ja miehille omat pesu- ja
pukuhuoneet sekä wc-tilat, mutta sauna on yhteinen
uimaasusauna. Takkatupaa, jonka varustukseen kuuluu myös
laajakaista, vuokrataan erikseen kokous – ja juhlatilaksi. Villa
Vihdassa on iso terassi, jonne ilta-aurinko paistaa komeasti ja
kokonaisuuteen kuuluu myös grillipaikka.
Villa Vihta palvelee kaikkia saunomisen ystäviä, niin
paikkakuntalaisia kuin matkailijoitakin.
Löylynlyöjät ry, jossa jäseniä on n. 70 henkilöä, on toiminut
jo 32 vuotta. Villa Vihta on yhdistyksen kaikkien aikojen
ensimmäinen oma rantasauna, joka on erinomainen osoitus
pitkäjänteisestä toiminnasta ja hyvästä talkootyön voimasta!

50-v TUNNUKSIN T-PAITA

• Suosittu klassikkomalli
• Väri valkoinen
• Laadukasta esikutistettua
rengaskehrättyä kampapuuvillaa
• Kaksinkertainen kaularesori
• Sivusaumaton malli, 160 g
Hinta 10 €

50 v -tarra

50-v TUNNUKSIN COLLEGE
• Pyöreäkauluksellinen
• Väri harmaa
• Resorit hihansuissa,
helmassa ja pääntiessä
• 60% puuvilla, 40% polyesteri,
280 g
• unisex
Hinta 28 €

• 85mm leveä 1 €
•125mm leveä 2 €

Myynti:
Maisansalon ja
Vankkurimännikön
toimisto
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Tervetuloa viihtymään
V irrat tunnetaan monipuolisena satojen
järvien pikkukaupunkina Ylä-Pirkanmaalla.
Virtain luonto kutsuu mökkeilemään,
retkeilemään, veneilemään ja kalastamaan.
Upeat maisemat ja rikas kulttuuriperintö
tarjoavat monipuolista nähtävää koko perheelle.
Erityisesti kesä näkyy ja tuntuu Virroilla.
Kesäasukkaat lisäävät Virtain väkimäärää
useammalla
tuhannella.
Huipputapahtumia koko perheelle

Virtain kesässä nautitaan musiikkitapahtumista

sekä monenlaisista koko perheen tapahtumia.
Virtain Perinnekylässä vietetään juhannuksena
JuhannusVirrat-tapahtuma, ohjelmassa
markkinahumua ja juhannusjulistus.
Heinäkuussa lapsia hauskuuttaa
MuksuFestarit, kaksipäiväinen tapahtuma
tarjoaa tekemistä lapsille ja lapsenmielisille.
Heinäkuussa myös KesäVirratSoi-tapahtuma
tarjoaa elämyksiä aikuisempaan makuun ja
näkyy laajalti koko kaupungin alueella.
Rantapuisto- virtolaisten
kesänviettopaikan ydin

Laivarannan Rantapuisto viehättää
matkailijoita ja toimii virtolaisten
kesänvieton ytimenä. Laivarannasta löytyvät
vierasvenesatama, ala carte ravintola sekä
lapsiystävällinen uimaranta hyppytorneineen.
Rannasta liikennöivällä Höyrylaiva s/s
Tarjanteella on mahdollista nauttia kauniista
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järvimaisemista Virroilta aina Tampereelle saakka.
Virrat tarjoaa monenlaista aktiviteettia ympäri
vuoden. Rantapuiston välittömään läheisyyteen
urheilukeskuksen alueelle on valmistumassa
monipuolinen hyvinvointipuisto. Hyvinvointipuisto
mahdollistaa harrastusmahdollisuudet usean eri
lajin harrastajille. Myös golffareille löytyvät upeat
puitteet läheltä Virtain keskustaa. Talvella lasketellaan
Pukkivuoressa.
Nähtävää ja koettavaa

Virtain Perinnekylässä Marttisen saarella voi retkeillä
entisaikojen maalaismaisemissa. Perinnekylästä löytyvät
perinneravintola ja lasten leikkipaikka. Alueella toimii
myös Nuorisokeskus Marttinen, joka on yksi Suomen
valtakunnallisista nuorisokeskuksista.
Vain muutaman kilometrin päässä kaupungin
keskustasta sijaitsevat Torisevan jylhät rotkojärvet
sekä suosittu luontopolku.
Killinkosken Wanha Tehdas on monipuolinen ja suosittu
nähtävyys. Tehdasrakennuksen vanhimmat osat ovat
valmistuneet v.1908.Tehdasalueella toimii myös I. K.
Inhan elämäntyötä esittelevä Into-keskus, joka avautui
yleisölle keväällä 2017. Wanha Tehdas sijaitsee Virtain
Killinkoskella Virtain ja Ähtärin puolessa välissä, kantatie
68:n varrella.

Viihdytään Virroilla!
Virtain kesän huipputapahtumat:
JuhannusVirrat tapahtuma (21.6.2019) juhannusvirrat.fi
MuksuFestarit (5.7.-6.7.2019) muksufestarit.fi
KesäVirratSoi (11.7. -14.7.2019) kesavirratsoi.fi

Virroille!
Laivarannan rantapuisto

Virtain Perinnekylä

s/s Tarjanne saapumassa Virtain satamaan

Torisevan rotkojärvet

JuhannusVirrat kutsuu Suomen Juhannuskaupunkiin

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

Tom&Crill Lielahti
Lounas, Juhlapalvelut,
Catering & Restaurant

Tehdaskartanonkatu 10 (Lielahdenkatu 10)
33400 Tampere / DS Smith.
Puh. 050 3450152 Facebook: tom&crill
(lounaslista)
www.tomcrill.com

Soita ja tilaa pizza noudettavaksi!
Tällä kupongilla:
3 täytteen
normaali pizza 8,90€

SOITTAMALLA
NUMEROON
0500 362 298

Kaitavedentie 95, 33680 Tampere, puh. 010 311 1850
Kuponki voimassa vain Teboil Aitolahdella 31.8.2019 asti,
Max. 2kpl/kuponki, voit myös esittää kupongista otetun kuvan kassalla.

saatte autollenne
PAIKALLISTA
virtolaista
hinauspalvelua!

• HINAUSPALVELUA
Hinaukset
VIRROILLA.
• Kolarikorjaukset
SOITA PUH. 0500 362 298
• Tuulilasit
• Maalaukset

- Hinaukset
- Hinaukset
Tuulilasit
• Tuulilasit • Kolarikorjaukset
- Kolarikorjaukset - Pohjasta pintaan - pohjasta
pintaan

P. 0500 362 298, KIERTOTIE 5, VIRRAT
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TULE TEKEMÄÄN HYVIÄ
KAUPPOJA!

À LA CARTE
Burgerit,
pizzat, siivet

KAHVILA

Kahvia, pullaa

AVOINNA ympäri vuoden,
kesäkuun alusta
pidennetyt aukioloajat:

MA-TO 11–21 (22)
PE-LA 11–02
SU 11–20

Keittiö suljetaan tuntia ennen
sulkemisaikaa paitsi pe-la 00.00.

Puh. 050 516 2229

Kämmenniemenkatu 43, 34240 Kämmenniemi, Tampere

Seuraa Kessaa Facebookissa ja Instagramissa!

Tervetuloa
ruokailemaan!

Herrasentie 14, 34800 Virrat
Soita ja kysy lisää (03) 475 6560 tai 050 558 2485
www.mikontalo.fi

ROMPETORI-PÄIVÄ

la 13.7.2019 klo 9-16
maisansaloN CARAVAN-ALUEEN
YMPÄRISTÖSSÄ, KUTERINTIE 34
• myyntipaikan hinta:
5 € karavaanijäseniltä ja 10 € ei-jäseniltä
• myyntipaikan varaukset, puh. 0400 634 846
• ilmoittautuminen on sitova
• oma myyntipöytä mukaan
• myyjien tulee olla paikalla klo 7.00 - 8.00
• alueella kahvio ja makkaran myynti
• HUOM! Varaathan mukaan myös käteistä, sillä
kaikilla myyjillä ei ole pankkikorttimahdollisuutta

TERVETULOA MYYMÄÄN
TAI OSTAMAAN!

RENGASHUOLIA?

Pyrimme palvelemaan myös
aukioloaikojen ulkopuolella!

VIRRAT

Virtaintie 28, 34800 Virrat
Puh:
Kassapalvelut 044-7541 041
Päivittäistavarat 044-7541 042

Uittomiehenkatu 26,
38210 Sastamala

Leirintäalue luonnon ja
aktiviteettien keskellä
Sastamalassa

Puh. 0400 638 935
info@tervakallio.com

Aukiolojat 20.5. - 4.8.
Arkisin 7 - 21
La 8 - 21
Su 9 - 21

• 70 vaunupaikkaa
• 3 saunaa
• 9 leirintämökkiä
• Herra Hakkaraisen talo 1,5 km
• Pyhän Olavin kirkko 2 km
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Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi:
Outi ja Harri Järveläinen
Harri:
Ensimmäisenä
kesänä reissasimme kahden
muun perheen kanssa ItäSuomessa.
Ensimmäisenä
mennyt
perhe
ajoi
hiekkateitä niin reipasta
vauhtia että heitä alettiin
kutsua ’Vatasiksi’. Hyttyisiä
oli silloin Itä-Suomessa
niin paljon että suunniteltu
matka lyheni merkittävästi,
kun niitä tuli vaunuun
sisälle joka kolosta ja raosta
Oulangan kansallispuistossa.
Sen jälkeen ymmärsimme
miksi siellä oli hyvin tilaa...

ja halu kehittää molempia alueita sekä
yhdistystä.

Miten kauan olette olleet
yhdistyksemme
jäseninä
ja mitä luottamustehtäviä
teillä on ollut:

Harri: Männikössä on juhlat tulossa ja
mahdollisuus laajentaa aluetta viereiselle
pellolle. Maisansalossa vihdoin WCkontin saaminen alakentälle sekä vielä
kun saisi rakennettua toisen rantasaunan
helpottamaan saunaruuhkaa kesällä.
Valtakunnallisella tasolla toukokuun
lopulla on liittokokous, jossa valitaan
uudet liittohallituksen jäsenet.

Outi ja Harri: Jäseniä
olemme olleet Harri 1995 ja
Aktiivisesti reissaavat karavaanarit Outi ja Harri
Outi 2005 vuodesta lähtien.
Yhdistyksemme puheenjohtaja Harri Harri on ollut hallituksessa vuodesta 2005
Järveläinen ja vaimo Outi ovat nyt lähtien ja puheenjohtajana vuodesta 2010.
50-vuotisjuhlien alla haastateltavana Caravan Huiput ry:n hallituksessa 2006
sekä
menneistä
että
tulevista alkaen ja puheenjohtaja vuodesta 2014
karavaaniasioista.
lähtien.
Kuinka kauan olette olleet karavaanareita/koska kävitte ensimmäisellä
karavaanariretkellä ja missä:
Outi ja Harri: Liityimme jäseneksi
vaunun oston jälkeen keväällä 1995.
Ensimmäinen
retki
suuntautui
Maisansaloon pääsiäisenä 1995.
Entä monestako matkailuvaunusta/autosta teille on kertynyt kokemusta
ja millaisia hauskoja tai vähemmän
hauskoja muistoja teillä alkuaikojen
kulkupeleistä on:
- 14 matkailuvaunua ja 2 matkailuautoa
Outi: Kaikki reissut ovat hauskoja ja
yksi vähemmän mukava koettelemus
on jäänyt mieleen. Oli helteinen kesä
2001 ja olimme Savikoskella. Keittiön
lavuaarin vedet tuli lattialle, yksi lapsista
oli vatsataudissa ja
kun lähdimme
kotia kohti niin vaunun rengas puhkesi
Kuljussa moottoritiellä.
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Mitä karavaanarius on teille antanut:
Outi: Yhteistä aikaa perheen kanssa
tutustuen kauniiseen kotimaahan. Uusia
ystäviä ja tuttavuuksia
Harri: Paljon hauskoja ja mukavia
kokemuksia sekä ystäviä. Rahareikiä...
Millainen on teidän mielestänne ns. hyvä
karavaanialue:
Outi: Siisti, rauhallinen ja toimiva alue
Harri: Hyvä sauna ja/tai saunoja.
Pirkanmaan yhdistyksessä on jo ylitetty
4 000 jäsenen raja, toimikuntia on useita,
omia alueita kaksi: Hallitustyöskentelyssä
ja kentällä käsiteltäviä asioita on tosi
paljon: millä saat aikasi riittämään/
mikä motivoi Sinua puheenjohtajana
karavaaniasioissa eteenpäin:
Harri: Hyvä ja mielenkiintoinen harrastus
motivoi. Työtehtävät ovat monipuoilisia

Montako
viikonloppua
vietitte
esim. viime vuonna muiden kuin
karavaaniasioiden parissa:
Outi ja Harri: Ainakin joulu, mutta
on me joskus oltu joulu vaunullakin.
Ehkä vahingossa on oltu kymmenkunta
viikonloppua muualla.
Mitkä asiat ovat tällä hetkellä
päivänpolttavimmat
asiat
omilla
alueillamme Maisansalossa ja Virroilla,
entä valtakunnallisella tasolla:

Miten
tuleviin
50-vuotisjuhliin
Vankkurimännikössä 28.-30.6.2019 on
yhdistyksessä valmistauduttu:
Harri: Jo 1,5 vuotta on juhlia valmisteltu
sekä suunniteltu. Paikkoja on kunnostettu
ja siistitty jo viime vuodesta lähtien.
Puoli vuosisataa on kunnioitettava
ikä ja juhlimme sitä sen mukaisesti.
Toivottavasti saammme paljon vieraita
paikalle juhlimaan kanssamme.
Mennäänpä sitten vielä visioihin.
Millaisena
näette
tulevaisuuden
karavaanarialueen esim. 10 vuoden
kuluttua. Mitä uutta on tullut?
Millaista ohjelmaa on tarjolla? Mitä
uusia, toimintaa edesauttavia tiloja
tarvitaan? Hoidetaanko asioita edelleen
pääasiassa talkoilla? Kuolevatko saunat
sukupuuttoon? Vetävätkö sähköautot
jo vaunujakin ja onko autoille omat
latauspisteensä?.....
Outi: Todennäköisesti on käytössä jokin
sähköinen varausjärjestelmä paikoille.
Sähköinen
varausjärjestelmä
lisää
ulkomaisia karavaanareita kiertämään

hoitamaan alueita.

Outin ja Harrin mukana kulkevat myös
kolme iloista karavaanarikoiraa
enemmän myös Suomessa. Talkootyö
tulee hiipumaan ihmisten työkiireiden
takia, jolloin vapaa-aikana ei sitouduta
talkootyöhön minkä johdosta joudutaan
turvautumaan
palkalliseen
väkeen

Harri: Kymmenen vuoden aikana on
menty paljon eteenpäin. Sama suuntaus
jatkuu ja kehityksen mukana on pysyttävä
perinteitä vaalien. Talkootyö ei vähene
merkittävästi. Jo vuosia sitten sanottiin,
että talkootyö loppuu, mutta aina se on
jatkunut. Se voi kyllä vaikeutua, koska
varsinkin nuorien saaminen mukaan
saattaa vaikeutua työkiireiden takia.
Saunat eivät Suomesta kuole ikinä.
Joitakin sähköautoja voi tulla vetoautoiksi,
mutta jokin muu ratkaisu löytyy, kun
huomioidaan sähköautojen elinkaaren
hiilijalanjäljen kokonaiskuormitus sekä
sähköautojen
kalleus.
Monellakaan
sähköautolla ei saa vetää vaunua sekä
käyttösäde vaunun kanssa on varsin
lyhyt. Tällä hetkellä useat SFC-alueet
ovat sijainniltaan sen verran syrjässä,
että sähköverkon rakenne ei kestä
latauspisteiden rakentamista.

SFC-alueille ja millaisilta trendit
näyttävät yleisesti tulevan kesän
karavaanimatkailun suosion suhteen:
Outi: Alkukesä menee 50-vuotisjuhlien
järjestämisessä. Hämyjen karaokefinaaliin
mennään
ehdottomasti
elokuussa.
Kotimaan matkailu pysyy karavaanareiden
suosiossa tänäkin kesänä.
Harri: Kutsuja muiden yhdistyksien
vuosijuhliin on jo tullut. Jos mennään
edellisten
vuosien
mukaan
niin
kesäviikonloput ovat varattuja kesäkuusta
syyskuulle asti. Reissuja on Hämyt ja
Caravan Huiput -alueille. Kotimaan
matkailu on edelleen vahvalla pohjalla
polttoaineen hinnan takia, mutta osa
karavaanareista suuntaa ulkomaille kuten
ennenkin.
Kiitos haastattelusta, Outi ja Harri, ja
hyvää juhlavaa karavaanarikesää!

Millaisin odotuksin lähdette tulevaan
karavaanarikesään.
Onko
teillä
suunnitelmissa paljon vierailuja muille

LÄMPIMÄT ONNITTELUMME
50-VUOTIAALLE
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:LLE:
SF-Caravan Kanta-Häme ry
onnittelee 50- vuotiasta
SF-Caravan Pirkanmaa ry:tä.

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry

www.sf-caravantlpyhajarvi.fi

www.sfc-kantahame.com

SF-Caravan Rauman Seutu ry

www.sfcrauma.fi

SF-Caravan Lahden seutu ry

www.sfclahdenseutu.fi

SF-Caravan Valkeakosken seutu ry
& SFC Hakalanranta

www.sfc-hakalanranta.com
Pica-viesti 2/2019 45

Myös Pica-viesti on muuttanut muotoaan
vuosikymmenten aikana...

Alkuaikoina Pica-viesti monistettiin Pica ilmestyi myös A5-koossa

Koko suureni A4:ksi mustavalkoiseksi

Kansi tuli joskus jopa 4-väriseksi Kireinä aikoina palattiin 2-värikanteen

Juhlava 30-vuotisnumero

Päältä 4-värinen, sisältä 1-värinen

Kansi tuli 2-väriseksi

Ulkoasua välillä vähän muokattiin

Joskus taas 4-värikansi käyttöön

Kunnes sitten kokonaan 4-värinen
ja lehti myös nettiin pdf:nä

Lehti 4-värinen ja sisältö luettavissa selailuversiona ja pdf:nä
netissä

V. 2019 lehden ilme...ja matka jatkuu.....
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Yhteystiedot
www.sfcpirkanmaa.fi
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi

OMAT ALUEEMME:
VANKKURIMÄNNIKKÖ
Lakarintie 580, 34800 Virrat,
puh. 043 214 0014
toimisto@vankkurimannikko.fi
MAISANSALO
Kuterintie 34, 34260 Terälahti
(Teisko),
puh. 050 4123 123
vastaanotto@maisansalo.fi

PUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen
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

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
							
VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
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

040 521 2048

		

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen

rami.sukanen@gmail.com
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Mahtikesä.Juhlahengessä.Tule kokemaan!
Katso aina tarkemmat tiedot sivultamme www.sfcpirkanmaa.fi tai alueen ilmoitustaululta
*) = orkesteri-/ohjelmamaksu. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Juhannus
21.-23.6.

Kokko. Sauna. Olumpialaiset. Puuhaa
lapsille ja toimintaa aikuisille.
Hauska juhannus. Tervetuloa!

ROMPETORI-PÄIVÄ

la 13.7.2019 klo 9-16
Tule tekemään hyviä kauppoja
Kts. sivu 43

21.-23.6.2019
JUHANNUS*)

On JuhannusKokkoa, on JuhannusOrkesteri, on JuhannusTanssit. Ja tietenkin JuhannusSaunat. Monipuolista puuhaa
lapsille ja aikuisille. Tervetuloa
mukaan aina niin mukavaan
Männikön juhannukseen.

Lämpimästi tervetuloa
SF- Caravan
Pirkanmaa ry:n
50-vuotisjuhliin
28.-30.6.2019

PETANKKIKISAT 26.-28.7.2019
Tähänhän voi jäädä koukkuun.
Tule testaamaan petankkitaitosi
Maisan kisoihin. Taidolla ja
tuurilla pääsee pitkälle.

ROSVOPAISTI &
Karaokekisa
3.8.2019

Kuopassa kuumennettua
herkkua ja hyvää seuraa.
Ja kuka onkaan Maisan
karaokemestari tänä
vuonna? Tarkemmat
ohjeeet lähempänä
tilaisuutta.

Venetsialaiset ja
rannaltaonginta
30.8.-1.9.2019
Upea viikonloppu
kesän päätteeksi
ilotulituksineen ja
onkikilpailuineen.
Tule hankkimaan
parhaat muistot
kesästä!
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Pe 28.6. A. Aallon Rytmiorkesteri. La 29.6. Yölintu ja pääjuhla
Katso lisätiedot sivuilta 8-9. Bussikuljetus Virroille myös
Maisansalosta. Bussikyytivaraus 15.6.2019 mennessä Maisan
toimistosta.

Lastentapahtuma Pubi-Tikkakisat
19.-21.7.2019
12.-14.7.2019
Taas ratkaistaan
Kaikkea kivaa, jossa
lapset ovat pääosassa.
Ohjelmasta tarkemmin
netissä.

Mannikko
Soi
2.-4.8.2019
Haitarit, viulut yms.
soittovälineet soivat alueella.
• Vankkurimännikön
karaokemestaruuskisat
eri sarjoissa. Myös nuoret
ja lapset ovat tervetulleita
kilpailemaan.

nuorten ja aikuisten
mestaruudet.
Häränsilmä kutsuu.
Tule mukaan
jännittämään

Tervetuloa!
Caramba-osakilpailu
Lentopallo-ja
saunatapahtuma 9.-11..8.

Venetsialaiset
30.8.-1.9.

Kesän päättävät upeat Männikön
venetsialaiset. Ole mukana!

