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JÄSENMAKSUT 2020

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

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

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 2020:
Jouko Kinnunen (pj.)
Mia Lintala
Tiina Vaskuu
Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.
Painopaikka:
Hämeen Kirjapaino Oy
Painosmäärä: 4 300 kpl
Osoitelähde:
SF-Caravan Pirkanmaa ry jäsenrekisteri
Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2020:
N:o 1 ilm. to 20.2.
aineisto pe 24.1.
N:o 2 ilm. to 28.5.
aineisto pe 30.4.
N:o 3 ilm. to 3.9.
aineisto pe 7.8.
N:o 4 ilm. to 19.11. aineisto pe 23.10.
Lehti luettavissa myös netissä:
www.sfcpirkanmaa.ﬁ -sivustolla
www.sfcpirkanmaa

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 1.1.2020 ALKAEN:
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
3 e/vrk
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella
100 e
Mittarisähkö kWh/mittari
0,2 8 e/ kWh
-min. 2 e
Lämmityssähkö
.
ei tarjolla

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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Ei-jäseniltä e
40 e/vrk
0,38 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
Lämmin kiitos SF-Caravan
Pirkanmaalle ja Mersuille
merkkipäiväni muistamisesta!
Airi Isoaho

Lämpimät kiitokset SF-Caravan
Pirkanmaalle merkkipäiväni
huomioimisesta!
Jouko Kinnunen

PYSÄHTYNEET VANKKURIT
OSOITTEENMUUTOKSET

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

Erkki Ilmari
RITOLA
s. 23.1.1946
k. 24.1.2020
SFC 80202
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Pirkanmaa ry

Sakari Lepola

Puheenjohtajalta

V

uosi ja vuosikymmen vaihtui
kovin
epätalvellisessa
säässä,
vesisade ja mustan maan pimeys
oli vallitsevana säätyyppinä. Mutta
pimeästä mennään valoa kohti ja se
antaa voimaa kestää huonompiakin
aikoja.
Vuodenvaihde
toi
myös
muutoksia yhdistyksemme toimintaan.
Syyskokous katsoi aiheelliseksi vaihtaa
yhdistyksen puheenjohtajaa ja tämä
arpa lankesi nyt minun kannettavaksi.
Kävimme Harri Järveläisen kanssa
rehdin kisan, jonka jäsenistö ratkaisi
äänestämällä. Järjestödemokratia toimii
parhaimmillaan juuri näin, jäsenistölle
annetaan mahdollisuus tehdä valintoja.
Tässä yhteydessä haluan vielä kiittää
Harria siitä pitkäaikaisesta työstä jota
hän on puheenjohtajana tehnyt. Ja
työ jatkuu nyt hallituksen jäsenenä ja
varapuheenjohtajana. Juuso Oikarinen
jäi pois hallituksen jäsenyydestä, kiitos
myös Juusolle hallitustyöskentelystä.
Muita muutoksia ei hallituksen jäsenissä
tapahtunut. Uusi hallitus on aloittanut
työnsä ja ensimmäisessä kokouksessa
valittiin
aiemmat
toimihenkilöt
tehtäviinsä. Merkittävin uusi valinta
oli taloudenhoitaja, johon tehtävään
valittiin Anu Oikarinen. Uskon, että
hallituksen sisäisellä työnjaolla ja nyt
tehdyillä henkilövalinnoilla pystymme
palvelemaan jäsenistöä sen haluamalla

tavalla.
Syyskokouksessa
käytiin
ajoittain
varsin kriittistä keskustelua yhdistyksen
toiminnasta ja vaadittiin selvityksiä
erinäisistä asioista. Jotta vastaisuudessa
näistä murheista päästään eroon, on
toiminnassamme painotettava avointa
ja oikeasisältöistä tiedottamista ja
kaiken toiminnan ja päätöstenteon
on oltava yhdistyksissä noudatettavan
hyvän hallintotavan mukaista. Tämän
toteuttamiseksi hallitus on jo aloittanut
tarvittavien toimenpiteiden valmistelun ja
toteutuksen.
SF-Caravan Pirkanmaa ry on Suomen
suurin karavaaniyhdistys ja omasta
mielestämme sen on oltava myös paras.
Tähän meillä on hyvät edellytykset.
Meillä on kaksi erinomaista aluetta
joiden palvelutaso kestää kriittisenkin
tarkastelun. Mikään ei kuitenkaan
tapahdu itsestään, vaan tekemiseen
tarvitaan tekijöitä. Kaikilla jäsenillä on
oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan
ja jokainen joka haluaa antaa oman
panoksensa tekemiseen saa siihen
mahdollisuuden. Tehdään yhdessä meistä
vieläkin parempi. Tätä kirjoitettaessa
viime vuoden tilinpäätös ei ole vielä
valmistunut, mutta huolimatta mm.
50-vuotisjuhlien kustannuksista, näyttää
alustavien tietojen perusteella siltä, että
tilinpäätöksestä tulee ihan kelvollinen.

Myös jäsenmäärässämme on pientä
kasvua, joten resurssimme tarjota
jäsenille hyvää palvelua vahvistuu hitaasti
mutta varmasti. Kevätkokouksessa 18.4.
olemme näissäkin asioissa viisaampia.
Toivottavasti
jäsenet
osallistuvat
aktiivisesti kokoukseen ja nekin jotka
eivät ole kokouksissamme koskaan
käyneet voisivat lähteä käyttämään heille
jäsenyyden antamaa päätösvaltaa ja
mahdollisuutta vaikuttaa yhdistyksemme
kehittämiseen.
Jos tästä ei talvea kohta tule niin pääsemme
suoraan kevääseen ja kesään. Luonnosta
on tullut vaikeammin ennustettava, joten
kaikkeen pitää varautua. Joka tapauksessa
olen päättänyt jättää sukset odottamaan
suosilla parempia hiihtokelejä.
Koska
karavaanarielämään
kuuluu
oleellisesti reissaaminen, on matkustamisen tarvetta harkitessa syytä noudattaa
Ralph L. Woodsin ohjetta: ” Jos passikuvasi
on aivan näkoisesi, olet matkan tarpeessa”.
Hyvää alkanutta vuotta !
Sakari Lepola
puheenjohtaja
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MAISAN KUULUMISIA

Puhu pukille - kyllä pukki kuuntelee

Pukki ja kiltit tontut joulun trendiväreissä

Anu ja Juuso palkittavina pitkäaikaisen
aluevetäjyyden lähtötunnelmissa

PUUROJUHLA

Onneksi joulupäivän iltana saatiin lunta,
joten voidaan todeta, että loppu hyvin
kaikki hyvin.
Vielä iso kiitos kaikille mukana olleille
karavaanareille.

UUSIEN ALUEVETÄJIEN TERVEISET

P

uurojuhlaa vietettiin joulukuun
alussa. Perjantaina saimme nauttia
musiikista Sami`s PigBandin tahtiin.
Lauantaina oli perinteiset joulumyyjäiset
ja lasten ja lastenmielisten pipareiden
koristelu. Todella maistuvaa riisipuuroa
meille valmisti Marinjo ja Janne.
Joulupukkikin saapui maisassa paikalla
olleita lapsia ilahduttamaan. Aito ja
alkuperäinen Maisan oma tiernahenkilöesityskin
nähtiin
pitkästä
aikaa.
Kausipaikkalaiset
olivat
muistaneet
myös lahjakortilla pitkään aluevetäjinä
toimineita Anua ja Juusoa.
JOULU JA UUSIVUOSI MAISASSA
Joulu 2019 Maisansalossa oli meille
tuleville aluevastaaville ensimmäinen
koskaan.
Aattona
saimme
kaikki
nauttia
perhesaunojen pehmeistä löylyistä niin
rantasaunassakuin Pentti-saunassakin.
Alueella oli hieman yli 20 karavaanaria
viettämässä joulua vaunuillansa.
Joulupäivänä kokoonnuimme porukalla
Maisatupaan joulutorttu- ja piparikahville,
sekä glögille.
Joulun tunnelmasta ei puuttunut mitään,
ellei lasketa lumetonta maata sellaiseksi.
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Uudenvuoden vastaanotto oli ajoittunut
tällä kertaa liki keskelle viikkoa.
Onneksi kuitenkin alueellamme oli suhteellisen mukavasti väkeä.
Pubi oli tottakai auki illasta yöhön
karaoken merkeissä. Maisansalon perinteitä noudattaen ammuimme ilotulitteet
puolenyön
aikaan
vuosikymmenen
vaihtumista juhlistaaksemme.
Kaikilla ei ihan ollut rakettien ampumissäännöt selvillä, kun niitä ammuttiin
vaunualueen sisäpuolella ja keskellä yleisöjoukkoa puoliltaöin.
Toivommekin
tulevaisuudessa,
että
annettuja ohjeistuksia noudatetaan. Ne on
kuitenkin annettu meidän kaikkien
karavaanareitten turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Kuten olette jo kuulleet, on Maisansalon
aluevetäjäpariskunta
vaihtunut.
Vuosikymmenen vaihtuminen olikin
uudelle
alueisännälle
suhteellisen
tapahtumarikas kokemus. Vuoden 2020
ensimmäinen kuukausi kuljetaan käsi
paketissa ja opetellaan uusia aluevastaavan
tehtäviin liittyviä asioita. Tähän uuteen
tehtävään lähdemme innolla ja suurella
kiitollisuudella vanhoja aluevetäjiä Anua
ja Juusoa kohtaan. Saappaat ovat suuret
täytettäväksi, joten haastetta piisaa. Ilman
heidän tukeaan ja oppejaan tämä ei olisi

Haluamme toivottaa kaikille Maisansalon
karavanalueen kausipaikkalaisille ja
vieraileville
karavaanareille
oikein
menestyksekästä vuotta 2020!
Päivi ja Ilpo Pekkanen

Ilpo-aluevetäjän kipsinen startti uuteen
vuoteen

MAISAN KUULUMISIA

Perinteitä kunnnioittaen - Maisan joulunäytelmä
luntakaan ollut.
Lautapeli-tapahtumaa oli tänä vuonna
ihmettelemässä myös toimittaja Caravanlehdestä.

ollut mahdollista. Myös Maisansalossa
toimivat
toimikuntalaiset
ja
aputoimikuntalaiset saavat ja ansaitsevat
suuren kiitoksen kaikesta tuesta ja avusta,
jota olemme saaneet ja jota jatkossakin
tulemme tarvitsemaan.
Maisansalon
alueen
kehittämistä
haluamme jatkaa edelleenkin lapsiystävälliseen
suuntaan.
Toivomme
avointa keskustelua kehitysideoista ja
suunnitelmista.
Myös
erilaisten
kehityskohteiden
toteuttamisessa toivomme jäsenistöltä
reipasti
osallistumista.
Yhdessä
tekeminen on parasta sosiaalista kanssakäymistä.
Kevättä ja kesää odotellen!!!
Päivi ja Ilpo Pekkanen
Maisansalon aluevastaavat 2020-

Pisimmän
pelisession
pelasi
pokeriporukka, joiden peli jatkui
lähemmäs kuusi tuntia. Kukaan ei pelissä
sentään hävinnyt matkailuajoneuvoaan!

LAUTAPELI-ILTAPÄIVÄ 25.1.
Maisan tammikuinen lautapeli-iltapäivä
oli järjestyksessään kuudes laatuaan. Se
on vakiinnuttanut asemansa, ja pelaajia
oli paikalla kohtuullisesti. Alunperin
tapahtuman ajatus oli viettää mukavaa
yhteistä aikaa sisätiloissa, kun ulkona
paukkuvat keskitalven pakkaset. Tänä
vuonna tosin eivät paukkuneet, eikä

Korttipelin lisäksi tapahtumassa eräs
ryhmä pelasi Carcassonne -korttipeliä,
yksi ryhmä selitti sanoja Alias -nimisen
pelin tiimellyksessä. Uuno-kortitkin
olivat käytössä.
Osa porukasta oli ihan vain seurailemassa
muiden pelaamista ja nauttimassa
tunnelmasta. Niin - ja Maisan grillin
antimista!
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Caramba-kausi alkaa taas

Kuvassa viime vuoden Caramba kuljettajia ryhmäkuvassa Vankkurimännikössä
Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän ja matkailuauton käsittelystä
kiinnostuneille karavanareille tarkoittua kilpailutoimintaa. Matkailuautolla
ajettaessa on käytössä sama rata ja samat säännöt kuin vaunuyhdistelmällä.
Jokiainen kilpailija ajaa omalla autolla.
Caramba-cupissa kilpaillaan miesten, naisten, nuorten, aloittelijoiden ja
ikämiesten sarjassa. Nuorten sarjassa ikäraja on 25 vuotta ja ikämiessarjassa 65
vuotta. Aloittelijoiden sarjassa saa kilpailla kaksi vuotta, mutta yleiseen sarjaan on
mahdollista siirtyä aikaisemminkin.

CARAMBA CUP

S

M-kilpailussa on miesten, naisten,
nuorten ja ikämiesten sarja.
PM-kilpailussa on miesten, naisten ja
nuorten sarja.

Neljä osakilpailua käsittävään Carambacupiin voivat osallistua kaikki SFCaravanin jäsenet. Caramba-cup
-tuloksissa huomioidaan kolme parasta
kilpailua. Kilpailuun osallistumalla saa
kokemusta carambakuvioiden ajamisesta.
Kilpailussa ajetaan kaksi erää, joissa on
kolme ratakuviota erää kohti. Jokainen
kilpailija ajaa omalla autolla. Kilpailussa
käytettävä vaunu on yksiakselinen,
leveydeltään 2,05 - 2,35 metriä ja
kokonaispituudeltaan 6,00 - 7,20 metriä.
Matkailuauton on oltava pituudeltaan
vähintään 6,50 metriä. Peruutuskameran
käyttö on kiellettyä, eikä retkiautolla ajoa
sallita.
6 Pica-viesti 1/2020

Talvi Caramba avaa kauden 22.2.
Rajamäellä, treffipaikkana Sääksin
leirintäalue.
1. osakilpailu ajetaan 2.5. Jämijärvellä,
treffipaikkana Jämikeskus
Ehdolla olevat kuviot:
3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18
2. osakilpailu ajetaan 16.5. Paraisilla,
leirintäpaikkana Solliden Camping.
Ehdolla olevat kuviot: 1, 2 , 4, 7, 8, 10, 14,
15, 16, 21
3. osakilpailu ajetaan 15.8. Virroilla,
treffipaikkana Vankkurimännikkö.
Ehdolla olevat kuviot: 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13,
15, 19, 20
4. osakilpailu ajetaan 5.9. Kokemäellä,
treffipaikkana Pitkäjärven leirintäalue
Ehdolla olevat kuviot: 2, 5, 7, 9, 11, 12,
13, 14, 17, 21

SM-KILPAILUT ajetaan Lahdesa 22.5.
Treffipaikkana Jokimaan ravikeskus.
Suomenmestaruuskilpailu on samalla
karsintakilpalu Pohjoismaiden
mestaruuskilpailuun. Yhdistysten
ajotaitotoiminnasta vastaavia pyydetään
lähettämään sitovat ilmoittautumiset
10.5.2020 mennessä osoitteella
olof.bussman@karavaanarit.fi
PM-KILPAILUT ajetaan Pohjoismaisten
Karavaanipäivien yhteydessä Kuopiossa
6.-10.7.2020.
Lisätietoa carambaharjoittelusta saat
yhdistyksesi ajotaitotoiminnasta
vastaavalta henkilöltä sekä liiton
carambavastaavalta Olof Bussmaniilta:
olof.bussman@karavaanarit.fi,
puh. 050 569 1511

SF-Caravan ry:n
jäsenyhdistysten
jäsenten
ikärakenne
31.12.2019

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

VIRTOPESUSSA KARAVAANARIKORTILLA
HENKILÖAUTOJEN, MATKAILUVAUNUJEN JA
MATKAILUAUTOJEN PESUISTA
- 10 % ALENNUS

Kurkkaa lisää: www.esarent.ﬁ
Soita 0400 639 638
myynti@esarent.ﬁ

Vuokraa uusi
matkailuajoneuvo Kangasalta

R ENT

ESA

www.esarent.fi

Tee mieliinpainuva caravanretki uutuuttaan hohtavalla matkailuautolla tai -vaunulla.
Vielä vapaana viikkoja myös kesä-, heinä- ja elokuussa.
Voit vuokrata auton viikonlopuksi, viikoksi tai pidemmällekin jaksolle.
Valitse näistä suosikkisi:
Adria Altea -sarjan matkailuvaunut
590 €/viikko
Adria Twin Plus -sarjan retkeilyauto 1 190 €/viikko
Adria Matrix -sarjan matkailuauto
1 290 €/viikko (kuvassa)

UPEA ETU PICA-VIESTIN LUKIJALLE:

Vähintään viikon pituiselle vuokraukselle 249 € arvoinen Premium-paketti käyttöösi
matkalle mukaan. Sisältää mm. retkituolit, pöydän, kemikaaleja, kaasua ja paljon
muuta reissulla tarpeellista. Mainitse varatessasi tunnus: “Pica”.
Tarjous on voimassa 30.10.2020 asti.
Pica-viesti 1/2020
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Riittääkö Sinulle jatkossa Pica-viesti
sähköisenä versiona: https://www.sfcpirkanmaa.fi/yleista/pica-viesti/tai kausipaikkalaisena otat lehden mukaasi joko
Maisansalosta tai Vankkurimänniköstä

ILMOITA SÄHKÖPOSTILLA:
jouko.kinnunen@ideatutka.com

jos haluat jatkossa vain sähköisen version
Pica-viestistä eli ilmoitus tulee lehden
ilmestymisestä sähköpostiisi ja siinä olevalla
linkillä pääset lukemaan lehden.

Jos haluat noutaa
lehden jatkossa

Maisansalon tai Vankkurimännikön toimistosta, niin ilmoita siitäkin em. sähköpostilla.

Ducato-alustaisten ajoneuvojen
huoltoa ja korjausta kokemuksella
vuodesta 1990.
TAMPERE

Aarporankatu 8
33840
P. (03) 265 4064
040 758 2969
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2020
Tapahtumakalenteri
M = Maisansalo V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu

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

HELMIKUU
21.-23.2. Pilkkikilpailu
Pilkkikilpailu, orkesteritanssit*),
22.2.
lapsille elokuvailtapäivä la
24.2- 01.3.Hiihtolomaviikko
Lapsille ja lapsenmielisille
ohjelmaa koko viikon ajan.
24.2.-01.3. Hiihtolomaviikko (vko 9)
- kevyt päivittäinen ohjelma
MAALISKUU HUHTIKUU
9.-13.4.
Pääsiäinen (orkesteri)
10.-13.4. Pääsiäinen (orkesteri)
TOUKOKUU
31.4.-03.5. Wappuna orkesteri
01.-03.5. Vappu, siivoustalkoot ja
aluepalaveri
08.-10.5. Äitienpäivä		
16.5.
Siivoustalkoot ja aluepalaveri
KESÄKUU
12.-14.6. Lastentapahtuma
18.-21.6. Juhannus (orkesteri)
18.-21.6. Juhannus
HEINÄKUU
17.-19.7. Tikkakisat - 30 v juhlakilpailu
24.-26.7. Super-vkl: Lentopallo- ja saunatapahtuma + Hämykaraokekarsinta
Lastenjuhla, ajankohta tarkentuu lähempänä
31.7.02.8 Rosvopaistihäpeninki		
ELOKUU
07.-09.8.
Caramba-osakilpailu		
14.-16.8.
Hämy-karaokefinaali
28.-30.8.
Venetsialaiset
SYYSKUU
18.-20.9.
Siivoustalkoot, aluepalaveri ja
peli-/pokeri-ilta
24.10
Siivoustalkoot ja aluepalaveri
LOKAKUU
02.-04.10. Kaamoskemut (orkesteri)
24.10.
Siivoustalkoot ja aluepalaveri
30.10-1.11 Valojuhla (orkesteri)
MARRASKUU
06.-08.11.
Isänpäivä			
JOULUKUU
04.-06.12.
Isänmaalliset iltamat ja pikkujoulut (orkesteri)
5.12.
Joulupuurojuhla
31.12.-3.1. Uusi Vuosi (orkesteri)
21.12.
Uusi Vuosi

M
M
M
V
M*)
V*)
M*)
V
M, V
M
V
V*)
M
V
V
M
M
V
V
V, M
V
M
V
M
M
M, V
V*)
M
V*)
M

Syyskokous Ruovedellä

S

uuren ennakkokiinnostuksen
johdosta yhdistyksen syyskokouksen
paikkaa vaihdettiin viime syksynä.
Näytti siltä, että emme olisi mahtuneet

ennakkoon suunnitellulle kokouspaikalle
Virtain Kisapirtille, joten kokous
siirrettiin Ruoveden yhtenäiskoululle
16.11.2019.

Eikä ennakointi ollutkaan turha, sillä
kokoukseen saapui 189 äänioikeutettua
jäsentä sekä myös perheenjäseniä eli
väkeä oli ennätyksellisesti reilusti yli 200
henkeä.

Vuoden 2020 hallitus: alarivi vasemmalta Sakari Lepola, Harri Järveläinen, Heikki Lahtinen, Juha Keulas, Markku Hölli
ylärivi vasemmalta Tiina Vaskuu, Pasi Sivula, Timo Vaahto ja Ilpo Pekkanen.

Kokousväkeä Ruoveden yhtenäiskoulun juhlasalissa

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
Sakari Lepola
Kokouksessa valittiin neljän erovuoroisen
jäsenen tilalle hallitukseen Harri
Järveläinen
(ed.
puheenjohtaja),
sekä
uudelleen Ilpo Pekkanen,
Heikki Lahtinen ja Tiina Vaskuu.
Puheenjohtajaäänestyksessä
olivat

Sakari Lepola ja Harri Järveläinen, jossa
äänet jakautuivat 107-82 Sakari Lepolan
hyväksi.
Yhdistyksen
jäsenmaksut
pidettiin
ennallaan, muista maksuista mittarisähkön hintaa nostettiin yhdellä sentillä/
kWh eli 0,28 euroon kilowattitunnilta.
Kokouksen
alussa
Tampereen
kaupungin projektikoordinaattori Pekka
Peltonen esitteli Teiskon matkailullisia
suunnitelmia sen eri alueiden osalta, joita
on ideoitu myös paikallisten yrittäjien
ideapalavereissa ja työpajoissa.

Keskustelu kokouksessa kävi vilkkaana
mm. eri korvauksista ja kustannuksista.
50-vuotisjuhlien kustannukset aiheuttivat
keskustelua puolesta ja vastaan. Kuitenkin
juhlavuodesta kokonaisuutena todettiin,
että 50-vuotisjuhlat olivat kaiken
kaikkiaan onnistuneet ja niistä saatiin
hyvää positiivista palautetta. Juhlan
kustannuksista huolimatta yhdistyksen
talous pysyi tasapainossa ja vuoden
kokonaistulos jäi hyvin plussan puolelle.
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GEOKÄTKÖILYÄ JA
MUITA TALVEN TOUHUJA

S

ydäntalven aika on rauhallista
leirintäalueella. Tämä on myös
loistavaa aikaa vaikkapa pienelle matkalle
arjen kiireistä rauhoittumiseen ja pienelle
lomalle leirintäalueelle. Koska oikea
luminen talvi odottaa vielä saapumistaan,
talviseen ulkoiluun voisi harkita uusia
tuulia, joten tässä yksi ehdotus.
Miltäpä kuulostaisi Geokätköily? Mikäli
laji on uusi, niin tässä pieni esittely.
Geokätköily on hauska ja seikkailullinen
koko
perheen
ulkoiluharrastus.
Tapoja harrastaa on yhtä paljon kuin
harrastajia ja jokainen löytää lajista
itselleen
mielenkiintoisia
puolia.
Geokätköily sopii niin luonnossa
liikkujalle, elämyksiä etsivälle, historiasta
kiinnostuneelle, veneilijälle, kiipeilijälle,
älyllisiä haasteita hakevalle, tekniikasta
kiinnostuneelle kuin kuntoilijallekin.
Alkuun pääsee helposti. Jos puhelimessa
on GPS-paikannus, voi etsiä kätköjä
sovelluksen
avulla.
Vaihtoehtoisesti
voi etsiä geokätköjä erillisellä GPSlaitteella. Vankkurimännikön läheisessä
ympäristössä sijaitsee useita löytäjäänsä
odottavia kätköjä ja niitä voi luoda myös
itse. Mikäli uusi harrastus kiinnostaa, niin
lisätietoja saa netistä sivuilta
https://geokätköt.fi/

Geokätköt ovat mitä mielenkiintoisimmissa
paikoissa
Vaikka itse alueella sydäntalven aika
näyttää hiljaiselta, voisiko sanoa, että se
on silmän lumetta. Taustalla tapahtuu
jo paljon. Nyt on mitä parhainta aikaa
suunnitella tulevaa kautta ja tehdä
pieniä kunnostuksia. Pieni uudistus
onkin jo valmistumassa asiakkaiden
vastaanottotiloihin. Vanhat tilat olivat
auttamattomasti liian pienet, eteenkin
10 Pica-viesti 1/2020

tapahtumien aikana, kun samassa tilassa
hoidettiin niin asiakaspalvelua, kuin
muita tapahtumiin liittyviä toimintoja.
Pienellä seinien ja eri toimintojen uudella
järjestelyllä saadaan tilat toimivimmiksi
ja samalla lisätään toimikuntalaisten
työviihtyvyyttä.
Uudet aluevetäjät Tuula Aronen ja Matti
Mäkelä ovat aloittaneet toimintansa
vuoden alusta. Vaikka molemmat ovat
olleet mukana toimikuntatehtävissä viime
vuosina, silti uusien tehtävien haltuunotto
ottaa oman aikansa. Mutta mikä
mukavinta, tukena jatkavat viime vuosina
vetäjinä toimineet Eeva Mäenpää ja
Heikki Lahtinen.
Alueella on myös kovin ilahduttu siitä,
että nuorisotoimikunnan toiminta on
alkanut taas viriämään. Ensi askeleita
otettiin jo viime vuoden puolella, jolloin
Huvikummun nuorisotilaan tehtiin
viihtyvyyttä lisääviä pieniä hankintoja.
Lisäksi nuoret ovat jo olleet mukana
tapahtumajärjestelyissä, joka onkin varsin
tärkeä apu varsinaiselle toimikunnalle.
Tulevan vuoden toiminta on vielä
suunnitteluvaiheessa, ja etukäteen on
myös mietitty miten hankinnat ym.
rahoitetaan, joten hyvä tästä tulee.
Tulevat tapahtumat
24.2 .– 1.3. Hiihtoloma
Vankkurimännikkö tarjoaa ohjelmallista
hiihtolomaviikkoa ilmoista riippuen.
Tämä tuokin haasteita aluevetäjille ja
toimikuntalaisille, mutta huolet pois.
Idearikkautta riittää, joten hauskaa
tulee varmasti olemaan. Lisäksi tiedoksi
laskettelusta pitäville, mikäli säät eivät
tästä enää hullummaksi mene, niin lähellä
sijaitseva Pukkivuoren laskettelukeskus
on avoinna. Mielessä voi pitää myös tuon
geokätköilyn, siitähän voisi olla mukavaa
ajankulua perheen kesken metsän
siimeksessä. Mutta ilmoista viis, se on
varmaa, että ainakin karaokea pääsee
laulamaan viikonloppuina ja mahdollisesti
myös viikolla, jos niin tahdotaan.
10.-13.4. Pääsiäinen
Tätä alkavan kevään huikeaa tapahtumaa
vietetään
Vankkurimännikössä
perinteisin menoin. Ohjelmaa on
runsaasti etenkin lapsille. Luvassa on
virpomisoksien askartelua, ja tietenkin

se niin suosittu noitakulkue. Männikön
mölkkyä odottaville tiedoksi, että
ensimmäinen osakilpailu starttaa myös
tällöin. Pääsiäislauantaina Huvipubissa
on orkesteritanssit. Mutta sitä ennen
on porukalla nautittu kokon loisteesta
hämärtyvässä kevätillassa.
1.-3.5. Vappu, siivoustalkoot
ja aluepalaveri
Tämä viikonloppu on varsin monipuolinen, ohjelmaa on varmasti joka
makuun. Ensin iloista vappuhulinaa,
heti perään keväistä energiaa voi purkaa
siivoustalkoiden merkeissä ja vielä lopuksi
asiapitoisempaa menoa aluepalaverin
merkeissä.
8.-10.5. Äitienpäivä
Tätä tärkeää päivää juhlistamme juhlavien
kahvitarjoilun merkeissä.
Muuta
Kaikista tapahtumista on tarkempaa
tietoa lähempänä tapahtumaa yhdistyksen
netti- sekä Facebook-sivuilla. Alueella
tapahtuu myös muulloin kuin varsinaisina
tapahtumaviikonloppuina. Huvipubissa
järjestetään tietokilpailuita, jossa voi
testata nippelitietoa. Aihealueet milloin
mitäkin, riippuu paikallisen ”Otilan”
mielentilasta. Voittajajoukkue vuonna
2019 oli Männikön viisaat. Lisäksi
karaoketanssit ovat mahdollisia, mikäli
innokkaita laulajia ilmestyy paikalle.
Menneitä muistellen
Pikkujoulu
Voisi sanoa, että lumi yllätti karavaanarit
parahiksi pikkujoulun ajaksi. Lunta oli
niin paljon, että se mahdollisti mahtavat
leikit lapsille lumikasoissa myllertämiseen.
Ja kyllä se luminen maisema toi ihanan
tunnelman koko tapahtumaan. Lumisten
leikkien lisäksi lapsille oli järjestetty
paljon mukavaa tekemistä. Ehkä yksi
hauskimmista oli pipareiden koristelu
ja niiden maistelu kavereiden kanssa.
Vaikkapa koristelu sujui rauhallisesti, sen
kyllä huomasi, että illan odotetuimman
vieraan saapumista jo vähän jännitettiin.
Ja se vieras oli tietenkin itse joulupukki.
Kyllä hänet sitten otetiinkin hyvin
vastaan, hänelle mm. laulettiin ja pääsipä
joku onnellinen syliinkin istumaan.
Unohtumaton hetki siis.

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Aikuisempaan makuun oli varmasti taas
niin herkullinen jouluateria. Mikä oli
parasta, se on mahdotonta kertoa, niin
paljon kehuja kuului eri ruuista, ”niin
herkullista se lohi, mutta tämä kinkku,
voiko olla parempaa, ja nämä laatikot,
salaatit ja hei tämä jälkiruoka, nam, niin
herkullista kaikki”. Kiitokset siis vielä
kerran keittiölle ja kokeille.
Lauantai-illan
päätteeksi
Huvipub
oli ääriään myöten täynnä iloisia
karavaanareita, jotka tanssivat Yötaivasorkesterin tahtiin. Kyllä jäi taas tästä
tapahtumasta mukavat muistot.
Uusivuosi
Tapahtuman ajankohta osui harmillisesti
keskelle
viikkoa,
joten
kaikkien
halukkaiden ei työkiireiden vuoksi ollut
mahdollista osallistua tapahtumaan.
Kuitenkin väkeä paikalla oli kohtuullisesti
ja
tanssiorkesteri
Ansari
siivitti
karavaanarit uudelle vuosikymmenelle.
Vuoden vaihde on myös se hetki,
jolloin muistellaan menneitä ja tehdään
katsaus
tulevaan.
Näin
tapahtui
myös Männikössä. Tehtävät jättävät
aluevetäjät kiittivät menneestä ja uudet
vetäjät esittelivät ajatuksiaan tulevasta.
Männikössä on myös tapana valita
vuoden toimikuntalainen. Äänioikeus
on kaikilla alueen kausipaikkalaisilla.
Vuonna 2019 vuoden äänestyksen voitti
aina iloinen ja ahkera Jaana Kulmala.
Onnea Jaanalle ja kiitokset kaikkien
puolesta vielä näin lehden välityksellä.

Alpo, kinkut ja kiviarinauuni

Tane, Jouko ja lohet

Piparien koristelua

Tytöt joulupukkia tervehtimässä

Pääkokki Päivi

Joulupukin sylissä

Pikkujouluruokailu
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Vuoden toimikuntalainen, Jaana, Joken halauksessa

Heikki Lahtinen esittelemässä Männikön uudet aluevetäjät:
Tuula Aronen ja Matti Mäkelä

Jouko Venäläinen lumen koeajoon lähdössä

Kaupat on tehty. Harri Kangaspusu ja Jouko Venäläinen
uuden koneen luovutustilaisuudessa.

MÄNNIKÖN UUSI TEHOKONE
Vankkurimännikköön on viimein saatu uusi lumikone. Koneen
toimittaja on paikallinen yritys, joka toimii Visuvedellä. Myyjä
Harri Kangaspusu oli erittäin tyytyväinen valintaamme uuden
koneen hankintaa koskien ja vähintäänkin yhtä tyytyväinen oli
koneen vastaanottaja ja käyttäjä, Männikön kiinteistövastaava,
Jouko Venäläinen Joukon mielestä nyt ei tarvitse käyttää
vierasta konepalvelua lumitöissä eikä maanparannustöissä,
sillä kaikki hoituu nykyisellä koneella, joka on jokusen verran
isompaa kaliberia kuin vanha palvelija, Avant, joka alkoi olla
jo tiensä päässä alueen kasvaessa ja tarpeiden lisääntyessä.
Vankkurimännikössä päästiin heti tositoimiin koneen saapuessa,
12 Pica-viesti 1/2020

lunta on tullut 30 cm viikon aikana, jota uusi
kone siirtää vaivatta huomattavasti pienemmällä
kulutuksella ja myös hieman ripeämmin. Koneen
mukana saatiin taittuvasiipinen alueaura, kauha ja
trukkipiikit, joten Molokkien siirtokin käy kätevästi.
Vankkurimännikössä ollaan yleisesti tyytyväisiä
uuden koneen saantiin ja vielä tyytyväisempiä ovat
sen kuljettajat Jouko Venäläinen ja Ossi Anttolainen,
joten lumista lopputalvea toivovat tyytyväiset
kuljettajat.

2020 UUTUUDET OVAT SAAPUNEET
Hyvin varustellut CI Elliot -matkailuautot Ford-alustalla, Weinsbergin retkeilyautot ja Knaus matkailuvaunut sekä -autot
saatavilla Ylöjärven myymälästämme nopealla toimituksella. Autot saatavilla myös automaattivaihteistolla!

Tämä
Weinsberg 450FU
IceWater

CaraBus
600MQ automaattivaihteistolla

NYT HINTAAN

19 900 €

NYT VAIN

49 900 €

Knaus
500KD
Silver Selection

NYT HINTAAN

25 100 €

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

Teollisuustie 6 (Maskun halli) 33470 Ylöjärvi l p. 03 730 3993 l ark. 10-17.30, la 10-14
www.ysitienauto.fi

@ysitienauto

@ysitienauto

TAMMIKUU 2020

Tiedote
hallituksen päätöksistä
Hallituksen jäsenten ja
toimihenkilöiden työnjako
Puheenjohtaja:
Sakari Lepola
Varapuheenjohtaja:
Harri Järveläinen
Yhdistyksen sihteeri:
Irkka Kihlström
Jäsenkirjuri:
Tiina Vaskuu
Hallituksen kokousten sihteeri:
Tiina Vaskuu
Viestintä- ja PR-henkilö:
Jouko Kinnunen
Taloudenhoitaja:
Anu Oikarinen
Kassajärjestelmät ja IT-vastaava:
Juuso Oikarinen
Koska yhdistyksellä ei ole ollut sääntöjen
mukaista taloudenhoitajaa, päätettiin
nyt valitulle taloudenhoitajalle seuraava
työnkuva:
- Hoitaa yhdistyksen taloutta tehtyjen
päätösten mukaisesti ja esittelee
talouteen liittyvät asiat (tilinpäätöksen,
talousarvion, laskelmat jne.) yhdistyksen
kokoukselle
- Hyväksyy laskut, joita ei ole määrätty
puheenjohtajan tai hallituksen päätöksen
mukaan muiden hyväksyttäviksi
- Vastaa kirjanpitokirjojen ja
tositemateriaalin säilyttämisestä ja
arkistoinnista.
- Valmistelee yhdessä hallituksen kanssa
talousarvioesityksen syyskokoukselle
- Huolehtii muista hallituksen hänelle
antamista tehtävistä
- Esittelee talousasioita hallitukselle ja
raportoi taloudesta
Hallituksen muita tehtäviä, joille
valitaan vastuuhenkilöt
Caravan Huiput:
Harri Järveläinen
Hämyt YT:
Heikki Lahtinen
Maisansalon yhdyshenkilö:
Ilpo Pekkanen
Vankkurimännikön yhdyshenkilö:
Pasi Sivula
Laki- ja järjestysasiat, alkoholilupaasiat: Harri Järveläinen
Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja:
Jouko Kinnunen
Vakuutusasiat: Juha Keulas
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SF-Caravan ry, -ehdokkaat
liiton puheenjohtajaksi ja
liittohallitukseen
vuosille 2020–2023
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n ehdokas
liiton puheenjohtajaksi on nykyinen
puheenjohtaja Olli Rusi.
Liittohallitukseen ehdokkaamme on Harri
Järveläinen.
Tässä yhteydessä keskusteltiin tarpeesta
tehdä yhdistykselle vaalijärjestys kaikkia
henkilövaaleja varten. Asiaan palataan
myöhemmin.
Hallitusjäsenten ja muiden
toimihenkilöiden kulukorvaukset
vuodelle 2020
Hallituksen ja toimihenkilöiden palkkiot
ja toimikuntaetuudet pidetään ennallaan
ja ovat samat kuin 2019. Kululaskut
hyväksyy yhdistyksen taloudenhoitaja,
paitsi taloudenhoitajan kulut, jotka
hyväksyy puheenjohtaja.
Palkkiosta päättäminen vuodelle 2021
ja siitä eteenpäin
Hyvän hallintotavan mukaan yhdistyksen
hallitus on jäävi päättämään omista
palkkioistaan ja eduistaan.
Vuoden 2021 osalta ja siitä eteenpäin
menetellään niin, että hallitus tekee
palkkioista esityksen ja yhdistyksen
syyskokous tekee niistä päätöksen.
Muista, kuin hallituksen jäsenten omista
palkkioista ja eduista päättää hallitus.

Kokouspaikkojen valinta tehdään
tarvittavan tilankäytön ja kokoustekniikan
perusteella sekä jäsenten osanottomahdollisuus huomioon ottaen.
Mahdolliset yhteiskuljetukset kokouksiin
järjestetään alueiden toimesta
aluetoimikuntien päätöksellä ja niiden
kustannukset katetaan alueiden
budjetista.
Hallituksen päätöksistä
tiedottaminen
Hallituksen keskeisistä päätöksistä
laaditaan tiedote, joka toimitetaan
alueille ja julkaistaan Pica-viestissä ja
yhdistyksen nettisivuilla.
Työkoneen uusiminen
Päätettiin hankkia Vankkurimännikköön
loppuun käytetyn Avant- työkoneen
tilalle QuattroX 850 pyöräkuormaaja
leasingsopimuksella.
Varoitus kolmelle henkilölle
Päätettiin antaa kirjallinen varoitus
kolmelle henkilölle sopimattomasta
käyttäytymisestä Maisansalossa
31.12.2019.
Lisätietoja:
Sakari Lepola
puheenjohtaja
p. 0400 425198

Osallistuminen messutapahtumiin
Alueet voivat toimikuntien päätöksellä
järjestää toimintavuoden aikana jäsenille
kuljetuksen yhteen karavaanitoimintaan
liittyvään messutapahtumaan aluetta
kohden. Järjestelyistä ja toteutuksesta
vastaavat alueiden toimikunnat ja
kulut kohdistetaan alueiden budjettiin.
Toimikuntien niin päättäessä osallistujilta
voidaan periä osallistumismaksu ja alueet
voivat toteuttaa matkan yhteistyönä.
Yhdistyksen sääntömääräiset
kokoukset
Kevätkokous: lauantai 18.4.2020
Kokoushotelli Murikanranta Oy,
Kuterintie 226, Terälahti
Syyskokous: lauantai 14.11.,
paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kellonajat ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kuva hallituksen tammikuun
kokouksesta, jossa mukana olivat myös
Vankkurimännikön ja Maisan uudet
vetäjät (VM Tuula Aronen ja Matti
Mäkelä, MS: Ilpo (myös hallituksen jäsen)
ja Päivi Pekkanen)

Kokoushotelli Murikanranta

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n sääntömääräinen kevätkokous
lauantaina 18.4.2020 Kokoushotelli Murikanrannassa, Kuterintie 226, Terälahti
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
• hallituksen laatima toimintakertomus,
tilit ja tilintarkastajan lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta.

• päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.
• kokoukselle esitetyt asiat.

OHJELMA:
• klo 12.00 kahvitarjoilu ja
jäsenkorttien tarkastus
• klo 13.00 kokous alkaa

Ehdotus kokouksen käsiteltäviksi
esitettävästä asiasta tulee toimittaa
yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi,
kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi
ennen kokousta.

TERVETULOA!
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
Hallitus

Huom! Omien alkoholijuomien tuominen ja niiden nauttiminen kokouspaikalla on ehdottomasti kielletty.

Pirkanmaan Autotaito Oy

• huollot
• matkailuautohuollot
• ilmastointihuollot ja -korjaukset
• maalaukset ja kolarikorjaukset
• sähkökorjaukset ja testilaitteet
• nelipyöräsuuntaus
• Webasto-lämmitinasennukset

LISÄÄ AUTOSI LUOTETTAVUUTTA TALVIAJOSSA
SOITA AUTOLLESI

TALVIHUOLTO
p. 010 423 5423
tai varaa netissä:

https://www.autokorjaamo.ﬁ/korjaamot/pirkanmaanautotaito-oy-tampere-229/huolto
Suzuki • Isuzu • SsangYong • Volvo • Renault • myös muut merkit
Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423
www.pirkanmaanautotaito.ﬁ
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Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi:
Tuula ja Sakari Lepola
Yhdistyksemme
puheenjohtajaksi
valittiin
viime
syyskokouksessa
Sakari Lepola, joka on jo Pica-viestin
lukijoille tuttu monista ulkomaiden
matkakertomuksista jäsenlehdessämme.
Viimeksi marraskuun numerossa oli
Tuula ja Sakari Lepolan mielenkiintoinen
tarina
”Muistoja
Karpaateilta”.
Sakari on ollut mukana aktiivisesti jo
kahdessa hallituksen kokouksessakin
ja uuden toimintavuoden alkaessa
hänen
ajatuksiaan
yhdistyksen
toiminnasta saamme lukea Picaviestin pääkirjoituksista, mutta ennen
kaikkea toiminnastaan hallituksessa
ja keskustelukumppanina jäsenistön
kanssa omilla alueillamme.

Mikä sai perheenne karavaanariuden
pariin ja koska:
Sakari:
Vuosituhannen vaihteessa kaipasimme
perheellemme
yhteistä
harrastusta
ja vuokrasimme asuntovaunun, jolla
lähdimme
käymään
Kuusamossa
sukuloimassa. Kahtena kesänä liikuimme
vuokravaunulla ja sitten ostimme
vanhan LMC-vaunun. Vaunuja meillä
oli kaksi ja nyt on kolmas auto menossa.
Karavaanariharrastuksen pariin meitä
vietteli myös työkaverini Aulis. Hän on
nykyään Pielisen-Karjalan yhdistyksen
puheenjohtaja ja Rekiniemen isäntä.

Sarajevo, tällä paikalla ammuttiin ensimmäisen maailmansodan ensimmäiset
laukaukset
jossa on hyvä ja kattava camping- ja
matkaparkkiverkosto. Minua kiinnostaa
historia, ja on hienoa löytää paikkoja,
joista on kirjoista lukenut.
Miten vertaisit SF-Caravanin alueita
ulkomaisiin karavaanialueisiin yleensä.
Hyvät ja huonot puolet:

Mikä mielestäsi on ollut kiinnostavin
maa vierailla karavaanarin kannalta?

Sakari: SF-Caravanin alueet ovat
ylivertaisia, koska niissä on sauna.
Sauna on karavaanarille sosiaalisen
kanssakäymisen pyhättö. Huonoja puolia
SF- Caravanin alueista on vaikea löytää.
Taso vaihtelee resurssien mukaan, mutta
ihmiset alueen viihtyvyyden tekevät
tai sen pilaavat. Ulkomailla on paljon
todella tasokkaita alueita ja toisaalta taas
hyvinkin vaatimattomia. Me emme ole
kovin nirsoja lyhemmillä pysähdyksillä,
kun peruspalvelut ovat, niin ne riittävät.
Pidemmässä oleskelussa arvostamme
ravintola-, kauppa-, pesula-, ym. palveluita
sekä tietysti, kun aamulla saa lämmintä
leipää vaivattomasti, siinä on yksi
ranskalaisuuden helmiä. Myös alueiden
hyvät julkisen liikenteen kulkuyhteydet
ja pyöräreitit lähikaupunkeihin ja muihin
kiinnostaviin kohteisiin ovat tärkeät.

Sakari: Kaikissa maissa on paljon
mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa,
mutta meidän suosikkimme on Ranska,

Mikä mielestäsi on tärkein tehtäväsi
ja tavoitteesi nyt yhdistyksemme
puheenjohtajana?

Pica-viestin kirjoituksista saattaa jo
arvata, että olette reissanneet varsin
paljon matkailuautollanne ympäri
Eurooppaa. Montako maata on tullut
koettua?
Sakari: 28:ssa maassa olemme tavalla tai
toisella olleet asuntoautolla. Eurooppaa
pidemmälle emme ole ehtineet, vaikka
kerran katselimme Gibralttarin nurkissa,
josko menisimme Afrikan puolelle.
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Sakari: Puheenjohtaja on, kuten latinan
kielellä sanotaan Primus inter pares,
ensimmäinen vertaistensa joukossa.
Yhdistyksen jäsenistö asettaa tavoitteet
ja hallitus toteuttaa niitä. Olemme
jakaneet hallituksen jäsenille ja valituille
toimihenkilöille tehtävät ja vastuualueet.
Puheenjohtajan tehtävä on johtaa
hallituksen työskentelyä yhdistyslain,
yhdistyksen
sääntöjen
ja
hyvän
hallintotavan mukaisesti. Keskeinen
tavoitteeni on saada yhdistyksen jäsenet
laajasti ottamaan osaa yhdistyksen
toimintaan ja sen kehittämiseen.
Millaisena koet omat alueemme
verrattuna muihin SF-Caravanin ja
yleisiin kotimaisiin leirintäalueihin?
Sakari:
Sekä
Maisansalo
että
Vankkurimännikkö ovat ehdottomasti
parasta A-luokkaa ja sanon tämän
kokemuksesta enkä kotiinpäin vetäen.
Pidetään huolta, että muutkin ovat samaa
mieltä, varsinkin vierailijat.
Onko teillä suosikkitreffejä alueillamme:
Sakari: Venetsialaiset!
Olet varmasti ehtinyt jo jonkin
verran miettiä, mitä suunnitelmia ja
parannusehdotuksia omille alueillemme
olisi syytä toteuttaa, jos budjetti antaisi
myöten?

Karavaanarin vapautta Välimeren rannalla Barcelonassa

Venäjän kautta voi ajaa vaikkapa Viroon

Sakari: Hyvää voidaan aina parantaa
ja tekemistä kyllä riittää. Alueiden
kehittämisen kannalta on tärkeää omistaa
kiinteistö, jolla toimitaan. Tämä tavoite
on Vankkurimännikön osalta saavutettu,
mutta Maisansalossa olemme edelleen
vuokralaisena. Maisansalon kehittämisen
kannalta olisi tärkeää saada kiinteistö
omistukseen.

tahansa toimintaa. Pitää kuunnella
enemmän kuin itse puhua. Hyvistä
ajatuksista voidaan koota hyviä
kokonaisuuksia. Ja hyviä ajatuksia kuulee
kaikissa paikoissa, niin saunassa kuin
kokouksissakin.

Millaisena näet yhdistyksemme ja
kahden leirintäalueemme tulevaisuuden,
millaisia näkymiä ja muutoksia
leirintämatkailuun Pirkanmaalla ja
yleensäkin maassamme on näköpiirissä.
Miten ala kehittyy?
Sakari: Kaksi tasokasta aluetta on
meidän vahvuutemme. Ei ole montaa
yhdistystä, jotka pystyvät samaan
palvelutarjontaan jäsenille ja vierailijoille.
Karavaaniharrastus kasvaa nopeammin
kuin yhdistyksemme jäsenmäärä ja tässä
meillä on tekemistä, että tavoitamme
uudet karavaanarit ja saamme heidät
jäseniksemme.
Puskaparkkeilu
on
kasvussa ja se haastaa myös meitä ja
koko alaa. Kasvaessaan sen haitat myös
kasvavat ja ne voivat ajan mittaan
aiheuttaa ongelmia ja rajoitteita.
Miten tämä yhdistyksemme puheenjohtajuus tulee vaikuttamaan karavaanarielämäänne?
Sakari: Toivottavasti ei paljoakaan,
koska karavaanarielämän keskeinen
asia on vapaus ja siitä emme hevillä
luovu. Ehkä jonkinlaista synkronointia
joutuu vapauden ja velvollisuuksien
suhteen harjoittamaan, varsinkin kun
tämä
eläkeläisen
pienimuotoinen
yritystoiminta ja Tuulan työ rajoittavat
myös vapaata liikkuvuutta.
Mitkä asiat vaikuttivat siihen, että
lähdit syyskokouksessa puheenjohtajaehdokkaaksi?

Sakari: Nähtävästi olen mies, joka ei
osaa sanoa ei. Mutta vakavasti ottaen
pidän
järjestödemokratiaa
arvossa
ja koen velvollisuudekseni sanoa
kyllä silloin kun johonkin tehtävään
pyydetään. Demokratia toimii silloin, kun
äänioikeutetut saavat määräajoin valita
ne, jotka toimintaa johtavat.
Työelämässäsi olet ollut jo aktiivinen
järjestöaktiivi, mikä Sinusta on
mielenkiintoisinta järjestötyössä:
Sakari: Mietin juuri, että olen nyt
yhdeksän yhdistyksen ja kolmen
osuuskunnan jäsen. En kuitenkaan ole
kaikissa niissä mitenkään aktiivisesti
mukana. Järjestöissä mukana olo
edellyttää yhteisöllistä luonnetta ja halua
vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin.
Kun 30 järjestötyövuoden jälkeen jäin
eläkkeelle, niin ajattelin, että nyt olen
vapaa tekemään mitä haluan. Mutta taisi
käydä kuten eräs esimieheni aikoinaan
sanoi: jos ei saa mitä haluaa, on parempi
haluta sitä minkä voi saada.

Mitä terveisiä
jäsenistöllemme:

lähettää

Sakari: Karavaanimatkailu on hyvä
ja ekologisesti kestävä tapa matkailla
tai viettää vapaa-aikaa kausipaikalla.
Reissataan ja viihdytään alueillamme
hyvässä hengessä toisiamme kunnioittaen.
Barac Obamaa lainatakseni: Yes, We Can!
••••
Kiitos haastattelusta ja menestyksekästä
jatkoa
alkaneessa
puheenjohtajatyöskentelyssä!

Miten haluaisit, että yhdistystämme
parhaalla tavalla kehitettäisiin
a) saunan lauteilla
b) etuteltan puheissa
c) hallituksessa
d) syyskokouksessa
VOe) jäsenten
A JONEU
U
L
I
A
K
T
A
ehdotuksissa
M
AMO
VUOKRA
hallitukselle ja
syyskokoukselle
Sakari: Vaikka itse
tahdon pitkästyä
ruotsalaisten tavasta
diskuteerata, niin
se on kuitenkin
osoittautunut
hyväksi tavaksi
kehittää mitä

haluaisit

CARAVAN
KIVIRAPPU OY

Tee retki asuntoautolla.
Vuokraa se edullisesti meiltä.
Soita p. 0400 297 919
pekka.kiviaho@kivirappu.ﬁ

TUTUSTU MYÖS TARVIKEVERKKOKAUPPAAMME:
www.kivirappu.fi
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SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten jäsenmäärät 31.12.2019
SF-Caravan Pirkanmaa ry edelleen suurin jäsenyhdistys

Yhd. Paikallisyhdistys

Vars.
Rinn. Kunnia- Vapaa- Yhteensä
jäseniä jäseniä jäseniä jäseniä

Yhd. Paikallisyhdistys

Vars.
Rinn. Kunnia- Vapaa- Yhteensä
jäseniä jäseniä jäseniä jäseniä

016
018
009
034
068
032
020
003
011
017

SF-Caravan Pirkanmaa ry
SF-Caravan Oulun Seutu ry
SF-Caravan Keski-Suomi ry
SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry
SF-Caravan Matkailuautoilijat ry
SF-Caravan Seinäjoen seutu ry
SF-Caravan Satakunta ry
SF-Caravan Helsinki
SF-Caravan Lahden Seutu ry
SF-Caravan Pohjanmaa ry

3 867
3 784
2 528
2 253
1 993
1 897
1 868
1 732
1 615
1 504

233
141
184
92
149
120
128
96
91
111

3
2
1
4
2
1
4
4
5

8
4
4
1
2
14
3
4

4 111
3 931
2 716
2 346
2 146
2 020
1 999
1 846
1 713
1 624

047
048
060
080
061
025
052
059
027
038

SF-Caravan Raision seutu ry
422
SF-Caravan Liedon Seutu ry
403
SF-Caravan Masku ja ymp.kunnat ry 384
SF-Caravan Lohja ry
430
SF-Caravan Savonlinnan seutu ry
380
SF-Caravan Riihimäen seutu ry
371
SF-Caravan Järviseutu ry
366
SF-Caravan Kaakkois-Häme ry
321
SF-Caravan Pielisen-Karjala ry
336
SF-Caravan Valkeakosken seutu ry 317

51
53
67
18
41
40
37
48
19
34

1
2
1
1
-

1
1
1
-

474
458
452
449
422
411
404
370
355
351

021
022
046
008
001
014
023
026
004
010
006

SF-Caravan Kuopion seutu ry
SF-Caravan Turku ry
SF-Caravan Pohjois-Karjala ry
SF-Caravan Kanta-Häme ry
SF-Caravan Espoo ry
SF-Caravan Napapiiri ry
SF-Caravan Vantaa ry
SF-Caravan Jakobstadsnejden rf
SF-Caravan Hyvinkään seutu ry
SF-Caravan Kymenlaakso ry
SF-Caravan Itä-Uusimaa ry

1 514
1 416
1 431
1 407
1 272
1 150
1 195
1094
1 075
1 017
1 027

8
128
98
106
70
57
54
67
87
84
66

1
1
1
2
7
1
1
1
6
3

4
3
2
4
3
2
1
1
-

1 596
1 549
1 530
1 518
1 351
1 212
1 253
1 164
1 163
1 108
1 096

007
037
036
039
063
051
071
058
050
064

SF-Caravan Kaarina ry
SF-Caravan Koillismaa ry
SF-Caravan Karkkila ry
SF-Caravan Naantali ry
SF-Caravan Kerava ry
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry
SF-Caravan Sautinkari ry
SF-Caravan Härmän seutu ry
SF-Caravan Ounas-Lappi ry
SF-Caravan Sauvon seutu ry

312
314
296
251
266
218
209
211
205
189

30
13
20
40
19
23
32
15
18
27

3

2
1
-

344
327
317
292
285
241
241
226
223
219

005
040
054
029
031
019
043
044
033
069
057

SF-Caravan Saimaan Seutu ry
SF-Caravan Ylä-Savo ry
SF-Caravan Vakka-Suomi ry
SF-Caravan Salon seutu ry
SF-Caravan Kainuu ry
SF-Caravan Raahentienoo ry
SF-Caravan Länsi-Pohja ry
SF-Caravan Rauman seutu ry
SF-Caravan Keski-Uusimaa ry
SF-Caravan Lohenpyrstö ry
SF-Caravan Kokemäen seutu ry

1 014
871
790
811
755
749
727
726
737
686
656

57
68
113
49
76
51
58
46
26
57
68

1
2
1
1
2
2
-

3
1
1
2

1 075
942
904
862
831
800
875
774
765
743
726

030
070
057
076
065
062
035
055
073
074

SF-Caravan Paraisten Seutu ry
SF-Caravan Keski-Savo ry
SF-Caravan Hankoniemi ry
SF-Caravan Etelälahti
SF-Caravan International Club ry
SF-Caravan Porkkala ry
SF-Caravan Piikkiö ry
SF-Caravan Pohjoinen Keski-Suomi
SF-Caravan Ydin-Häme ry
SF-Caravan Kaakon Cawerit ry

184
164
159
145
148
131
114
106
98
92

25
18
20
24
4
9
11
14
17
20

2
1
-

6
-

211
182
179
169
158
140
126
120
115
112

077
015
048
024
053
002
049
013
042
067

SF-Caravan Rutusakki ry
599
SF-Caravan Peräpohjola ry
649
SF-Caravan Kouvolan seutu ry
623
SF-Caravan Suupohja ry
534
SF-Caravan Sisä-Savo ry
488
SF-Caravan Forssan Seutu ry
488
SF-Caravan Nurmijärvi ry
506
SF-Caravan Väst-Nyland rf
450
SF-Caravan Loimaan Seutu ry
437
Kristillinen Karavaanariyhdistys ry 448

114
57
45
32
55
41
22
62
37
34

4
1
1
2
9
-

2
1
1
1
-

717
707
671
567
543
530
529
514
484
482

028
045
078
079
075
081
066
072

SF-Caravan Paimion Seutu ry
SF-Caravan Länsi-Päijänne ry
SF-Caravan Ylä-Kainuu ry
Etelä-Lappi ry
SF-Caravan Oulujärven Seutu ry
SF-Caravan Kopparö ry
Yritys- ja yhteisöjäsen
Suomen Tiepalvelumiehet STM

108
75
72
67
60
43
8
7

2
22
11
3
6
12
-

-

-

110
97
83
70
66
55
8
7

58 365

4 274

88

85

62 812
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JÄSENMÄÄRÄ 31.12.2019

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
Sakari Lepola

MATKAPUHELIN
0400 425 198

SÄHKÖPOSTI
sakari.lepola@kolumbus.ﬁ

VARAPUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen

0400 511 199

harri.jarvelainen@gmail.com

SIHTEERI
Irkka Kihlström

050 524 8857

irkka.kihlstrom@luukku.com

TALOUDENHOITAJA
Anu Oikarinen

taloudenhoitaja@sfcpirkanmaa.ﬁ

HALLITUS
Markku Hölli
Harri Järveläinen
Juha Keulas
Heikki Lahtinen
Ilpo Pekkanen
Pasi Sivula
Timo Vaahto
Tiina Vaskuu

0400 632 436
0400 511 199
040 541 0065
040 553 4871
040 510 1980
0400 562 906
0400 567 390
050 3579 258

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

MAISATOIMIKUNTA
Ilpo ja Päivi Pekkanen

050 555 0368

toimisto@maisansalo.ﬁ

VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Tuula Aronen
Matti Mäkelä
Vastaanotto

050 464 6646
050 555 0369
043 214 0014

toimisto@vankkurimannikko.ﬁ
toimisto@vankkurimannikko.ﬁ
vastaanotto@vankkurimannikko.ﬁ

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
/PICA-VIESTI
Jouko Kinnunen

0500 737 911

jouko.kinnunen@ideatutka.com
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Ilon hetkiä talvesta kevääseen

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

Pilkkikilpailuviikonloppu 21.-23.2.

Hiihtoloma

• Perjantaina pubissa tahdit tarjoaa

24.2.-1.3. (vko 9)

AMORIO-tanssiorkesteri

• Lauantaina kalastetaan hymyssä
suin tai ihan tosissaan.
Tule narraamaan!

Tule viihtymään Männikköön.
Talvellakin kivaa tekemistä.
Lähiseudulla mukavia
retkikohteita.

Hyviä hiihtokelejä odotellessa
Odotamme taas Männikköön
lomanviettäjiä läheltä ja
kaukaa. Kevyttä päivittäistä
ohjelmaa viikolla ja
kodassa makkaranpaistoa
hiihtolenkkien lomassa.

Pääsiäinen pe-ma 10.-13.4. *)
HIIHTOLOMAVIIKOLLA (9) 21.2.-1.3.
la Pilkkikisa • ti Hernesoppazembalot
to Räiskälepippalot • la Tikkupullakarkelot,
biljarditurnaus, päättäjäiskaraoke
• saunat lämpiävät joka päivä

Lapsille mukavaa ohjelmaa.
Aikuisille myös orkesteritanssit.
Viettäkää riemukas pääsiäinen Männikössä.
Tarkemmat ohjelmat netissä lähempänä pääsiäistä!

PÄÄSIÄINEN
9.-13.4.

• Pitkänäperjantaina
orkesteritanssit
• Lapsille pääsiäisohjelmaa
- noita-asut mukaan

VAPPU
30.4.-3.5.

• häpeninkiä sekä lapsille
että aikuisille
• karkelot parketilla
tahdittavat

ÄIJÄT

Äitienpäivä
8.-10.5.

Tule hassuttelemaan Männikköön. Muista noita-asu mukaan!

Vappu 30.4.-3.5.

Aluepalaveri • Siivoustalkoot

To: • Levy-/karaoketanssit
Pe: • Munkki- ja simatarjoilu
kevyen vappumarssin jälkeen
• Levy-/karaoketanssit
La: • Siivoustalkoot, talkooruokailu
• Aluepalaveri
• Teemabileet (valittu vuosikymmen tarkentuu lähempänä)
Männikön mukava

Kahvia ja kakkua 9.5.
äitien kunniaksi!
SIIVOUSTALKOOT
JA ALUEPALAVERI 15.-17.5.

Äitienpäivä
Onnea
Äidille!

Virallisesti
sunnuntaina 10.5.
Kahvitus pienellä
tarjoilulla
lauantaina 9.5.

