
PPica-viestiica-viesti
1 • 2021 • 52. vuosikerta

K A R A V A A N A R I N  O M A  L E H T I  P I R K A N M A A L L A

Nysse tuli. Talvi ja upeat talvikelit myös 
Maisansaloon (kuva) ja Vankkurimännikköön. 

Tervetuloa!



 

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

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
Pasi Sivula, webmaster

Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.

Painopaikka:
PunaMusta Oy

Painosmäärä: 4 300 kpl

Osoitelähde: 
SF-Caravan Pirkanmaa ry jäsenrekisteri

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2021:

N:o 1   ilm. to 18.02.  aineisto pe 
22.1.2021  
N:o 2   ilm. to 27.05.  aineisto pe 
30.4.2021    
N:o 3   ilm. pe 23.09. aineisto pe 

52. vuosikerta

No 1    2021

       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

PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2021: JÄSENMAKSUT 2021

Aluemaksu 1.1.-31.12.                                              20 e/ vrk                                    40 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                                  0,38  e/ kWh
                                                                                -min. 2  e                                       -min. 4  e
Lämmityssähkö                 .                                     ei tarjolla                                       ei tarjolla

Perhesauna                                                              15 e/tunti                                     30  etunti

Kaasu 11 kg.                                                              24  e                                            35  e
Kaasu   5 kg                                                              17  e                                            28  e
Mm. orkesteri-iltoina erillinen ohjelmamaksu. 
Tarkemmin tapahtumakalenterissa ja leirintäalueiden 
toimistojen ilmoitustauluilla.

Jäsenhinta  e Ei-jäseniltä e

- Liiton jäsenmaksu 
   SF-Caravan ry 29,00 e
-  Yhdistyksen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 e 
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ 54,00 e
(Liittymisvuosimaksu 48,00 e)
Lisäksi mahdollisia:
Rinnakkaisjäsenen liiton osuus           12,00 e
Rinnakkaisjäsenen yhdistyksen osuus  9,50 e 
(antaa äänioikeuden)                                      
(Rinnakkaisjäsenmaksu 15 e ensimmäisenä 
vuonna) 
Liittoon ilmoittamalla voi olla myös SFC-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäsen)

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2021 
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OSOITTEENMUUTOKSET
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäsenten osoitetie-
dot 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, jasen-
rekisteri@karavaanarit.fi tai muutoslomakkeella 
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-
jasenyyteen/.
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SF-Caravan pirkanmaa ry
HALLITUS v. 2021

Alarivi vas.: Pentti Wallenius, Tiina Vaskuu, Timo Vaahto
Ylärivi vas.: Harri Huhtala, Sakari Lepola, Heikki Lahtinen, Joni 
Hietala, Ilpo Pekkanen, Harri Järveläinen



Sakari Lepola

Puheenjohtajalta

Pica-viesti 1/2021 3 

Vuosi on vaihtunut ja tämä vuosi saatu 
hyvään alkuun. Talvi on myös näyt-

tänyt talven merkit, eli lunta on tullut rei-
lusti ja pakkasestakin ollaan päästy naut-
timaan.  Kun koronasta on joka paikassa 
jotakin sanottava, niin esitän tässä vain 
sen toivomuksen, että tästä vaivasta pää-
sisimme vihdoinkin eroon. Alueemme 
ovat joutuneet toimimaan poikkeusjärjes-
telyillä ja tämä on aiheuttanut myös ym-
märrettävistä syistä kritiikkiä.  Meidän on 
kuitenkin toimittava vastuullisesti, osana 
yhteisiä ponnisteluja epidemian nujerta-
miseksi. Toivoa tämän suhteen on, sillä 
jos Donald Trumpista päästään eroon 
niin miksi sitten ei koronastakin. Jospa 
kesään mennessä olisimme siinä tilassa, 
että alueittemme toiminta olisi normali-
soitua ja karavaanarit voisivat vapaammin 
harrastaa maankiertämistä myös rajojen 
yli. Sitä odotellessa voi tehdä matkasuun-
nitelmia ja haaveilla varpaiden uittami-
sesta Välimeressä. 

Toivottavaa myös olisi, että voisimme 
kehittää yhdistystämme ja alueitamme 
eteenpäin hyvässä yhteishengessä. Nyt 
aika ja energia kuluu liiaksi menneiden 
asioiden parissa peuhatessa epäsovun 
ilmapiirissä. Kun tulin valittua yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi, sanoin aloittava-
ni siitä hetkestä eteenpäin enkä taakse 
liikaa katsellen. Nyt näyttää kuitenkin 
siltä, että meno on kuin autolla, jossa on 
vain peruutusvaihde. Aion kuitenkin pi-
tää vaihdekepin käsissäni ja löytää myös 
eteenpäin vievät vaihteet. Synkronointi 

voi rusahdella mutta pitää käyttää välikaa-
sua. Taustapeili on hyvä olemassa, mutta 
eteenpäin pääsee vain kauemmaksi katso-
en.  Yhdistyksemme on Suomen suurin. 
Sen pitäisi olla myös kaunein, mutta sii-
hen on vielä paljon matkaa. Me voimme 
taittaa sen matkan, jos luotamme toisiim-
me ja teemme sen, minkä oikeaksi ja hy-
väksi katsomme.  

Olen tottunut erilaisissa tehtävissä ollessa-
ni noudattamaan ns. Frank Sinatran op-
pia, ”I did it my way” eli tein sen omalla 
tavallani. Se ei kaikkia miellytä, mutta jos 
kumartelee toisaalle niin toisaalle pyllis-
tää. Siksi on paras kulkea suorassa.  On-
neksi nämä yhdistystoimet ovat meille 
kaikille vapaaehtoisia ja tähän etuoikeu-
teen on hyvä turvata. 

Uudistetut sääntömme on rekisteröity ja 
olisi hyvä, että jäsenet perehtyisivät teh-
tyihin muutoksiin, koska niiden myötä 
toiminnassamme on otettava huomioon 
muutamia muuttuneita asioita. Vaikka 
yhdistyksen vuosikokous on vasta mar-
raskuussa, on siihen liittyviä toimia hyvä 
aloittaa ajoissa. Hallituksen jäsenistä puo-
let on jälleen erovuorossa ja ehdokkaat 
hallitukseen on asetettava 60 vuorokautta 
ennen vuosikokousta. Tarvitsemme halli-
tukseen tehtävään motivoituneita, yhteis-
työkykyisiä ja kehityshenkisiä toimijoita.

Myös puheenjohtajan tehtävä on katkolla 
ja tähän myös kaivataan tehtävästä innos-
tuneita ehdokkaita. Näistä asioista on syy-

tä aloittaa keskustelut jäsenistön keskuu-
dessa hyvien ehdokkaiden löytämiseksi. 
Jos omassa yhdistyksessämme on ristive-
toa, niin näyttää sitä olevan myös liitossa. 
Sopuisan liittokokouksen jälkeen on tullut 
esille, että liiton sisällä on käynnissä mel-
koinen valtataistelu, jossa yksimielisesti 
valittua puheenjohtajaa yritetään kam-
meta sivuraiteille päätöksenteossa. Tähän 
ovat kymmenet jäsenyhdistyksen, me mu-
kaan lukien, reagoineet vaatien liittoko-
kouspäätösten noudattamista ja tilanteen 
normalisointia liiton sisällä. Seuraavassa 
liittokokouksessa on asiat laitettava jär-
jestykseen. Mainoslause ”On tää hienoo 
hommaa” on syytä pitää toistaiseksi laina-
usmerkeissä.

Parempia aikoja odotellessa on tyydyttävä 
elämään vallitsevissa olosuhteissa. Ara-
bialaisen sananlaskun mukaan elämässä 
on kolme vaihetta: menneisyys, joka ei 
koskaan palaa, nykyisyys, joka ei kestä ja 
tulevaisuus, joka on tuntematon.  

Hyvää talvikautta karavaanarit

Sakari Lepola
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Pirkanmaan isoin
matkailualan
hanke vuonna 2021

Legendaarinen Peltomäki Campingin ja
Wake Valleyn alue uudistuu nimeä myöden

Peltomäki Resortista tulee moderni leirintäalue täynnä 
toimintaa. Haluatko olla palvelusi tai tuotteesi kanssa 
esillä alueella, joka kiinnittää huomion karavaanareiden 
ja aktiivisten ihmisten keskuudessa?  

 Leirintalueen normaalit palvelut

 Majoitus uudistetulla karavaanialueella,
 mökeissä tai teltoissa

 Kaapeli-Wakeboard, sis. ohjaus/koulutus

 Leikkipuistoja ja laajasti metsäaluetta

 Savusauna, paljut ja tilaus-/perhe-saunat

 Uimaranta

 Ravintola isolla aurinkoterassilla

 Koirapuisto

 Grillikatos

 Rantalentopallo, frisbeegolf, skeittaus,
 värikuulasota ja paljon muuta

 Karavanpaikoitukset ja muun majoituksen
 varaukset kätevästi kotisivuilta,
 saapuminen myös yöllä

peltomakiresort.fiOta yhteyttä yhteistyön merkeissä! sami@peltomakiresort.fi

autobnb.fi

Aja autollasi koska haluat ja
laita auto tienaamaan, kun et itse

sitä tarvitse!

Autobnb välittää
matkailu- ja retkeilyautoja

vuokrattavaksi

Auto voidaan vuokrata kotipihastasi tai
voit luovuttaa auton ”avaimet käteen”-palvelua

varten toimipisteellemme Peltomäki Resortin
yhteyteen Ylöjärvelle.

Katso lisää kotisivuiltamme!

booking@autobnb.fi

Haetaan
matkailuautoja

vuokralle!

lomakoteja tien päälle
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TUNNELMIA LAUTAPELIVIIKONLOPULTA
 

Maisan jo perinteikäs talvikauden tapahtuma ”Lautapeli-
lauantai” järjestettiin tammikuun toiseksi viimeisenä vii-

konloppuna. Koronavirusepidemia oli täyttämässä jo vuoden ja 
Pirkanmaan koronanyrkin suosittamia rajoituksia oli voimassa. 
Niitä Maisassakin luonnollisesti vastuullisesti noudatettiin, mikä 
merkitsi rajoituksia sisätiloihin kokoontuvien ihmisten luku-
määriin ja turvavälien pitämistä. Yleisiä saunavuoroja ei lautape-
liviikonloppunakaan samasta syystä voitu järjestää mikä aiheutti 
mielipahaa monille. Yleiset saunat kuitenkin ovat merkittävä osa 
suomalaista karavaanarikulttuuria.
 
Viikonloppua vietettiin muuten varsin talvisissa merkeissä, ny-
kymittapuussa jopa poikkeuksellisen talvisissa. Sää oli pysynyt 
pakkasella pidemmän jakson ja luntakin oli kertynyt kymmeniä 
senttimetrejä.
 
Lautapelitapahtuma varsinaisesti sijoittui lauantai-iltapäivään, 
mutta jo perjantaina oli mahdollisuus käydä muistelemassa mitä 
se pubissa käyminen oikeastaan olikaan ja grilliruokaakin oli 
mahdollista ostaa. Lauantaina iltapäivällä kokoonnuttiin sitten 
lautapelejä pelailemaan. Pelaajia kokoontui lopulta kymmen-
kunta ja kolmessa ryhmässä pelejä pelailtiin. Valistunut väki 
käytti kiitettävästi kasvomaskeja, ja liekö niistä ollut pokerinaa-
moille korttipelin äärellä jopa jotakin hyötyä?
 
Vaikka Maisassa on aikaansa sydäntalven aikana toistaiseksi 
viettänyt ennätyspaljon väkeä, lautapeliviikonloppu oli lopulta 
hyvin rauhallinen.

Käy poistamassa lumikuormat telttojen ja vaunujen katolta

Koronan edelleen tehdessä rajoituksia olemme sentään saaneet 
nauttia kunnon lumisesta talvesta. Lunta onkin kertynyt vau-
nujen ja telttojen katoille paljon, On hyvä muistaa käydä välillä 
putsaamassa kattoja. Toivottavasti pian tilanne alkaa koronankin 
osalta helpottamaan ja pääsemme nauttimaan yhteisistä tapah-
tumista jälleen normaalisti. Mukavaa alkanutta vuotta kaikille 
karavaanareille ja pysytään terveinä.

Tulevia tapahtumia:
PILKKITAPAHTUMA 19.-21.2.

Maisan
kuulumisia

SOITA AUTOLLESI

TALVIHUOLTO
p. 010 423 5423
tai varaa netissä:

https://www.autokorjaamo.fi/korjaamot/pirkanmaan-autotai-
to-oy-tampere-229/huolto

  
 

Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423     
www.pirkanmaanautotaito.fi

Pirkanmaan Autotaito Oy

LISÄÄ AUTOSI LUOTETTAVUUTTA TALVIAJOSSA

Suzuki • Isuzu • SsangYong • Volvo • Renault • myös muut merkit

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

NYT ONGET MUKAAN JA PILKKIMÄÄN!NYT ONGET MUKAAN JA PILKKIMÄÄN!

Maisansalon lumivalkeaa talvimaisemaa
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On huomioitava, että koronapandemia 
saattaa muuttaa ja rajoittaa suunnitel-
mia. etenkin tapahtumien suhteen. Tar-
kennetut tiedot löytyvät lähellä ao. tilai-
suutta nettisivultamme
 sfcpirkanmaa.fi ja Facebook-sivustol-
tamme.   

TOIMINNAN PERUSTEET

SF-Caravan Pirkanmaa ry on SF-Caravan 
ry:n jäsenyhdistys, jonka tehtävänä on 
toimia yhdistyksen oman jäsenkunnan 
edunvalvojana. Yhdistyksen jäsenkunta 
muodostuu yli 4300 jäsenestä ja heidän 
taloudestaan. Toiminnan kehittämisellä ja 
laadukkailla palveluiden tuottamisella yh-
teistyössä liiton ja muiden yhteistyötaho-
jen kanssa pyritään säilyttämään jäsenus-
kollisuus sekä saamaan uusia järjestyneitä 
jäseniä harrastuksemme pariin.

Yhdistyksellä on kaksi leirintäaluetta, 
Maisansalo Tampereen Teiskossa ja Vank-
kurimännikkö Virroilla Jähdyspohjassa. 
Jatkamme kehitystä painopisteinä leirin-
täalueiden palvelutaso ja tuottaa hinta/
laatusuhteiltaan mahdollisimman korkea-
tasoisia leirintäpalveluja. Toteutus tapah-
tuu omien aluetoimikuntien, vapaaehtoi-
sen talkooväen ja ulkopuolisen työvoiman 
turvin.

Alueet voivat toimikuntien päätöksellä 
järjestää toimintavuoden aikana jäsenille 
kuljetuksen yhteen karavaanitoimintaan 
liittyvään messutapahtumaan aluetta koh-
den. Järjestelyistä ja toteutuksesta vastaa-

vat alueiden toimikunnat ja kulut kohdis-
tetaan alueiden budjettiin.
Toimikuntien niin päättäessä osallistujilta 
voidaan periä osallistumismaksu ja alueet 
voivat toteuttaa matkan yhteistyönä.

Toiminnan kehittämisessä pyritään huo-
mioimaan nykyistä paremmin myös alu-
eiden ulkopuolella toteutettava tapahtu-
mien ja tilaisuuksien järjestäminen.
Alueilla suoritetaan toimintasuunnitelmi-
en pohjalta peruskorjauksia sekä maise
mointiin liittyviä toimenpiteitä. Pääpai-
no on alueiden rakennuksien ylläpito ja 
kehittäminen vastaamaan tämän päivän 
vaatimuksia.

HALLINTO

Yhdistystä johtaa hallitus, joka muodos-
tuu puheenjohtajasta ja kahdeksasta jäse-
nestä (yhdistyksen kokouksen päätöksen 
mukaisesti). Hallitus hoitaa ja valvoo yh-
distyksen toimintaa yhdistyslain, yhdis-
tyksen sääntöjen sekä yhdistyksen koko-
uksien päätösten mukaisesti.
Yhdistyksen hallitus asettaa tarpeelliseksi 
katsomiaan toimikuntia sekä ryhmiä ja 
valvoo niiden toimintaa. 

Taloushallinnon kehittämistä jatketaan 
uudistuvien lakien ja määräysten mukai-
sesti. Talousasioihin liittyvissä asioissa 
ollaan aktiivisesti yhteydessä eri viran-
omaisiin. Toimiston hoitamiseen, talous-
hallintoon sekä yhdistyksen kirjanpitoon 
liittyvät asiat suoritetaan toteutettujen 
talousuudistusten mukaisesti. Kirjanpito-

palvelut ostetaan vuonna 2021 ulkopuo-
liselta toimittajalta, mutta kehittämällä 
edelleen yhdistyksen toimintoja pystytään 
hoitamaan osaa kirjanpidosta itsenäisesti 
ja kustannuksia säästäen.
Järjestötoimintaa kehitetään kouluttamal-
la luottamushenkilöitä, joilla varmiste-
taan yhdistyksen toiminta myös tulevai-
suudessa. Teemme aktiivista yhteistyötä 
Hämeen YT-alueeseen kuuluvien muiden 
SFC-yhdistyksien kanssa.

Olemme myös mukana Caravan Huiput 
ry:ssä panostamassa leirintäalueiden yh-
teismarkkinointiin ja yhteishankintoihin 
sekä muuhun yhteistyöhön siinä mukana 
olevien SFC-yhdistyksien kanssa.

TALOUS

Yleinen taloustilanne on edelleen epäva-
kaa kuten viime vuosina on ollut. Talou-
den taantuma on selvästi lisännyt leirintä-
alueiden kysyntää kausipaikkoja kohtaan, 
tästä huolimatta vierailijoiden määrä on 
tänä vuonna hieman laskenut. Vierailijoi-
den määrän ja leirintäalueidemme majoi-
tusvuorokausien toivomme lisääntyvän 
edellisvuosiin nähden. Panostamme edel-
leen nuorison ja lasten viihtyvyyteen. Tätä 
linjaa tulemme jatkamaan ensi vuodenkin 
aikana mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen kokonaistaloustilanne on va-
kiintunut ja tarvetta jäsenmaksujen korot-
tamiseen ei ole. Yleisen kustannustason 
nousu sekä alueiden hoitamiseen palkat-
tavien ulkopuolisten henkilöiden palkka

TOIMINNAN SUUNNITELMA VUODELLE 2021
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kuluista aiheutuvat kulut on saatu pidet-
tyä kurissa. Vaikka alueiden ylläpitoon 
ollaan tekemässä investointeja, ei hallitus 
esitä leirintämaksujen korottamista vuo-
den 2021 talousarvioon.

Alueiden investoinnit katetaan osittain jä-
senmaksuvaroin. Leirintätoiminnan tuot-
tojen tulee kattaa siitä syntyvät normaalit 
käyttökulut ja suuren osan investoinneis-
ta. Tulevaisuuden toimintaa suunnitel-
laan siten että leirintätoiminnan tulot 
kattaisivat myös investoinnit. Vankkuri-
männikön huoltorakennuksen laajennus-
ta suunnitellaan muutamien lähivuosien 
sisällä, taloustilanteesta riippuen.
Alueiden keskinäistä yhteistyötä paranne-
taan ajoittamalla paremmin tapahtumia, 
lisäämällä yhteistä suunnittelua ja han-
kintojen tekoa.

MAISANSALO

Aluevetäjät: Ilpo ja Päivi Pekkanen
Toimikunta: Tiina Suhonen, Sirkka Joki-
aho, Miia Tila, Markku Tila, Pentti Alata-
lo, Merja Laine-Saukkio, Veikko Sinikivi, 
Sakari Lepistö, Erja Lepistö, Juuso Oikari-
nen, Anu Oikarinen ja Seija Vaahto.
Aputoimikunta: Sinikka Miettinen (sii-
vous) Olli Miettinen (kunnossapito), 
Markku Pummila (lvi), Juhani Järveläinen 
(traktorivastaava), Kati Järveläinen (keit-
tiö), Timo Vaahto (kunnossapito).
 
Toimintasuunnitelma
- Alueen kiinteistöt, nurmikot ja koko 
ympäristö pidetään viihtyisässä ja turval-
lisessa kunnossa.
-  Uimarannat sukelletaan/tarkastetaan 
ulkopuolisen sukeltajan toimesta keväällä 
ennen uimakauden alkua.
-  Keväällä ja syksyllä järjestetään siivous-
talkoot, jossa kausipaikkalaiset pääsevät 
osallistumaan alueen siistimiseen.
-  Alueelle on uusittu valvontakameroita 
turvallisuuden parantamiseksi.
-  Alueen turvallisuus on muutenkin tär-
keänä osana kehitystä.
-  Olennaisena osana siihen kuuluu kame-
ravalvonta. Myös hälytyslaitteet ja palova-
roittimet ovat osa turvallisuutta. 
-  Keväällä ja syksyllä teetetään kiinteistö-
jen ilmastointijärjestelmien huolto teete-
tään ulkopuolisilla, jos tarvittavaa ammat-
tipätevyyttä ei omasta jäsenistöstä löydy.
- Keväällä huollatetaan öljykattilat ja polt-
timet ulkopuolisella yrityksellä.
-  Jyrsijät pitää loitolla ulkopuolinen yri-
tys.
- Kesäsesongin ajaksi palkataan kaksi (2) 
kesätyöntekijää arkipäiviksi ja siistijä sii-
voamaan alueen huoltorakennuksen sekä 
saunatilat arkipäivisin.

- Talvikaudella toimikunta hoitaa isäntä-
päivystykset viikonloppuisin. 
- Talvikaudella arkipäivinä alue toimii 
omatoimialueena.
- Talvikaudella palkataan siistijä siivoa-
maan huoltorakennuksen ja saunat vii-
koittain.
- Alueen lumenauraukset ja hiekotuk-
set hoidetaan omalla kalustolla, Maisan 
lumenauraus ryhmän voimin.  Alueen 
tiestöä ylläpito kunnostetaan. Alakentän 
vieraspaikat kunnostetaan ja rajataan nur-
mialueesta selkeästi. 
- Nuorisotilaa ehostetaan maalamalla ja 
hankkimalla uusia kalusteita sekä pelejä.
- Grilliin hankitaan ilman viilennin työ-
olojen parantamiseksi.
- Toimistorakennuksen ja huoltoraken-
nuksen seinänvierut aukaistaan ja teh-
dään salaojitukset kuntoon.
- Alueen sähköistyksen parannustöitä jat-
ketaan.
- Alueen omaa pubia ja grilliä pyörite-
tään toimikunnan toimesta tapahtuma-
keskeisesti ja tapahtumien ulkopuolella 
sen mukaan kuinka paljon vapaaehtoisia 
(vaaditut luvat omaavia) työntekijöitä on 
tarjolla.

Suunnitellut tapahtumat 
(päivämääriin voi tulla muutoksia/tarken-
nuksia)

- Lautapeli-ilta 23.1.2021
- Pilkkikilpailu 19.–21.2.2021 (orkesteri)
- Hiihtoloma viikko (vko.9) Ohjelma tar 
   kentuu
- Pääsiäinen
- Vappu
- Äitienpäivä Kakkukahvit
- Siivoustalkoot (aluepalaveri)
- Juhannus
- Lastentapahtuma
- Petanque
- Rosvopaisti (aluepalaveri)
- Venetsialaiset ja Rannaltaonginta
- Siivoustalkoot
- Valojuhla
- Isänpäivä, kakkukahvit
- Joulupuuro
- Uusivuosi 31.12

Maisansalon budjetti 2021

- Tiestön ylläpitoparannus, 10 000 €
- Grilliin ilmalämpöpumppu,  2 500 €
- Sähköistyksen parantaminen, 10 000 €
- Toimisto ja huoltorakennuksen salaoji- 
   tus, 5 000 €
- Vieraspaikkojen kunnostus (alakenttä)            
  10 000 €
-  Tenniskentän puhdistus ja jatkokehitys,       
   2 500 €
-  Nuorisotilan kunnostaminen, 2 500 €

VANKKURIMÄNNIKKÖ

Aluevetäjät: Matti Mäkelä ja Tuula Aro-
nen (3.2.2021 tiedon mukaan)

Toimikunta: Matti Mäkelä, Tuula Aronen, 
Jaana Kulmala, Reino Heinisuo, Juha Vir-
tanen, Mia ja Harri Dahl, Tuukka Seijari, 
Arja ja Jouko Seijari, Tomi Seijari, Petri ja 
Marja-Liisa Frigård, Martti Hellgren, He-
lena Sivula, Päivi Taurén (Keittiö), Pekka 
Pelkonen (LVI), Risto Värrälä (LVI), Tiina 
ja Matti Vaskuu (Pub).
- Varsinaisessa toimikunnassa 12 vaunu-  
  kuntaa (1-2 hlö)
- Erityistyötehtävien toimikunnassa 
  4 vaunukuntaa (1 hlö)

Alueen arjen pyörittäminen
Toimikunta hoitaa vuorotellen vahvuu-
della 2-4 henkilöä tapahtumista vapaiden
viikonloppujen isäntäpäivystykset. Toimi-
kunta sopii tarkemmat pelisäännöt keske-
nään noudattaen vuodelle 2021 päivitettä-
vää yhdistyksen yleistä ohjeistusta.
Talvikaudella arkipäivinä alue toimii 
omatoimialueena, mikäli paikalla ei ole
toimikuntalaisia. Toimiston puhelin päi-
vystää ”24/7”.

Ulkopuoliset työntekijät
Kesäajan arkipäiviksi (noin 10 vkoa) pal-
kataan kaksi työntekijää. Työnkuvaan
kuuluvat toimistotyön (9.00–21.00) lisäk-
si mm. saunojen lämmitys ja ylläpitosiivo-
us yleisissä tiloissa.
Perusteellisempaan kesäajan siivoukseen 
palkataan työntekijä. Työaika-arvio 20 h/
vko.
Ulkoalueiden ja kiinteistöjen talviajan 
hoitoon palkataan Ahti Saarinen (18 h/
kk). Kesäajaksi hänet pyritään palkkaa-
maan sopimuksella 25 h/vko.
Lisäksi kesällä palkataan 4-6 nuorta kah-
den viikon jaksoihin.

Yleistä
Alueen ympäristö ja kiinteistöt pidetään 
hyvässä ja viihtyisässä kunnossa.
Lasten ja nuorten viihtyvyyteen kiinnite-
tään huomiota ja jokaiseen tapahtumaan
heille tullaan järjestämään omaa ohjel-
maa. Lapsi- ja nuoriso-ohjelmien
vastuulliseksi vetäjäksi nimetään henkilö. 
Nuorisotoimikunta on toiminut jo vuon-
na 2020 ja tätä työtä tullaan jatkamaan 
nuorten kanssa.

Kesäsesongin aikana pyritään huomioi-
maan saatu palaute koskien saunavuoro-
ja ja mahdollistamaan miesten ja naisten 
yhtäaikaisessa saunassa käyminen esim. 
pe+la ennen naisten vuoron alkua.
Huvipub sekä Harald´s pub pidetään auki 



mahdollisuuksien mukaan sekä tapahtu-
ma- että normaaliviikonloppuina. Varsin-
kin Huvipubin osalta aukioloaikoja pyri-
tään vakiinnuttamaan.
Ruokatarjontaa pyritään kehittämään yh-
dessä alueen oman keittiön ja mahdollis-
ten ulkopuolisten palvelutarjoajien kans-
sa.

Investoinnit ja korjaukset v. 2021–2022
- Huvikummun terassin lattian epoksi-
pinnoitus, 1 500 €
-  Huvikummun ”wc-konttien” vuokraa-
minen sesonkiajaksi, 2 000 €
-  Kelluvan hyppylaiturin hankkiminen    
  uimarannalle,  500 €
-  Käpy- ja kotagrillin kunnostus/siistimi-   
nen, 500 €
- Kesätiskipaikan rakentaminen huoltora 
  kennuksen terassille, 500 €
- Patosen saunan välttämättömät kunnos 
  tustoimet, 1 000 €
- Leikkipaikan tarvitsemat toimenpiteet  
  (mm lelut), 500 €
- Rakennusten ja alueen yleinen kunnos 
  taminen,  6 000 €
- Huvikummun alueen uusi grillipaikka,  
  2 000 €
-  Huoltorakennuksen peruskorjauksen ja  
  laajennuksen suunnittelun eteenpäin  
  vieminen, 2 000 €
- Yhteensä 16 500 €

 Tapahtumasuunnitelma v.2021:
 1.3. - 7.3. Hiihtoloma (vko 9) – Kevyt päi-
vittäinen ohjelma.
 2. - 5.4.    Pääsiäinen – Orkesteritanssit ja 
muuta ohjelmaa
 30.4 - 2.5. Vappu – Orkesteritanssit (vap-
pupäivä lauantai)
 7. - 9.5.     Äitienpäivä 9.5. - Kahvitus lau-
antaina 8.5.
 14. - 16.5  Siivoustalkoot ja aluepalaveri 
(lauantaina)
 18. - 20.6. Lastentapahtuma
 25. - 27.6. Juhannus – Orkesteritanssit, 
kokko ja muuta ohjelmaa
 16. - 18.7.  Tikkakisat, 30 v juhlakilpailu
 30.7. – 1.8. Super-vkl: Lentopallo- ja sau-
natapahtuma sekä Karaoke-kilpailu
 xx. - xx.8.   Caramba-osakilpailu (pvm   
vielä avoin)
27. - 29.8.  Venetsialaiset - Pitkä pöytä ja 
kokko
 17. - 19.9.  Siivoustalkoot ja aluepalaveri
 15. - 17.10. Kaamoskemut – Naamiaiset ja 
orkesteritanssit
12. - 14.11. Isänpäivä 14.11. - Kahvitus 
lauantaina 13.11.
 3. - 6.12.     Pikkujoulut – Orkesteritanssit 
4.12.
 31.12. - 2.1. Uusi Vuosi – Orkesteritanssit 
31.12.2021

Yhteensä 16 tapahtumaa (6 x orkesteri)

Maisansalon investointibudjetti v. 2021
Yhteensä: 42.500 €

Vankkurimännikön investointibudjetti  
v. 2021
Yhteensä: 16.500 €

Alueiden investointibudjetti 2021 
Yhteensä: 59 000 €

TIEDOTUSTOIMIKUNTA

Varsinaisesta tiedotustoiminnasta vas-
taa tiedotustoimikunta puheenjohtajansa 
johdolla. Toimikunnan tärkein tiedotta-
mismuoto on yhdistyksen jäsenlehden, 
Pica-viestin toimittaminen sekä www-
sivut.

Pica-viestillä on v. 2021 jo 52. vuosiker-
ta. Lehti tulee ilmestymään vuonna 2021 
yhteensä neljä kertaa. Lehti postitetaan 
kaikille niille jäsenille paperilehtenä, jotka 
sen paperisena haluavat. Mahdollisuus on 
myös jättää paperinen versio tilaamatta 
kotiin, ja sen sijaan ottaa lehti mukaansa 
omilta karavaanarialueiltamme ilmoitta-
malla siitä Pica-viestin päätoimittajalle 
osoitteeseen: jouko.kinnunen@ideatutka.
com. Lehden voi myös lukea sähköisessä 
muodossa yhdistyksen nettisivulta, joka 
julkaistaan pdf:nä ja viimeksi ilmestynyt 
lehti myös selattavana versiona. Postitus-
kuluja pyritään näin pienentämään, koska 
niiden osuus on tänä päivänä jo painatus-
kulua suurempi ja kaikki eivät välttämät-
tä halua paperiversiota, koska Pica-viesti 
sähköisessä muodossakin on tarjolla.
 
Lehden ilmestymisaikataulu julkaistaan 
jokaisessa Pica-Viestissä, jossa kerrotaan 
myös jokaisen lehden aineistopäivä. Leh-
ti toimitetaan A4-kokoisena, 4-värisenä, 
keskimäärin 16–28 -sivuisena ja siitä ai-
neistosta, jota yhdistyksen hallitus, eri toi-
mikunnat sekä yksittäiset jäsenet siihen 
toimittavat julkaistavaksi siinä laajuu-
dessa kuin lehdelle varattu budjetti antaa 
myöten. 
Lehden talouden ylläpidosta katetaan 
noin 25 % ilmoitusmyynnillä ja
loput, noin 75 % jäsenmaksulla.  Lehden 
ilmoitusmyyjänä toimii Reijo Nurminen. 

Pica-viesti lähetetään yhdistyksen varsi-
naisten jäsenten lisäksi myös yhdistyk-
sen ulkojäsenille sekä alueyhdistysten 
puheenjohtajille. Lehteä jaetaan myös 
molemmilla karavaanialueillamme vierai-
leville karavaanareille ilmoittautumisen 
yhteydessä. Lehden painosmäärä on n. 4 
400 kpl (tarkennetaan aina, kun selviää 

ao. ilmestymisajankohdan sähköisen leh-
den haluavien määrä sekä jäsenkunnan 
määrä. Kesälehdestä nro 2 otetaan ylipai-
nos, jotta kesävieraammekin voivat tutus-
tua lehteen.
Jatkuvasti kävijämääräänsä nostavan yh-
distyksen nettisivuston (www.sfcpirkan-
maa.fi) merkitys kasvaa yhä. Sivuston 
vierailijamäärä vuonna 2020 oli jo noin 
200 000 käyntiä. Pica-viesti -lehti on myös 
luettavissa sivustolla kohdassa ”Yleistä” -> 
Pica-viesti.

Tiedotustoimikunnan määrä pienenee 
neljään, koska mm. osoitteet ja postitus-
järjestelyt hoitaa nykyisin kirjapaino kun-
toon ja ilmoitushankinta on ulkoistettu 
Reijo Nurmiselle. Artikkeleiden ja tapah-
tumiin liittyvät uutiset ja kuvat hoitavat 
lehteen alueiden tiedotusvastaavat Tiina 
Vaskuu Virroilla, Miia Tila Maisansalos-
sa sekä nettisivustoasioissa sfcpirkanmaa.
fi:n web-master Pasi Sivula. Artikkeleita 
lehteen lähettävät myös yhdistyksen jä-
senet. Pica-viestin päätoimittajana jatkaa 
Jouko Kinnunen. 

Uusien nettisivujen toteutus on myös 
suunnitteilla ja budjetissa v. 2021, jotka 
palvelisivat entistä paremmin ja selkeäm-
min jäsenkuntaa sekä vierailijoita. 

Tiedotustoimikunta hoitaa myös tarvit-
taessa yhdistyksen lehti-ilmoittelua sekä 
muuta yhdistyksen tarpeisiin liittyvää 
markkinointiviestintää.

Tiedotustoimikunnan kokoonpano: 
Jouko Kinnunen (pj,) Tiina Vaskuu ja 
Miia Tila sekä web-masterina Pasi Sivula.
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SF-CARAVAN PIRKANMAA RY 
EDELLEEN SUOMEN SUURIN 
SF-CARAVANIN JÄSENYRITYS
Yhdistys SF-Caravan...:    Jäseniä
1. Pirkanmaa                        4 314
2. Oulun seutu       4 098
3. Keski-Suomi        2 801
4. Keski-Pohjanmaa            2 314
5. Matkailuautoilijat              2 216
6. Seinäjoen seutu      2 024
7. Satakunta       2 010
8. Helsinki        1 942
9. Lahden seutu                   1 763
10. Kuopion seutu                1 685
11. Pohjanmaa                   1 655
12. Kanta-Häme       1 597
13. Turku       1 546
SF-Caravan 31.12.2020    64 591
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Haastateltavana Myyntijohtaja Heikki 
Parkkinen, Rinta-Joupin Autoliike  Oy:

Olette perustamassa Ideaparkiin mat-
kailuajoneuvojen myyntipisteen. Mit-
kä asiat vaikuttivat päätökseenne tulla 
Lempäälään?
- Haluamme tuoda palvelumme lähem-
mäksi Pirkanmaan asiakkaita. Pirkanmaa 
on merkittävä markkina-alue matkailu-
ajoneuvojen kaupassa. Reilu vuoden 
kokemus Ideaparkin autoareenan vaih-
toautomyymälän toiminnasta rohkaisi te-
kemään päätöksen.

Paitsi käytettyjä matkailuajoneuvoja, 
niin tuleeko teille myös uusien matkailu-
ajoneuvojen myynti Ideaparkkiin?
- Tarjoamme Lempäälästä koko meidän 
matkailuajoneuvomme valikoiman, sekä 
uudet että vaihtoajoneuvot.

Mitä uusien matkailuajoneuvojen merk-
kejä teillä on edustuksessanne?
- Edustamme Hymer, Carado, Lmc, Pössl 
ja Roadcar matkailuautoja sekä Hobby ja 
Fendt vaunuja.

Mitä muita palveluita tarjoatte Ideapar-
kissa, onko teillä esim. tarvikemyyntiä?
- Tarvikemyyntiä emme aloita ainakaan 
aluksi kuin aivan pienimuotoisesti. Toki 
toimitusmyyntinä haluamme palvella 
asiakkaitamme myös varaosa- ja tarvike-
myynnissä. Kempeleen caravan-huolto 
toimittaa tarvikkeita ympäri Suomen.

Koska pidätte Ideaparkin avajaiset?
-Avajaiset ovat maaliskuun lopussa viikol-
la 12 torstaista sunnuntaihin Ideaparkin 
keskusaukiolla.

Mitkä ovat niitä argumentteja, jotka 
saavat asiakkaat tulemaan liikkeisiinne?
- Koko kansan autokauppana tarjoamme 
laajan valikoimamme matkailuajoneuvo-
ja. Jokaiselle pyrimme tarjoamaan kunkin 
asiakkaan tarpeita vastaavan ratkaisun. 
Panostamme osaavaan henkilökuntaam-
me niin, että asiakkaamme kokevat meillä 
asioinnin mieluisana ja huolehdimme asi-
akkaista myös kaupanteon jälkeenkin.

Miten teillä kävi kauppa viime vuonna, 
kun eri medioissa kerrottiin ja myyntiti-
lastotkin ilmoittivat, että asiakkaat ovat 
entistä kiinnostuneempia karavaanimat-
kailusta?
-Viime vuosi oli koronan vaikutuksesta 
kaksijakoinen vuosi. Alkuun korona py-
säytti kaupan lähes kokonaan, mutta hy-
vin pian kotimaan matkailun suosion kas-
vaessa matkailuajoneuvot olivatkin kovan 
kysynnän kohteena. Matkailuajoneuvo-
kauppa ja myös meidän myyntimme kas-
voi viime vuonna merkittävästi.

Entä millaisena näette asian tänä vuon-
na – jatkuuko suosio?
- Näyttäisi siltä, että kotimaan matkai-
lun suosio jatkuu myös tänä vuonna ja se 
tukee edelleen myös meidän toimialam-
me edellytyksiä pärjätä hyvin myös tänä 
vuonna.”

Olette Suomen suurin matkailuajoneu-
vojen myyjä. Paljonko teillä keskimäärin 
on matkailuajoneuvovaihdokkeja tarjol-
la sesonkiaikaan yhteensä?
- Emme halua puhua siitä olemmeko 
suurin tai kaunein, vaan jokainen asiakas 
on meille se tärkein, olipa hänen asiansa 
mikä tahansa autoiluun liittyvä. Varastos-
tamme löytyy parhaimmillaan satoja mat-
kailuajoneuvoja ja ostamme tarvittaessa 
lisää. jos asiakkaalle sopivaa ajoneuvoa ei 
löydy heti varastosta, ostamme myös täs-
mäostoja eli etsimme asiakkaalle sopivan 
ajoneuvon.

Rinta-Joupin Autoliike avaa maaliskuussa 
matkailuajoneuvomyymälän Ideaparkiin

Jouko Kinnunen

Rinta-Joupin Autoliike
lyhyesti:
Edellä mainittujen liikkeiden lisäksi mat-
kailuajoneuvoja myydään myös seuraa-
vissa myymälöissä: Espoo, Turku, Rau-
ma, Pori, Jyväskylä, Tervajoki, Kokkola 
ja Rovaniemi. Rinta-Joupin Autoliike on 
Suomen johtava autokauppaketju, joka 
on tehnyt autokauppaa jo lähes 70 vuotta.
Yrityksellä on 24 toimipistettä Helsingistä 
Rovaniemelle ja kaikkiin valikoiman yli      
4 000 ajoneuvoon voi tutustua osoittees-
sa: 
rinta-jouppi.com 
Rinta-Joupin Autoliike edustaa 12 henki-
lö- ja pakettiautomerkkiä sekä 7 matkai-
luajoneuvomerkkiä. Myynti on yli 27 000 
ajoneuvoa vuodessa ja ammattitaitoinen 
huoltoverkosto palvelee asiakkaita 11 
paikkakunnalla. Yhtiön liikevaihto on yli 
400 miljoonaa euroa vuodessa ja työllis-
tää lähes 600 henkilöä.



Männikön
kuulumisia

Leirintäalueella on aloitettu alkanut 
vuosi odottavin ja toiveikkain miet-

tein. Leirintäalue on avoinna, mutta toimii 
tällä hetkellä osittain rajoitetuin palveluin 
viranomaisten määräysten mukaisesti. 
Mutta kuten aina ennenkin, alkutalvi on 
aina sitä alueen hiljaisinta aikaa. Ja samal-
la se on hyvää aikaa toimikunnalle tehdä 
suunnitelmia tulevista tapahtumista ja 
muusta alueen palveluiden ja toimintojen 
kehittämisestä. Kaikkea kivaa on luvassa, 
kunhan onnistumme häätämään tämän 
pandemian.
Leirintäalue ei siis todellakaan ole sul-
jettu, vaan on valmis toivottamaan ter-
vetulleeksi vierailijat ja kausipaikkalaiset 
viihtymään ja viettämään vapaa-aikaa. 
Toimistosta saa palvelua aina viikonlop-
puisin henkilökohtaisesti ja viikolla apu 
on puhelinsoiton päässä. Ja ne saunat, 
totta kai ne lämpiävät. Toistaiseksi tarjol-
la on vain perhesaunavuoroja, jotka ovat 
ilmaiset kaikille alueella majoittuville. Vä-
lillä sunnuntai-torstai lämmitys ja siivous 
ovat omatoimisia, perjantai-lauantai -sau-
nat ovat toimikunnan hoidossa. Lisätie-
toa alueen ajankohtaiset tilannetiedotteet 
palveluista ja ohjeista mm. saunavuorojen 
varauksista löytyvät parhaiten Vankkuri-
männikön netti- ja fb -sivuilta.

Hiihtoloma 1-7.3.2021

Vuoden ensimmäinen lomakausi lähe-
nee mukavasti ja onneksi saimme lunta. 
Talven kauneus ja sen suomat mahtavat 
ulkoilumahdollisuudet ovat loistava tilai-
suus kerätä voimia arjen haasteissa. Vank-
kurimännikössä on suunniteltu hiihtolo-
maviikolle kevyttä päivittäistä ohjelmaa. 
Lähistöllä sijaitseva laavu on hyvä koko 
perheen retkikohde. Tai sitten nuotion 
räiskeestä voi nautiskella tunnelmallisessa 
kodassa tai alueen muissa grillauspaikois-
sa. 
Vauhdikkaampaa ja vaativampaa menoa 
varten voimme suositella vain noin 5 kilo-
metrin päässä leirintäalueesta sijaitsevaa 
Virtain Pukkivuoren hiihto- ja laskettelu-
keskusta. Uusittujen rinteiden lisäksi siel-
tä löytyvät lautailupaikka kaikenikäisille 
ja -taitoisille harrastajille. Hiihtäjille Puk-
kivuoresta löytyvät kansainväliset mitat 
täyttävä latuverkosto sekä perinteille tai 
vapaalle tyylille. 
Hiihtolomaviikon tarkempi ohjelma jul-
kaistaan lähempänä ajankohtaa Vankku-
rimännikön netti- ja fb -sivuilla.
Tervetuloa!

Nyt kun talvi on parhaimmillaan, siitä 

kannattaa ottaa kaikki irti. Ei kun ”mök-
ki” perään ja matkaan. Ihania karavaana-
rimatkailun etuja ovat, edullinen majoitus 
ja toimivat huoltotilat lähellä. Kun mat-
kakuume iskee, useimmat meistä tekee 
mielikuvamatkan kohteeseen etukäteen, 
ja sitä tarjoan nyt myös sinulle, ole hyvä.
Kuvittele hetki, laita vaikka silmät kiinni.
Olet Vankkurimännikkössä.  Talvinen 
valkeus hohtaa, aurinko pilkistää mänty-
jen lomasta ja lämmittää jo hieman poski-
päitä. Lapset leikkivät lumileikkejä ja voit 
kuulla heidän naurunsa ja iloiset huudah-
dukset.  Jossain lähistöllä joku hiihtää voi-
makkain tasatyönnöin. Menetkö mukaan 
lasten ilonpitoon vai lähdetkö ladulle? Vai 
kömmitkö sisään, otat mukavan asennon 
ja tartut kirjaan. Kuulostaako lomalta, mi-
nusta ainakin. Tervetuloa viihtymään!

Tänä talvena saadaan taas nauttia lumesta ja talven laavutunnelmastakin. Tämä kuva 
on otettu ennen viime talven lumetonta välivuotta.

OTA Lumilauta 
matkaan ja TULE

pukkivuoreen 
laskettelemaan 
TAI HIIHTÄMÄÄN!

NAUTI 
HIIHTOLOMASTA 
MÄNNIKÖSSÄ!

Vain 5 km Männiköstä!
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HIIHTOLOMALLA
MÄNNIKKÖÖN

Lumivarma 
hiihtolomapaikka

viikolla 9
• kevyttä päivittäistä ohjelmaa

• lähellä mukava laavu 
retkikohteena

• tunnelmallinen kota ja grillauspai-
kat pientenkin lasten ”retkelle”

• 5 km päässä Pukkivuoren lasket-
telurinne ja hyvä latuverkosto 

Tarkempi ohjelma netissä 
sfcpirkanmaa.fi ja Face-

book-sivustollamme

Tervetuloa!

Huollamme:
• Henkilöautot
• Pakettiautot
• Kuorma-autot

Vesalantie 4, 33960 Pirkkala
info@hyacenter.fi  • Puh. 050 576 0516

Aukioloajat: ark. klo 7.30-21, la klo 8-14
Muina aikoina sopimuksen mukaan

Mercedes-Benz
Erikoisalaamme

kalusto

OSAAVA
AUTOKORJAAMO

PIRKKALASSA

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

Avoinna: 
ma-pe klo 8.00-16.30
www.janglas.fi

JOS MATKAILUAJONEUVOLLE SATTUU 
TAPATURMA - KORJAAMME SEN KUNTOON!

MATKAILUAJONEUVOJEN 
VAURIOKORJAUKSET:

• vahva kokemus matkailukaluston erilaisten pintamateri-
aalien korjaamisesta
• korjaamme niin kohokuviopinnat (kuulavasarointi) kuin 
sileätkin pinnat ilman, että koko pintaelementtiä tarvitsee 
vaihtaa, jolloin korjaustoimenpide on huomattavasti nope-
ampi ja kevyempi toteuttaa. Jos elementti  on kuitenkin 
vaihdettava, niin sekin onnistuu.
• suoritamme vahinkotarkastuksen ja laadimme kustan-
nusarvion kaikillle vakuuutusyhtiöille.
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Tällä kertaa haastattelemme 
tämän vuoden alussa hallitukseen 
valittua Harri Huhtalaa ja hänen 
puolisoaan Sinikkaa heidän kara-
vaanaritoiminnastaan.

Milloin ja mikä sai teidät aloittamaan 
karavaanariharrastuksen?

- Olemme aina olleet kovia matkustele-
maan niin kotimaassa kuin myös ulko-
mailla. Minä (Harri) olen ollut aikaisem-
min henkeen ja vereen veneilijä. Kun 
muutimme Tampereelle veneily jäi. Mutta 
huomasin, että karavaanielämä oli hyvin 
lähellä samanlaista elämää kuin veneily-
kin vierasvenesatamineen (vrt. sfc-alueet). 
Aloin vähän varkain salaa vaimolta tehdä 
asuntoautokartoitusta. Aluksi vaimo oli 
vähän vastaan ajatusta. Mietin asiaa mi-
ten myyn ajatusta edelleen, kunnes sain 
myytyä vaimolle ajatuksen kiertää kesäisiä 
tanssilavoja asuntoauton kanssa yöpyen 
matkoilla ”omassa sängyssä”. Kun löysim-
me sopivan auton, niin siitä lähti meidän 
karavaanielämä alkuun.

Millä tavalla sitä ennen olitte vapaa-ai-
kaa viettäneet ja matkustelleet?

- Aikaisemmin matkustimme ulkomaille 
lentäen ja kotimaassa henkilöautolla. Yö-
pymiset hoidettiin hotellivarauksilla.

Mikä teitä karavaanariudessa eniten vie-
hättää?

- Ei tarvitse pelata hotellivarauksien kans-
sa. Sinulla on aina koti mukana, kun olet 
matkalla. Ollaan vuosien varrella oltu /
päästy sellaisiin paikkoihin, johon muu-
ten ei koskaan olisi tullut mentyä. Saatu 
paljon uusia ystäviä.

Mitä uusia asioita ja oppeja karavaana-
rius on tuonut elämäänne?

- Ollaan saatu nauttia ja opetella elämään 
tiiviissä karavaanihenkisessä yhteisössä 
Maisansalossa ja välillä Vankkurimänni-
kössä sekä muilla alueilla. Kuten jo aikei-
semmin sanoin, niin saatu paljon hyviä 
ystäviä sekä muita tuttavia.  Karavaanarius 
on tuonut myös liikkumisen vapauden ja 
helppouden elämään ja matkustamiseen.

Millaisia ja kuinka pitkiä reissuja olette 
karavaanareina tehneet?

- Olemme olleet lähes joka kesä Suomen 
rajojen ulkopuolella. Olemme matkus-
telleet paljon Baltiassa ja Puolassa. Myös 
Ruotsi, Norja, Tanska ja Saksa ovat tulleet 
tutuiksi. Vuonna 2019 teimme Eurooppa-
tourin kiertäen 13 maata käyden Kroa-
tiassa kääntymässä. Nähtiin Keski- ja 
Etelä-Euroopan rekkajonot, Sveitsin Alpit 
ja Venetsian gondolit jne.

Miltä pohjalta valitsette matkalla kara-
vaanialueen?

- Suomessa yövymme pääasiassa SFC-
alueilla. Ulkomailla katson arvosteluja 
oppaista sekä alueiden luokituksia. Jos 

alue sijaitsee vesistön lähellä, niin se on 
aina plussaa.

Onko matkoillanne sattunut sellaista, 
mikä on erityisesti jäänyt mieleen?

- Harrin vakava sairastuminen 2013 
Konsessa, Pärnussa. Olimme jatkamassa 
matkaa kohti Latviaa ja Liettuaa. Saimme 
Suomesta erinomaisen avun Harrin pois-
saattamiseksi Suomeen sairaalahoitoon. 
Myös Konse hoiti aivan mahtavasti asiat 
Pärnussa, kun meidän auto ja leiri jäi sin-
ne aivan levälleen.

Mitä ohjeita antaisitte aloittelevalle ka-
ravaanarille?

- Pitää tarkkaan harkita mikä on itselle 
oikea hankinta, auto taikka vaunu? Mis-
sä aikoo matkustaa? Mikä on tilantarve? 
Onko hankinta ympärivuotista käyttöä 
varten? jne. Em. asioita kannattaa huo-
llella miettiä. Ehdottomasti suosittelen 
liittymistä SFC- Caravan ry:n jäseneksi ja 
suosimaan matkoilla SFC-alueiden palve-
luja. Kun lähtee ulkomaille, niin on syytä 
tarkkaan syventyä kunkin maan autoilulle 

TULLAAN TUTUKSI: 
HARRI JA SINIKKA HUHTALA

Sinikka pyhän Markuksen torilla Harri campingalueella Balatonilla
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määrättyihin asetuksiin ja lakeihin (tie-
tullit, ympäristömaksut, autojen varusteet 
jne).

Oletteko aktiivisia talvikaravaanareita?

- Ei. Meillä on aina ollut asuntoauto talvet 
kuivassa ja lämpimässä tallissa marras-
kuusta maalis-huhtikuuhun.

Mitä asioita eniten arvostatte Maisansa-
lon alueessa ja toiminnassa?

- Vaikea sanoa mistä eniten arvostamme 
Maisansaloa, koska niitä on paljon. Ohes-
sa kuitenkin muutamia asioita. Luonnon-
kaunis paikka Näsijärven rannassa. Vaik-
ka paikka on iso ja muodostamme ison 
yhteisön, niin ilmapiiri on erittäin hyvä 
sekä viihtyisä. Erittäin hyvät ja riittävät 
tilat kaikkeen olemiseen, tekemiseen sekä 
viihtymiseen. Sopivan ajomatkan päästä 
Tampereelta.

Entä Vankkurimännikön?

- Kuten edellä, niin myös Vankkuri pitää 
paljon hyviä ja hienoja asioita sisällään. 
Mutta ohessa jotain mielestämme tärkeitä 
asioita. Sijainti luonnon kauniilla mänty-

kankaalla. Pienemmän alueen viihtyvyys 
ja myös hyvät sekä viihtyisät tilat. Sau-
noistahan Vankkuri tunnetaan laajasti ka-
ravaanaripiireissä ympäri Suomen. Myös 
hyvät uinti-, patikointi- (Toriseva) ja pyö-
räilymahdollisuudet.

Mitä ovat parhaat treffit missä olette ol-
leet karavaanariaikananne?

- Olemme vierailleet muutaman kerran 
Leininrannan musiikkitreffeillä. Siellä on 
aina ollut hyvä ohjelma. Hyvää musiikkia, 
erittäin välitön ja rento meininki sekä li-
säksi muuta humoristista ohjelmaa.

Mikä saa teidät viihtymään parhaiten 
karavaanialueella?

- Hyvä ja rento ilmapiiri. Lähes aina viih-
tyisät ja erittäin siistit tilat. Hyvät ystävät. 
Alueet yleensä luonnoltaan viihtyisillä ja 
kauniilla paikoilla.

Kuinka karavaanarielämänne poikkeaa 
normaalielämästänne kotioloissa?

- Kyllä karavaanielämä poikkeaa normaa-
lielämästä aika paljon. Elämä on paljon 
sosiaalisempaa, riittää koko ajan erilais-

ta tekemistä (kausipaikan ympäristössä 
asuntoauton huoltoa, harrastuksia, yhteis-
saunomista, ystävien kanssa kahvittelua 
jne.).

Harri! Mitä asioista haluat tuoda uute-
na jäsenenä hallitukseen eli mitkä ovat 
sinua lähellä olevat asiat mitä haluat ke-
hittää alueillamme:

- Tätä kirjoittaessani on seuraavana päi-
vänä ensimmäinen hallituksen kokous 
edessäni.

MUTTA: Asioita on paljon ja ohessa jo-
tain mainitakseni. Haluan olla edistämäs-
sä jäsenien, kausipaikkalaisten, kahden 
yhdistyksemme alueen ja vierailijoiden 
tasa-arvoista ja tasapuolista kohtelua. Ha-
luan, että kaikki tekeminen on läpinäky-
vää ja päivän valon kestävää.

Yhdistyksen talous ja kassa pitää olla kun-
nossa. Kaikkien yhdistysten jäsenten tulee 
tietää missä mennään niin taloudellisesti 
kuin myös toiminnallisesti. Alueita tulee 
kehittää entistä viihtyisemmiksi ja nyky-
aikaa vastaaviksi tietysti taloustilanteen 
sallimissa rajoissa. Vierailijamme ovat 
meille erittäin tärkeä osa meidän yhdis-
tyksemme menestyksessä. Kun he suun-
nittelevat reittejään ja starttailevat auto-
jaan käyntiin, niin heillä on aina mielessä 
poiketa Maisansalossa ja Vankkurimänni-
kössä matkallaan.

Lähtö Vuosaaresta

Meidän Oscar-haukku vartioimassa Kroatiassa

Italian vaihtoehtosuuntia



14 Pica-viesti 1/2021

Olemme Irma ja Raimo Johannes 
Marttila Nokialta. Olemme har-

rastaneet caravan-elämää pienen ikäm-
me. Vaimo aloitteli jo 70-luvulla. Itsekin 
haaveilin pitkän aikaa tuosta mukavasta 
elämänmenosta, mutta vasta 80-luvun 
alussa se sitten iski perusteellisesti sel-
käytimeen asti.
Kovin oudolta tuntuu tämä korona-aika, 
kun siitä johtuen on pakko koko talviai-
ka  pysytellä kotona pimeässä palellen. 
Viimeiset 12-13 vuotta olemme suun-
nistaneet  lämpimimpiin maihin, niistä 
useimmiten Afrikan Marokkoon. Ollaan 
lähdetty reissuun loka-marraskuussa ja 
palattu puolen vuoden päästä muutto-
lintujen mukana kotiin vapuksi.

Matkavarustus

Viimeisimmät 10 vuoden reissut  olem-
me  taivaltaneet Fiat-Burstner-matkai-
luautolla. Täysintegroidun matkaratsun 
valintaan vaikuttivat maailmalle kohdis-
tuvat reissusuunnitelmat.  Uutena autoon 
asennettiin lisävarusteina peruutuskame-
ra ja markiisi. Myöhemmin Marokossa 
asennettiin aurinkopaneeli,  ja akkuvirrat  
rupesivat riittämään useammaksi päiväksi  
vapaaparkeissakin. Jälkikäteen vaihdoim-
me myös sisävalaistimet sähköä säästäviin 
led-versioihin.
Suihkutila toimii varastotilana, koska 
suihkuttelut hoidamme muualla, joko 
leirintäalueella, meressä tai järvessä. On 
miellyttävämpää asustaa kuivassa autossa. 
Joskus vedämme suihkuletkun ikkunas-
ta/kattoluukusta ulos suihkutusta varten. 
Kerrankin olin vartiossa, kun vaimokai-
nen suikutteli ulkotiloissa. Pyysi ilmoit-
tamaan, jos joku liikkuu viereisellä lenk-
kipolulla. No nuhteet siitä tulivat, kun 
ilmoitin jonkun tulevan ja ohikin men-
neen...
Iso takatalli on ollut tarpeen, sinne mah-
tuivat hyvin polkypyörät, teltat, grillit, 
keittokamat ja muut tarpeelliset varus-
teet. Alunperin takatallissa oli vain toi-
sen puolen ovi. Löysimme saksalaisesta 
tarvikeliikkeestä sopivan lisäluukun, joka 

asennutettiin toiselle sivustalle. Se antoi 
joustavuutta tavaroiden pakkaamisen ja 
käsittelyyn. Vaimolla on hyvä järjestelyky-
ky ja siksi kaikki tavarat löytyvät helposti, 
kun niitä tarvitaan.  Monenlaista tavaraa 
tarvitaan pitkillä retkillä, mutta vaate-
puolta ollaan viimesimmillä reissuilla kar-
sittu, koska lämpimissä  olosuhteissa tarve 
on pienempi. Kesävaatteiden hankinta on 
edullista etelän maissa.

Mukavampi olla menossa 
johonkin, kuin olla siellä

Meidän tehtävänjako ajomatkojen aikana 
jakautuu siten, että vaimokainen hoitaa 
navigoinnin ja paperikartan lukemisen 
sekä kahvinkeiton ja kinkkujuustolei-
pien teon. Itse hoitelen ajamisen. Ajo-
päivinä ajojemme pituudet vaihtelevat 
200-400 km:n välillä. Kun osumme ki-
vaan paikkaan, voimme jäädä viikoksi-
kin nautiskelemaan paikan tarjoamista 
mahdollisuuksista ja pyöräillä tutustuen 
paikkakuntaan ja  paikallisiin “alkuasuk-
kaisiin”. Käytämme siis kuukauden ver-
ran aikaa meno- sekä puluumatkoihin. 
Kiirettä emme pidä laisinkaan ajotaipa-
leilla, vaan toteutamme ajattelutapaa: “on 
mukavampi olla menossa johonkin, kuin 
olla siellä”. Onhan rauhallinen meininki 
turvallisempaakin. Puuta koputellen on 
todettava, että olemme selvinneet kaikista 
Marokon reissuista toistaiseksi ilman kol-
huja ja kolareita. Matkan varrella olemme 
käyttäneet normaali leirintäalueita, myös 
vapaa-/puskaparkkeja sekä hinnaltaan 
edullisia stellplatzeja, joissa useimmiten 
löytyvät peruspalvelut: vesi, sähkö ja tyh-
jennykset. Perillä Marokossa käytämme 
pääasiassa leirintäalueita. Suuri apu paik-

Irma ja Raimo johannes Marttila

MARTTILAT MAROKOSSA

Perillä Marokon Agadirissa ja valmistautuminen vuodenvaihteen rientoihin.

Matkavarustelun ohessa mielikuvat liihot-
teli jo villisti Marokon lämpimässä ilta-
auringossa ja  tulevissa “syntisissä” öissä

“Lipunkantajana” laivalla Espanjasta 
Marokkoon Gibraltarin salmen yli...Ylitys 
yhteen suuntaan kestää reilun tunnin ver-
ran. Edestakaisen lipun hinta on vaihdel-
lut 200 euron molemmin puolin.
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kojen löytämiseksi  Euroopan puolella 
ovat ACSI-kirjat kortteineen, joilla seson-
kiajan ulkopuolella saa huomattavia alen-
nuksia normihinnoista. Myös saksalainen 
stellplatz-kirja on todella hyvä vaihtoehto.
Ajoreitit Marokkoon ollaan toteutettu 
vaihtelevasti. Toisinaan reittinä Helsinki 
- Eesti - Latvia - Liettua - Puola - Tsekki 
- Unkari - Slovenia- Italia - Espanja - Ma-
rokko. Enimmäkseen on ajeltu Helsinki 
- Saksa - Hollanti - Luxemburg - Belgia 
- Ranska - Espanja - Marokko. Keskimää-
rin kilometrejä kullakin käynnillä on ker-
tynyt n. 12 000 km.

“Ohjeistus”

Kun ensimmäisiä reissukertoja suun-
nittelimme, saimme mielenkiintoisia 
ohjeistuksia henkilöiltä, jotka eivät vält-
tämättä olleet käyneet Tukholmaa kau-
empana. Yleisimmät ohjeet koskivat Ma-
rokon “vaarallisuutta ja epäsiisteyttä”, ja 
kuinka ihmeessä uskallatte lähteä sinne 
ja vieläpä omalla matka-autolla, teidät-
hän tapetaan siellä, tai ei sinne islamilai-
seen maahan kannata mennä, kun siellä 
ei saa viinaa eikä siankyljyksiä, tai siellä 
ne monta kertaa päivittäiset minaareetti-
rukoukset kylän kauttimista aiheuttavat 
hermoromahduksen. Mitkään näistä oh-
jeista eivät ole pitäneet paikkaansa. Maa 
on meidän kokemuksiemme perusteella 
erityisen turvallinen. Senkin takia, kun 
kuningas on antanut tiukat ukaasit, jos 
rikollisuus kohdistuu erityisesti valuuttaa 
tuoviin turisteihin. Muutenkin islamis-
laisperiaatteisiin kuuluu; silmä silmästä, 
hammas hampaasta jne. Alkotuotteita 

Marokosta saa tarvittaessa yllin kyllin. 
Isommat marketit pitävät monipuolisia 
valikoimia. Myös pienempiä yksinomaan 
alkotuotteisiin keskittyviä pikku myymä-
löitä löytyy joka makuun. Omat juomam-
me olemme tuoneet lähinnä Espanjan 
puolelta. Jonkin verran ruokajuomiksi 
olemme ostaneet paikallisia viinejä, jotka 
ovat hyviä ja edullisia. 

Kinkkuja ja porsaanlihaa saa isommista 
marketeista valmiiksi paistettuna ja myös 
tuoreena. Sianliha ja useimmat juustot 
ovat yleensä tuontitavaraa ja siksi logistiik-
kakustannukset nostavat huomattavasti 
niiden hintaa. Muuten lihatuotteiden, 
elintarvikkeiden, hedelmien, juuresten ja 
vihannesten hinnat ovat hyvin lompakolle 

sopivia. Pitää muistaa; maassa maan ta-
valla ja myönteinen asenne.

Arki ja juhla

Arkihommat Marokossa koostuvat au-
ringosta ja lämmöstä nautiskellen. Pää-
asiassa laitamme ruokamme itse, onhan 
sekin mukava päivittäinen ohjelmanume-
ro. Pyrimme useimmiten herkuttelemaan 
paikallisilla ruokaresepteillä. Olemme 
hankkineet pohjois-afrikkalaiseen tapaan 
oman  tagine-padan, jolla olemme oppi-
neet jo hienoja ruokaniksitaitoja. 
Hienolla, useampien kilometrien pitui-
sella rantabulevardilla Atlantin rannalla 
teemme kävely- ja polkupyöräretkiä, vä-
lillä jääden hiekkarannoille viettämään 
“pekkaspäiviä”. Toisinaan poiketaan 
viereisessä hotellissa syömässä allasra-
vintolassa, samalla jääden uima-altaille 
auringonottoon samalla seuraten kansain-
välisten hotelliasiakkaiden lomanviettoa. 
Toisinaan taas kasaamme pikkubussillisen 
kavereita ja lähdemme excursiomatkalle 
esimerkiksi paikalliselle vesilaitokselle ja 
tutustumaan merenrannan hiekkadyy-
neihin. Myös kuumavesialtailla olemme 
poikenneet taksikyydillä. Siellä maan uu-
menista virtaa lämmin vulgaaninen vesi. 
Pulikointi kuumassa altaassa edistää ter-
veyttäkin. 

Jos sattumoisin aika tulee pitkäksi, aina 
voi lähteä markkinoille tai soukkeihin os-
tosretkille. Siis tekemistä reissun aikana 
on tarjolla yllin kyllin, omasta luovuudes-
tahan kaikki on kiinni.

Nälkää ja janoa ei tarvitse nähdä. Hedelmät, vihannekset ja juurekset ovat todella edul-
lisia ja tuoreita ilman säilöntäaineita.

Kana ja kala on myös hyvin edullista. 
Kilometrin päässä Agadirin ydinkes-
kustasta sijaitsee kalasatama, jossa on 
myös kalaravintoloita. Hienosti nämä 
pojat osaavat hoitaa myynnin ja pistävät 
pystyyn vauhdikkaan markkinointishow’n 
asiakkaita viihdyttääkseen. Kolmen kilon 
sardiinikaupat tehtiin. Ja hittolainen, kun 
olivat paistettuna hyvää herkkua.

Leirintäalueen ympäristössä sijaitsee kivoja 
hotelleja, joissa voi piipahtaa ruokailemssa 
ja vaikkapa jäädä viettämään aurinko-
päivää allasterassille.

Ohjelmanumerona soukissa henkilökoh-
tainen mekkokauppahieronta. Ja tottakai 
kauppa syntyi.
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Olemme kokeneet, että jokainen arkipäi-
väkin on juhlapäivä, vaikka emme mitään 
hurjia pippaloita pidäkään. Suurimmaksi 
osaksi me olemme majailleet sellaisilla 
alueilla, joissa ei moneen viikkoon kuule 
Suomen sanaakaan, paitsi mitä nyt kes-
kenämme höpisemme kotimaan kielellä. 
Meille on tullut monia uusia tuttavuuk-
sia ympäri maailman, erityisesti italia-
laisia, ranskalaisia ja saksalaisia mukavia 
tyyppejä, joiden kanssa on vietetty aikaa 
jutustellen ja kahvitellen, vaikka aina ei 
yhteistä kieltäkään ei ole löytynyt. Yhte-
nä talvena meidän naapureina oli italia-
laisia karavaanareita, joiden kuullen ha-
puilimme Italian alkuperäiskielellä “Olen 
suomalainen”-kappaleen  kertosäettä ja 
välittömästi kaksi kaveria liittyi kuoroon 
ja samalla perustetiin kolmen henkilön 
poppoo: “Trio Italiano”. Pojat innosivat 
opettelemaan muitakin italiankielisiä 
kappaleita. Nyt   sujuivat myös kertosä-
keet italiaksi kappaleista “Pikku Belinda”, 
Aikuinen nainen” ja “Marina”. Ranska-
laisnaapurit olivat kovin innokkaita oppi-
maan suomea ja tottakai me olimme val-
miit opettamaan kielemme perusjuttuja 
ja sanontoja. Vastapalvelukseksi saimme 
kielikylpyjä Ranskan kielen oppimiseen. 
Erityisesti halusivat oppia sanomaan 
“kippis”/”Pohojanmaan kautta”. Ja sujui-
han se ranskalaisittain murtaen “Pohjan-
man kuta”.

Miksi Marokkoon?

Mikä sitten vetää vuosittain etelään? Tätä 
kirjoittaessa täällä Nokialla syksyn synk-
kyydessä, palautuu mieleen tietenkin Ma-
rokon aurinko, valo ja sopiva lämpötila. 
Myös paikallinen hintataso sopii hyvin 

laihalle lompsalle. Marokkolaisten kanssa 
tulee hyvin toimeen. Ei ole valittamista 
turvallisuudenkaan suhteen, ei vuosien 
mittaan ole ollut mitään hankaluuksia. 
Entistä vahvemmin tulee mieleen hieno-
na asiana, että olemme saaneet roppa-
kaupalla uusia ja mukavia kavereita eri 
puolelta maailmaa, paikallisten ihmisten 
lisäksi. Monet heistä ovat myös Facebook-
kavereita, joiden kanssa on kiva olla yhte-
yksissä matkailutaukojenkin välissä.  Kun 
omalla autolla ajelemme määränpäähän, 
yksi peruste lähteä Marokkoon, on koh-
tuullinen ajomatka. Kuten edellä todet-
tiinkin, kertakäynnillä kilometrejä kertyy 
keskimäärin n. 12 tkm. Myös pohjoisaf-
rikkalaiset tagine- ja couscous (kuskus)-
ruoat houkuttelevat matkailemaan sinne. 
Erityisen maistuvia ovat myös paikalliset 

lihapullat nimeltään “kefta”. Eikä valit-
tamisen sijaa löydy Agadirin keskustan 
pienestä Mickey´s Burgeristakaan, josta 
saa maailman parhaimmat hampurilaiset. 
Pihvilihatkin jauhetaan asiakkaan nähden 
paikanpäällä, eikä siihen ujuteta mitään 
epämääräisyyksiä. Myös satojen kilomet-
rien Atlantin hiekkarannat tarjoavat iloa 
silmälle ja merituulet vilvoittavat muka-
vasti oloa.

Mieluisat kohteet

Mieluisimmat kohteet Marokossa? Olem-
me  lähinnä majailleet lähinnä Atlantin 
puoleisilla kämppäreillä, koska meren 
läheisyys miellyttää. Camping Internatio-
nal Agadirin keskustassa, vaikka onkin 
vähän vaatimattomampi, on aivan kiva 

Matkailijoiden viihteestä huolehtivat paikalliset musikantit ravintoloissa, markki-
noilla ja kaduilla

Myös yleisö voi ottaa soittopelin käteensä ja liittyä orkesteriin

Paikallista miesten pukuesittelyä markki-
nakadulla
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paikka, koska se sijaitsee kaupungin kes-
kustassa keskeisellä paikalla. Vuorokausi-
hinta on n. 100 dirhamia (10 euroa) säh-
köineen. Ennakkotietojen mukaan alue 
laajenee lähivuosina ja nykyinenkin alue 
rempataan uuteen uskoon. Hyvin olem-
me viihtyneet myös Atlantica Imourenes-
sa, joka sijaitsee 15 km päässä Agadirista 
pohjoiseen. Siellä on mallikelpoiset pal-
velut ja alue on erittäin siisti. Merenranta 
ja uima-allas tuntuu houkuttelevan asiak-
kaita. Hintataso on n. 120-130 dirhamia 
(12-13 euroa). Lisähinnasta on mahdol-
lisuus myös puhdasvesiliitäntään suoraan 
autoon ja viemäröintiin. Satelliittianten-
niliitäntämahdollisuus tarjoaa melkein 
rajattoman määrän ohjelmatarjontaa. 
Meno- ja paluumatkalla pysähdymme 
viikoksi Moulay Bousselhamin leirintä-
alueella, joka sijaitsee n. 100 km päässä 
Gibraltarin salmesta etelään. On viihtyisä 
paikka merenrantalaguuneineen. Alueen 
vuorokausihinta on  n. 100 dirhamia (10 
euroa). Sisämaassa Marrakechissa sijaitse-
va Ourica Camp on myös erittäin hieno 
alue kukkaistutuksineen. Uima-allas tar-
joaa virkistystä helteiseen päivään, vaikka 
merenrantamaisemat puuttuvat. Leirin-
täalueita löytyy joka tarpeeseen hinta-
haarukaltaan muutamasta kymmenestä 
dirhamista ylöspäin 130 dirhamiin. Kus-
tannustasoa ei voi missään tapauksessa 
sanoa kalliiksi.

Käymisen arvoinen paikka on myös  Mar-
rakech, joka sijaitsee sisämaassa n. 250 
km Agadirista koilliseen. Useampia päiviä  
on vietetty täälläkin aurinkoisessa helle-
säässä. Marrakech on miljoonakaupunki, 
jossa liikenne on aikamoista vilskettä, jos-
sa on tosi haasteellista seikkailla isohkon 
matka-auton kanssa. Kaupunki tunnetaan 

mm. vaaleanpunaisista rakennuksistaan, 
sillä rakennusmateriaali, jota kallioperäs-
tä saadaan, on väriltään vaalenpunaista. 
Toinen silmiinpistävä asia  tavallisen reis-
saajan näkökulmasta on maailmankuulu 
“sadunkertojan tori”, jossa on  tarjolla ka-
maa  käärmeistä alkaen, käytettyjä teko-
hampaita, hammaslääkärin vempaimia, 
käärmeenlumoajia, apinoita, taikureita, 
“alkuasukkaiden” show-esityksiä, hyviä 
ruokapaikkoja ja vaikka mitä. Lisäksi tu-
hansia ihmisiä.

Huomioitavaa

Tottumusta vaativia asioita Marokossa 
lienee alkuvaiheessa suhde aurinkoon ja 
lämpöön. Aurinkoa saa lähes joka päivä 
ja alkupäivinä on syytä suojautua pala-
miselta. Lämpö päivisin vaihtelee +25 
asteen molemmin puolin. Se on aivan so-
pivaa härmänmaalaiselle kropalle. Aluksi 
lämpö tuntuu  liiankin kuumalta, mutta 
viikossa siihen mukautuu.  Yölämpötilat 
vaihtelevat  +5  -  +10 asteen välillä. Hy-
vin saa nukutuksi, eikä välttämättä läm-
mitystä tarvitse kytkeä päälle. Sadepäiviä 
on vain harvakseltaan, eipä niitä sisämaan 
hiekka-aavikoita muuten olisikaan. Jotkut 
häiriintyvät päivittäin kaiuttimista kuu-
luvista minareettirukoushetkistä. Sekin 
on pitkälti tottumus- ja asennekysymys 
- maassa maan tavalla. Liikenteeseen so-
peutuminen onkin taas luku erikseen, 
turha on pitää tiukasti kiinni omista etu-
oikeuksistaan, joustavuus puoltaa paik-
kaansa. Suojateitäkin on, mutta tarkkana 
on oltava, jos meinaa  kadun ylityksen 
hengissä selvitä. 
Kotiinpaluu retkeltä tapahtuu sitten huh-
tikuun puolella ennen vappua. Eteläisen 
Saksan kohdalla on pengottava vaate-
kaapin uumenista talvivarusteet, koska 
vesisade ja räntäsade palauttaa kotoisat 
olosuhteet mieleen. Tekisi mieli siinä 
vaiheessa kääntää nokka takain etelän 
suuntaan. Seuraava kotiinpaluun shokki-
tilanne on poiketa ruokakauppaan ennen 
kotipihaan saapumista. Kauppalaskusta 
huomaa hurjan loppusumman ja kotoisen 
hintatason.

Uskaltaisiko?

Usein meiltä on udeltu, miten sinne maail-
malle uskaltasi lähteä, kun on monenlaisia 
pelon aiheita. Kolme yleisintä pelon ai-
hetta:  1. Kielitaitovalmius,  2. Rosvotuk-
si tulemisen pelko ja 3. Liikenteen pelko. 
Kielitaito ei tarvitse olla este, kohtuudella 
selviää käsinpuhumalla sekä kynällä ja 
paperilla. Kännyköissä on hyvät kään-
töohjelmat useiden kielien tulkintaan ja 
kääntämiseen. Myös ääntämisohjeet löy-
tyvät. Rosvoukset maailmalla, niitäkin voi 
välttää huolehtimalla kamoistaan lukituk-
sista. Ne eivät sinänsä estä rosvoja ja sik-
si on syytä hoitaa vakuutukset viimeisen 
päälle kuntoon.  Yleensä matkavakuutuk-
set kattavat kolmen kuukauden vakuutus-
ajan. On syytä siis hankkia sen ylittävälle 
ajalle lisävakuutukset, joka ovat jonkin 
verran arvokkaampia hinnaltaan. Meidän 
autossa on kaksi ovea; kuljettajan puolei-
nen  ja asuntopuolen ovi. Olemme ank-
kuroineet kuljettajan oven metalliketjulla 
auton runkorakenteisiin ja käytämme vain 
toista ovea kulkemiseen. Mikäli yövymme 
vapaaparkeissa, lukitsemme asuntopuo-
len oven kahvoista yhteen. Molemmissa 
ketjuissa on pienet lehmänkellot, jotka jo 
kilinällään herättä nukkujat, jos joku pyr-
kii luvatta sisään. Liikenteen pelko onkin 
meidän mielestä aivan varteenotettava 
ongelma. Varovaisuus ja kiirettömyys ovat 
siinä avainasioita. Hyvää tuuriakin ollaan 
tarvittu, sillä toistaiseksi jokaisen reissun 
olemme selvinnet ilman kolhuja.
Vielä haluamme korostaa matkavakuutuk-
sen merkitystä sairastapausten kannalta. 
On muistettava hoitaa tuo kolme kuukaut-
ta ylittävä vakuutusaika ja vakuutuksen 
kattavuus, sisältääkö se mahdollisen ko-
tiinkuljetuksen ambulanssilennolla, entä 
ikävät kuolemantapaukset. Vaimolle sattui 
kerran sappi- ja haimatulehdus paluumat-
kalla Espanjan Santa Polassa. Ambulans-
sin ja ensiapuklinikan kautta menimme 
paikalliseen keskussairaalaan. Hyvä hoito 
kesti viikon. Hoitojen puitteissa yhteisen 
kielen puuttuminen oli pieni ongelma, 
mutta selvittiin siitäkin kännykän kääntö-
ohjelman avulla.

Jos olet kiinostunut meidän retkistä enem-
mänkin, liity Facebookissa ryhmään: 
Raimojohanneksenretkeilysivut. Sinne 
olemme tehneet viikottain kertomuksia 
retkeilymme vaiheista useamman vuoden 
ajalta.

Camping Atlantica Imourane, maisema Atlantin rannalta.

Camping Le Relais, Marrakech.
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EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ*
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

RAUMA
Nortamonkatu 17 
26100 Rauma
020 777 2752

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

    

Matkailu- 
ajoneuvojen  

myynti laajenee  
maaliskuussa 

Lempäälän  
Ideaparkiin!

KOKO KANSAN  
CARAVAN-KAUPPA

*Lempäälä maaliskuusta alkaen

Laaja valikoima uusia ja huollettuja käytettyjä 
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
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Rapinkorventie 8, Nokia (Kankaantaan teollisuusalue) www.autojani.fi 

• HUOLLOT • KORJAUKSET • PELTITYÖT
• MAALAUKSET • KATSASTUSPALVELUT

VUODEN KARAVAANARI 
PIRKANMAALLA:

Tehtyjen esitysten pohjalta ääniä eniten sai 

Ossi Anttolainen
Vuoden pirkanmaalainen palaveri palkitaan 

kiertopalkinnolla sekä omalla henkilökohtaisella 
palkinnolla helmikuun aikana.

PARHAAT ONNITTELUT 
VOITTAJALLE!

2.-5.4. 2.-5.4. 
PÄÄSIÄINENPÄÄSIÄINEN

30.4.-2.5.30.4.-2.5.
VAPPUVAPPU

Vankkurimännikön
kevättalvea:

1.-7.3.1.-7.3.
HIIHTOLOMAHIIHTOLOMA

Kts. tarkemmat tiedot lähempänä 
ao. tilaisuutta nettisivullamme 

www.maisansalo.fi sekä 
Facebook-sivuillamme.

PARASTA
     ON HYVÄ
  MATKA.

Caravanlandia Oy
Kahvitie 40 Kokkola
www.caravanlandia.fi
040 561 7744

Janne Luokkala
040 561 7744
janne.luokkala@caravanlandia.fi

MYYNTI

Kristian Niemi
050 352 1177
kristian.niemi@caravanlandia.fi

MYYNTI

Anton Tokola
040 575 9972
anton.tokola@caravanlandia.fi

MYYNTI

Antti Tokola
040 412 8748
antti.tokola@caravanlandia.fi

OSTOT

ENSI KESÄN AUTOT JA VAUNUT MYYDÄÄN NYT, 

TOIMI NOPEASTI!

www.caravanlandia.fi

Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.

Edustamme 
seuraavia merkkejä:

  Pesupalveluja VirroillaPesupalveluja Virroilla
• Autojen, matkailuautojen
/-vaunujen, veneiden ym. 
sisä- ja ulkopesut
• Pese itse tai tuo pestäväksi
• Myös pestävien autojen halku ja 
palautuspalvelu esim. työpäivän 
aikana

• Raskaan kaluston sisä- ja
ulkopesut. Huom! Kaikki 
käy, jotka mahtuvat 4x5 m 
ovesta sisään
• Teemme vahauksia ja 
kovavahauksia
• Henkilö ja asuntoautojen 
sekä vaunujen hajunpoisto 
eli otsonointi

Ajanvaraus ark. klo 8-16Ajanvaraus ark. klo 8-16
p. 050 592 1822/Marikap. 050 592 1822/Marika

VIRTOPESUVIRTOPESU KoneurakointiKoneurakointi
TIMO TAMMINEN KYTIMO TAMMINEN KY

Kysy tarjousta!
Kysy tarjousta!

Kiertotie 9, VIRRAT
VIRTOPESUSSA KARAVAANARIKORTILLA  HENKILÖAUTOJEN, VIRTOPESUSSA KARAVAANARIKORTILLA  HENKILÖAUTOJEN, 
MATKAILUVAUNUJEN  JA -AUTOJEN  PESUISTAMATKAILUVAUNUJEN  JA -AUTOJEN  PESUISTA - 10 % - 10 % ALENNUS ALENNUS
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Tiedote       
hallituksen päätöksistä

Nro 1/2021

Ilmoitusasiat

Sääntöjen rekisteröinti
Syyskokouksessa hyväksytyt uudet yhdis-
tyksen säännöt on rekisteröity PRH:n yh-
distysrekisteriin.

 Kirjallinen varoitus
Yhdelle yhdistyksen rinnakkaisjäsenelle 
annettiin kirjallinen varoitus asiattomasta 
käyttäytymisestä Maisansalon alueisän-
nän esityksestä hallituksen sähköpostiko-
kousten päätöksellä. 

Uudistettu toimikuntatyön ohjeistus
Hallitus päätti, että toimikunnan kohdalla 
ei tehdä muutoksia hallintaosuuksiin.
Aputoimikuntalainen saa etuuden siltä 
vuodelta, jonka on mukana toimikunnas-
sa. Lisäksi aputoimikuntalaisia voidaan 
palkita erikseen hallituksen päätöksellä
Päätös tulee voimaan 1.1.2021
Hallituksen jäsenen oikeuteen kausipaik-
kaan molemmilla alueilla ei tehty muu-
toksia.

Kausipaikkasopimus ja sen ehtojen tar-
kistaminen
Valittiin työryhmä Timo Vaahto, Juuso 
Oikarinen ja Pasi Sivula valmistelemaan 
kausipaikkasopimuksen ehtojen tarkis-
tamista. Työryhmän koollekutsuja toimii 
Timo Vaahto

E-vaali henkilövalinnoissa 
Puheenjohtaja oli selvittänyt asiaa ja 
saanut yhden tarjouksen vaalien järjes-
tämisestä sähköisesti. Hallitus tutustui 
tarjoukseen ja totesi sen kalliiksi ja osin 
vaikeaksi toteuttaa, koska se edellyttäi-
si kaikkien jäsenten sähköpostiosoitteen 
saamista. Hallitus päätti, että jatketaan 
nykyistä menettelyä.  Mikäli olosuhteet 
sitä edellyttävät, sähköinen äänestysme-
nettely voidaan ottaa käyttöön hallituksen 
päätöksellä.

Kevätkokouspöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen valitsema pöytäkirjan toinen 
tarkastaja on ilmoittanut kahdella eri 

kirjelmällä, ettei voi allekirjoittaa pöytä-
kirjaa, koska se ei ole hänen mielestään 
kokouksen kulkua vastaava siltä osin, kun 
käsiteltiin ja päätettiin vuoden 2019 tilien 
tili- ja vastuuvapauden myöntämistä ja 
erityistilintarkastuksen tekemistä.

Hallitus käsitteli ja päätti asiasta 
20.11.2020 seuraavaa:
Hallitus jatkaa erityistilintarkastuksen 
viemistä eteenpäin kevätkokouksen pöy-
täkirjassa kirjatuin rajauksin, vaikka pöy-
täkirjan tarkastajaksi valittu henkilö jätti 
tältä osin pöytäkirjan hyväksymättä. Kos-
ka erityistilintarkastus pitää olla kohden-
nettu ja kun tätä ei erityistilintarkastusta 
vaatineitten toimesta tehty, puheenjohtaja 
teki keskustelun perusteella johtopäätök-
sen miltä osin tilinpäätöstä erityistilin-
tarkastus on tehtävä. Mikäli vuoden 2021 
vuosikokous päättää, että kevätkokouksen 
2020 päätös tarkoittaa yhdistyksen tilien 
täydellistä tarkastamista, hallitus panee 
tämän päätöksen täytäntöön.
Hallitus käsitteli asiaa uudelleen ko. pöy-
täkirjantarkastajan toisen kirjelmän pe-
rusteella kokouksessaan 24.1.2021 ja päät-
ti äänestyksen jälkeen pitää 20.11.2020 
tekemänsä päätöksen voimassa.

Hallinnon loppuvelka Maisansalon tilil-
le ennen vuoden loppua.
Hallinnon tililtä maksetaan jäljellä oleva 
velkasumma joulukuun 2020 aikana.

Hyvityspyyntö maksetusta kausipaikas-
ta
Jäsen, joka vei vaununsa pois Vankkuri-
männiköstä kesken kausipaikkasopimuk-
sen voimassaoloa, on pyytänyt hyvitystä 
suorittamastaan maksusta.

Kausipaikkamaksusta ei myönnetä hyvi-
tystä. Maksamattomista sähköistä jäsenel-
le lähetetään lasku.

Maisansalon minigolfradan kunnostus
Kesällä 2020 tehty korjaus on epäonnis-
tunut. Urakka sovittiin kausipaikkalaisen 
kanssa. Aluevetäjä keskustelee asiasta 
työn tehneen kanssa, ja sopii korjaustöistä

Kausipaikkaoikeuden epääminen
Hallitus teki päätöksen, että yhden jäse-
nen kausipaikkaetuus perutaan ja vuok-
rasopimus puretaan sääntöjen mukaisella 
perusteella. Puheenjohtaja lähettää kirja-
tun kirjeen asianomaiselle jäsenelle, jossa 
hänelle asia ilmoitetaan. Päätös astuu voi-
maan 20.12.2020. 
Kausipaikkasopimusta ei tehdä kyseisen 
jäsenen sekä rinnakkaisjäsenen ja yhdis-
tyksen välille toistaiseksi.
Jäsen vaati asianajajansa 14.1.2021 päi-
vätyllä kirjelmällä hallituksen tekemän 
päätöksen purkamista. Hallitus päätti 
24.1.2021 äänestyspäätöksellä pitää teh-
dyn päätöksen voimassa.

Rajoitusten jatkaminen alueilla
STM:n suositusten mukaisia rajoituksia 
jatketaan 8.2.2021 saakka.

Hankintoja Vankkurimännikköön
Vankkurimännikköön on hankittu noin 
600€ hintainen polttoainesäiliö aiemman 
päätöksen perusteella. 
Päätettiin hankkia Vankkurimännikön 
huoltorakennukseen uusi ilmanvaihtoko-
ne rikkoutuneen tilalle. Kustannusarvio 
on 3000€. Asennustyö tehdään alueen 
omalla työvoimalla veloituksetta.

Web-tallennustilan riittämättömyys
Hallitus päätti hankkia lisää tallennusti-
laa vähintään 2 gigatavua, hintaan 1Gt on 
20€ / vuosi.

Saunat
Hallituksen päätöksenä koronarajoi-
tusten vuoksi, oli että alueella tarjo-
taan vain 1h perhesaunoja kausipaik-
kalaisille, hinta 15 € / vaunukunta.

Vankkurimännikössä aluevetäjät te-
kivät paikallisen päätöksen vastoin 
hallituksen päätöstä toimikuntare-
surssien puutteen vuoksi ja tarjosi 
perhesaunoja veloituksesta. Hallitus 
moitti alueisäntiä hallituksen päätök-
sestä poikkeamisesta ilman keskus-
telua hallituksen kanssa. Kuitenkin 
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paikalliseen päätökseen ollaan oltu 
tyytyväisiä ja se on saanut hyvää pa-
lautetta. 
 Hallitus päätti, että perhesau-
na on maksuton myös Maisansalossa 
20.12.2020 lähtien. Varaukset vain lis-
tan mukaan, varaus 1h / perhe.

Vuoden 2020 Karavaanari
Vuoden karavaanariksi valittiin tehty-
jen esitysten joukosta Ossi Anttolai-
nen.

Tilitoimiston valinta
Saatujen tarjousten pohjalta tehtiin 
päätös valita yhdistyksen kirjanpitoa 
hoitamaan  Sporttivartti-Tiliketju Oy.

Kannanotto SFC:n hallitukselle
Yhdistys on mukana 51 SFC:n jäsen-
yhdistyksen kannanotossa liiton toi-
minnassa esiintyneisiin ongelmiin. 
Asian jatkotoimista pidetään kokous 
6.2 Jyväskylässä johon puheenjohtaja 
osallistuu.

Vuosikokouksen ajankohta
Päätettiin pitää vuoden 2021 vuosi-
kokous aiemmin päätetystä poiketen 
20.11.2021. Tarkempi aika ja paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.

YHDISTYKSEN 
LUOTTAMUSHENKILÖT V.2021
Luottamustehtävät, joihin valitaan 
luottamushenkilöt.

Puheenjohtaja 
(Vuosikokouksen päätöksellä) 
   Sakari Lepola

Varapuheenjohtaja   
   Harri Järveläinen

Yhdistyksen sihteeri   
   Irkka Kihlström

Jäsenkirjuri    
   Tiina Vaskuu

Hallituksen kokousten sihteeri  
   Tiina Vaskuu

Viestintävastuuhenkilö   
   Jouko Kinnunen

HALLITUKSEN JÄSENTEN 
VASTUUALUEET

Hallituksen muita tehtäviä, joille vali-
taan vastuuhenkilöt

Caravan Huiput (1 hlö)   
   Harri Järveläinen
 
Hämyt YT (1 hlö)   
   Heikki Lahtinen

Kassajärjestelmä ja It-vastaava  
   Juuso Oikarinen

It-vastaava Maisansalo   
   Juuso Oikarinen

It-vastaava Vankkurimännikkö  
   Pasi Sivula
 
Taloudenhoitaja   
   Anu Oikarinen

Web ylläpitäjä / tekninen tuki  
   Pasi Sivula

Maisansalon yhdyshenkilö  
   Ilpo Pekkanen

Vankkurimännikön yhdyshenkilö 
   Tiina Vaskuu

Laki- ja järjestysasiat, 
alkoholilupa-asiat (1 hlö) 
   Harri Järveläinen

Tiedotustoimikunnan 
puheenjohtaja    
   Jouko Kinnunen

Vakuutusasiat 
   Timo Vaahto

Kaasu-asiat 
   Pentti Wallenius

 



2021
Tapahtumakalenteri

M = Maisansalo    V = Vankkurimännikkö
Orkesteritansseissa orkesterimaksu

Tapahtumalista sitoumuksetta ja täydentyy 
myöhemmin. Korona-epidemiasta ja 
valtiovallan ohjeistuksista johtuen 
ohjelmat saattavat joko muuttua, 

peruuntua tai siirtyä. Yksityiskohtaisemmat 
tiedot aina lähempänä tapahtumaa netissä 

www.sfcpirkanmaa.fi
ja alueiden omilla Facebook-sivuilla 

Vankkurimännikössä ja Maisansalossa

SUUNNITELLUT OHJELMAT: 
(varauksin)

HELMIKUU
19.-21.02.    Pilkkikilpailu                         M

MAALISKUU
01.-07.03.  Hiihtolomaviikko (ohjelma
       tarkentuu myöhemmin)      M
01-07.03.   Hiihtolomaviikko (kevyt
                   päivittäinen ohjelma)               V

HUHTIKUU
2.-5.4.        Pääsiäinen    M, V

30.4.-2.5.   Vappu                M, V

TOUKOKUU
7.9.5.        Äitienpäivä  M, V
14.16.5.      Siivoustalkoot ja aluepalav.     V
pvä avoin   Siivoustalkoot                   M 

KESÄKUU
18.-20.        Lastentapahtuma           V
25.-27.6.     Juhannus   M, V 

Pirkanmaan Yrittäjät r.y. jäsen

Sellukatu 28
(Lielahden Gigantin vieressä)

Puh. 010 3222 710
Avoinna kesä-elokuussa ma-to 8-17, pe 8-16, la 9-14

www.kymppikatsastus.fi

TAMPERELAINEN PERHEYRITYS

55 €55 €

Esittämällä SF-Caravan jäsenkortin saat 
henkilö-, paketti- tai matkailuauton*) 

(max. 3500 kg) määräaikaiskatsastuksen 
Autoliiton jäsenhintaan päästömittauksineen

(norm. 71 €)
*) Ovia korotettu, joten 
myös alkovimallien kat-
sastus onnistuu hyvin.

Soita ja sinua palvellaan: 
044 284 7045/Vesa tai 044 280 7377/Jari

www.trp.fi  
Terälahdentie 1011, 34260 Terälahti

Renkaiden myynti, rengastyöt sekä 
ajoneuvojen huollot ja korjaukset.

Jäsenten esitykset 
liittokokoukselle 

2021
SFC:n liittokokous pidetään 22.5.2021 ja yh-
distysten esitykset kokoukselle on toimitettava 
45 vuorokautta ennen kokousta. SF- Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäsenillä on mahdollisuus 
tehdä 26.2.2021 mennessä yhdistyksen halli-
tukselle esityksiä tai aloitteita asioista, joista 
yhdistys voisi tehdä liittokokoukselle esityksiä.

Jäsenet, miettikää miten SFC voisi pa-
rantaa toimintaansa oman yhdistyksemme 
näkökulmasta!
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PUHEENJOHTAJA                                    MATKAPUHELIN         SÄHKÖPOSTI
Sakari Lepola                                          0400 425 198                         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
Joni Hietala                  045 601 1582                       jonikhietala@gmail.com
Harri Huhtala                  044 980 3001                            harrihuhtala1@gmail.com
Harri Järveläinen    0400 511 199                        harri.jarvelainen@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871           heikkilahtinen71@gmail.com
Ilpo Pekkanen     050 555 0368                        ilpo.pekkanen@hotmail.com
Timo Vaahto     0400 567 390           timo.vaahto@gmail.com
Tiina Vaskuu                                                              050 3579 258                           tiina.vaskuu@gmail.com
Pentti Wallenius      0400 636 685           pentti.wallenius@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Ilpo ja Päivi Pekkanen     050 555 0368           toimisto@maisansalo.fi 
       
VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Tuula Aronen     050 464 6646           toimisto@vankkurimannikko.fi
Matti Mäkelä     050 555 0369           toimisto@vankkurimannikko.fi
Vastaanotto     043 214 0014           vastaanotto@vankkurimannikko.fi

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
/PICA-VIESTI
Jouko Kinnunen                                         0500 737 911            jouko.kinnunen@ideatutka.com

WEBMASTER/sivustojen päivitys
(sfcpirkanmaa.fi)
Pasi Sivula     0400 562 906           pasi.sivula@lalopoint.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

www.sfcpirkanmaa.fi

Yhteystiedot
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Painotie 2
14200 Turenki
010 235 0235

Tammimäenkatu 8
20320 Turku
010 235 0233

Ostotoimipisteet 
myös Joensuu, 
Jyväskylä ja Vaasa

MYY MATKAILUAUTOSI- TAI 
VAUNUSI MEILLE!
Ostamme eri ikäisiä ja hintaisia matkailuautoja ja -vaunuja.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
Lauri (Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä) p. 050 516 5200
Juha (Turku, Vaasa) p. 050 516 7599 
Tai mene sivulle ostopartio.fi ja täytä lyhyt lomake. 
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen 
myynti@miseva.fi

Tehdään elämäsi helpoimmat kaupat!
www.miseva.fi

VALIKOIMAMME 
ESITTELY ONNISTUU 

MYÖS ETÄNÄ 
Soittamalla WhatsApp

-videopuhelun numeroon 

050 400 2345 
pääset tutustumaan ajoneuvoihimme 

kätevästi kotoa käsin!

Tule onkimaan.
Pilkkionget 

mukaan. 

19.-21.2. 19.-21.2. 
PILKKIKISATPILKKIKISAT

2.-5.4. 2.-5.4. 
PÄÄSIÄINENPÄÄSIÄINEN

30.4.-2.5.30.4.-2.5.
VAPPUVAPPU

Kts. tarkemmat tiedot ja ohjelmat tapahtumistamme 
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme 

www.maisansalo.fi sekä Facebook-sivuillamme.

Talven ja kevään alustavaa
ohjelmaa Maisansalossa

1.-7.3.1.-7.3.
HIIHTOLOMAHIIHTOLOMA


