
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syksy-Talvi  2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vankkurimännikkö tarjoaa loistavat mahdollisuudet rentoutumiseen kauniin luonnon äärellä. 

Ympäristön lenkkipolut antavat mahdollisuuden luonnonrauhasta nauttimiseen. 

 

TERVETULOA! 

 



Piirtelysivu perheen pienille karavaanareille 

Tähän voi piirtää hauskimman muiston Vankkurimänniköstä. 

Otamme mielellämme taideteokset vastaan. Kuvan voi laittaa valokuvana osoitteeseen 

toimisto@vankkurimannikko.fi tai jättää toimistolle pois lähdön yhteydessä.  



Vankkurimännikkö 

Vankkurimännikkö sijaitsee Pirkanmaalla, n. 100 km Tampereelta, Virtain kaupungin 
alueella Jäähdyspohjassa. Alue on avoinna ympäri vuoden. Isäntäpäivystys on 
kesäaikana päivittäin ja muulloin vähintäänkin viikonloppuisin.  

Vankkurimännikössä on noin 300 vaunupaikkaa, joista suurin osa sähköistettyjä. Inva-
paikkoja on 3kpl ja ne sijaitsevat huoltorakennuksen välittömässä läheisyydessä. 

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”. Alueemme 
saunakulttuuri on saanut kehuja ja kiitosta mukavan rennosta ja leppoisasta 
tunnelmastaan. Tämä kannattaa itse tulla toteamaan. Meillä myös uinnin ystävät 
pääsevät uimaan läpi vuoden. Alueella on varattavissa myös idyllinen puulämmitteinen 
perinnesauna Patonen. 

Tarkemmat tiedot alueen palveluista sekä aukioloajoista löydät tästä vihkosesta. 

Tervetuloa! 

 

  



Alueen palvelut 

 

1. VASTAANOTTO / HUOLTORAKENNUS: Vastaanotto, kioski, kaasun 

myynti, tiskipaikka, uuni, vaatehuolto, WC:t, suihkut, inva-WC, 

lastenhoitohuone, juomavesi, kem.vessan tyhjennys jonka 

yhteydessä koirien pesupaikka.        DEFIBRILATOR  

2. Viisi yleistä saunaa: isosauna Rentola, pikkusauna Onnela, 

telttasauna Suvela, ”vaunusauna” Sulo ja lastensauna Nuppula. 

Lisäksi on yksi tilaussauna, Patonen (14) 

3. Huvikumpu:  WC:t, lasten leikkihuone, Huvi Pub ja tanssisali, 

biljardihuone, tikkahuone. 

4. Lapsille:  leikkikenttä (turvahiekka), keinut, hiekkalaatikko, 

leikkimökki, trampoliini, ulkopelejä, polkuautot 

5. Harald’s Pub 

6. Kota  ( yleinen grillauspaikka ) 

7. Takkatupa (TV, Korona-pöytä ) 

8. Käpygrilli ( yleinen grillauspaikka ) 

9. Uimaranta, SUP-lauta, lentopallokentät, polkuveneet, soutuvene, ja 

pallopelikenttä 

10. Juomavesipiste, kaikkien vesipisteiden vesi on juomakelpoista 

11. Vesipiste, Tiskauspaikka ja kem.vessan tyhjenny (kesäaikana)s 

12. Jätteidenkeräyspiste 

13. Harmaan veden ajokaivo (kesäaikana, pyynnöstä talvellakin) 

14. Tilaussauna Patonen 

15. Riihi, yksityistilaisuuksiin vuokrattavissa oleva rakennus. 

16. Luontopolku 

17. Koirien uimapaikka 

18. Minigolf  

  



Aluekartta 

 

 

  



Tekemistä lapsille 

Huvikummulla leikkihuone sekä nuorisotila 

Huvikummusta löytyy pienemmille lapsille lasten leikkihuone ja alueen nuorisotoimikunnan 

ollessa paikalla avoinna on myös nuorisotila. Huoltajan tms täysi-ikäisen pyynnöstä tämä tila 

avataan myös muina aikoina. 

Huvikummusta löytyy myös biljardi- ja tikkahuoneet. Avain näihin luovutetaan vastaanotosta yli 

16 vuotiaalle henkilölle nimeä ja SFC-numeroa vastaan. 

Leikkikenttä 

Leikkikenttä löytyy toimistorakennuksen vierestä. Leikkikentältä löytyy mm. keinuja, 

hiekkalaatikko, kiipeilytelineitä, leikkimökki sekä trampoliini.  

Polkuautot 

Vastaanottorakennuksen seinustalla on polkuautoparkki. 

Polkuautot (7 kpl) ovat vapaasti käytettävissä päivän aikana, ja ne 

on tuotava klo 21:00 mennessä takaisin parkkiin.  

Ethän varaa polkuautoja, vaan viet ne aina ajon päätyttyä takaisin 

parkkiin, jotta muutkin saavat käyttää niitä.  

Polkuvene 

Uimarannalta löytyy kaksi polkuvenettä, jotka ovat vapaasti käytettävissä. Pelastusliivejä löytyy 
lainaan viereisen Takkatuvan ulkoseinustalta.  

Veneilethän sauna-aikoina vain ja ainoastaan uimarannan edustalla. 

Nuppula 

Lastensauna Nuppula on vapaasti lämmitettävä lastensauna, jota saa. Sitä saa lämmittää myös 

yleisten sauna-aikojen ulkopuolella. 

Minigolf 

9-reikäinen rata kierrätyskatoksen takana. Golf-mailat ja -pallot saa lainaan vastaanoton. 

SUP-Lauta 

SUP-Lauta varattavissa tunnin vuoroissa vastaantosta nimeä ja SFC-numeroa vastaan. 

 

 

Lapset leikkivät vanhempien vastuulla! 

  



Tekemistä aikuisille 

Grillauspaikat 

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

Harald’s pub ja Huvikummun pubi 

Huvikummun pubissa lauletaan usein karaokea, ja kesäaikaan sitä pyritään pitämään auki lähes 
joka viikonloppu. Harald’s pub puolestaan on silloin tällöin auki oleva vanhaan maakellariin 
rakennettu kesäterassi.  

Huvikummun tikka- ja biljardihuone 

Huvikummulta löytyvät tikka- ja biljardihuoneet. Avain näihin luovutetaan vastaanotosta 
vähintään 16 vuotiaalle kuittausta vastaan 

Lentopallokenttä 

Takkatuvan läheisyydestä, löytyy kaksi lentopallokenttää. Palloja saa lainaan vastaanotosta  

Saunat 

Yleisten saunavuorojen aikaan väkimäärästä riippuen lämpiää 1 – 5 saunaa. Isosauna Rentola 
on öljylämmitteinen sauna, josta löytyy puku- ja suihkutilat. Sauna-alueen 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 
”kärrysauna”, jossa musiikki soi. Nuppula on pääasiassa lapsille tarkoitettu sauna, jota saa 
vapaasti lämmittää yleisten sauna-aikojen ulkopuolella  

Varsinaisen sauna-alueen ulkopuolella, omassa rauhassa, on keväästä syksyyn käytössä oleva 
tilaussauna Patonen (15€/50min).  Kysy vastaanotosta myös mahdollisuutta yleisten saunojen 
tilaussaunavuoroon sauna-aikojen ulkopuollella. 

Ulkoilureitit 

Erinomaisia 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   7 km  

Vankkurimännikkö – Ähtäri Zoo  54 km. 
Vankkurimännikkö – Tuuri   57 km 

Vankkurimännikkö – Huvipuisto Särkänniemi  105 km  

  

https://www.virrat.fi/client/virrat/userfiles/luontopolku-toriseva.pdf


Vankkurimännikkö-infoa 

Päivystys 

Kaikissa ongelmatilanteissa  ota yhteyttä vastaanoton päivystävään numeroon 043 214 0014. 

Hätätilanteessa soita ensin yleiseen hätänumeroon 112 ja sen jälkeen vastaanoton numeroon. 

Yleinen nopeusrajoitus 

Alueellamme vallitsee kaikkia ajoneuvotyyppejä koskeva ehdoton   

nopeusrajoitus 10 km/h.  Muistathan varoa leikkiviä lapsia!  

Pysäköinti 

Yleensä yhdistelmän vetoauto saadaan sijoitettua asuntovaunun viereen, mutta jossain 

tapauksissa auto ohjataan takkatuvan kentällä sijaitsevalle parkkipaikalle. Huomaathan että vain 

yksi auto majoittuvaa asuntovaunua kohden. Muut autot aina sijoittava ko. parkkipaikalle. 

Turvavälit 

Alueella turvaväli viereiseen ajoneuvoon on poikkeuksetta vähintään  neljä metriä. Tämä 

lasketaan teltan, markiisin tai muun kiinteän rakenteen reunasta (katso kuva).  

Noudata alueen henkilökunnan ohjeita ja ota yhteyttä vastaanottoon mikäli esimerkiksi päätät 

jo saatujen ohjeiden jälkeen pystyttää markiisin tai teltan.  

Viimeksi tulleen ajoneuvon pysäköijä on aina vastuussa turvavälin noudattamisesta niihin 

rakenteisiin mitkä ovat olleet paikalla hänen tullessa alueelle. 

 

Etuteltat ja markiisit 

Alueellamme saa turvavälin niin mahdollistaessa vapaasti pystyttää etuteltan tai markiisin. 

Tapahtumien aikana asia on kuitenkin syytä vahvistaa vastaanotosta. 

Teltat 

Majoitustelttojen pystyttäminen on alueellamme pääsääntöisesti kielletty. Kysy 

tarkemmat ohjeet vastaanotosta. 

Tulenteko 

Avotulen tekeminen ja hiiligrillien käyttäminen alueella on ehdottomasti kielletty. 

Kotieläimet 

Kotieläimet on alueella pidettävä kytkettyinä. Huomaathan myös, että koirille on oma 

uimapaikka (aluekartta nro. 17)  



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 myös hiljaisuuden jälkeen, joten otathan 

tämän huomioon paikkaa valitessa.  

 

Sähkö ja liityntäkaapeli 

Vuorokausihintaan kuuluu ympäri vuoden ns. Valosähkö. Tällä tarkoitetaan pienitehoisten 

laitteiden käyttöä. Näitä laitteita ovat esimerkiksi jääkaappi, ajoneuvon sekä viihdelaitteiden 

tms laturit, ruoanlaittokoneet. yms 

Suuritehoisten laitteiden, kuten esimerkiksi ilmastointilaitteen, sähkölämmityksen tai 

sähköautojen latureiden käyttö on sallittua vain vastaanotosta saatua erillistä lupaa vastaan. 

Tällöin sähkömaksu muodostuu kulutetun energian mukaan. Huomaathan että ajoneuvosta 

tulee tällöin aina löytyä sähkönkulutusmittari (kwh-mittari). 

Ajoneuvon liityntäkaapelin tulee ehdottomasti olla hyväksytty, ja 

johdinpaksuudeltaan riittävä ”3 napainen caravan-kaapeli”.  

 

Juomavesi 

Alueelta saa juomavettä vastaanottorakennuksen seinämillä olevista 

vesipisteistä.  Kesäaikaan myös Huvikummun-, sekä Lakarintien reunassa olevat kesävesipisteet 

ovat käytössä. Kaikkien alueelta löytyvien erilaisten vesipisteiden vesi on juomakelpoista. 

Jätteet 

Talousjätteille on jätepisteitä toimistoa vastapäätä (Takkatuvan kentällä), sekä 

kodan vieressä että Huvikummun vieressä. Jätekatoksessa (Takkatuvan 

kentällä) on myös keräysastiat lasille, pienmetallille, paristoille sekä 

elektroniikkajätteelle.  

Ethän vie vaunuroskiasi muihin alueelta löytyviin pienjätepisteihin.  

Kemiallisen WC:n tyhjennyspiste löytyy toimistorakennuksen päästä sekä kesäaikana 

Huvikummun vierestä. 

Harmaalle jätevedelle löytyy tyhjennyskaivo Takkatuvan kentältä, jätepisteen vierestä. 



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 

16-vuotiaisiin 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 2020 syksyn tapahtumat: 

18. - 20.9. Siivoustalkoot, aluepalaveri ja peli- / pokeri-ilta  

2. - 4.10. Kaamoskemut – Naamiaiset ja orkesteritanssit   

6. - 8.11. Isänpäivä  - Kahvitus lauantaina PERUTTU, COVID-19 

4. - 6.12. Isänmaalliset iltamat ja pikkujoulut – Orkesteritanssit    

31.12 - 3.1. Uusi Vuosi – Orkesteritanssit  

 

Mahdolliset tapahtumakalenterin muutokset ovat tarkastettavissa verkkosivuiltamme. 

https://www.sfcpirkanmaa.fi/2017/01/24/vankkurimannikko/ 

 

  

https://www.sfcpirkanmaa.fi/2017/01/24/vankkurimannikko/


Vastaanoton aukioloajat 

1.9.2020 – 30.4.2021 

Ma – To          Ota yhteyttä vastaanottoon 

Pe                    16.00 – 20.00 

La                    10.00 – 14:00 

Su                    10.00 – 14.00 

 

- Vastaanottoaikojen ulkopuolella 
saapuvien ja lähtevien toimintaohjeet 
löytyvät vastaanoton tuulikaapista.  

- Usein vastaanottopalvelua on 
saatavilla myös ilmoitettujen aikojen 
ulkopuolella. 

Toimiston ollessa suljettu voitte kirjautua sisään sähköisesti. 

https://www.sfcpirkanmaa.fi/2017/01/24/vankkurimannikko/ 

  

Sauna-ajat (Treffeillä oma aikataulu) 

 Naiset Miehet 

Ma – Ke Varmista saunojen tilanne vastaanotosta 

To  18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 

Pe – La 17:00 – 19:00 19:.00 – 21:00 

Su 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 

 

 

Tärkeitä puhelinnumeroita 

Vastaanotto / Päivystys 

043-2140 014 

Tuula Aronen – Aluevastaava 

050-4646 646 

Matti Mäkelä – Aluevastaava (mm. kausipaikat) 

050-5550 369 

 
 

 

 

Lakarintie 580, 34800 Virrat 

www.vankkurimannikko.fi 

www.facebook.com/vankkurimannikko 

https://www.sfcpirkanmaa.fi/2017/01/24/vankkurimannikko/
tel:+358432140014
tel:+358504646%20646
tel:+358505550369

