Pica-viesti
3 • 2019 • 50. vuosikerta

50-vuotisjuhlat sujuivat hienosti
28.-30.6. Vankkurimännikössä

KARAVAANARIN OMA LEHTI PIRKANMAALL A

PICA-VIESTIN KOOT JA
ILMOITUSHINNAT 2019:

Pica-viesti
50. vuosikerta

Nro 3 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

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

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

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
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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.

KIITOS

Painosmäärä: 4 300 kpl
Osoitelähde:
SF-Caravan Pirkanmaa ry jäsenrekisteri

25,00 e
54,00 e

(Liittymisvuosimaksu 48,00 e)

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

29,00 e

Tiedotustoimikunta
kiittää

yhdessä ja erikseen saamistaan
huomionosoituksista
yhdistyksen 50-vuotisjuhlissa

KIITOS
t. Sinikka ja Olli

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/.

Puheenjohtajan
palsta
Harri Järveläinen

Harvinaisempi kuljetustehtävä

50 v-Juhlavuotta on
juhlittu

K

esä on kesä, oli ilmat millaiset
vain. Ilmojen haltiatar suosi 50vuotisjuhliamme kuten tilasimme vuosi
sitten ja juhlat sujuivat muutenkin
hienosti. Kiitokset kaikille juhlatalkoissa
mukana olleille.
Vieraiden palaute oli erittäin positiivista
ja maininnat siitä, että teimme
vieraille hienot juhlat, on mukavaa
kuultavaa. 50-vuotisjuhlissa oli mukana
parhaimmillaan 278 vaunukuntaa ja 611
henkilöä.
Liittokokous Järvenpäässä

Liittohallitukseen valittiin uudelleen
kaudelle 2019-2022 Pirjo Kuisma
Oulusta, Hanna Jokinen Porista ja
uutena hallitusjäsenenä Hannu Kivikoski
Nurmijärveltä. Hannu on ollut pitkään
liiton leirintätoimikunnassa mukana.
Liiton jäsenmaksut säilyvät ennallaan
vuonna 2020. Uusi jäsenyhdistys SFCaravan Kopparö ry hyväksyttiin liiton
jäseneksi. Nyt jäsenyhdistyksiä on liitossa
79 kpl.
Vankkurimännikössä
Alkuvuosi
menikin
valmisteltaessa
50-vuotisjuhlia. Siinä olikin yllättävän
paljon asioita, jotka vain piti saada
järjestymään, edistymään ja valmiiksikin
ennen juhlia.
Juhlia varten takkatuvan viereen
vuokrattiin WC-kontti ja Huvikummun
viereen WC-suihku -kontti. Kontit ovat
kesäkäytössä ja saadun kokemuksen
sekä palautteen perusteella niiden

vuokraamista/hankintaa ensi kesäksikin
suunnitellaan.
Yöpymiset ja vierailijamäärät ovat
lisääntyneet selvästi viime vuodesta.
Matkailuajoneuvoja on ollut 11,1 % ja
ja henkilövuorokausia 8,3 % enemmän
heinäkuun loppuun mennessä.
Maisansalossa
Uimaranta on edelleen kehityskohteena ja
sitä tehdäänkin valmiiksi vähitellen.
Pitkään
suunniteltu
ja
varsinkin
keskusteltu ns. alakentän WC-konttikin
eteni ja nyt alakentällä on palvelua
parantava WC-kontti.
Myös
Maisassa
yöpymiset
ja
vierailijamäärät
ovat
kasvaneet.
Matkailuajoneuvoja on ollut 7,7 % ja
henkilövuorokausia 12,7 % enemmän
heinäkuun loppuun mennessä.
Tarkista renkaat ja
renkaiden venttiilitkin
Tullessamme kesällä vaunulle oli yksi
rengas tyhjennyt kokonaan. Vaunuun
vaihdettiin uudet renkaat viime syksynä
ja ihmettelimme, että kuinka nyt näin
olikin käynyt uusien renkaiden kanssa.
Kompressorilla rengasta täytettäessä alkoi
sihinää kuulua ja huomasin että venttiili
oli haljennut ihan juuresta. Kun tarkastin
kaikki renkaat, oli havaintona että
kaikki venttiilit olivat halkeilleet. Tästä
pystyi tekemään vain johtopäätöksen
että venttiilejä ei oltu uusittu renkaiden
vaihdon yhteydessä. Ei auttanut kuin
tunkilla ottaa rengas kerrallaan irti ja
viedä renkaat yksitellen rengasfirmaan
venttiilien vaihtoon. Siinä hommassa
iltapäivä sujuikin nopeasti.

Näin luulimme, että nyt rengasasiat ovat
kunnossa. Lähdettäessä reissuun vaunulla
ehdimme ajaa vajaat 200 km, kun vaunu
alkoi hieman vaappumaan. Nopeutta
hiljentäessä moottoritiellä ohiajavasta
autosta heiluteltiin voimakkaasti. Heti
tämän jälkeen yksittäinen rengas ohittikin
meidät reilua vauhtia pitäen ja päätyen
moottoritien
keskelle
viheralueelle.
Rengas pyöri muuten aika pitkälle ja
melkein vastaantulijoiden kaistoille.
Tilanne hämmästytti, koska todistettavasti
renkaiden pultit kiristettiin huolellisesti
asennettaessa renkaat takaisin venttiilien
vaihdon jälkeen. Onneksi keväällä olin
juuri liittynyt Autoliiton eli Karavaanarin
Tiepalvelun jäseneksi. Soitto kyseiseen
palveluun ja hinausautoa odottamaan, että
saamme vaunun korjaamolle. Tiedoksi,
että vakuutusyhtiöt eivät korvaa renkaan
irtoamisesta johtuvia vaurioita omalle
ajoneuvolle.
Siinä menikin koko ilta ja pitkälle yöhön
ennen kuin pääsimme perille, tosin
ilman vaunua ja taas yhtä kokemusta
rikkaampana.
Muistakaa
tarkastaa,
että myös renkaiden venttiilit uusitaan
rengastöiden yhteydessä ja varsinkin
alumiinivanteiden pultit jälkikiristetään.
Huomioliivit kannattaa säilyttää helposti
saatavilla esimerkiksi ovitaskussa eikä
kaikkien tavaroiden alla takakontissa,
varsinkin jos joutuu juoksemaan renkaan
perässä moottoritiellä vesisateessa…
Turvallisia karavaanimatkoja
toivottaen,
			Harri
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MAISAN KUULUMISIA

Maisan olympialaisissa taitolajeja oli monenlaisia

Lintupönttöjen teko oli hauskaa puuhaa

JUHANNUS
Maisansalon
juhannus
vietettiin
harvinaisen upeassa ja lämpimässä
säässä. Torstaina alueelle saapui jo useita
vaunukuntia ja perjantaina alue olikin
jo ihan täynnä. Perjantaina tarjolla oli
perinteiset myyjäiset päivällä ja lapsille
ja lapsenmielisillä oli mahdollisuus
päästä Make- sedän kanssa rakentamaan
ikioma
linnunpönttö.
Juhannuskokkoa ei metsäpalovaaran takia voitu
juhannusaattona polttaa. Juhannusyön
tanssijoita viihdyttämään saapui Mervi
Koponen. Lauantaina päästiin paistamaan
tikkupullia Sinikka- tädin kanssa. Sakke
hääri hienosti paistoapuna. Perinteiset
juhannusolympialaiset kisattiin hyvässä
urheiluhengessä.

Tällainen siitä tuli - tosi hieno lintukoto

Ja tottakai juhannuksena grillataan

Lastentapahtuma
Lastentapahtumaa vietettiin lämpimässä
säässä heinäkuun alussa. Paikalle
saapui SirkusRakkausPumPum iloisten leikittäjien kanssa. Lapsilla oli
mahdollisuus
päästä
toteuttamaan
itseään
maalaamalla
sitä
varten
pystytettyä maalaustaloa. Tarjolla oli
myös erilaisia leikkivälineitä ja todella
suosituksi osoittautui kasvomaalaus.
Aamupäivän aikana päästiin lisäksi
paistamaan tikkupullia ja rakentamaan
linnunpönttöjä. Tapahtuman lopuksi
Maisan uimapellet Risto ja Make
viihdyttivät vielä lapsia uimahypyillä
rannassa. Päivän aikana Maisassa näkyi
iloisia ja nauravia lapsia.
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Sinikka Miettinen tikkupullien taikinanteossa lasten kanssa

MAISAN KUULUMISIA

Maisan olympialaisten aikuisten sarjan voittajat

Maisan olympialaisten lasten sarjan voittajat

Maisan uimapellet saivat lapset viihtymään Hupsista keikkaa, kun on liukas laituri

SirkusRakkausPumPum

Nyt tuli uutta ilmettä poskipäihin

Tästä teltasta tulee tosi hieno - taiteilijat työssään

Risto ja Make uimapuvuissaan

Nita-nalle ja kaveri

Nyt on sirkusteltta valmis
Pica-viesti 3/2019 5

MAISAN KUULUMISIA
Karaokekisan tulokset:
LAPSET:
1. Konsta Laakkonen
2. Inka Hietala
3. Roosa Hämäläinen

NUORET:
1. Vilma Mannila
2. Iida Hakolahti

ROMPETORI-PÄIVÄ MAISANSALOSSA
13.07.2019
Rompetoripäivä järjestettiin nyt ihan
ensimmäisen kerran Maisansalossa. Sää
suosi ja paikalle saapuikin 26 myyjää.
Palaute järjestäjille oli hyvin positiivista
ja paikkaa ihailtiin kovasti, Eikä myyjien
tarvinnut valittaa tilan puutetta. Paikalla
olleille myyjille tehtiin kyselykierros,
mitä mieltä olivat järjestelyistä ym.
Jokainen paikalla ollut myyjä toivoi jatkoa
tapahtumalle. Ainoita asioita, joissa
paikalla olleet ulkopuoliset, jotka kiertävät
kyseisissä tapahtumissa, oli että opasteita
lisää pääteiden varsille. Ja ainahan sitä
mainontaa voisi olla enemmän. Saman
kyselykierroksen mukaan erityiskiitoksen
halusivat antaa henkilölle, joka otti
paikkavarauksia vastaan. Hienoa! Niin
ja olihan paikanpäällä myös kahvio,
jossa tarjolla oli ne perinteiset makkarat,
kahvit, pullat ja pasteijat, eikä nekään
olleet hinnalla pilattu.
Tapahtuman tuotto lahjoitettiin Maisansalon caravanalueen nuorisotyöhön.

NAISET:
1. Janina Koskinen
2. Margit Palomäki
3. Ulla Siniranta

MIEHET:
1. Tauno Rautio
2. Pasi Elo

Petanque- kisaviikonloppu
Helteisen petanque viikonlopun vietto
aloitettiin nauttimalla Patajätkä orkesterin musiikista.
Lauantaina kisaan
osallistui jälleen useita joukkueita.
Ensimmäiselle sijalle itsensä pelasivat
Rapsut (Sirpa, Kalle, Risto) toisena
olivat NiKiJoo (Kirsi, Nina, Joonas)
ja kolmanneksi tulivat Nakit ja Muusi
(Mika, Nakki, Timo).
Kesä alkaa hiljalleen muuttumaan
syksyksi. Jälleen olemme päässeet
nauttimaan
lämpöisestä
karavaanikesästä. Maisan uusi hieno Riviera on
ollut kovassa käytössä samoin kuin jättitrampoliini. Kiitosta on myöskin saanut
uusi alakentän kesävessa.
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Petankkia kahdessa rivissä

Petankkipalkitut koettavat pysyä pallilla

Karaoketuomaristo: vas. Sirkka Jokiaho,
Olli Miettinen, Anna-Kristiina Kaappola

MAISAN KUULUMISIA

TULE KILPAILEMAAN TAI YLEISÖKSI.
KUTSU TEXAS HOLDÉM -KILPAILUUN 4.-6.10.
Viikonlopun ohjelma:
Perjantai 4.10.:
Texs Holdémin opetusta ja harjoittelupelaamista
klo 19.00 alkaen
Pubissa tanssiaiset klo 21.00-02.00
UPEAT LAULAJATÄHDET:

Sani

Aartela

perjantaina

LAUANTAI 5.10.:
Toimisto avoinna klo 10.00-13.00 ja 16.00 - 17.00

Texas Holdém -pokeriottelu
alkaa pubissa LA klo 11.00

Marianne
Kantola
perjantaina

Grilli on avoinna
klo 21.00-23.00

Grilli on avoinna klo 14.00 alkaen.
Naisten saunavuorot klo 13.00-14.30 ja 17.00-19.00 Tervetuloa!
Miesten saunavuorot klo 14.30-16.00 ja 19.00-21.00

JOS MATKAILUAJONEUVOLLE SATTUU TAPATURMA - KORJAAMME SEN KUNTOON!
• vahva kokemus matkailukaluston erilaisten pintamateriaalien
korjaamisesta
• korjaamme niin kohokuviopinnat (kuulavasarointi) kuin sileätkin
pinnat ilman, että koko pintaelementtiä tarvitsee vaihtaa, jolloin
korjaustoimenpide on huomattavasti nopeampi ja kevyempi
toteuttaa. Jos elementti on kuitenkin vaihdettava, niin sekin
onnistuu.
• suoritamme vahinkotarkastuksen ja laadimme kustannusarvion
kaikillle vakuuutusyhtiöille.
AUTOMAALAUS • KOLARIKORJAUS • MUOVIKORJAUS • TUULILASIT • MATKAILUAJONEUVOJEN VAURIOKORJAUS

Asentajankatu 2, 33840 Tampere
Puh. 0400 896 996
info@janglas,ﬁ

Avoinna:
ma-pe klo 8.00 - 16.30
www.janglas.ﬁ
Pica-viesti 3/2019
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UUDET MATKAILUAUTOT
JA -VAUNUT MEILTÄ
Hyvin varustellut CI Elliot -matkailuautot Ford-alustalla ja nyt uutena CI Fiat Kyros
retkeilyautot saatavilla Ylöjärven myymälästämme! Lisäksi myös Weinsbergin
retkeilyautoja ja matkailuvaunuja. Kaikki nopealla toimituksella.

Tervetuloa
tapaamaan meitä ja
tutustumaan uusiin
v. 2020 Elliot-malleihin
LAHDEN CARAVANMESSUILLE
19.–22.9.

Kysy lisää:
Caravan-myyjä
Marko Mäkinen
0444 999 908
Vaihto mahdollinen ja erittäin
joustavat rahoitusehdot!
Uusien autojen hintoihin lisätään toimitusmaksu 900 €

UUTTA!
Pienet, kauniit
ja ketterät
CI FIAT KYROS
retkeilyautot nyt
meiltä!

Meiltä myös
WEINSBERGIN
CARABUS
-retkeilyautot
ja matkailuvaunut!

Teollisuustie 6 (Maskun halli) 33470 Ylöjärvi l p. 03 730 3993 l
Avoinna ark. 10-17.30, la 10-14 l ysitienauto.fi
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2019
Tapahtumakalenteri
M = Maisansalo V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu

ME VÄLITÄMME
Teemme parhaamme, jotta asiakaskokemuksesi
olisi täydellinen. Haluamme luoda pitkän ja
kestävän asiakassuhteen. Välitämme sinusta
sekä työyhteisöstämme. Ilman heitä ei olisi
meitäkään.

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

OLEMME
LUOTETTAVIA

Kotiintoimitukset ja
vaihdokkien
noudot
Huoltopalvelut
ja kolarikorjaukset
Yli 120 kuntotarkastettua
ajoneuvoa

Olemme alan parhaita asiantuntijoita.
Olemme ylpeitä siitä, että pidämme lupauksemme. Toimimme rehellisesti ja avoimesti.

TOIMIMME
OIKEUDENMUKAISESTI
Toimimme siten, että kaikessa
toiminnassamme toteutuu
oikeudenmukaisuus. Asiakas voi luottaa
siihen, että kannamme asioista meille
kuuluvan vastuun.

!

yy

it
Tit

Tervetuloa hyvän mielen kaupoille
KOKKOLAAN JA LEMPÄÄLÄÄN!
Höyläämönkatu 1, Kokkola / Ideaparkinkatu 4, Lempäälä
www.caravanlandia.fi

• HUOLLOT • KORJAUKSET • PELTITYÖT
• MAALAUKSET • KATSASTUSPALVELUT

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

Linnutkin visertävät alueillamme
Tule Sinäkin viihtymään!
Tapahtumarikas syksy luvassa:
ELOKUU
30.8.-1.9.
30.8.-1.9.

Venetsialaiset ja rannaltaonginta M
Venetsialaiset
V

SYYSKUU
27.-29.9.

Siivoustalkoot ja aluepalaveri

V

LOKAKUU
4.-6.10.
Texas Holdém -pokerikilpailu
M
• Sani Aartela ja Marianne Kantola *)
4.-6.10.
19.10.
UVOUA JONE
MATKAIL AAMO
VUOKR

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

TUTUSTU MYÖS TARVIKEVERKKOKAUPPAAMME:
www.nasinmatkailuautot.fi

Kaamos ja naamiaiset
• Joonas Erkkilä & Unelma
Syyssiivoustalkoot

MARRASKUU
8.-10.11.
Isänpäivä 			
9.11.
Isänpäiväkakutus		
29.11.-1.12. Pikkujoulu 			
• Tanssiorkesteri Yötaivas

V*)

M

V
M
V*)

JOULUKUU
5.-8.12.
Joulujuhla
27.12.2019- 1.1.2020 Uusi Vuosi		
• Tanssiorkesteri Jade´s Band
31.12.
Vuodenvaihde

M
V*)
M

Pica-viesti 3/2019

9

TAMPERELAINEN PERHEYRITYS
Tällä kupongilla henkilö- tai pakettiauton
sekä enint. 3 500 kg matkailuauton*) määräaikaiskatsastus päästömittauksineen
*) Ovia korotettu, joten
myös alkovimallien katsastus onnistuu hyvin.

SOITTAMALLA
Puh. 045 3245 535
NUMEROON
Ylöjärvi
matti.makela@sptk.fi
0500
362 298

60 €

(norm. 71 €)

VOIMASSA
31.10.2019 asti.

Liikkuvienkin kotien
sähköasennukset Pirkanmaalla.

Pirkanmaan Yrittäjät r.y. jäsen

Sellukatu 28

(Lielahden Gigantin vieressä)

Puh. 010 3222 710
Avoinna ma-to 8-17, pe 8-16, la 9-14
www.kymppikatsastus.ﬁ

saatte autollenne
virtolaista
hinauspalvelua!
PAIKALLISTA

• Hinaukset
HINAUSPALVELUA 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

VIRTOPESUSSA KARAVAANARIKORTILLA
HENKILÖAUTOJEN, MATKAILUVAUNUJEN JA
MATKAILUAUTOJEN PESUISTA

- 10 % ALENNUS

MYYMME
AUTOT JA
VAUNUT AINA
SIISTEINÄ!

Tämän vuoden juhla-asut:
OSTAMME
MATKAILUAJONEUVOJA!
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 €
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Myynti:
Maisansalon ja
Vankkurimännikön
toimisto

MEILTÄ MYÖS UUDET
RETKEILYAUTOT JA
TARKASTETUT
VAIHDOKIT.
NÄHDÄÄN MISEVALLA!
MISEVA OY
TURENKI JA TURKU
MA-PE KLO 9-17

WWW.MISEVA.FI
MYYNTI@MISEVA.FI
010 235 0235

KUTSU

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n

syyskokous
la 16.11.2019 klo 14.00
Virtain Kisapirtillä, Virtaintie 15

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 §
määräämät asiat:
1. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä,
2. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
erovuoroisten sijaan,
3. Valitaan tilejä tarkastamaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja
kaksi (2) varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö,
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavalle vuodelle,
5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
6. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Juhlatarjous

OHJELMA
Klo 13.00 kahvitarjoilu
Klo 13.30 jäsenkorttien tarkastus
alkaa
Klo 14.00 kokous alkaa
Tervetuloa!
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
Hallitus

Kävikö vahinko?
Olemme täyden palvelun automaalaamo. Meillä onnistuvat niin pienet kuin suuretkin maalaustyöt. Käytössämme
on nykyaikaiset maalaamotilat ja ympäristöystävälliset
PPG-maalit.
Teemme maalaustöitä ja korjauksia pienistä henkilöautoista aina isoihin pakettiautoihin asti. Tarjoamme myös
ammattitaitoiset muovikorjaukset, vahinkotarkastukset ja
autoﬁksarin palvelut.

Puh. 040-754 0515

info@automaalaamoems.ﬁ
www.automaalaamoems.ﬁ

Jäsenillemme, jotka eivät ole käyneet kertaakaan
alueellamme Vankkurimännikössä tai Maisansalossa

1. käyntikerralla maksat vain
ensimmäisen vuorokauden ja
saat toisen vuorokauden

Aukioloajat:
ma-pe: 09.00-18.00
la-su: sopimuksen mukaan

ilmaiseksi.

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

Vihiojantie 24 – 26, 33800 Tampere
Pica-viesti 3/2019
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Tulevat tapahtumat
Venetsialaiset 30.8.– 1.9.
Siivoustalkoot ja aluepalaveri 27.-29.9.
Kaamos ja naamiaiset, 4. – 6.10.
- Tanssiorkesteri Joonas Erkkilä &
Unelma
Isänpäivä 8.-10.11.
Männikön kuulumiset
Männikön kesäkausi on sujunut
loistavasti. Kiitokset teille kaikille
vierailijoille, jotka olette viihtyneet
alueella ja osallistuneet tapahtumiimme.
Vierailijoiden määrä on kasvanut vuosi
vuodelta, kuten myös kausipaikkalaisten
määrä. Olemme saaneet kuulla paljon
hyvää palautetta siisteydestä, palveluista,
hyvästä hengestä sekä tietenkin saunoista.
Mainittava on myös karavaanareiden
oma
radiokanava
Vankkuriradio
91,5Mhz. Lupa radiotoimintaan haettiin
kesäajaksi. Kanavan parasta antia on
ollut Lentävän reportterin Leppiksen, eli
Tapio Leppämäen tekemät haastattelut.
Mikäli et tuolloin päässyt nauttimaan
lähetyksistä, loistavat ja ammattitaidolla
tehdyt haastattelut ovat kuunneltavissa
SF-Caravan Pirkanmaan nettisivuilla.
Unohtaa ei myös voi Männikön keittiön
palveluita. Päivi Tauren tiiminsä kanssa
on luonut upeita herkullisia nautintoja
useissa tapahtumissa. Tarjolla on ollut
aamupalaa, lounasta kolmella eri
vaihtoehdolla tuoreista aineksista itse
valmistettuna. Tätä palvelua alueelta on
useasti toivottu ja ilolla voimme todeta,
että olemme pystyneet vastaamaan
kysyntään. Kiitokset tästä keittiöväen
lisäksi Männikön remonttiryhmälle, joka
on saattanut keittiön loistokuntoon.
Juhannus
Juhannuskoivut portinpielissä ja ovien
edustoilla valmiina, talkooporukka
valmiina, vieraiden sopii tulla. Ja
kyllähän niitä tulikin. Paikalleen ohjaajat
olivat valmistautuneet, ja he saivat kuin
saivatkin kaikki paikalle saapuneet
karavaanarit mahtumaan alueelle.
Toimikunnan sydäntä lähellä ovat
lapset ja heidän viihtymisensä. Leikkiikäisille oli vauhdikasta vesisotaa ja
heti sen perään lasten omaan saunaan
12 Pica-viesti 3/2019

Paikalleohjausta juhannuksena, valmiina Matti, Veikko, Kommo, Lasse, ja Sauli

Zetorin kyydissä
lämmittelyä varten. Ohjelmassa oli myös
kyyditystä Zetorin lavalla, mikä myös oli
varsin suosittua.
Aikuisempaan makuun lentopallokentillä oli yleistä höntsäilyä, ja myös
Männikön mölkkyn osakilpailu pelattiin
viikonlopun aikana. Ja kuten perinteisiin
kuuluu, juhannustanssit pitää olla totta
kai, tänä vuonna tanssin pyörteisiin
valoisassa
juhannusyössä
johdatti
Vaittinen & Wirsell.
50-vuotisjuhla
Juhlat sujuivat todella mainiosti. Vieraat
viihtyivät ja kiitoksia järjestelyistä ja
tunnelmasta on sadellut runsaasti.
Tässä tarinaa sekä kuvia talkoolaisista
ja
juhlajärjestelyiden
etenemisestä.
Olivathan nämä suuri ponnistus koko
yhdistykselle. Lauantain pääjuhlassa
palkittiinkin satamäärin jäseniä hyvästä
työstä yhdistyksen hyväksi. Lista on
niin pitkä, että kaikkien ansioituneiden

maininta siinä laittaisi lehden sivumäärän
koetukselle. Todettakoon, että tästä on
hyvä jatkaa tuleviin koitoksiin.
Siis talkootunnelmiin. Heti juhannuksen
jälkeen alkoi pieni jännitys tuntumaan
alueella. Olihan enää jäljellä viimeiset
valmistelut. Jotka eivät kyllä olleet
vähäisiä. Suurin projekti ennen varsinaista
h-hetkeä, oli juhlateltan pystytys,
kalustaminen, tanssilattian teko ja juhlaalueen aitaus. Kaikki nämä talkooväki
sai valmiiksi uskomattoman nopeasti.
Luonnollisesti puuhaa riitti paljon myös
muualla, mutta kun talkoolaisia, niin
Männiköstä kuin Maisansalosta oli
paikalla useita kymmeniä, niin kaikki
hoitui hienosti. Erään Pirkanmaalaisen
aviisin palstalla kysytään aina sama
kysymys juhlissa tai talkoissa mukana
olleilta: Säilyikö sopu? Näissä talkoissa ja
juhlissa se todella säilyi, sillä ryhmähenki
oli mahtava. 50-vuotisjuhlasta oma
kuvakavalkadi toisaalla lehdessämme.

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Juhannuksen perinteistä vesisotaa
50-vuotisjuhlien teltanpystytysprojekti:

Männikön paparazzi, Erkki Peltoniemi

Juhlateltan pystytys alkaa

Polkuautokisan voittajat

Koristelua

Kalustusta

Gemman kampaamossa

Kyllä lähtee

Lasten tapahtuma

Talkoopalaveri teltan pystytyksen jälkeen

Lastentapahtuman askartelua

Toimikuntalaiset, Minna Kekkonen, Mari
Lahtinen ja Anne Laurunen järjestivät
lapsilla
varmasti
unohtumattoman
viikonlopun. Ohjelmassa oli mm.
vesisotaa, poniratsastusta, pelejä ja
leikkejä, askartelua, disco, karaoke ja
ongintaa. Kaunistautumiseen oli varattu
oma hetkensä, tarjolla oli kynsien
lakkausta, kasvomaalausta sekä paikalla
oli myös kampaaja Gemma Cotroneo.
Hän loihti mitä upeampia lettejä nuorten
leidien hiuksiin. Herkkusuille oli myös
varmaan mukava yllätys saada maistella
mahtavia
hattaroita.
Tapahtuman
päätteeksi sunnuntaina oli polkuautokisa.
Siinä saivat autot kyytiä, kun jalat polkivat
hurjaa vauhtia toimistorakennuksen
ympäri.

Vaativampaan makuun

Poniratsastusta
Pica-viesti 3/2019
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Naisten ja miesten mitalistit
Karaokekisan voittajat naisten ja miesten sarjassa

Nuoret 301 mitalistit ja vas. Niki
Leppänen (paras tulos 1-9)
Tikkakisat
Parhaiten kisatunnelmaa kuvaa sana
KUUMA. Aurinko paistaa, kisaajat
tekevät parhaansa, seuraavat toistensa
suorituksia, tekevät pelisuunnitelmia,
joku onnistuu, joku epäonnistuu, ja kisan
edetessä tehdään taas uudet suunnitelmat,
johon ns. takapirut tuovat omia mausteita
neuvoineen. Mukana kisassa oli taas
konkareita ja noviiseja ja aina lopputulos
yllättää. Useat, jo lähes voittajiksi
veikatut ja paljon harjoitelleet siirtyivät
kannustusjoukkoihin. Tämähän on se
kisan suola.
Vuoden 2019 voittajat
Paras tulos 1-9
Nuoret: Leppänen Niki
Naiset: Parikka Hanna
Miehet: Närhi Jouko

70
118
138

Nuoret 301
1.
Luojukoski Oskari
2.
Luojukoski Sebastian
3.
Luojukoski Aino
14 Pica-viesti 3/2019

Tarja Kamila

Ahti Saarinen

Naiset 301
1.
Inkinen Sanna
2.
Kaukola Anna-Mari
3.
Järvinen Johanna
Miehet 501
1.
Nurminen Sami
2.
Rajala Pasi
3.
Savinen Mikko
Tulevana vuonna 2020 on tikkakisojen
juhlavuosi. Kisoja on järjestetty silloin
30 vuotta. Kisojen nykyiset puuhamiehet
Jouko Peltomäki ja Ari Luostarinen ovat
päättäneet, että juhlakisoihin panostetaan
huolella tuoden siihen asiaan kuuluvaa
juhlallisuutta unohtamatta perusasiaa,
tikanheittoa
Männikkö soi
Kevään aikana toimikunta pohti, että
tapahtumaa voisi hieman uudistaa.
Ensimmäisenä uudistettiin tapahtuman
nimi,
Musiikkitapahtuma
nimi
muuttui nimelle Männikkö soi. Siihen
uudistaminen sitten jäikin ja onneksi
niin. Tapahtumaan saapui runsain

Nenna Leppänen
mitoin aivan alusta asti mukana olleita,
sekä myös paljon uusia musiikin ystäviä.
Perjantai-illan
tansseissa
soittivat
kokoonpanot, Junnu ja Hatusta vetäjät,
Taru ja taruttomat, Harppumiehet
sekä
illan
viimeisimpänä
ryhmä
Sammumattomat. Lauantain päiväjuhla
aloitettiin
yhteislaululla.
Kuoron
Männikön käpyset johdolla kajautettiin
ilmoille Jäähdyspohja valssi. Kappaleen
on Männikköläisille säveltänyt ja
sanoittanut Paavo Huhtala. Tämän
jälkeen estraadilla nähtiin duot Markku
Liukku ja Aulis Järvinen sekä Aulis
Järvien ja Seppo Onali. Kuulijoita
viihdyttivät
myös
haitaristi
Jari
Viitaniemi, Junnu huumori esityksin,
ryhmä Harpistit, Paavo Huhtala sekä
trio Jouko, Paavo ja Hietanen. Päiväjuhla
päätettiin yhteislauluihin Junnu Lepolan
johtamana.
Illan saapuessa Huvikummulla alkoivat
karaokekilpailut.
Laulajat
panivat
parastaan, sillä kilpailu jatkopaikoista
oli kovaa. Eteenkin miesten sarjassa
osallistujia
oli
runsain
mitoin.

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Männikkö soi -tansseissa illalla viihdyttivät monet kokoonpanot,
kuvassa artistina Tarja Kamila

Tässä ryhmässä tansseja tahdittaa ja laulaa Junnu Lepola
ja haitari & huuliharppuryhmä

Markku Liukun laulu ja
Harri Koskenselkä järjesti yleisölle hauskaa räppitulkinnallaan haitari soi
komeasti...

Junnu Lepolalta löytyi laulu
aiheesta kuin aiheesta

Paavo Huhtalan ”Jäähdyspohjan
valssi” soi toki tänäkin vuonna

Jouko Aho viihdytti yleisöä
varmalla otteellaan
Tuomareiden tehtävä oli siis varsin
haastava. Loppujen lopuksi tulokset olivat
selvät ja voittajalista on:
Lapset, ikä 8-12
1.
Nenna Leppänen
Naiset
1.
Tarja Kamila
2.
Anne-Mari Hiivanainen
3.
Sanna Inkinen
Miehet
1.
Ahti Saarinen
2.
Harri Koskenselkä
3.
Junnu Lepola
Venetsialaiset 30.8. – 1.9.
Nyt kiireesti pakkaamaan, niin ehditte
vielä paikalle Männikön Venetsialaisiin.
Tämä kesäkauden päättävä tunnelmallinen
tapahtuma kannattaa kokea. Loppukesän
hämärtyvän illan otamme vastaan
kokoamalla pitkän pöydän Patolammen
rantaan nyyttikestien merkeissä. Luvassa

Lauantain
aamukonsertti
huoltorakennuksen
takana
siis yhteinen ateria mitä parhaimmassa
karavaanariseurassa tervapatojen ja

monipuoliseen tarjontaansa kuuluvat
beat, twist, humppa, valssi, hidas valssi,
tango, hitaat, rokki ja suomipoppi.

Kaamos ja naamiaiset, 4.10 – 6.10

Loppusyksyn
tapahtumina
vielä
Siivoustalkoot ja aluepalaveri 27.29.9. Tekemistä riittää varmasti kaikille,
niin sisä- kuin ulkotiloissa. Samassa
yhteydessä pidetään aluepalaveri, jossa
voi kuunnella ja ottaa kantaa alueen
asioihin. Marraskuussa juhlimme myös
Isänpäivää 8.-10.11.

Tästä tapahtumasta kannattaa tulla
keräämään voimia vuoden pimeitä
ajanjaksoa
varten.
Ohjelmaa
on
varattu kaikenikäisille karavaanareille,
varsinkin erilaisia kisoja on runsaasti.
Muun muassa lapset ja aikuiset voivat
kilpailla
parhaasta
naamiaisasusta.
Vaunukunnat voivat kilpailla keskenään
tunnelmallisimmasta
valaistuksesta
sekä myös Männikön mölkyn viimeinen
osakilpailu pelataan tänä viikonloppuna.
Tansseja on myös luvassa, lauantaina
Huvipubissa viihdyttää Tanssiorkesteri
Joonas Erkkilä & Unelma. Heidän

Kun kaipaat irtiottoa arjesta ja haluat
piristystä hyvässä seurassa, tervetuloa
Vankkurimännikköön!

Pica-viesti 3/2019
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-VUOTISJUHLIEN KUVASATOA

KUTSUVIERAITA ILTAPALALLA RIIHELLÄ PE 28.6.2019

ILTATANSSIT JUHLATELTASSA A. AALTO PE 28.6.2019

PÄÄJUHLA JUHLATELTASSA LA 29.6.2019

Sujuvasanainen juontaja
/trubaduuri Juhani Viita

Liiton puheenjohtaja Olli Rusi onnittelemassa
yhdistystä luovuttaen liiton lahjan
yhdistyksemme pj Harri Järveläiselle

Myös Hämyjen (Hämeen yhteistoiminta-alueen yhteistyötoimikunta,
kuvassa) ja Caravan Huippujen edustajat tuiivat 50-vuotistervehdysten
kanssa juhlimaan kanssamme

Toimikuntalaiset ja talkoolaiset
tunnisti hyvin näyttävistä liiveistä

16 Pica-viesti 3/2019

Juhlabanderolli

Jouko Kinnunen kertoi
yhdistyksen historiasta

Virtain kaupungin
onnittelut toi valtuuston
pj Keijo Kaleva

Tampereen kaupungin ja
pormestari Lauri Lylyn
onnittelut välitti Juha Keulas

Yhdistystämme onnittelivat myös useat jäsenyhdistykset, kuvassa YdinHämeen edustajien juhlatervehdys Harri Järveläisen kädessä

Yleisöä juhlassa oli teltan täyeltä

Ruokarekasta sai ostaa maukasta
syötävää suurempaankin nälkään

-VUOTISJUHLIEN KUVASATOA

HUOMIONOSOITUKSIA JAETTIIN JUHLASSA RUNSAASTI

Huomionosoituspöydän lippu- ja standaaririvistöä

Liiton ansiolevykkeiden saajia oli kolme jäsentämme

Liiton yhdistysmerkkejä jaettiin sekä kultaisena, hopeisena että pronssimerkkeinä

Yhdistyksemme omia aktiivisia jäseniä myös muistettiin; yhdistyksemme
standaarin saajia oli useita

Yhdistyksen 50-vuotisjuhlamitali
jaettiin yli 100 ansioituneelle
jäsenellemme

Yhdistyksen viimeinen jäljellä oleva puinen
”tuplavankkurit -huomionosoius luovutettiin
Eeva Mäenpäälle

Juhlassa jaettiin myös pienoislippuja, kuvassa osa pienoislippuhuomionosoituksen saajista
Yhdistyksen lasivankkurihuomionosoituksen
saivat juhlassamme:
Leena ja Heikki Helenius
Anna-Liisa Keskinen
Kaarina ja Jouko Kinnunen
Irkka Kihlström
Rauno Saari
Marja-Terttu ja Lauri Salo
Pica-viesti 3/2019 17

-VUOTISJUHLIEN KUVASATOA

LAUANTAI-ILLAN TANSSEISSA SIMO SILMU JA YÖLINTU

Simo Silmu ja Yölintu ottivat yleisön hyvin haltuun. Oli menoa ja meininkiä aina yömyöhään

Tanssisali oli täynnä koko illan

Olutteltassa valmistaudutaan iltaan

Lentävä reportteri ”Leppis” Simo Silmua
haastattelemassa omaan Vankkuriradioomme
18 Pica-viesti 3/2019

Lipunmyyntipisteessä oli myös juhlavuoden
tarvikemyyntiä; juhlasinappia, tarroja ja tekstiileitä

-VUOTISJUHLIEN KUVASATOA

JUHLAKAHVITUSTA, SOITTOA, HISTORIANÄYTTELYÄ YM.

Männikön ”keittiö” loihti jälleen maistuvat makeat juhlapöytään
kahvituksen yhteydessä

Soittajatrio viihdytti yleisöä kahvituksen aikaan
ulkona

Kahvijono oli pitkä, mutta samalla pystyi tutustumaan näyttelyyn

Väkeä riitti, olihan juhlissamme mukana yli 600

Tiedotustoimikunta järjesti Huvikummun terassille näyttelyn yhdistyksen 50-vuotisesta taipaleesta. Mukana oli runsaasti
valokuvia, Pica-viesti -kirjat eri vuosikymmeniltä sekä erilaista materiaalia vuosien varrelta

Esitemateriaalia aina 70-luvulta lähtien

Sunnuntai-aamuna juhlaohjelmaan
kuului vielä lyhyt hartaushetki

...ja kotimatka saattoi alkaa
Pica-viesti 3/2019 19

Ensimmäiset -20 mallivuoden
uutuudet esillä Hervannassa

Vuoden 2020-mallistossa Dethleffs- ja Bürstner -mallit takavetoisilla Mercedes-alustoilla.
Useita v. 2020 Adria-malleja nopeaan toimitukseen myös Alde-nestelämmityksellä.

LMC-vaunuja hyvin
varustettuna nestekiertoisella
lattialämmöllä muutama
kappale erikoishintaan
35 900 € erillis- ja
parivuodemalleina. Nopeaan
toimitukseen myös Kabe
Royal erillisvuoteisena
tai uudentyyppisenä
etukeittiömallina.
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Varastotilanne
heti toimitukseen: eralaukko.fi

Tervetuloa
viikonloppunäyttelyyn
Lahden messujen jälkeen
28.-29. syyskuuta

Sunlight Cliff -retkeilyautot nyt mukavaan hintaan alkaen 47 490 €.
Pidempi malli myös automaattina.

a

Caravankaupan aloitus:
50 vuotta sitten saapui
Saksasta ensimmäinen
matkailuvaunu

CARAVAN ERÄLAUKKO
Ahertajankatu 7, 33720 TAMPERE
P. (03) 317 2800
Avoinna: ma-pe 9-17, la 10-14
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50-vuotisjuhlan huomionosoituslista:
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Caramba-ajojen tuloslista

Kaikki Caramba-ajoihin osallistuneet kuljettajat
Carambaa ajettiin jälleen Virroilla
10.8. viikonloppuna
Kilpailuun osallistui kaikkiaan 19
kilpailijaa.

Olof Bussman luovutti Harri
Järveläiselle SF-Caravan Väst-Nylandin
pienoislipun yhdistyksellemme
50-vuotishuomionosoitukseksi Carambakilpailun yhteydessä

Sijoitukset:
1. Elis Bussman 		
Helsinki
2. Janne Kalli		
Helsinki
3. Bror-Erik Nyholm
Helsinki
4. Ilari Lepola		
Helsinki
5. Timo Aho		
Helsinki
6. Eero Mustonen
Väst-Nyland
7. Kari Tampio
Väst-Nyland
8. Ralf Hietaniemi
Väst-Nyland
9. Kari Härkönen
Helsinki
10. Toni Westerlund
Helsinki
11. Simo Taipalus		
Kok.seu
12. Janne Lähdeviita*
Kok.seu
13. Ronny Råberg
Väst-Nyland
14. Mikko Santanen
Kok.seu
15. Ray Björklund*
Väst-Nyland
16. Lasse Vähä-Vahe
Kok.seu
17. Jari Heikkilä*		
Kok.seu
18. Joona Lähdeviita**
Kok.seu
19. Karl-Olof Grönholm*** Väst-Nyland

Auto ja vaunu ovat kovilla, kun kilpailijat
taistelevat sekunneista

Elis Bussman oli jälleen kilpailun voittaja

’ = aloittelija
**= nuoret
*** = asuntoauto
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Superviikonlopun lentis- & biitsiturnaus

V

ankkurimännikössä järjestettiin
9.-11.8. perinteeksi muodostunut

lentopallo- ja biitsiturnaus jo viidennen
kerran.Tapahtuma alkoi jo perjantai-iltana
joukkueiden arvonnalla takkatuvalla.
Pelaajia oli ilmottautunut mukaan 33 ja
uusiakin kasvoja nähtiin pelikentillä.
Joukkeet nimettiin hienosti karavaanari henkisesti

auto-

ja

vaunumerkkien

mukaan. Lentopallojoukkueita tuli kahdeksan ja biitsiin saman verran.
Pelit alkoivat lauantai-aamuna yhdeksältä

ja

palloa

lyötiin

koko

päivä

Pelaajat yhteiskuvassa

hyvässä hengessä ja fiiliksessä iltakahdeksaan saakka ratkoen joukkueiden
paremmuusjärjestys.

Kelit

suosivat

pelaajia ja saimmekin pelata auringon
paisteessa ja lämmössä koko päivän.
Suurkiitokset kuuluvatkin siis kaikille
mukana olleille sekä tietenkin sponsoreillemme LIDLille, Kemvitille, Taksi Ari
Luostariselle ja Panama-ravintoloille.
Ilman heidän tukeaan ei saataisi palkintoja
ja pidettyä pelikenttiä kunnossa.
Ensi kesänä jälleen pelataan, tulkaa
mukaan mahtavaan menoon.
Männikön Höntsääjät
Taina Hanhinen
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Vankkurimännikkö-beachillä pelit sujuivat välimerellisessä lämmössä
Tulokset 3 parasta/lentopallo
1. Hobby (Jani Tainio, Perttu
Hanhinen, Toni Ahonen, Taina
Hanhinen)
2. Bürstner (Rake Nousiainen, Sanna
Hinkkanen, Jyrki Försti, Esko Viertoma)
3. Dethleffs (Päivi Seijari, Teija
Karvinen, Tuukka Seijari, Mika Kouhia)

Tulokset 3 parasta/biitsi
1. McLouis (Jenny Nyström, Aki
Björksten)
2. Tabbert (Jarmo Rantanen, Taina
Hanhinen)
3. Cabby (Päivi Törmänen, Rake
Nousiainen)

KERÄILYHARVINAISUUS:
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N
50-VUOTISJUHLASINAPPI!
NUMEROIDUT PULLOT
TEHTY VAIN 200 KPL.
TOIMI HETI!
MA
A
Ä!
MUUT
VAIN U JÄLJELL
T
I
ERO
NUM

3,50 €

Myynnissä vain Maisansalossa ja Vankkurimännikössä

Leikkaa vuokaleipäviipaleista reunat
pois, kostuta leipiä oliiviöljyllä ja
nosta ne leivinpaperin päälle pellille.
Laita juustoviipaleet leiville ja valuta
hunajaa niiden päälle, ripottele pinnalle
pähkinärouhe. Paista leivät uunissa (noin
200 astetta) 5-8 minuuttia. Annostele
salaatti lautasille ja nosta leivät päälle.
Tarjoa esim. iltapalaksi.
KAALI-SIANLIHAVUOKA ( 4 hlö)
1 kg keräkaalia
voita tai margariinia
2 sipulia
400 g sianlihaa
suolaa, valkopippuria, kuminaa
1/2 l lihalientä
Tervehdys karavaanarit - tässä
muutama vinkki syksyiseen
ruoanlaittoon.
LÄMPIMÄT VUOHENJUUSTOLEIVÄT
SALAATTIPEDILLÄ (4 kpl)
4 viipaletta vuokaleipää
oliiviöljyä
16 viipaletta vuohenjuustoa (yksi paketti)
2 rkl juoksevaa hunajaa
1/2 dl rouhittuja saksanpähkinöitä
noin 100 g salaattisekoitusta

Leikkaa kaali ohuiksi suikaleiksi ja paista
voissa tai margariinissa. Lisää silputtu
sipuli kaaliin joukkoon. Leikkaa sianliha
pieniksi kuutioiksi ja paista pannulla.
Yhdistä kaaliseos ja sianliha, mausta
suolalla, valkopippurilla ja kuminalla.
Kaada seos uunivuokaan, lisää lihaliemi
ja muutama voinokare pinnalle. Hauduta
180 asteisessa uunissa noin tunti. Tarjoa
keitettyjen perunoiden kera.

VADELMAVAAHTO (4 hlö)
1 l vadelmia
2 dl tomusokeria
1 munan valkuainen
1/2 sitruunan mehu
(1/2 dl vadelmalikööriä)
1 dl kuohukermaa
Jätä osa vadelmista vaahdon koristeeksi.
Hienonna loput vadelmat haarukalla
kulhossa, lisää tomusokeri ja sitruunan
mehu joukkoon. Vatkaa valkuainen sekä
kerma vaahdoiksi, sekoita molemmat
vaahdot sekä halutessasi likööri soseeseen
kevyesti nostellen. Laita vadelmaseos
annosmaljoihin ja koristele kokonaisilla
vadelmilla.
Syksyisin terveisin
Pertti Antila
SFC- 21772
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Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi:
Ysitien Auto Ylöjärvellä
Tällä kertaa tutustumme hieman
lähemmin yhteen pirkanmaalaiseen
matkailuajoneuvoja myyvään liikkeeseen, Ysitien Autoon. Haastateltavana
on liikkeen matkailuajoneuvomyyjä,
pitkään alalla toiminut Marko Mäkinen.
Millainen autoliike Ysitien Auto on eli
mitä tuotteita myytte:
Marko: Valikoimissamme ovat matkailuajoneuvojen ohella myös henkilö- ja
pakettiautot. Orivedeltä löytyy myös
autohuolto sekä IKH:n ja Fixuksen
myymälät.
Miten matkailuajoneuvokauppa on
käynyt tänä vuonna:
Marko: Hyvin on käynyt. Olemme
toimineet matkailuajoneuvojen parissa
Ylöjärvellä kolme vuotta ja rakentaneet
tunnettuuttamme koko ajan paremmaksi
eli joka vuosi on ollut tähän mennessä
edellistä parempi.
Teillä on monta liikettä, missäpäin ne
sijaitsevat:
Marko: Ysitien Autolla on liike neljällä
paikkakunnalla: Tampereella, Ylöjärvellä,
Orivedellä ja Rovaniemellä. Ylöjärvelle on
keskitetty matkailuajoneuvojen myynti,
mutta myydään täällä tietysti myös
muitakin ajoneuvoja.
Miten matkailuajoneuvot ovat tulleet
liikkeenne valikoimiin:
Marko: Idea on lähtenyt toimitusjohtajaltamme, joka on ollut tekemisissä autojen
ohella myös matkailuajoneuvojen kanssa
ja kun valikoimaa on haluttu laajentaa,
niin matkailuajoneuvot ovat tulleet tällöin
mukaan sortimenttiimme. Itse olen ollut
matkailuajoneuvojen myynnissä täällä
alusta alkaen.
Mitä matkailuajoneuvomerkkejä myytte:
Marko: Matkailuautoissa edustamamme
merkki on Fordin alustalle valmistettu CI
Elliot ja retkeilyautoissa Fiat-alustainen
CI Kyros, Weinsbergin tuotteita meillä
ovat mm. Carabus- retkeilyautot ja
Weinsbergin matkailuvaunut. Ja tottakai
meillä on hyvä valikoima vaihtoautoja ja
vaunuja eri merkeistä.

26 Pica-viesti 3/2019

Marko Mäkinen
CI-matkailuautorivistön
edessä Ylöjärven liikkeessä
Teollisuustie 6:ssa
Mitkä edut näet parhaimmaksi myymissänne merkeissä:
Marko: mm. CI Elliot matkailuautomalleissa on runsas valinnanvara
eri tarpeisiin; on
parivuoteellisia,
erillisvuoteellisia ja saarekemalleja. Yksi
erikoisuutemme on mm. matkailuauto,
jossa on kuuden matkustajapaikan
lisäksi kahdeksan vuodetta, joista
yksi parivuode on mahdollista lisätä
suuren takatallin seinästä kääntyvällä
vuoderatkaisulla.Tallista on sisäänpääsy
matkailuauton sisälle. Ja auton pituus
on vain 699 cm. Matkailuautoissa Ford
tarjoaa hyvän kuusivaihteisen SelectShiftautomaattivaihteiston ja tehokkaan 170
hv moottorin sekä 5 vuoden alustatakuun.
CI Elliotissa seinät ja katto ovat lujan
lasikuidun ja puristemuovimateriaalin
sekä
lattian
Styrofoam-eristeen
ansiosta
talviolosuhteissa
lämmönja
ääneneristykseltään
erinomaisia,
runkorakenne on myös puuvapaa. CI:n
talvipakettiin kuuluu 6 000 W kaasutai diesellämmitin, eristetty vesisäiliö,
jossa sähköanturi, lämmitetyt vesiputket,
eristetty rappu sekä ohjaamon eristeverho.
Lattialämmitys on vakiovaruste.
Millainen vaihtoajoneuvovarasto teillä
on matkailuajoneuvoille:
Marko: Se tietysti vaihtelee sesonkien
mukaan, mutta keskimäärin meillä on
tarjolla 20-25 vaihdokkia.
Mitkä ovat teidän markkinointikeinonne
eli miten saatte asiakkaanne tulemaan
liikkeeseenne:
Marko: Kyllä netti nykyisin on tärkein.
Lisäksi medioitamme ovat erilaiset
kampanjat myyntikirjeineen, ilmoittelu

Ford CI Elliot 79 M pitää sisällään jopa
kahdeksan vuodepaikkaa.
sekä messut, jotka aina niiden jälkeen
aiheuttavat vipinää myös liikkeessämme.
Myyntialue matkailuajoneuvoissa on laaja
eli asiakkaita tulee pitkänkin matkan takaa.
Edellisellä viikolla myin matkailuauton
Muoniosta
tulleelle
asiakkaalle.
Matkailuauton voi luonnollisesti ostaa
myös muista liikkeistämme kuin täältä
Ylöjärveltä, mutta varastomme näiden
tuotteiden osalta on täällä.
Kuinka pitkä kokemus sinulla on
matkailuajoneuvojen myynnissä:
Marko: Neljä vuotta Ysitien Autossa,
mutta yhteensä alalta 22 vuotta.
Millainen rooli yrityksellänne on
pirkanmaalaisessa matkailuajoneuvobisneksessä:
Marko: Pirkanmaalla on hyvä keskittymä
matkailuajoneuvoja myyviä yrityksiä
eli tänne kannattaa tulla kauempaakin
valitsemaan. Olemme alueellamme yksi
alamme vahva edustaja ja sanoisinkin,
että asiakas yleensä tietää mitä haluaa.
Matkailuajoneuvoja on moneen lähtöön
ja käyttötarkoitukseen ja uskomme,
että pystymme vastaamaan useimpien
asiakkaiden tarpeisiin varsin hyvin.

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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Tule kokemaan syksyn isot ilot!

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

Venetsialaiset ja
rannaltaonginta
30.8.-1.9.2019
Upea viikonloppu
kesän päätteeksi
ilotulituksineen ja
onkikilpailuineen.
Tule hankkimaan
parhaat muistot
kesästä!

Venetsialaiset
30.8.-1.9.
Kesän päättävät upeat Männikön venetsialaiset. Pitkä pöytä
Patolammen rannassa nyyttikestien merkeissä tervapatojen ja
kynttilöiden loisteessa.

Kaamos ja
naamiaiset
4.-6.10.*)

Nyt matoa koukkuun. Rannaltaonginta on aina suosittu kesän
päätöslaji, jossa kaikki viihtyvät. Ja toiset saavat kalojakin.

Texas Holdém
4.-6.10.*)

Sani Aartela

Erilaisia kisoja runsaasti kaikenikäisille, mm. paras
naamiaisasu. Myös Männikön Mölkyn viimeinen osakilpailu.
Huvipubissa tanssit, jossa tunnelmasta vastaavat
Joonas Erkkilä & Unelma

Marianne
Kantola
Perjantai-iltana tanssitaan Sanin ja Mariannen tahtiin ja
harjoitellaan tarvittaessa Texas Holdémia klo 19.
Varsinainen pokeriottelu lauantaina pubissa alkaen klo
11.Grilli avoinna pe klo 21-23 ja la klo 14 alkaen. Tervetuloa
tähtisolistiemme ja Texas Holdemin pariin.

Siivoustalkoot ja aluepalaveri
27.-29.9.
Paikat siistiksi sisältä ja ulkoa
tapahtumarikkaan kesän jäljiltä
ennen talven tuloa.

Aluepalaveri myös
tänä viikonloppuna

syyssiivoustalkoot 19.10.

Isän
päivä
8.-10.11.

Isänpäiväkakutus 9.11.

ILAHDUTTAKAA ISÄÄ:
Tulkaa isän mukana
Maisaan. Herkullinen
isänpäiväkakutus jo
lauantaina. Viettäkää
mukava marraskuun
viikonloppu Maisassa.

Joulujuhlaa vietämme 5.-8.12. ja
vuodenvaihdetta aattona 31.12.
Kts. tarkemmat tiedot lähempänä
tilaisuutta netistä.

Iskä on
paras

Muista isää
Männikössä.
Tarjolla kahvia ja
herkullista
isänpäiväkakkua
valmiiksi tehtynä.

PIKKUJOULUA VIETÄMME 29.11. -1.12
TANSSIORKESTERINA YÖTAIVAS*)

