Kesä 2018

Vankkurimännikkö tarjoaa loistavat mahdollisuudet rentoutumiseen kauniin luonnon äärellä.
Ympäristön lenkkipolut antavat mahdollisuuden luonnonrauhasta nauttimiseen.

TERVETULOA!

Hinnasto 1.1.2018
MAKSU

SFC-JÄSENET

EI JÄSEN

ALUEMAKSU
20 €

40 €

ei tarjota

ei tarjota

0,27 €/kWh min. 2 €
kuuluu aluemaksuun

0,37 €/kWh min 4€
kuuluu aluemaksuun

1.1.-31.12. sis. valosähkön

SÄHKÖ
lämmitys, jäähd. sähkö/vrk
kWh/ mittari
valosähkö

Muu yhd.

KAUSIKORTIT (vain mittarisähkö)
12 kk
6 kk
3 kk
1 kk

550 €
400 €

+ 50 €
+ 50 €
330 €
240 €

ei tarjota
ei tarjota
ei tarjota
vain yrityksille

SEISONTAMAKSU
ei asutuilta vrk
Kausisäilytys erillisellä alueella 6 kk
toimikunnan osoittamalla paikalla

2 €/vrk

ei tarjota

100 €

ei tarjota

15 €/50min

30 €/50 min

24 €
17 €

35 €
28 €

PERHESAUNA
50 min / vaunukunta

KAASU
11 kg
5 kg

Tapahtumamaksu peritään muilta paitsi 6 kk ja 12 kk kausikorttilaisilta.
KEMSSANESTE

11 €

KEMSSAPUSSIT

17 €

Vankkurimännikkö
Leirintäalue avoinna
Alue on avoinna ympäri vuoden. Isäntäpäivystys vain viikonloppuisin. Vankkurimännikkö
sijaitsee Pirkanmaalla, n. 100 km Tampereelta, Virtain kaupungin alueella Jäähdyspohjassa.
Vankkurimännikkö tarjoaa loistavat ja hyvin monipuoliset mahdollisuudet
rentoutumiseen kauniin luonnon äärellä. Ympäristön lenkkipolut ja ulkoilureitit antavat
mahdollisuuden luonnonrauhasta nauttimiseen. Treffeillä viihtyville järjestämme
vuoden aikana useita tapahtumia eri teemoilla.
Vankkurimännikkö on tunnettu saunoistaan, jotka lämmitetään lähes joka päivä eli voidaan
sanoa, että saunomaan pääsee ”365 päivänä vuodessa”, niin halutessaan. Alueemme
saunakulttuuri on saanut kehuja ja kiitosta mukavan rennosta ja leppoisasta
tunnelmastaan. Tämä kannattaa itse tulla toteamaan. Meillä myös uinnin ystävät pääsevät
uimaan aina eli läpi vuoden on uintimahdollisuus. Talvella on siis avanto aina sulana.

Vankkurimännikön läheisyydestä löytyy vierailijoille monenlaista tekemistä. Alueen
välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Torisevan luontopolku ja näkemisen arvoiset
Torisevan rotkojärvet sekä Pirkan taival. Lisäksi luonnon aarteita voi ihailla lähistöllä
sijaitsevissa Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistoissa. Lähellä sijaitsevat myös 9reikäinen golf-kenttä, ravirata. ampumarata sekä autorata. Virtain kaupungin palvelut ovat
vain 7 km päässä. Siellä on myös Näsijärven huvivene-laivasatama. Virtain keskustasta
löytyy myös Pukkivuoren laskettelukeskus, samoin kuin jää- ja liikuntahalli sekä
liikuntahallin ympäristössä frisbee-golf rata. Talviaikaan sieltä on myös yhteys
valtakunnalliseen moottorikelkka reitistöön.
Vankkurimännikössä on noin 300 vaunupaikkaa, joista 250 on sähköistettyjä. Inva-paikkoja
on 3kpl ja ne sijaitsevat huoltorakennuksen välittömässä läheisyydessä.
Alue on valittu myös SFC jäsenäänestyksessä vuoden karavaanialueeksi.

Alueen palvelut
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TOIMISTO/HUOLTORAKENNUS: Vastaanotto, kioski, kaasun myynti,
tiskipaikka, uuni, vaatehuolto, WC:t, suihkut, inva-WC,
lastenhoitohuone, juomavesi, kem.vessan tyhjennys
Viisi yleistä saunaa: isosauna Rentola, pikkusauna Onnela, telttasauna
Suvela, ”vaunusauna” Sulo ja lastensauna Nuppula.
Lisäksi on yksi tilaussauna, Patonen (14)
HUVIKUMPU: WC:t, lasten leikkihuone, nuorisotila, Huvi Pub ja
tanssisali, biljardihuone, tikkahuone, pingis, kem.vessan
tyhjennyspaikka ulkona.
LAPSILLE: leikkikenttä (turvahiekka), keinut, hiekkalaatikko, leikkimökki,
trampoliini, pomppulinna, ulkopelejä, polkuautot
Harald’s Pub
Kota
Takkatupa (TV, Korona-pöytä)
Käpygrilli
Uimaranta, lentopallokentät, polkuveneet ja pallopelikenttä
Juomavesipiste, kaikkien vesipisteiden vesi on juomakelpoista
Kesävesipiste
Jätteidenkeräyspiste
Jäteveden tyhjennyspaikka
Tilaussauna Patonen
Riihi, yksityistilaisuuksiin vuokrattavissa oleva rakennus.
Kesäkahvila, kysy aukioloajat toimistolta.
Luontopolku
Koirien uimapaikka
Minigolf

Aluekartta

Tekemistä lapsille
Huvikummulla leikkihuone sekä nuorisotila
Huvikummusta löytyy hieman pienemmille lapsille lasten leikkihuone ja isommille nuorisotila.
Leikkihuoneessa sekä nuorisotilalla on televisio, johon liittää oman pelikonsolin.
Huvikummun yläkerrassa on myös pingishuone sekä biljardihuone. Pingismailat ja -pallot sekä
biljardihuoneen avaimen saa lainaan toimistolta nimeä ja SFC-numeroa vastaan. Biljardihuoneelle
saa mennä pelailemaan vain aikuisen seurassa.
Muistathan että pingiksen- ja biljardihuoneen avaimen lainaaja on vastuussa lainaamistaan
välineistä, sekä tiloista, kunnes palauttaa avaimen takaisin toimistolle.
Leikkikenttä
Leikkikenttä löytyy toimistorakennuksen vierestä. Leikkikentältä
löytyy mm. keinuja, hiekkalaatikko, kiipeilytelineitä sekä
leikkimökki.
Leikkikentän vieressä on trampoliineja sekä pomppulinna.
Polkuautot
Toimistorakennuksen seinustalla on polkuautoparkki. Polkuautot
ovat vapaasti käytettävissä päivän aikana, ja ne on tuotava 21:00 mennessä takaisin parkkiin.
Ethän varaa polkuautoja, vaan vie ne aina ajon päätyttyä takaisin parkkiin, jotta muutkin saavat
käyttää niitä.
Polkuvene
Uimarannalta löytyy polkuvene, joka on vapaasti käytettävissä. Pelastusliivejä saa lainaan
toimistolta. Otathan huomioon sauna-ajat ja muut saunojat!
Nuppula
Lastensauna Nuppula on vapaasti lämmitettävä lastensauna. Sitä saa lämmittää myös yleisten
sauna-aikojen ulkopuolella.
Minigolf
9-reikäinen rata kierrätyskatoksen takana. Golf-mailat ja -pallot saa lainaan toimistolta.

Lapset leikkivät vanhempien vastuulla!

Tekemistä aikuisille
Grillauspaikat
Alueellamme on kolme grillauspaikkaa: kota, käpygrilli sekä takkatupa. Näissä paikoissa saa syödä
ja juoda omia tuomisiaan vapaasti.

Harald’s pub ja Huvikummun pubi
Harald’s pub on kesäterassi, joka on rakennettu vanhaan maakellariin.
Kesäterassi on usein tapahtumaviikonloppuina auki. Huvikummun pubissa lauletaan usein
karaokea, ja kesäaikaan sitä pyritään pitämään auki lähes joka viikonloppu.

Huvikummun tikka- ja biljardihuone
Huvikummulta löytyy yläkerrasta biljardihuone, jonka avaimen saa lainaan toimistolta nimeä ja
SFC-numeroa vastaan. Biljardihuoneen ikäraja ilman vanhempia 16 v. Alakerrasta löytyy
tikkahuone, joka on vapaasti käytettävissä, tikat lainattavissa toimistolta.

Lentopallokenttä
Takkatuvan läheisyydestä, löytyy 2 lentopallokenttää. Sinne saa mennä
pelailemaan. Männikön Höntsääjät ottavat mielellään lisävahvistusta rentoon pelailuun.

Saunat
Yleisten saunavuorojen aikaan väkimäärästä riippuen lämpiää 1 – 5 saunaa. Isosauna Rentola on
öljylämmitteinen sauna, josta löytyy puku- ja suihkutilat. WC on Rentolan yhteydessä. Onnela on
puulämmitteinen sauna, jossa on myös puku- ja suihkutilat. Telttasauna Suvela on
puulämmitteinen sauna, jossa saa halutessaan vihtoa. Sulo on pieni tunnelmallinen ”vaunusauna”,
jossa musiikki soi. Sulo on pääsääntöisesti lämpöisenä vain tapahtumaviikonloppuisin.
Nuppula on lapsille tarkoitettu sauna, jota saa vapaasti lämmittää koska vain. Varsinaisen saunaalueen ulkopuolella omassa rauhassa on puulämmitteinen tilaussauna Patonen, jota vuokrataan
perhesaunaksi.

Ulkoilureitit
Eriomaisia ulkoilumahdollisuuksia vahvistaa 6,5 km. pitkä TORISEVAN LUONTOPOLKU, jonka
varrella kesäkahvila erittäin näyttävällä paikalla Torisevan Rotkojärven läheisyydessä.
TÄSTÄ linkistä kartta ja tarkempaa tietoa luontopolusta.

Autolla mukavia päiväretkiä
Vankkurimännikkö – Virrat keskusta
Vankkurimännikkö – Ähtäri Zoo
Vankkurimännikkö – Tuuri
Vankkurimännikkö – Huvipuisto Särkänniemi

7 km
54 km.
57 km
105 km

Vankkurimännikkö-infoa
Päivystys
Ongelmatilanteissa tai jos muuta kysyttävää ilmenee ota yhteyttä toimiston päivystävään
numeroon 043 214 0014.
Hätätilanteessa soita ensin yleiseen hätänumeroon 112 ja sen jälkeen toimiston päivystävään
numeroon.
Vankkurimännikön omat ensiapuvastaavat tavoitat alueisäntien
kautta 050 464 6646 tai 050 555 0369.

Yleinen nopeusrajoitus
Alueellamme vallitsee yleinen ja ehdoton nopeusrajoitus 10 km/h.
Muistathan varoa leikkiviä lapsia!

Turvavälit
Alueella turvaväli viereiseen ajoneuvoon on neljä metriä. Tämä lasketaan teltan/markiisin
reunasta sekä terassin tai muun kiinteän rakenteen reunasta.

Etuteltat ja markiisit
Alueellamme saa vapaasti pystyttää teltan tai markiisin. Tapahtumien aikana kysy kuitenkin
toimikunnalta.

Teltat
Majoitustelttojen pystyttäminen on alueellamme kielletty.

Tulenteko
Avotulen tekeminen alueella on ehdottomasti kielletty.

Hiljaisuus
Alueellamme vallitsee hiljaisuus 23 – 07 välisenä aikana. Hiljaisuuden aikana moottoriajoneuvoilla
liikkumista alueella tulee välttää. Tapahtumien aikana Huvikummulta voi viikonloppuisin kuulua
musiikkia ja muuta ääntä, joten ota tämä huomioon paikkaa valitessa.

Sähkö
Alueella on tarjolla valosähkö. Valosähkö kuuluu vuorokausihintaan ympäri vuoden.
Suuritehoisten laitteiden, kuten ilmastointilaitteen tai sähkölämmityksen, käyttö ei ole sallittua.
Ajoneuvon liityntäkaapelin tulee olla hyväksytty, ja johdinpaksuudeltaan riittävä caravan-kaapeli.
Katso lisää alue-oppaasta.

Juomavesi
Alueelta saa juomavettä toimistorakennuksen seinämillä olevista vesipisteistä.
Kesäaikaan myös Huvikummun vesipiste sekä Lakarintien reunassa olevat
kesävesipisteet ovat käytössä.
Kaikkien vesipisteiden vesi on juomakelpoista.

Jätteet
Talousjätteille on jätepisteitä toimistoa vastapäätä (Takkatuvan kentällä),
kodan vieressä sekä Huvikummun vieressä. Jätekatoksessa (Takkatuvan
kentällä) on myös keräysastiat lasille, pienmetallille, paristoille sekä
elektroniikkajätteelle.
Ethän vie vaunuroskiasi toimistorakennuksen ulkopuolella oleviin roskakoreihin.
Kemiallisen WC:n tyhjennyspiste löytyy toimistorakennuksen päästä.
Harmaalle jätevedelle löytyy tyhjennyskaivo Takkatuvan kentältä, jätepisteen vierestä.

Turvallista sähkön käyttöä!

Matkailuajoneuvon liittäminen sähköverkkoon.

Adapteri, jolla liitäntäjohdon saa liittää sukupistorasiaan.

Sukojohdon liittäminen adapterilla ei ole sallittua.

© SFC-10825 Markku Vänskä

Matkailuajoneuvojen ja leirintäalueiden sähköasennukset
Matkailuajoneuvon liittäminen sähköverkkoon
•
•
•
•

Liitäntäkaapelissa ei saa olla jatkoja eikä jatkopistorasioita adapteria lukuun ottamatta
Ketjuttaminen ajoneuvolta toiselle on kielletty
Sukopistotulpalla varustettua liitäntäkaapelia ei saa liittää adapterilla standardin SFS 6000 mukaisiin asetuksiin, mutta
tämän standardin mukaisen liitäntäkaapelin saa kytkeä sukopistorasiaan adapterilla

Huom! Nämä vaatimukset ovat voimassa myös treffien ja tapahtumien aikana, joissa on
rakennettu tilapäisverkkoja.

Liitäntäkaapelin (EN-tyyppinen) matkailuajoneuvosta tämän standardin mukaiseen sähköverkkoon
tulee olla seuraavien vaatimusten mukainen
•
•
•
•
•
•

suositeltava pituus 25 m *
poikkipinta vähintään 2,5 mm2
mitoitusvirta vähintään 16 A
3-napainen, suojajohtimellinen
taipuisaa säänkestävää kumikaapelia tyypiltään H07RN-F tai vastaava
liitäntäkaapelissa on käytettävä teollisuusstandardin SFS-EN 60 309-2 mukaista
pistotulppaa ja kojepistoketta

* Liitäntäkaapelin määräävänä pituusperusteena on, että se yltää ilman jatkoja sähköverkon
pistorasiaan, joka saa olla enimmillään 20 m etäisyydellä paikoituksesta. Tämän takia pituudeksi
suositellaan 25 m. Kaapeli siis saa olla lyhyempi tai pidempi kuin 25 m, kunhan siinä ei ole jatkoja.

Sähköverkkoon liittyminen on mahdollista kolmella eri tavalla:
1. Suoraan EN-tyyppisellä liitäntäkaapelilla
2. Sukoverkkoon EN-tyyppisellä kaapelilla adapterin kanssa
3. Sukoverkkoon vanhan -tyyppisellä sukopistotulppaisella kaapelilla

Liitäntäkaapeliksi kannattaa hankkia 25 m pitkä kaapeli ja siihen adapteri, jolla voi liittyä
tarvittaessa sukopistorasiaan. Näin voi liittyä yhdellä kaapelilla sekä suko- että EN pistorasiaverkkoihin.

Historia
Huvikummun historia
Rakennus valmistui vuonna 1926 ja toimi lastenkotina aina vuoteen 1968 asti. Kodissa asui 20-30
lasta, ja 1930- ja 1940-luvuilla lukumäärä ajoittain nousi. Lapset olivat iältään leikki-ikäisistä 16vuotiaisiin saakka.

Leirintäalueen historia
Leirintäalueen käyttöön tilojen kunnostus alkoi vuonna 1976, kun alue laajeni Hauhuuntien
risteykseen TVL:n lähdettyä. Silloinen Virtain Kauppala osallistui Huvikummun kunnostamiseen
parilla suurella avustuksella ja tarvikelahjoituksilla. Sitä mukaan, kun rahaa saatiin, Huvikumpuun
rakennettiin oleskelutiloja ja tanssisali.
Rakennuksen kupeessa sijaitsee lastenkodin käytössä ollut maakellari. Vuosia kellari palveli
leirintäaluetta varastotilana. Tila kunnostettiin vuonna 1996, ja nykyään maakellari palvelee
karavaanareita suosittuna Harald’s-kesäterassina.
Huvikummun kaunis ja historiallinen rakennus on nimetty maakunnallisesti arvokkaaksi
kulttuurirakennukseksi.

Vuoden 2018 Tapahtumat:
HELMIKUU
23.2. - 4.3.

Hiihtoloma

MAALISKUU
30.3.-2.4.

Pääsiäinen, musiikista vastaa Pispalan Sälli & Sinirytmi

HUHTIKUU
27.4.- 1.5.

Vappu

TOUKOKUU
12.5.

Äitienpäiväkahvit

18. – 20.5.

Siivoustalkoot

KESÄKUU
16.6.

Aluepalaveri

21.-24.6.

Juhannus, musiikista vastaa Juuso Erkkilä & Unelma

HEINÄKUU
7.- 8.7.

Muksufestarit Virroilla, kuljetus järjestetään

13.-15.7.

Tikkakisat

27.-29.7.

Musiikkitapahtuma

ELOKUU
10.-12.8.

Caramba

17.-19.8.

Lentopallo / Saunatapahtuma

31.8.-2.9.

Venetsialaiset

LOKAKUU
19.-21.10.

Siivoustalkoot & aluepalaveri

26.-28.10.

Halloween ja naamiaiset, musiikista vastaa Skou Duo

MARRASKUU
10.11.

Isänpäivä

30.11.-2.12.

Pikkujoulut (orkesteri)

JOULUKUU
28.12.2018 - 1.1.2019

Uusivuosi (orkesteri)

Omat muistiinpanot

Toimiston aukioloajat
Talvella 13.8. – 30.4.
Pe
klo 17:00 –19:00
La
klo 11:00 – 14:00 ja
klo 15:00 – 17:00
Su
klo 10:00 – 13:00

Kesällä 1.5. – 12.8.
Ma – Pe
klo 9:00 – 21:00
La
klo 9:00 – 14:00
klo 15:00 – 17:00
Su
klo 9:00 – 15:00

Treffeillä katso oma aikataulu

Sauna-ajat

Treffeillä katso oma aikataulu

1.2.2018 – 30.4.2018
Naiset
Pe
19:00 – 20:30
La
17:00 – 19:00

Miehet
20:30 – 22:00
19:00 – 21:00

Kesä- ja elokuu
(Huom! Heinäkuu erikseen)
Naiset
Miehet
Pe
19:00 – 20:30
La
17:00 – 19:00
Su – To
18:00 – 19:30

20:30 – 22:00
19:00 – 21:00
19:30 – 21:00

Heinäkuu
Ma – Su

Naiset
17:00 – 19:00

Miehet
19:00 – 21:00

Tärkeitä puhelinnumeroita
Alueisännät
Toimisto/Vastaanotto

050 464 6646 ja 050 555 0369
043 214 0014

Yleinen hätänumero

112

Alueen oma ensiapu tapahtumien aikana

Ota yhteys alueisäntiin

Terveyskeskus, Virrat
Eläinlääkäri
Myrkytystietokeskus
Taksi

(03) 485 3600
044 715 1351
(09) 417 977
0100 2020

Lakarintie 580, 34800 Virrat
www.vankkurimannikko.fi
www.facebook.com/vankkurimannikko

