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JÄSENMAKSUT 2021
- Liiton jäsenmaksu
SF-Caravan ry
- Yhdistyksen jäsenmaksu
SF-Caravan Pirkanmaa ry
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ

29,00 e
25,00 e
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
Jäsenhinta e

Ei-jäseniltä e

Aluemaksu 1.1.-31.12.
20 e/ vrk
(sis. valosähkön)
12 kk kausikortti
550 e (muut yhdistykset +50 e)
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti
400 e (muut yhdistykset +50 e)
(sisältää treffit)
3 kk kausikortti
330 e
1 kk kausikortti
240 e
Seisontamaksu
- Ei asutuilta vrk
3 e/vrk
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella
100 e
Mittarisähkö kWh/mittari
0,2 8 e/ kWh
-min. 2 e
Lämmityssähkö
.
ei tarjolla

40 e/vrk
0,38 e/ kWh
-min. 4 e
ei tarjolla

Perhesauna

15 e/tunti

30 etunti

Kaasu 11 kg.
Kaasu 5 kg

24 e
17 e

35 e
28 e

Mm. orkesteri-iltoina erillinen ohjelmamaksu. Tarkemmin tapahtumakalenterissa ja
leirintäalueiden toimistojen ilmoitustauluilla.

Painosmäärä: 7 000 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. to 14.10. aineisto pe 17.9.2021
N:o 4 ilm. to 16.12. aineisto pe 19.11.2021
Lehti luettavissa myös netissä:
www.sfcpirkanmaa.fi -sivustolla
www.sfcpirkanmaa.fi -> yleistä-> Pica-viesti

OSOITTEENMUUTOKSET

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäsenten osoitetiedot päivitetään SF-Caravan ry:n ylläpitämään
jäsenrekisteriin Väestörekisterikeskuksen
väestötietojärjestelmästä automaattisesti. Jos
sinulla on osoitteenluovuttamista koskeva kielto
väestötietojärjestelmässä, ilmoita uusi osoitteesi
SF-Caravan ry:lle itse: puh. (03) 615 311, jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai muutoslomakkeella
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutoksetjasenyyteen/.
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Pica-viestin
toimitus
toivottaa
HYVÄÄ JA
MIELENKIINTOISTA
KARAVAANARIKESÄÄ KAIKILLE
LUKIJOILLEMME.
MORJESTELLAAN
KUN TAVATAAN!

Harri Järveläinen

Puheenjohtajalta

”Oho, sanoi Eemeli!”

”

Oho, sanoi Eemeli!” on suomalainen
elokuva vuodelta 1960. ’Oho’ oli myös
hämmästyksen tulos, kun hallitus sai
historiallisen sähköpostin puheenjohtaja Sakari Lepolalta, joka irtisanoutui
yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä
5.4.2021 henkilökohtaisista syistä johtuen. Tämä on ensimmäinen kerta yhdistyksen yli 50-vuotisessa historiassa, kun
yhdistyksen puheenjohtaja vaihtuu kesken toimikauden. Yhdistyksen hallitus
piti Teams-kokouksen pikaisesti 8.4.2021
ja valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajan eli minut puheenjohtajaksi sekä Harri
Huhtalan varapuheenjohtajaksi. Kiitokset
Sakarille puheenjohtaja-ajasta ja monista
uudistuksista yhdistyksen toiminnassa.
Hallitus pyrkii jatkamaan suunniteltuja
hyviä uudistuksia eteenpäin.

Korona on ollut ajan teema jo toista vuotta. Uutisiakin seuratessa ei kannata lyödä
vetoa mainitaanko ’korona’ ensimmäisessä uutislukijan lauseessa, todennäköisesti
siinä häviää. Yhdistyksen hallitus on antanut ohjeet aluetoimikunnille toimia koronarajoituksien osalta AVI:n ja koronanyrkin alueellisten ohjeiden mukaisesti
ja aluetoimikunnat toimivat molempien
alueiden resurssien ja puitteiden mukaisesti. Rajoituksia lievennetään ja poistetaan välittömästi kun AVI:n ja koronanyrkin määräykset ja ohjeet sen sallivat.
Eduskunta hyväksyi jälleen väliaikaisen
lain, jonka perusteella voidaan mm. yhdistyksien vuosikokouksia siirtää syksyyn.

Näin liittohallituskin teki ja liittokokous
siirtyi syyskuun lopulle. Liittohallitukseen
ehdolle on jo ilmoittautunut 7 ehdokasta.
Ehdokkaisiin voi tutustua karavaanarit.fi
-sivustolla. Liittokokouksen siirron takia
ehdokasmäärä saattaa muuttua.
Meidän yhdistyksemme säännöt muuttuivat ja nyt meillä on yhdistyksellä vain
yksi vuosikokous, jossa käsitellään kaikki
ennen erikseen kevät- ja syyskokouksessa
käsitellyt asiat. Nyt kannattaa ajoissa huomioida, että hallituksen jäsenehdokkaat
ja puheenjohtajaehdokkaat pitää asettaa
60 vuorokautta ennen vuosikokousta ja
kaikilta ehdokkailta pitää saada myöskin
kirjallinen suostumus 60 vuorokautta
ennen vuosikokousta. Alustavasti yhdistyksen kokous on suunniteltu olevan
lauantaina 20.11.2021, jos koronatilanne tämän mahdollistaa. Yhdistyksemme
hallitus- ja puheenjohtajaehdokkaiden
asettelu päättyy tämän kokouspäivän mukaan 21.9.2021. Yhdistyksemme tarvitsee
hyviä, motivoituneita ja yhteistyökykyisiä
karavaanareita hoitamaan ja kehittämään
yhdistystämme.
Kotimaan matkailu ja harrastuksemme
suosio on kasvanut, kun ulkomaille ei
pääse matkustamaan. Meidän pitää ottaa
avosylin kaikki matkaajat vastaan ja toivoa, että rajoituksen lievenevät ainakin
niin paljon, että pääsemme jo vihdoinkin
järjestämään tapahtumia ja jopa saunomaankin miltei normaalisti. Taloudellisesti kuitenkin olemme pärjänneet, mutta

tulot ovat pienentyneet ja vastaavasti kulut
ja investoinnit on vähennetty minimiin,
näin ollen kaikki eurot ovat tervetulleita
yhdistyksen kassaan.
Matkustamisennusteet lupaavat tulevalle kesälle vilkasta kotimaan matkailua ja
harrastuksen kasvun jatkumista. Matkailuajoneuvokauppiaat ovat myyneet varastonsa tyhjäksi ja tehtailta ei saa uusia
matkailuajoneuvoja. Pidetään siis huolta
nykyisestä kalustostamme, sen arvo on
kuulemma noussut noin 10% viime vuodesta. Tarkastakaa renkaiden kunto ennen kuin lähdette kesän matkalle, hyvät
ja kunnossa olevat renkaat ovat edullinen
henkivakuutus.
Reipasta kesäkautta ja pysykää terveinä,
Harri
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Maisan
kuulumisia

Pilkkipäivä avautui vähän harmaana, mutta toivoa täynnä
MAISAN TALVEN KUULUMISIA..
Pilkkikilpailutapahtuma järjestettiin Maisansalossa hienossa talvisäässä, puolenkymmenen asteen pakkasessa. Jään vahvuus Näsijärvellä on vähimmilläänkin 20
cm, joten siellä saattoivat liikkua muutkin
kuin pilkki-ihmiset turvallisin mielin.
Tapahtuma järjestettiin vaikeana jatkuvan
korona-tilanteen varjossa, joten oheistoimintaa oli jouduttu rajoittamaan. Perjantaina oli kuitenkin mahdollisuus käydä
pubissa (jossa noudatettiin Pirkanmaan
alueen koronanyrkin asettamia rajoituksia) ja ostaa grilliruokaa. Yleisiä saunavuoroja ei vieläkään voitu järjestää, ja
saunavuoroja sai varata vaunukunnittain.
Vuoroja olikin varattu koko päiväksi.
Kilpailuun lähdettiin yhteislähdollä kello
10 ja kello 13 piti olla viimeistään punnit-

semassa saalista. Koko Näsijärven jää oli
pilkkijöillä käytettävissä sillä rajauksella,
että mitään kulkuvälineitä - omia jalkoja
lukuunottamatta - ei kisan säännöissä ole
sallittu.
Kisan lähtöä odotellessa kuultiin monenlaisia kalatarinoita suurista saaliista ja
kalaa nostaessa laskevista järvenpinnoista. Ja tietenkin siitä, saalista olisi kyllä
tullut, jos sen olisi mahtunut nostamaan
pilkkirei’ästä.
Pilkkikilpailuun osallistui 15 miestä ja 5
naista. Saalista tuli yhteensä 3 648 grammaa.
Kilpailuajan lähestyessä loppuaan Maisan
pubi avautui (asianmukaisin rajoituksin)
ja myynnissä oli juotavan lisäksi herkullisia makkara- ja muusiannoksia.

Naisten sarjan sijoitukset:
1. Leena Mäkelä (404g)
2. Eija Hakolahti (230g)
3. Minna Virtanen (160g)
Miesten sarjan sijoitukset:
1. Matti Hautamäki (726g)
2. Jukka Kirjonen (488g)
3. Joni Hietala (440g)
Onnea voittajille!

Odottakaas, kun parvi tulee lähelle, niin
alkaa ahkio täyttymään

Johan on kyrmyniska!
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Kala se on tämäkin!

Nyt sitten punnitukseen

Maisan
kuulumisia
HIIHTOLOMAVIIKKO
MAISANSALOSSA
Viikko käynnistyi aurinkoisena pakkasviikkona. Ja tänä vuonna lunta oli sen verran, että olisi jo voinut jakaa muuallekin.
Vierailijoita ei alueellamme ollut, mutta
onneksi kausipaikkalaisia oli. Saunat lämpesivät joka päivä, ja saunojia riitti.
Maanantaina aloitettiin – jo voi sanoa perinteeksi muodostunut – hiihtolomaviikon olympialaiset.
Aloituslajina – myös - perinteiseen tapaan: Mölkkykisa, sekä aikuisille, että lapsille. Tiistain lajina oli hernepussin heitto
ämpäriin.
Aamupäivällä lapsille oli hiihdon opetusta Timon tekemilllä laduilla ja lopuksi laskettin Keken tekemää pulkkamäkeä.
Hiihto-opetuksessa olivat mukana
Elsa Lintala, Arttu Taipale ja Arttu Lahti. Ja hiihto sujui tosi hienosti.

Ja samat lapset olivat mukana myös hernepussin heitossa. Hienoa!!!
Iltapäivällä syötiin herkullisia lättyjä hillon kera. Lättymestareina toimivat Päivi,
Kati ja Erja.
Keskiviikkona heitettiin rengasta – sekä
aikuiset, että lapset.
Aktiiviset lapset Elsa, Arttu T ja Arttu L
olivat tietenkin mukana.
Torstaina oli sitten lomaviikon finaalimölkky. Finaalissa kisasivat: Eija Saarniaho, Erja Lepistö, Ola Helander, Timo
Vaahto, Pentti Wallenius, Pentti Lehtonen, Sakari Lepistö ja myös Seija Vaahto.
Voiton finaalissa vei Erja Lepistö, II:
Timo Vaahto ja III: Pentti Lehtonen. Onnea voittajille.

Iltapäivällä syötiin maistuvaa hernekeittoa. Keittomestareina tutut: Päivi, Kati ja
Erja.
Lasten kisoihin osallistuneet palkittiin
joka päivä. Tais olla melkoinen karkkiviikko. Kiitos jokaiselle osallistujalle, yksikään ei ollut otsa rypyssä, hauskaa oli.
Tavataan taas ensi vuonna, toivottavasti
koronaa ei silloin enää kukaan muista.
Lauantaina 06.03. Timo lähti Risto Rapelon ja Pentti Walleniuksen kanssa tekemään ja numeroimaan pilkkireikiä jäälle,
jotka sitten arvottiin.
Kisa oli aikuisille ja lapsille oli oma mehupilkki.
Lapsia osallistui neljä: 2v Hilla Hietala,
3v Inka Hietala, ja sitten hiukan vanhemmat Peetu ja Joona Ojala. Kaikki saivat
palkinnon.
Aikuisten kisassa palkittiin vain parhaat.
Osallistujia oli 17 hlöä, ja kaloja nousi yhteensä 16 kpl Ja tässä kisassahan ei voitto ratkennut painon mukaan, vaan kalan
kappalemäärän mukaan, kalan koolla ei
ollut väliä, kunhan sen kalaksi tunnisti.
Voiton vei neljällä kalalla: Matti Hautajärvi, Joni Hietala, Reima Pinomäki ja
Sakari Lepistö, saivat kaikki 3 kpl kaloja.
Kiitos kaikille osallistujille, ja vuoden
päästä taas.
Näin se viikko leppoisesti sujahti.

MAISAN PÄÄSIÄINEN
Pääsiäistä vietettiin omalla porukalla, ilman vierailijoita, yhdistyksen hallituksen
päätöksellä. Hyvä niin, sillä koronatartunnat kevättalvella olivat koko Suomessa
nousussa.
Kiirastorstaina toimiston auettua jonotettiin pyhien saunavuorot. Vuorot olivat
perhesaunoja, Pirkanmaan koronanyrkin
ohjeistuksen mukaan.
Tunnin sisällä kaikki vuorot oli jaettu.
Kaikki halukkaat eivät vuoroja saaneet,
valitettavasti.

Perjantaille ja lauantaille järjestettiin lapsille ulko-ohjelmaa. Syntyi hienoa taidetta
vesiväreillä. Maalaukset pääsivät pyhien
ajaksi ”näyttelyyn”.
Sitä kirjoittaja ei tiedä paljonko tauluista
tarjottiin ja montako myytiin. Hienoja
kuitenkin olivat.

Kokeiltiin myös lumihankimaalausta.
Seuraavaa kertaa silmällä pitäen tätä voisi
kokeilla uudelleenkin, isoilla pensseleillä
ja akvarellimaaleilla.
Lauantaina lapset pääsivät aarteenmetsästykseen. Pääsiäismunien sijaan oli piilotettu ’touhupaketti&#39;. Piilot taisivat
olla liian helppoja, sillä kaikki löytyivät
alta aikayksikön. Löytäjät saivat vielä
suut makeiksi Kindereillä.
Oli ilo, että kaikki lapset osallistuivat.
Iltapäivällä oli myynnissä Noita
Akan hampurilaisateria. Voi että,
olipa maukas. Kehujen perusteella, varmaankin uusinta odotettavissa.
Perinteinen munapolku sai
osallistujansa. Reitillä taisi olla osan
matkaa liukastakin. Kuuleman mukaan
kaatumisiltakaan ei vältytty. Toivottavasti
isommin ei sattunut ja jolle sattui, toivotetaan pikaista parantumista.
Voittaja arvottiin oikein vastanneiden
kesken. Onnittelut vielä!
Eksyneet yksinäiset narsissitkin taisivat
löytyä alueelta ja ilahdutti näin löytäjäänsä.
Muuttolintujakin on tullut jo kesän viettoon. Eiköhän mekin iloita valosta, kesästä. Olemme parempaan suuntaan
menossa. Päättäjät jo sanovat, että elämä
normalisoituu pikkuhiljaa. Kesällä on
varmasti tilanne parempi kuin nyt. Hyvää
kevättä!
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Jouko Kinnunen

Peltomäki Resort -lomakeskus avautumassa
kesäkuun alussa Ylöjärvelle.

Toimitusjohtaja Sami Meisalmi tekeillä olevien kaapelivesilautailuradan pystytolppien vastapainoperustusten äärellä

Y

löjärven Peltomäkeen on valmistumassa uusi lomakeskus, joka ei ole
perinteinen leirintäalue, koska siihen
kuuluu paljon muitakin aktiivisten ihmisten toimintamahdollisuuksia. Alueella
on mm. 20 lomamökkiä, 45 sähköistettyä
matkailuajoneuvopaikkaa, telttailupaikkoja, ravintola, juhlateltta, jonne mahtuu
tarvittaessa yli 100 henkeä, skeittiramppialue sekä alueen ylpeys: kaapelivesilautailurata, jossa voi samalla kertaa kiitää
lampea ympäri seitsemän henkeä. Alueen
ravintolapalvelut kattavat aamupalat, lounaat ja illallismahdollisuudet sekä catering-palvelut.
Leirintäalueelle voi ilmoittautua netissä,
jolloin saa heti varatun paikan, jolloin ei
ole riippuvainen tulo- ja lähtöajoista.
Koska tällaisia alueita ei Suomessa juuri ole, niin asiakkaat tulevat Pirkanmaan
lähiseudun lisäksi muualtakin Suomesta
sekä myös ulkomailta, mm. Venäjällä laji
on erityisen suosittu sekä myös Euroopassa ja suosio on edelleen kasvussa.
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Alkuvaiheessa Peltomäki Resort on avoinna pitkälle syksyyn ja talvella kysynnän
mukaan. Savusauna on talvella käytössä
myös kysynnän mukaan ja kesällä voi varata myös tunnin yksityisiä vuoroja. Torstaisin on yleinen savusaunapäivä.
Kaapelivesilautailuradalle annetaan aina
etukäteen opastus sekä varusteet ja edellytyksenä on uimataito eli yleensä se soveltuu henkilöille 10-12 -vuotiaasta ylöspäin.
Ylöjärven Peltomäkeen pääsee myös julkisilla liikennevälineillä, mutta suunnitelmissa on myös omat linja-autokuljetukset

Tampereelta viikonloppuisin.
Henkilökunnan määrä Peltomäki Resortissa on noin 10 hlöä päivässä ja tarpeen
mukaan enemmänkin pitkien aukioloaikojen ja vilkkaiden sesonkiaikojen mukaan. Alue soveltuu myös 1erittäin hyvin
sellaisille perheille, joissa nuoria ei tahdo
muuten saada enää mukaan vanhempien
kanssa retkeilemään.
Lisätietoja alueesta nettisivulta:
www. peltomakiresort.fi

VALTUUTETTU TOYOTA-MERKKIHUOLTO

- 30 €

Alennus vain tällä kupongilla. Voi käyttää
myös muihin huolto- ja korjauspalveluihin
määräaikaishuollon yhteydessä.
- Kausihuolto 129 €
sis. öljyn max. 4,5 l ja suodattimen sekä 13-kohdan tarkastukset.
- Sijaisauto huollon ajaksi 15 €
sis. polttoaineen, vakuutuksen ja 60 km ajoa.
- Ilmastoinnin täyttöhuolto huollon yhteydessä 39 €,
kylmäaineet veloitetaan erikseen.
- Katsastuspaketti 49 €
sis. päästöt, käytön ja viranomaismaksun.
- Huoltoykkösen rahoitustarjous: Huollot, korjaukset ja varaosat
1 kk - 12 kk aidosti korotonta ja kulutonta maksuaikaa.
Puh. 010 666 4927 • huoltoykkonen.fi
huolto@huoltoykkonen.fi
Sellukatu 1, 33400 Tampere, ”Lielahti”

Joko olet maistanut
sinappiemme
mahtimakua

Tarjous voimassa 31.7.2021 asti.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Luoe koronatiedotteemme kotisivulta

- Toyota-määräaikaishuolto

VALTUUTETTU NISSAN-MERKKIHUOLTO
Alennus vain tällä kupongilla. Voi käyttää myös
muihin huolto- ja korjauspalveluihin määräaikaishuollon yhteydessä.
- Kausihuolto 129 €
sis. öljyn max. 4,5 l ja suodattimen sekä 13-kohdan tarkastukset.
- Sijaisauto huollon ajaksi 10 €
sis. polttoaineen, vakuutuksen ja 60 km ajoa.
- Ilmastoinnin täyttöhuolto huollon yhteydessä 39 €,
kylmäaineet veloitetaan erikseen.
- Katsastuspaketti 49 €
sis. päästöt, käytön ja viranomaismaksun.
- Huoltoykkösen rahoitustarjous: Huollot, korjaukset ja varaosat
1 kk - 12 kk aidosti korotonta ja kulutonta maksuaikaa.
- Nissan Assistance -tiepalvelu määräaikaishuollon yhteydessä
veloituksetta. Voim. 12 kk ajan.

- 40 €

Puh. 010 666 4928 • huoltoykkonen.fi
huolto@huoltoykkonen.fi
Sellukatu 1, 33400 Tampere, ”Lielahti”

Tarjous voimassa 31.7.2021 asti.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Luoe koronatiedotteemme kotisivulta

- Nissan-määräaikaishuolto

Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere
Valmistuttaja:
SF-Caravan
Pirkanmaa ry

Osta itselle tai
vie tuliaisiksi!
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50
€

Myynti:
Maisansalo
Vankkurimännikkö

VIRROILLA JOKAINEN PÄIVÄ ON ELÄMYS

www.visitvirrat.fi

Virroilla on lumoavan kaunis ja monipuolinen luonto
vesistöineen.Vesistöjen runsaus mahdollistaa monipuolisen harrastuskäytön, kuten kalastuksen, veneilyn, uimisen ja melomisen.
Laivaranta on hyväntuulinen tapahtumien viettopaikka, jossa voit
kokea monenlaisia elämyksiä. Lisäksi Laivarannan läheisyydestä
löytyy uusi liikuntapuisto, joka tarjoaa tekemistä kaikenikäisille.
Alueella sijaitsee skeittipuisto, pump track, alamäkipyöräily,
frisbeegolfrata, katukoris, kuntoportaat sekä ulkoliikuntapaikka.

Tervetuloa
viihtymään Virroille!
Pica-viesti 2/2021
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Irma ja Raimo Johannes Marttila

KUN TUNNET ITSESI, VOIT YMMÄRTÄÄ MUITAKIN
kysyinkin, että tehdäänkö kierrros ja jokainen esittää rehellisen näkemyksenä
kustakin ryhmän jäsenestä. Poikkeuksetta
vastattiin, että ei pysty/uskalla kuulla tosiasioista itsestään. Oman kehityksen kannalta se oli kuitenkin tarpeen.
Kätketty – Minä tiedän tämän asian tai
piirteen itsestäni, mutta sinä et sitä tiedä.
Tämä ruutu on makuuhuoneeni: vain
harva vieras on sinne tervetullut.
Jokaisella on tiettyjä ”salaisia” asioita, joita me visusti halutaa pitää omana tietona.
Jos me pystymme avoimesti niitä avaamaan muillekin, sen seurauksena vuorovaikutuksen avoimmuus lisääntyy.

J

oharin ikkuna on vuorovaikutusmalli, jonka avulla voit kehittää
itsetuntemustasi ja ihmissuhteitasi.
Joharin ikkunaa voit käyttää myös tiimien
viestinnän ja yhteistyön kehittämiseen.
Olemme vuorovaikutussuhteessa päivittäin useissa tilanteissa; kotona perheen
kanssa, työpaikalla työkavereiden kanssa,
tiimityöskentelyssä, caravan- ja muissa
harrastuksissa jne.

Joharin ikkunan avulla voit muuttaa ja
kehittää ihmissuhteitasi. Kun suurennat
Avoin-ruutua, mukavuusalue sinun
ja muiden kesken kasvaa, ja voit helpommin keskustella erilaisista asioista ja tunteista toisten kanssa.

Joharin ikkunassa on neljä ruutua, jotka
muodostuvat kahden akselin, avoimuuden ja palautteen käsittelyn ympärille.
Avoimuudella tarkoitetaan sitä, missä
määrin kerrot itsestäsi muille. Palautteen
käsittelyllä tarkoitetaan sitä, missä määrin
haet, otat vastaan ja ymmärrät muilta saamaasi palautetta.

Sinä
tiedät

Ikkunan kaksi vasenta ruutua, Avoin ja
Kätketty, kuvaavat sinun käsitystäsi itsestäsi. Näissä ruuduissa on asioita, jotka tiedät itsestäsi. Nämä asiat voivat olla
yksinkertaisia tosiasioita, mitä olet joskus
tehnyt, mutta yhtä lailla tunteita, pelkoja,
uskomuksia tai motivaation lähteitä

Avoin – Minä tiedän tämän asian tai
piirteen itsestäni ja myös sinä tiedät sen.
Tätä ruutua voimme kutsua myös olohuoneeksi, jonne kutsun vieraani.

Yläosan kaksi ruutua, Avoin ja Sokea,
kuvaavat muiden käsitystä sinusta. Näiden ruutujen asiat ovat tuttuja läheisillesi.
Oikean alareunan Tuntematon-ruutu on
alue, joka sisältää sellaisia asioita itsestäsi,
joita sinä et vielä tiedä, eivätkä muutkaan
niitä tiedä.
Joharin ikkuna näyttää erilaiselta eri tilanteissa. Se johtuu siitä, että käyttäydyt todennäköisesti kotona ja kavereitten kanssa eri tavoin kuin tiimissä tai esimiehenä.
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Palautteen käsitteleminen
Minä tiedän

Minä en tiedä

Avoin

Sokea

Avoimuuden
lisääminen
Sinä et
tiedä

Kätketty

Tuntematon

Tuntematon – En tiedosta tätä asiaa
tai piirrettä itsestäni, etkä sinäkään sitä
tunne. Vinttikomero kuvaa tätä ruutua.
Vuosien saatossa sinne on kertynyt esineitä, joita en tiedä siellä olevan, eivätkä
muutkaan niistä tiedä. Kaikilta piilotettu
Tuntematon-ruutu on kuin aarrearkku
täynnä mahdollisuuksia, mutta joskus
sieltä löytyy jotain homehtunuttakin.
Tuntematon-ruutu on sikäli vaikeampi
ymmärtää, kun minä en eivätkä muutkaan tunne sen sisältöä. Silti tietyt asiat
vaikuttavat siihen, miten itse käyttäydyn
ja miten muut kokevat sen.
Psykologit ja muut mielen asiantutijat
voivat päästä tämän ruudun sisältöön eri
menetelmin kartoittamalla esimerkiksi
lapsena koettuja kokemuksia. Myös
transaktioanalyysin avulla voi saada selkoa tältä alueelta. Analyysi perustuu tiettyihin väittämiin, joihin osallistuja ottaa
kantaa puolesta tai vastaan. Pisteytyksen
jälkeen saadaan persoonalisuudesta kuva/
profiili, joka kertoo havainnollistaen ihmisen mielessä vaikuttavat tekijät.

Sokea – Sinä tiedät tämän asian tai piirteen minusta, mutta
itse en sitä tiedosta.
Tämä ruutu on kuin
kotimme tuoksu. Itse
en sitä huomaa, mutta
vieraani sen haistavat.
Kouluttajan
tehtävissä ollessani, kun
TUTUSTU TARVIKEVERKKOKAUPPAMME
käsittelimme Joharin
ikkunaa, sokea-ruutu
LAAJAAN VALIKOIMAAN • AVOINNA 24/7
erityisesti
kiinnosti
www.kivirappu.fi
osallistujia tietää, mitä
Kaikkea mitä karavaanari tarvitsee:
mieltä muut ryhmän
markiisit • teltat • grillit • polkupyörät • tuolit • pöydät
jäsenet kokevat kun• wc-tarvikkeet • sähköjohdot • antennit • valaisimet ym.
kin osallistujan vuoRunsas valikoima myös varaosia eri laitteisiin.
rovaikuttajana. Usein

CARAVAN
KIVIRAPPU OY

Palautteen käsitteleminen
Minä tiedän
Sinä
tiedätVoimme

Minä en tiedä

muokata persoonallisuuttamme avoin-ruutua suurentamalla.

Avoimuuden
lisääminen

Sinä et
tiedä

Avoin

Kätketty

Palaute tekee
mästä näkyvän

Sokea

Tuntematon
näkymättö-

Voit kehittää itsetuntemustasi sekä
muiden ihmisten välistä viestintää ja
vuorovaikutusta suurentamalla Avoinruutua. Onnistut tässä, kun käytät
kahta strategiaa: kerrot itsestäsi muille
ja suhtaudut muiden antamaan palautteeseen myönteisesti.

ti opetella olemaan rohkeasti oma itsensä
kaikkialla; toisten on helpompi tulla toimeen kanssasi, jos he eivät joudu arvuuttelemaan, kenen kanssa he tänään ovat
tekemisissä!
Palautteen hakeminen ja sen käsitteleminen, kasvattaa sinun omaa ymmärrystä itsestäsi. Silloin kumpikin vasemman puoleinen ruutu suurenee oikealle.
Palautteen käsitteleminen
Avoin-ruutu kasvaa eli sinun ja toisten välinen mukavuusalue kasvaa. Samalla Sokea-ruutu pienenee. Myös Kätketty-ruutu
kasvaa, koska käsittelemäsi palautteen
joukossa on jotakin, joka kertoo sinulle
enemmän itsestäsi kuin palautteenantaja
on itse tiennyt palautetta antaessaan. Jos
et ole valmis heti jakamaan tätä tietoa
toisen kanssa, se pienentää sinulle tuntematonta aluetta, mutta samalla kasvattaa
toiselle kätkettyä aluetta.

Toimi näin:
Kerro itsestäsi ja toiveistasi avoimesti,
niin annat toisille ihmisille mahdollisuuden ymmärtää sinua paremmin ja
samalla rakennat heidän luottamustaan sinuun.
Käsittele toisten sinulle antamaa palautetta, niin opit ymmärtämään paremmin itseäsi ja pystyt kehittämään
itseäsi.

Kun haet palautetta itsellesi ja käsittelet
sen, pienennät koko Joharin ikkunan oikeata puolta eli sitä aluetta, jonka sisältämistä asioista et ole aiemmin tiennyt.
Tunnet itsesi paremmin.

Kun kerrot avoimesti ja vilpittömästi
itsestäsi, tarpeistasi ja toiveistasi, niin
toiset tuntevat sinut paremmin. Silloin kumpikin yläosan ruutu suurenee
alaspäin. Avoin-ruutu kasvaa eli sinun
ja toisten välinen mukavuusalue kasvaa. Samalla Kätketty-ruutu pienenee.
Myös Sokea-ruutu kasvaa, koska samalla kun kerrot itsellesi tuttuja asioita
itsestäsi, tulet kertoneeksi myös jotain,
jota et vielä itse ole käsitellyt itsestäsi.
Sokea-ruudun kasvamisen seurauksena Tuntematon-ruutu pienenee.

Vihje: Jos et saa riittävästi palautetta ystäviltäsi, työkavereiltasi tai perheeltäsi,
opettele hakemaan sitä. Kuuntele saamaasi palautetta aktiivisesti ja kiitä siitä. Jos et
ymmärrä jotain, pyydä siihen tarkennusta. Palaute on toisen henkilön näkemys tilanteesta eikä sinun tarvitse selitellä omaa
toimintaasi hänelle.

Kun kerrot itsestäsi, pienennät koko
Joharin ikkunan alaosaa eli sitä aluetta, jonka sisältämistä asioista muut eivät ole aiemmin tienneet. Itsestä kertominen ei kuitenkaan vielä lisää sinun
omaa tietoasi sinusta itsestäsi.
Avoin-ruutu eli vuorovaikutuksen
mukavuusalue on silti suurentunut,
koska muiden on helpompi tulla toimeen sinun kanssasi.
Vihje: avoimuus ei tarkoita, että paljastat itsestäsi kaiken kaikille. Eri tilanteissa on syytä käyttäytyä tilanteen
vaatimusten mukaisesti. Kannattaa sil-

Samalla tavalla kuin avoimuuden lisääminen ei automaattisesti lisää sinun omaa
tietoa itsestäsi, niin palautteen käsittely ei
automaattisesti lisää toisen tietoa sinusta.

Puntaroi palautteen käyttökelpoisuutta
huolellisesti. Hyvin annettu palaute sisältää usein jotakin, mistä sinun kannattaa
ottaa onkeesi. Poimi palautteesta sinua
hyödyttävät asiat. Kun opit käsittelemään
saamasi palautteen, opit tuntemaan itseäsi
yhä paremmin.
Kuuntele ystäviäsi. Sinun parastasi ajattelevat ihmiset antavat hyviä neuvoja. Ystävä kertoo totuuden, vaikket aina haluaisi
kuulla sitä. Kun totuus tuntuu epämiellyttävältä, on kuitenkin kaikista tärkeintä
kuunnella.
Kuuntele itseäsi. Moni rakastaa itseään ja
omia päätöksiään: ”ei tarvitse tulla neuvomaan, minä osaan tämän, ja kaiken
muunkin...” Oikeanlaisen päätöksen tekeminen on kuitenkin osaksi muiden kuun-

telemista, osaksi itsetutkiskelua.
Henkiset käsijarrut
Jokainen autoilija tuntee, miten hankalaksi ajaminen tulee, jos käsijarru laahaa
päällä. Samoin ihmisen henkiset käsijarrut haittaavat hänen toimintaansa ja
vuorovaikutusta, jolloin kone kuumenee,
energian kukutus kasvaa, hiki nousee
pintaan, pinna kiristyy ja vuorovaikutus
kiukutteluineen muiden kanssa vaikeutuu
ja aikaansaannokset heikkenevät... Ja voi,
mikä helpotus, kun vapautat käsijarrun...
Ihmisen käsijarruja ovat mm. pelot, kielteiset asenteet, jännittäminen ja itselle
kiusalliset asiat. Ihminen usein pyrkii
välttämään joutumasta sellaisiin tilanteisiin, jotka kokee pelottavina ja hankalina
ja vetäytyy takimmaisen fiikuksen lehtien
suojaan. Miten sitten vapauttaa käsijarru?
Yksinkertainen ohje siihen on: Tee sitä,
mitä pelkäät tai koet kiusallisena, siis tietoisesti näihin tilanteisiin.
Itselläni on ollut hankalana jarruna esiintymisjännitys vaikeuttaen vuorovaikutusta. Hakeuduin tietoisesti kouluttajan
tehtäviin, jossa oli pakko esiintyä. Ensimmäisiä pitämiäni oppituntejani jännitin
kuin pieni eläin. Pikkuhiljaa alkoi tuntua
paremmalta. Tein kouluttajan töitä kaikkiaan 30 vuotta ja matkan varrella huomasin, että esiintyminen olikin tosi mukavaa ja tykkäsin siitä. Kun pääsin hyvään
vauhtiin, rupesin jossain vaiheessa harrastamaan taikatemppuja, jossa sain tehdä
yllin kyllin asioita, joista joskus pelkäsin ja
jännitin. Huomasín myös, että tunnustamalla avoimesti suoraan kuulijoille oman
jännityksensä, voi suurentaa avoin-ruutua. Nyt esiintymisvuorovaikutus muiden
ihmisten kanssa sujuu vaivattomammin.
Kiusallista on myös ollut nimi Raimo Johannes Marttila. Siinä tuo Johannes on
ollut henkisenä käsijarruna. Joka paikassa, jossa on ollut nimenhuuto tai muuten
tullut nimi esille, olen halunnut painua
maan alle. Sitten päätin tehdä sitä, mitä
pelkään ja päätin järjestelmällisesti ottaa
Johanneksen käyttöön kaikissa tilanteissa
ja ihme on tapahtunut, koko nimessä parasta on nimenomaan tuo ennen kiusallinen toinen etunimi.
KEHITY VUOROVAIKUTTAJANA:
• TEKEMÄLLÄ SITÄ, MITÄ PELKÄÄT
TAI KOET KIUSALLISENA
• LISÄÄ AVOIMUUTTA JA SISÄISTÄ
SAAMASTI PALAUTE

Pica-viesti 2/2021

9

18. – 20.6.
Lastentapahtuma

Männikön
kuulumisia
Lopuksi vielä yksi
tarina

Alueella vaikuttaa karavaanari, jotka useat tuntevat lempinimellä Pastori. Hän on usein
kärttänyt omaa palstatilaa jutuilleen, joten suotakoon se
nyt hänelle. Pastorin palsta:

Elviiran kammari

I

lmassa on varovaista toiveikkuutta. Kevät ja ihan kohta alkava kesä luo toivoa
uuteen aikaan. Sopu on alueella säilynyt,
vaikka niinkin pyhään asiaan, kuin saunomiseen, on viranomaisten puolesta tullut useita rajoitteita.
Tapahtuipa myös jotain niin poikkeuksellista, että alue oli pääsiäisen aikaan avoinna ainoastaan kausipaikkalaisille. Vappuna alue oli kaikille avoin, mutta edelleen
saunottiin rajatuin henkilömäärin. Kuitenkin usko tulevaisuuteen on vahva,
ehkä ihan pian voimme tavata, järjestää
tapahtumia, saunoa, grillata, pelailla tai
vaan jutustella karavaanariystävien kanssa
ihan normaalisti.
Alueen pitkäaikaista hiljaisuutta on taatusti hämmästellyt myös Huvikummun
Elviira. Tästä ollaan varmoja, koska siitä
on monia havaintoja useilta karavaanareilta. On sattunut mm. seuraavaa: Valot ovat vilkkuneet Huvikummun salissa
outoon aikaan. On myös kuultu hentoa
vanhanaikaiselta kuulostavaa laulua vintiltä, sekä kaikenlaista kolistelua ympäri
Huvikummun tiloja. Kukaan tästä ei ole
kuitenkaan ole säikähtänyt, vaan ollaan
tuumailtu, että Elviira taitaa olla pitkästynyt ja saattaa ehkä tuntea olonsa hieman
yksinäiseksi. Itseään pirteänä pitääkseen,
hän siellä hyppelee.
Teille Pirkanmaan uusille jäsenille ja teille, jotka ette vielä ole poikenneet Vankkurimännikössä, kerrottakoon, että aikanaan, kun Huvikumpu toimi lastenkotina,
Elviira työskenteli siellä lastenhoitajana.
Hänen entinen huoneensa sijaitsee Huvikummun toisessa kerroksessa, jota vielä
tänäkin päivänä kutsutaan Elviiran kammariksi.
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Seurakunnan uusi kappalainen meni tervehtimään
mökin mummua, joka heti nuoren miehen nähdessään lupasi keittää kahvit.
Mummun hääräillessä keittiössä huomasi
kappalainen olohuoneen pöydällä rusinakulhon ja alkoi kuin ajatuksissaan pistellä
rusinoita suuhunsa yhden toisensa perään ja pian olikin kulho tyhjä. Mummun
tultua keittiöstä kappalainen katuvana
pahoitteli luvatta tyhjentämäänsä rusinakulhoa, johon mummu sanoi, että saitkin
syödä, kun hän oli niistä ehtinyt jo imeskellä suklaat päältä.
Kirkkoherra tuli tervehtimään peräkylällä mökissään yksin asuvaa 95-vuotiasta
miestä. Vaari oli pitkän sairauden uuvuttamana heikossa kunnossa kamarissaan.
Ahdasmielisenä seurakunnan paimenena
tunnettu kirkkoherra huomasi vaarin sängyn vieressä puolillaan olevan Koskenkorvapullon ja kysyi moittivaan sävyyn;
onko tuo teidän viimeinen toivonne, johon vaari vastasi, että on hänellä vielä täysikin pullo tuolla piirongin laatikossa.

25. – 27.6.
Juhannus – Orkesteritanssit,
kokko ja muuta ohjelmaa

16. – 18.7.
Tikkakisat, 30 v juhlakilpailu

30.7. – 1.8.
Super-vkl: Lentopallo- ja saunatapahtuma sekä Karaoke-kilpailu

Että tällaisia kuulumisia Männiköstä, jos
haluat kuulla lisää Elviiran kummittelusta
tai kuulla enemmän Pastorin tai muiden
karavaanareiden hulvatonta huulenheittoa, tervetuloa Vankkurimännikköön.
Paikan päällä saatte varmasti myös hyviä
vinkkejä muista lähellä sijaitsevista tutustumiskohteista.

13. – 14.8. Caramba-osakilpailu 3

Tulevan kesän tapahtumat

27. – 29.8.
Venetsialaiset – Pitkä pöytä ja kokko

Aluevetäjät ovat yhdessä toimikunnan
kanssa suunnitelleet tulevalle kesälle paljon tapahtumia. Kaikilla meillä on varmaan jo ikävä riemullista yhdessä oloa ja
toivokaamme, että nämä pystyttäisiin toteuttamaan. Tiedotamme kaikista lähempänä tapahtumaa netti- sekä facebooksivuillamme:

Mielenkiintoisia päiväretkikohteita
Maisansalosta ja Vankkurimänniköstä
Maisansalo Teiskossa ja Vankkurimännikkö Virroilla tarjoavat mielenkiintoisia päiväretkikohteita
myös viikonloppumatkailijoiden ohjelmaan.
Maisansalosta on helppo lähteä
esim. seuraaviin kohteisiin:
1. Tampere
Tampere kaikkine matkailullisine
kohteineen kaikille heille, jotka eivät muuten
Tampereella usein vieraile tai asu.
2. Teiskon viini
Teiskon Viini on tamperelainen tilaviinien ja
liköörien valmistaja. Valikoimiin kuuluvat viinit,
kuohuvat ja liköörit. Tuotteita voi ostaa myös
viinikioskilta, jossa on anniskeluoikeudet.
Lisätietoja: www.teiskonviini.fi

Veneitä Muroleen kanavassa

Ruoveden kaunista satama-aluetta

Tuuriin ostoksille

Ähtäri Zoo

Virroilta tai Maisansalosta
Ruoveden kohteisiin:

sitten, jolloin alueelle syntyi rotkolinjoja Ison
Helvetinjärven, Koveron ja Luomajärven kohdalle. Näiden järvien kalliojyrkänteet ulottuvat
veden alle kymmenien metrien syvyyteen.
Jyrkkiä rotkoja leikkaavat pienemmät halkeamat, joista tunnetuin on Helvetinkolu.
Se on yli kaksi metriä leveä ja noin 40 metriä
pitkä rotkolaakso. Rotkon pohjalla voi kävellä
ja katsella pystysuorilla seinämillä kasvavia
jäkäliä ja kalliokasveja kuten kallioimarretta,
pahtanurmikkaa, tervakkoja ja raunioisia.
Parhaiten alueelle pääsee Kankimäen
parkkipaikalta kävellen tasaista ja hiekalla
pohjustettua polkua ja pitkospuita pitkin.
Tämä reitti on nimeltään Helvetistä itään ja
matkan pituus on pari kilometriä. Lähellä
Helvetinkolua Ison Helvetinjärven rannalla
on päivätupa, jossa voi syödä omia eväitään
ja kahvitella. Rannassa on myös laituri, joten
uiminen on kesällä mahdollista.

3. Kaanaan ilmailu- ja moottoriurheilukeskus. Useita tapahtumia motocross- ja
autourheilukisojen ja -harjoitusten merkeissä.
Pienlentokenttä vieressä.

Virroilta on helppo lähteä esim.
seuraaviin kohteisiin:
1. Toriseva
Rotkojärvi lähellä Vankkurimännikköä,
kesäkahvila.
2. Golf Virrat
Golf-kenttä lähellä Vankkurimännikköä
3. Killinkoski Wanha tehdas
- monipuolinen ja suosittu nähtävyys Virtain
Killinkoskella. Museot, taide- ja valokuvanäyttelyt, museaaliset kokoelmat, tehdasmyymälä, kahvila.
4. Ähtäri Zoo
Runsas eläimistö ja tietenkin pandat. FlowPark -seikkailupuisto. Kts. tarkemmin
www.ahtarizoo.fi
5. Tuuri
Kyläkauppa ja ympäristökaupat, tivoli,
tapahtumat
6. Serlachius-museot Gösta & Gustav
Upea museo, lisätiedot: www.serlachius.fi/

1. Ryövärinkuoppa, Siikakankaantie 414
Puolen kilometrin mittainen polku, joka kulkee
rehevän avolähteen ja runsaan kasvilajiston
keskellä. Nimensä alue on saanut muinaisesta maantierosvojen piilopaikasta. Rehevässä
laaksossa on muun muassa puroja, majavien
katkomia puita ja se on rauhoitettu. Lisätiedot: www.luontoon.fi/ryovarinkuoppa.
2. Runebergin lähde
Ruovedentie 12 kohdalta haarautuvan
Runebergintien päässä oleva lähde, joka oli
luonnonhistoriallinen nähtävyys ja kokoontumispaikka jo ennen Runebergin aikaa. J. L.
Runeberg asui Ruovedellä kotiopettajana ja
hänen Vid en Källa (Lähteellä) -runonsa on
kirjoitettu tämän lähteen innoittamana. Runopolku on tunnelmallinen noin kuudensadan
metrin mittainen polku, joka kulkee Runebergin lähteeltä (Ruovedentie/Runebergintie)
Laivarantaan (Laivarannantie 5).
3. Helvetinkolu Ruovedellä
Alueelle on tyypillistä syvät rotkolaaksot,
rotkoja leikkaavat pienemmät halkeamat
sekä jylhät järvi-ja metsämaisemat. Tällaiset
rotkomuodostelmat saivat alkunsa kallioperän halkeillessa parisataa miljoonaa vuotta

Tarkemmat tiedot kohteiden sijainnista,
aukioloajoista ja ohjelmista joko googlaamalla
tai suoraan ao. kohteiden nettisivuilta Virtain,
Ruoveden ja Tampereen matkailuesitteistä
myös lisätietoja..
Tietoja keräsi
Jouko Kinnunen
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KOKO KANSAN

CARAVAN-KAUPPA
Laaja valikoima uusia ja huollettuja käytettyjä
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

RAUMA
Nortamonkatu 17
26100 Rauma
020 777 2752

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782
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LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

OSAAVA
AUTOKORJAAMO
PIRKKALASSA
Huollamme:
Erikoisalaamme
• Henkilöautot
Mercedes-Benz
• Pakettiautot
kalusto
• 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

RENGASHUOLIA?
Edullinen Transit osaaja
Määräaikaishuollot
alk. 165€
Auton noutopalvelu
39€
Sijaisauto huollon ajaksi
29€
Jopa 12 kk korotonta maksuaikaa
Tarjoukset voimassa 30.9.2021

Pyrimme palvelemaan myös
aukioloaikojen ulkopuolella!

Virtaintie 28, 34800 Virrat
Puh:
Kassapalvelut 044-7541 041
Päivittäistavarat 044-7541 042

RS Huolto Oy
Nuutisarankatu 6, 33900 Tampere

020 7661 000

www.rsh.ﬁ

Ma-Pe 7.00-17.00

info@rsh.ﬁ

Aukioloajat
10.5. - 8.8.
Aukioloajat:
Ark.
7 - 21,
8 -la21,
9 -su
219 - 21
Arkisin
ma-pe
7 -la21,
8 -su
21,
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VAUNUJEN VALO-, JARRU- &
LAAKERIHUOLTO JA KORJAUS

Asentajankatu 3, 33840 TAMPERE
Puh. 045 651 9980

Renkaiden myynti, rengastyöt sekä
ajoneuvojen huollot ja korjaukset.

Viihtyisä ja aurinkoinen
Toivolansaari Camping on koko
perheen lomapaikka!
Avoinna 21.5.-29.8.2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Soita ja sinua palvellaan:
044 284 7045/Vesa tai 044 280 7377/Jari
www.trp.fi
Terälahdentie 1011, 34260 Terälahti

POIKKEA MEILLÄKIN:

Ikaalisten keskustassa , Kyrösjärven rannalla
kahvila ja terassi anniskeluoikeuksin
hiekkaranta ja lasten leikkipuisto
minigolf-rata
vaunu- ja telttapaikkoja sekä leirintämökkejä
sauna Villa Vihta
vierasvenelaituri
kausipaikat alkaen 520,00€ / kausi (1.5.-30.9.)

Tervetuloa viihtymään! www.toivolansaari.fi
Toivolansaarentie 3, 39500 Ikaalinen
kesäisin (03) 458 6462 • muulloin (03) 4501 222
kylpylakaupunki@ikaalinen.fi

SF-Caravan Rauman Seutu

www.sfcrauma.fi

SF-Caravan Kanta-Häme

www.sfc-kantahame.com

SF-Caravan Valkeakosken
seutu ry

www.sfc-hakalanranta.com
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CAMPING MUSSALO
www.sfcmussalo.fi
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Lapsiystävällinen hiekkaranta
Mussalontie 356
23310 TAIVASSALO
puh. 040 7649391
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Haastattelijana Jouko Kinnunen

TULLAAN TUTUKSI:
Joni Hietala ja Emmi Olsson

Perhe vaunupotretissa

T

ällä kertaa haastattelemme tämän
vuoden alussa hallitustyön aloittanutta Joni Hietalaa ja hänen puolisoaan
Emmi Olssonia heidän karavaanaritoiminnastaan
Milloin ja mikä sai teidät aloittamaan
karavaanariharrastuksen?
- Ensimmäinen vaunu hankittiin toukokuussa 2013. Tämän jälkeen vaunu on
vaihtunut muutamaan kertaan perheen
kasvaessa. Emmi on viettänyt aikaa Maisansalossa lähes syntymästään asti eli itse
olen päässyt tutustumaan tähän harrastukseen tuoreelta pohjalta. Lapsemme
ovatkin jo neljännen polven karavaanareita.
Mitä uusia asioita ja oppeja karavaanarius on tuonut elämäänne?
- Sosiaalisuutta ja uusia tuttavuuksia. Karavaanirius on tuonut elämäämme enemmän ulkoilua ja luonnosta nauttimista.
Uskomme, että lapsille karavaanarius on
opettanut sosiaalisuutta.
Millaisia ja kuinka pitkiä reissuja olette
karavaanareina tehneet?
- Toistaiseksi olemme vielä tyytyneet puolikkaaseen karavaanielämään, reissuja
emme ole vaunun kanssa vielä tehneet.
Odotamme vielä muutaman vuoden las-
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Veneretki virkistää
ten kasvamista ja harkitsemme vaihtoehtoja matkailuvälineestä. Mökkeilyn merkeissä olemme tutustuneet mm. Naantalin
ja Kuivaniemen alueisiin.
Millainen on teille ihanteellinen karavaanialue?
- Lapsille aktiviteetteja. Ulkoilumahdollisuudet ja luonto lähellä. Tilojen siisteys.
Onko matkoillanne sattunut sellaista,
mikä on erityisesti jäänyt mieleen?
- Muutama kesä takaperin reissulla Merihelmi Camping, Kuivaniemessä olimme
keksimässä ratkaisua kanssakulkijan ongelmaan. Puolalainen telttailija oli onnistunut lukitsemaan auton avaimet sisään
autoon. Takaikkuna oli kuitenkin onneksi
hieman raollaan ja sitä kautta kaikenlaisilla viritelmillä yritettiin ovet saada auki.
Oli hienoa huomata, että yhteisöllisyys on
vielä voimissaan, innokkaita auttajia oli
useampia.
Oletteko aktiivisia talvikaravaanareita?
- Säännöllisen epäsäännöllisesti käymme
myös talvella. Yleensä talvireissut ajoitettu
kelien ja treffien mukaan. Talvella on mukava käydä avannossa, pilkillä tai tehdä
vaikka lumiukkoja omaan pihaan.
Mitä asioita eniten arvostatte Maisansa-

lon alueessa ja toiminnassa?
- Maisansalossa on siistit yleiset tilat ja
paljon tekemistä lapsille; trampoliinia,
polkuautoja, pomppulinnaa ym. Täällä
on myös monia tuttuja, joiden kanssa ei
muuten ehkä tulisi vietettyä niin paljon
aikaa.
Entä Vankkurimännikön?
- Emme ole vielä perheen kesken käyneet
Vankkurimännikössä yöpymässä. Kun
alamme reissaamaan aiomme ehdottomasti poiketa myös tutustumassa paremmin Vankkurimännikköön!
Mitä ovat parhaat treffit missä olette olleet karavaanariaikananne?
- Yksittäisiä treffejä on vaikea nimetä,
mutta varsinkin Valojuhlan naamiaiset
ovat olleet mieleenpainuvia. Myös rosvopaistit ovat jääneet mieleen, ruoka on aina
ollut erinomaista.
Mikä saa teidät viihtymään parhaiten
karavaanialueella?
- Hyvät ilmat ja mukavat ihmiset. Varsinkin kesäisin on kiva rentoutua ulkoilemalla, grillaamalla tai vaikka vain omassa
pihassa löhöilemällä. Kesällä myös hyvä
uimaranta on plussaa, koska rannalla tulee vietettyä paljon aikaa. Luonnonläheisyys on myös hyvä, koska syksyisin on

online-palveluyritys Elisassa, niin mitä
hyötyä näet siinä olevan karavaanariyhdistyksen hallituksessa?
- Varmistan ainakin sen, että nykyiset
palvelut ovat ajan tasalla ja kustannustehokkaita. Tällä hetkellä on valtakunnallisesti menossa iso digiloikka etätyön yleistymisen vuoksi. IT-puolella löytyy vaikka
minkälaista ratkaisua ja palvelua. Pyrin
tuomaan hallitukselle ajatuksia yhdistyksemme toimintaa tehostavista tai helpottavista ratkaisuista.

Pilkkikisoissa Maisansalossa
kiva käydä sienessä ja marjassa lähimaastoissa. Kalastusmahdollisuus lähellä on
myös positiivinen asia.
Teettekö yleensä pidempiä karavaaniretkiä vai viihdyttekö paremmin yhdessä
paikassa?
- Tällä hetkellä olemme viihtyneet kausipaikalla Maisansalossa. Kun lapset vähän
kasvavat ja jaksavat istua autossa paremmin, niin matkailu on ajankohtaisempaa.
Luultavasti silloin teemme reissun tai pari
kesälomalla ja viikonloppuisin vietämme
aikaa kausipaikalla. Jos lähtee reissuun,

niin on mukavampaa käydä tutustumassa useampiin paikkoihin samalla kerralla,
viihtyen muutaman päivän aina yhdessä
paikassa.
Miten korona on vaikuttanut vapaa-ajan
harrastukseenne:
- Joitakin reissuja on jäänyt tekemättä, kun
olemme olleet kipeänä. Toki nämä reissut
olisi jääneet tekemättä ilman koronaakin.
Eli sinällään ei ole vaikutusta ollut.
Joni, kun olet töissä tietoliikenne, ICT- ja

Joni! Mitä asioista haluat tuoda uutena
jäsenenä hallitukseen eli mitkä ovat sinua lähellä olevat asiat mitä haluat kehittää alueillamme:
- Lasten ja nuorten viihtyisyyteen on hyvä
panostaa alueillamme myös jatkossa. Pyrin tuomaan tuoreita ajatuksia alueiden
kehittämistä ajatellen. Kaikki varmasti
toivovat, että pääsisimme siirtymään uuteen normaaliin ja tilanne Suomessa tasoittuisi. Uskon että valtiovallan eristykset
ja rajoitukset ovat tehneet hieman säröjä
yhteishenkeemme. Treffit ovat hyvä kohtaamispaikka tutuille ja tuntemattomille.
SFC-Pirkanmaa on edelleen suurin yhdistys ja meillä on kaksi omilla vahvuuksilla
operoivaa aluetta. Puhalletaan kaikki samaan hiileen ja pidetään huolta toisistamme. Yhdessä olemme vahvoja.

Moderni leirintäalue
täynnä toimintaa
Parasta
laatua

vapaa-aikaan

Suomen aktiivisimmalla
leirintäalueella
Peltomäki Resort on monipuolinen tapahtumakeskus ja
upea vapaa-ajan kohde
aktiivisille ihmisille.
reception@peltomakiresort.ﬁ
050 409 2240

Vain 30 minuuttia
Tampereelta




Leirintalueen normaalit palvelut










Kaapeli-Wakeboard, sis. ohjaus/koulutus



Karavanpaikoitukset ja muun majoituksen
varaukset kätevästi kotisivuilta,
saapuminen myös yöllä

Majoitus uudistetulla karavaanialueella,
mökeissä tai teltoissa
Leikkipuistoja ja laajasti metsäaluetta
Savusauna, paljut ja tilaus-/perhe-saunat
Uimaranta
Ravintola isolla aurinkoterassilla
Koirapuisto
Grillikatos
Rantalentopallo, frisbeegolf, skeittaus,
värikuulasota ja paljon muuta

peltomakiresort.ﬁ

Vuokraa
reissupaku tai
matkailuauto
Autobnb vuokraa ja
välittää lomakoteja
tien päälle
Katso lisää kotisivuiltamme!

autobnb.ﬁ

Tänä kesänä suppailusuosio
on huipussaan

Uusia oman alueen
nimikkomausteita
ruoanlaittoon
Olemme tuoneet pirkanmaalaisille karavaanareille 2 uutta nimikkomaustetta grillaukseen
ja muuhun ruoanlaittoon.
Maisassa ja Vankkurimännikössä
on saatavana Maisan ja Männikön Grillimauste ja Maisan ja
Männikön Merisuola. Tuotteita
myydään kummankin alueen
vastaanoton kioskeissa.

ITSELLE TAI TULIAISIKSI!

T

änä kesänä suppailusuosio tekee varmasti uusia ennätyksiä. Suppailusta
on tullut haluttua kaikissa ikäryhmissä
lapsista jopa yli 70-vuotiaisiin. Mitä se
suppailu sitten on. Rakkaalla harrastuksella on monta nimeä, Suomessa suppaillaan, sitä nimitetään myös UP-lautailuksi
tai stand up paddle boardingiksi kansainvälisesti.
Suppailua voi harrastaa monella tapaa:
suppilaudalla voit seistä, istua, olla polvillaan tai maata. Voit harjoittaa tasapainoilua, joogaa, lihaskuntoharjoittelua. Suppailu ei vaadi kovaa kuntoa, koska siinä
saat itse päättää tyylin ja vauhdin.
Suppailu on kehitetty alunperin Hawaijilla 1960-luvulla surfopettajien toimesta.
Suppailu sopii erittäin hyvin myös karavaanareille, koska niin moni karavaanialue on veden äärellä ja suppilauta puhallettavana mahtuu hyvin matkalle mukaan.
Suppilautaharrastus sopii hyvin kesäharrastuksena kaikille, jotka tykkäävät
olla vedessä ja lähellä luontoa. Laudalla
voi tehdä pieniä melontaretkiä ja nauttia
kaikessa rauhassa Suomen kesästä. Myös
Vankkurimännikössä ja Maisansalossa
on mahdollisuus vuokrata sup-lautaaz, 1
tunti/hlö. Omaksi suppilaudan pumppuineen ja karkuremmeineen saa hankittua
hieman yli 200 eurosta ylöspäin. Lautoja
on useammanlaisia eri painoluokille sekä
aloittelijoille ja vähän enemmän harras-
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tuskokemusta omaaville suppailijoille.
Myös suppauskursseja järjestetään mm.
Tampereella esim. Suppaa Tampere -yrityksen toimesta, lisätietoja:
www.suppaatampere.com
Helppoa suppaamisen aloittaminen on
omatoimisestikin, kun pitää mielessä
oman kuntonsa sekä kehon hallinnan
ja harjoittelemalla oppii koko ajan lisää.
Aloittaa voi vaikka polviasennossa meloen
ja nousta sitten vasta seisoma-asentoon,
kun siltä tuntuu. Supatessa on hyvä pitää
päällä myös pelastusliivejä, koska ainakin
alkuvaiheessa saattaa tasapaino heilahtaa
ja itse molskahtaa veteen. Karkuremmi on
myös hyvä pitää aina nilkassa kiinni, jotta lauta ei lähde omia aikojaan jatkamaan
matkaansa jos itse putoaa kyydistä.
Uimataitoisilla lapsilla noin 10 vuodesta
ylöspäin suppilauta on mukava harrastusmuoto, jonka avulla aika kuluu mukavasti,
kunhan ei tee liian pitkiä kaarroksia rannasta ja nuorimmilla mukana on hyvä olla
aikuinen liikaa intoa toppuuttelemassa.

4 20
€
Maisan Mainio
GRILLIMAUSTE
75 g

2 50
€

Meillä Pirkanmaalla kun ei lainelautailu
ole kovin suuressa huudossa, tuo suppailu
sen sijaan uuden mukavan harrastusmuodon rentouttavaan kesänviettoon.
Suosittelen kokeilemaan
		

Jouko Kinnunen

Männikön
GRILLIMAUSTE
75 g

Maisan
MERISUOLA
220 g

Männikön
MERISUOLA
220 g

Haastattelijana Jouko Kinnunen
Heikki Lahtinen, viisikymppinen karavaanari, n. 30 vuotta ”alalla”
Olet myös yhteyshenkilönä ”Hämyissä”,
mitä se tarkoittaa:

Heikki, täytit 24.4.2021 täydet 50 vuotta, ja perinteinen kysymyshän kuuluu:
miltä sinusta tämä keski-ikä nyt tuntuu:
- Ikä on vain numeroita, mutta jos vähän
voisi himmata vauhtia, niin hyvältä
tuntuu.
Olet ollut karavaanarina ja yhdistyksemme jäsen jo ties montako vuotta:
- Mikähän lienee vuosi ollut, numerohan
meillä on 93620. Aloitin lajiin tutustumisen vaimoni kautta. Appivanhempien vaunua vedin aivan ensimmäiseksi
Kuninkaanlähteelle joskus v. 1990. Sitten
reissasimme heidän asuntoautollaan
pitkin Suomea.
Ensimmäinen meidän oma vaunu tuli v.
2008 Erälaukolta Dethleffs 740. Tuolloin
alkoi myös kausipaikkaelämä Männikössä.
Tiedämme sinut ahkerana puuhamiehenä Vankkurimännikössä ja silloinhan
nakki napsahtaa myös moniin luottamustoimiin. Missä luottamustehtävissä
olet ollut yhdistyksessämme:
- Toimikunnassa Männikössä, isäntänä
Männikössä, hallituksessa vuodesta 2012.

- Vuodesta 2020 alkaen olen ollut Hämyedustaja. Hämyt on Hämeen yhteistoiminta-alue, johon kuuluu 10 yhdistystä.
Käymme kokouksissa (noin 2 vuodessa)
keskustelua alueen tapahtumista ja pyrimme kehittämään yhteistyötä. Lisäksi
järjestämme Hämyt-karaokekisan jollain
alueistamme. Hämy-rallipassi on myös
yksi tapa saada ihmisiä liikkumaan alueillamme. Palkintokin arvotaan osallistujien kesken 1 000 €, joka on tavoittelun
arvoinen palkinto. Monet Hämy-yhdistykset ovat todella pieniä ja tarvitsevat
matkustavien ihmisten tuomaa tukea.
Isommat yhdistykset voivat myös yhteistyöllään tukea pienempiä.
Entä harrastuksesi yhdistyksen ulkopuolisissa tehtävissä:
- Reserviläistoiminta on eräs harrastus,
josta on muodostunut lähes yhtä pitkä
tarina, kun tästä karavaanitoiminnasta.
10 vuotta hallituksessa, josta 3 vuotta
puheenjohtajana.
Yhdistystoiminnan eri muodot ovat
muutenkin olleet aina osa minun
matkaani. Mm. kyläyhdistystoiminta
Sahalahdessa, Sahalahti-seura, paikallinen kalastuskunta ja myös kahdessa eri
ammattiyhdistyksessä olen ollut pääluottamusmiehenä.
Politiikkaahan näihin tehtäviin ei sotketa,
vaikka siinäkin olen mukana.

Mitä tehtäviä hoidat työksesi:
- Työskentelen Kangasalan seurakunnassa kiinteistötyön työnjohtajana.
Karavaanareiden keski-ikä yhdistyksessämme on jo reilusti yli 50-vuotta, kuinka kauan aiot jatkaa karavaanarina:
- Vannomatta paras, mutta eiköhän tää
vielä jatku pitkään.
Mikä sinua karavaanariudessa eniten
kiinnostaa:
- Ihmiset ja uuden oppiminen.
Miten vietit näin korona-aikaan merkkipäivääsi:
- Olimme Vankkurimännikössä ja
saunoimme Patosella, kakkukahvit myös
juotiin.
Yhdistys antoi sinulle pitkästä työrupeamasta ja yhdistyksen eteen tehdystä
työstä merkkipäiväsi kunniaksi yhdistyksen korkeimman, ”Lasivankkurit”huomionosoituksen. Joko se on löytänyt
paikkansa kotisi ”takan reunalta”: ja
mitä mieltä siitä olit:
- Piirongin päällä on.
Huomionosoitus oli yllätys ja kiitänkin
kaikkia niitä joiden kanssa olen tätä harrastusta saanut toteuttaa ja kehittää.
Toivottavasti voin jatkossakin antaa tietoni ja osaamiseni yhdistyksen käyttöön.
Tässä olivat kysymykset. Kiitos, Heikki,
vastauksistasi. Vielä kerran onnea ja hyvää jatkoa seuraaville vuosikymmenille.

Merkkipäiviä yhdistyksen hallituksessa
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus muisti kokouksessaan 25.4.2021 Virroilla täysiä vuosia täyttäneitä hallituksen jäseniä.
Onnittelujen saajina olivat 60 vuotta täyttänyt Harri
Huhtala ja 50 vuotta täyttänyt Heikki Lahtinen.
Molemmilla päivänsankareilla on vuosien kokemus karavaanaritoiminnasta. Hallitustyöskentelyn Harri aloitti
vuoden 2021 alussa ja Heikki Lahtisella hallituskausi
alkoi jo vuonna 2012. Yhdistys onnittelee molempia vielä
näin Pica-viestinkin välityksellä.
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Nro 2/2021
Tiedote
hallituksen päätöksistä

Ilmoitusasiat
Haastehakemus yhdistykselle
Yhdistys sai haasteen käräjäoikeuteen
koskien yhdistyksen rinnakkaisjäsenelle aiemmin annettua varoitusta
asiattomasta käyttäytymisestä. Hallitus päätti, että asianajotoimisto hoitaa
asiaa yhdistyksen puolesta.
Yhdistys kannattaa liittohallitusehdokkaita
Puheenjohtaja on lähettänyt liittoon
yhdistyksen kannatusilmoituksen liittohallitusehdokkaille Veikko Vuorialho ja Peter Tähtinen (nyk. Lord).
Yöpymistilastot
Vuoden 2020 yöpymistilastot on lähetetty liittoon.
Maisansalo vaunuvrk
2020: 19 399 vrk (+3 062 vrk)
Maisansalo henkilövrk 2020:
35 952 vrk (+2 337 vrk)
Vankkurimännikkö vaunuvrk
2020: 8 660 vrk (-4 416vrk)
Vankkurimännikkö henkilövrk
2020: 17 600 vrk (-11 219)
Esitys SF-Caravan liittohallitukselle
Yhdistys teki esityksen että liitto selvittäisi matkailuajoneuvojen pysäköimisen helpottamista, koska matkailuajoneuvot ja -yhdistelmät eivät mahdu
yleisesti pysäköintiruutuihin.
Yhdistyksen tietoliikenneratkaisut
Hallituksen jäsen Joni Hietala päivittää yhdistyksen nykyiset käytössä
olevat tietoliikenneratkaisujen hinnoittelun ja suunnittelee yhdistykselle sopivan ratkaisun. Kaikki liittymät
keskitetään yhdelle operaattorille.
Uusi tietoliikenneratkaisu ja päivitys
tuo yhdistykselle noin 40 % säästö
kustannuksissa.
Erityistilintarkastus
Hallitus käsitteli erityistilintarkastusrapotin, ja totesi yksimielisesti, että
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raportissa ei ollut mitään, joka aiheuttaisi toimenpiteitä. Raportti esitellään
seuraavassa vuosikokouksessa.
Yhdistyksen pankkikortit luotollisiksi
Yhdistyksen toimihenkilöillä olleet
pankkikortit muutetaan luotollisiksi,
jolloin niistä tulee koostelasku yhdistykselle seurannan helpottamiseksi.
Maisansalon lämpökontin lämmönvaihtimen myynti
Hallitus päätti laittaa Maisansalon
lämpökontista poistetun lämmönvaihtimen nettiin myyntiin. Hallituksen jäsen Pentti Wallenius hoitaa
asiaa.
Työterveyspalvelut
Yhdistyksellä on palkattuja työtekijöitä, joille pitää olla järjestettynä työterveyspalvelut. Tällä hetkellä palvelu
on sovittuna Tampereella ja Virroilla
palveluntarjoajalla ei ole toimipistettä.
Selvitetään mahdollisuus tehdä sopimus palvelutarjoajan kanssa, joka
toimii molemmilla paikkakunnilla.
Harri Järveläinen selvittää ja pyytää
tarjouksia.
Nestekaasun toimittaja
Nestekaasutoimituksia on kilpailutettu ja tarjoukset ovat vastaanotettu.
Edullisin on Oy Linde Gas Ab:n tarjous ja hallitus hyväksyy tarjouksen.
Yhdistykselle kehityssuunnitelma
(strategia)
Hallitus aloittaa pidemmän aikavälin
kehityssuunnitelman tekemisen yhdistykselle. Tämä tukee myös tulevia
hallituksia toiminnan suunnittelussa.
Strategiapäivä pidetään alueiden ulkopuolella ja erillisenä tapahtumana, jolloin voidaan keskittyä vain ko. asiaan.
Liittokokousedustajien valinta
Hallitus päätti että mikäli liittokokous vaatii yhden edustajan, edustaja

on Sakari Lepola ja varalla Harri
Järveläinen, Harri Huhtala, Pentti
Wallenius ja Heikki Lahtinen. (Tämä
päätös oli tehty sen hetken tietojen
mukaan että tulossa olisi etäyhteyksin
tehtävä liittokokous.)
Maisansalon pikkusaunojen korjausinvestointi
Päätettiin aloittaa valmistelut korjausinvestointiprojektille, jossa Maisansalon tilaussaunojen Aatami, Eeva ja
vaunusaunan vedensyöttö ja viemäröinti korjataan nykytasolle. Tällöin
myös saunojen käyttökauden aika pitenee ja taukoja ei tarvitse pitää lämpimän veden takia.
Caravan Huiput vuosikokous
Caravan Huippujen hallituksen kokous ja vuosikokous Polvijärvellä. Pirkanmaata kokouksissa edustaa Harri
Järveläinen.
Maisansalon nuorisolahjoitusvarat
Ilpo Pekkanen hoitaa ja hankki varatuilla rahoilla uusia polkuautoja alueelle.
Puheenjohtajan vaihtuminen
Yhdistyksen puheenjohtajan irtisanoutumisen johdosta hallitus päätti
yksimielisesti jäljellä olevalle puheenjohtajakaudelle vuoden 2021 loppuun
asti varapuheenjohtaja Harri Järveläisen ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Harri Huhtalan.
Talkootyön huomioiminen
Hallitus päätti, että toimikuntaetuutta
esimerkiksi puolison kautta nauttivalle vaunukunnalle voidaan myöntää
pisteitä merkittävästä talkootyöstä,
jonka ei oleteta kuuluvan normaaliin toimikuntatyöhön. Pisteitä voi
myöntää vain alueisäntä ja pisteet voi
käyttää vain myöntäneellä alueella.
Toimikuntaedun kanssa pisteitä ei voi
käyttää sähkön ja kaasun maksamiseen.

Kesätyöntekijät
Hallitus on hyväksynyt kesätyöntekijät alueisäntien ehdotuksien mukaisesti.
Mopon myynti
Vankkurimännikön
toimikunnan
käytössä ollut mopo myydään tarjouksien perusteella.
Maisansalon vieraspaikkojen ja alueen tiestön kunnostus
Hallitus hyväksyi vieraspaikkojen ja
tiestön kunnostuksen ennen kesäsesongin alkamista.
Mausteita myyntiin
Nimikkosinapin lisäksi tulee vastaanottoon myyntiin mm. nimikkogrillimaustetta ja -merisuolaa molempien
alueiden omilla logoilla.
Kirjalliset varoitukset
Kahdelle yhdistyksen jäsenelle annettiin kirjallinen varoitus jatkuvan
häiriökäyttäytymisen,
vuokrasopimusrikkomuksien ja jatkuvan ilmoittautumisen laiminlyönnin perusteella

Vankkurimännikön alueisännän esityksestä.
Huomionosoitukset
Hallituksen varapuheenjohtaja, Harri
Huhtala, täytti 60 vuotta, hallitus onnitteli ja kukitti päivänsankarin. Hallituksen jäsen, Heikki Lahtinen, täytti
50-vuotta, hallitus onnitteli, kukitti ja
myönsi Heikille Vankkurikuution pitkäaikaisesta sekä monipuolisesta työstä yhdistyksen hyväksi.

Yhdistyksen huomionosoitus ”Lasivankkurit”

Poikkea hakemaan meiltä evästä!
Siivet, pizzat ja
burgerit meiltä
soita ja tilaa
noudettavaksi!

010 311 1850

MATKAILUAJONEUVOJEN VAURIOKORJAUKSET:

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

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

Avoinna:
ma-pe klo 8.00-16.30
www.janglas.fi
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TAMPERELAINEN PERHEYRITYS
Esittämällä SF-Caravan jäsenkortin saat
henkilö-, paketti- tai matkailuauton*)
(max. 3500 kg) määräaikaiskatsastuksen
Autoliiton jäsenhintaan päästömittauksineen

*) Ovia korotettu, joten
myös alkovimallien katsastus onnistuu hyvin.

55 €

(norm. 71 €)

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 suljettu
www.kymppikatsastus.fi

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

PARASTA
ON HYVÄ
MATKA.
ENSI KESÄN AUTOT JA VAUNUT MYYDÄÄN NYT,
TOIMI NOPEASTI!

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:
(koronavarauksin)
KESÄKUU
18.-20.6. Lastentapahtuma
25.-27.6. Juhannus			

HEINÄKUU
2.-4.7.
Petankkikisa		
9.-11.7.
Lastentapahtuma
16.-18.7. Tikkakisat 30 v juhlakilpailu
23.-25.7. Rompetori
30.7.-1.8. Superviikonloppu:
- lentopallo- ja saunatapahtuma sekä karaokekilpailu
30.7.-1.8. Rosvopaisti
ELOKUU
13.-14.8. Caramba-osakilpailu 3
27.-28.8. Venetsialaiset, pitkä pöytä
ja kokko
27.-29.8. Venetsialaiset

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

Anton Tokola
040 575 9972

anton.tokola@caravanlandia.ﬁ
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MYYNTI

Edustamme
seuraavia merkkejä:

Janne Luokkala
040 561 7744

janne.luokkala@caravanlandia.ﬁ
MYYNTI

Kristian Niemi
050 352 1177

kristian.niemi@caravanlandia.ﬁ

OSTOT

Antti Tokola
040 412 8748

antti.tokola@caravanlandia.ﬁ

V
M, V
M
M
V
M
V
M
V
V
M

SYYSKUU
10.-12.10 Aluepalaveri, hallitusehdokkaiden asettelu 		
M
22.-24.10. Siivoustalkoot
M
			

Yhteystiedot
www.sfcpirkanmaa.fi

OMAT ALUEEMME:
VANKKURIMÄNNIKKÖ
Lakarintie 580, 34800 Virrat,
puh. 043 214 0014
toimisto@vankkurimannikko.fi

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi

MAISANSALO
Kuterintie 34, 34260 Terälahti
(Teisko),
puh. 050 4123 123
vastaanotto@maisansalo.fi
PUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen				

MATKAPUHELIN
0400 511 199

SÄHKÖPOSTI
harri.jarvelainen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Harri Huhtala		

044 980 3001

harrihuhtala1@gmail.com

050 524 8857		

irkka.kihlstrom@luukku.com

		

SIHTEERI
Irkka Kihlström

		

TALOUDENHOITAJA
Anu Oikarinen					

taloudenhoitaja@sfcpirkanmaa.fi

HALLITUS
Joni Hietala		
		
Harri Huhtala		
		
Harri Järveläinen				
Heikki Lahtinen					
Ilpo Pekkanen					
Timo Vaahto					
Tiina Vaskuu
Pentti Wallenius 				

045 601 1582
044 980 3001
0400 511 199
040 553 4871		
050 555 0368
0400 567 390		
050 3579 258
0400 636 685		

jonikhietala@gmail.com
harrihuhtala1@gmail.com
harri.jarvelainen@gmail.com
heikkilahtinen71@gmail.com
ilpo.pekkanen@hotmail.com
timo.vaahto@gmail.com
tiina.vaskuu@gmail.com
pentti.wallenius@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Ilpo ja Päivi Pekkanen 				
Vastaanotto					

050 555 0368		
050 4123 123		

toimisto@maisansalo.fi
vastaanotto@maisansalo.fi

VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Tuula Aronen					
Matti Mäkelä					
Vastaanotto					

050 464 6646		
050 555 0369		
043 214 0014		

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

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
/PICA-VIESTI /tied.tmk puh.joht.
Jouko Kinnunen

0500 737 911

jouko.kinnunen@ideatutka.com

0400 562 906		

pasi.sivula@lalopoint.fi

		

WEBMASTER/sivustojen päivitys
(sfcpirkanmaa.fi)
Pasi Sivula					
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Kesän parhaita
viikonloppuja Maisansalossa
Kts. tarkemmat tiedot ja ohjelmat tapahtumistamme
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme
www.maisansalo.fi sekä Facebook-sivuillamme.

JUHANNUS
24.-27.6.

PETANKKIKISA
2.-4.7.

Erinomaista ohjelmaa ja
juhannusaaton
tunnelmaa kokon
loisteessa

Loppuun asti jännitettävää ja hauskaa puuhaa

LASTENTAPAHTUMA
9.-11.7.

Lapsille kilpailuja ja muuta
kivaa kavereiden kanssa

ROMPETORI
23.25.7.

Tarpeellista ja edullista
Rompetorin valikoimista

VENETSIALAISET
27.-29.8.

Elokuun illan ja kesän viimeisen viikonlopun kruunaa
Maisan Venetsialaiset

Ava
uuden amme
toimip
iste
Vantaa
n Petik en
koon
KESÄK

UUSSA

MYY MATKAILUAUTOSI- TAI
VAUNUSI MEILLE!

2

021
Varasto
om
paljon li me mahtuu
sää ma
tkail
autojaja vaun uuja
Tarjoa
omaas .
i!

Ostamme eri ikäisiä ja hintaisia matkailuautoja ja -vaunuja.
OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
Lauri p. 050 516 5200 • Juha 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!

Painotie 2
Tammimäenkatu 8
14200 Turenki
20320 Turku
010
0235 2/2021010 235 0233
24235
Pica-viesti

Ostotoimipisteet myös
Joensuu, Jyväskylä,
Vaasa, Vantaa

www.miseva.fi

