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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 e/tunti

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: 4 800 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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Lahjoitusvarjojen käyttö
alueillamme

50-vuotisjuhlien yhteydessä saamamme
lahjoitukset käytettiin
Männikössä trampoliinin
hankintaan ja Maisansalossa uusien polkuautojen hankintaan.
Kiitos lahjoittajille.

Vakuutusvinkki
Jos Sinulla on ns. stand by
-teltta ja siellä esim. arvokasta omaisuutta, niin nämä
on vakuutettava erikseen.
Normaali kotivakuutus
ei yleensä niitä korvaa.
Kysy tarkemmin
vakuutusyhtiöltäsi.

Harri Järveläinen

Puheenjohtajalta

Muutoksien vuosi

O

n ollut hieno matkailukesä taas pitkästä aikaa. Valitettavasti hienosta
kesästä huolimatta tapahtumia on jouduttu peruuttamaan ja vierailijamääräkin on ollut viime vuoden tasolla, joka
on normaalia kesää alhaisempi. Toivotaan ja suunnitellaan, jotta ensi kesä ja
koko vuosi menisi jo normaalisti.
Liittokokous Turussa
Syksylle siirretyssä liittokokouksessa tullaan tekemään tärkeitä liittoa koskevia
päätöksiä. Liittokokous valitsee seitsemästä hyvästä hallitusehdokkaasta vain
kolme hallitusjäsentä kaudelle 2021-2024.
Kirjoitus ja kuvia liittokokouksesta on
tässä lehdessä sivulla 24-25.
Paikkavarauspalvelu
Itse olen nyt ollut vuoden liittohallituksessa ja tämä vuosi tuo mieleen ajan, kun
aloitin meidän oman yhdistyksen hallituksessa. Ensimmäinen vuosi on opettelua, kuinka toimitaan ja mitä tehtävän
hoitamiseen kuuluu ja mitä se vaatii. Vastuullani liittohallituksessa ovat sähköiset
palvelut ja olen mukana projektissa tarjota jäsenyhdistyksille sähköinen netissä
toimiva paikkavarauspalvelu. Se on uusi
asia useille meille, mutta uudet nuoret
karavaanarit ja ulkomaiset karavaanimatkailijat vaativat varauspalvelua tuleville
yöpymispaikoilleen. Sen ovat myös kokeneet monet Euroopassa matkailleet karavaanarit: Leirintäpaikka on varattava etukäteen varmistaakseen yöpymispaikan.
Meilläkin on jo BestCamp-varauspalvelu
käytössä molemmilla alueilla.

Yhdistyksen vuosikokous
Lauantaina 20.11.2021 pidetään yhdistyksemme vuosikokous Virroilla Marttisen
perinnekylän tiloissa, kutsu kokoukseen
on tässä lehdessä. Kun aloitin keväällä yhdistyksen puheenjohtajana Sakarin
jälkeen, ilmoitin että en ole käytettävissä
puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi seuraavalle kaudelle. Näin yhdistyksemme saa uuden puheenjohtajan, jonka
ainakin osa jäsenistä jo viimeksi halusi.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä kolme ei
ole pyrkimässä ’jatkokaudelle’, joten nyt
ainakin tulee vaihtuvuutta hallitukseen.
Tätä kirjoittaessa on juuri mennyt ehdokkaiden ilmoitusaika umpeen ja tiedossani
on kaksi ehdokasta puheenjohtajaksi ja
seitsemän ehdokasta hallituksen jäseniksi. Ehdokkaiden esittely on historiallisesti
ensi kertaa tässä lehdessä, koska ehdokkaat tiedetään nyt etukäteen ennen vuosikokousta. Onnea kaikille ehdokkaille
vaaliin. Vaalityö on alkanut…
Vankkurimännikössä
Alueen investoinnit ovat olleet vähäiset tai
oikeastaan olemattomat pandemian aikana. Mikäli vuosikokous päättää, niin ensi
vuodelle on investointeja tulossa ja yksi
merkittävä parannus olisi Huvikumpuun
rakennettavat WC- ja suihkutilat, joita on
kaivattu lisää alueen pohjoispäähän.
Ensi vuodelle suunnitelluista tapahtumista voisi mainita tikkakisojen 30-vuotisjuhlakisat.

Maisansalossa
Maisan aluetoimikunta vaihtui elokuun
lopulla. Kiitokset edellisille alueisännille Päivi ja Ilpo Pekkaselle sekä vanhalle
toimikunnalle työstä Maisansalon alueen
hyväksi.
Uusi toimikunta Olavi Helanderin ja
Raine Soutolahden johdolla ottivat aluetehtävät pikaisesti haltuun ja nyt on intoa
ja vauhtia riittänyt. Toivotan tsemppiä ja
yhteistyökykyä tehtävien hoitamiseen.
Tehtäviä töitä ihan varmasti riittää.
Isona investointina vuosikokoukselle
ehdotetaan mm. vieraspaikkojen täysremonttia maatöineen, sähköineen ja istutuksineen.
Muistutus: Talvi ’yllättää’ joka vuosi.
Talvi ja pakkaset tulevat, muista tyhjentää
vedet matkailuajoneuvosta ennen kuin ne
jäätyvät.
Turvallista syksyä toivottaen,
Harri
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Maisan
kuulumisia
LASTENPÄIVÄ 10.7.
Lastenpäivä aloitettiin Super Samin leikittäessä lapsia. Liikunnalliset leikit saivat isot ja pienet karavaanarit innoissaan
mukaan. Ankka ja lumiukko Olafkin kävivät lapsia tapaamassa. Leikkien jälkeen
kaikille oli tarjolla popcornia ja mehua.
Iltapäivällä aukesi lapsille oma grilli, josta
tulikin suuri hitti. Maisan omat pelletkin
pääsivät lapsia ilahduttamaan hienoilla
uimahypyillään. Lapsille yllätykseksi saatiin paikalle myös poni, jota lapsilla oli
mahdollisuus harjailla ennen ajelulle pääsyä. Pieni aamupäivän sade ei haitannut
ollenkaan lasten riemua. Tämäkin kesä
tuli päätökseensä.
Kokko paloi iloisesti

Eihän tää niin vaikeeta oo...

JUHANNUS 2021

PETANQUE KISA 3.7.

J

uhannusta saatiin viettää aurinkoisessa
säässä. Väkeä saapui mukavasti Maisansaloon. Juhannuksena kisailtiin perinteiset olympialaiset. Aikuiset kisailivat
saappaan heitossa, renkaan heitossa ja wcrullan painotuksessa. Lasten lajeina olivat
saappaan heitto, hernepussin heitto sekä
ketjun tai renkaan heitto. Kolme parasta
sarjoissa (lapset, naiset, miehet) palkittiin.
Onnea kaikille voittajille ja kiitos kaikille
osallistujille. Metsäpalovaroitus antoi sen
verran periksi pienen sateen vuoksi, jotta
juhannuskokko päästiin polttamaan.

Kisa pelattiin jälleen kerran paahtavan
kuumassa säässä. Aamulla kymmeneltä
aloitettiin tiukka turnaus ja lopulta voittajaksi selvisi joukkue ”Se on siinä”. Toiseksi tuli ”Team Taimen” ja kolmanneksi
”Eläkeläiset”. Kiitos kaikille joukkueille
ja suurelle kannustusjoukolle, joka turnausta oli tullut katsomaan.

Pysyy...pysyy...pysy nyt ihmeessä

Petankin parhaita
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Ankka ja lumiukko lasten kanssa

Maisan
kuulumisia

Olaf lapsia leikittämässä Maisatuvassa

Ponit kiinnostivat hoitomielessä....

Pellehyppyjen toilailua ei voi totisena katsella

...sekä tietysti myös ajelun merkeissä

jalat suorina vettä kohti
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Maisan
kuulumisia

RANNALTAONGINTA 2021
Viimeisenä viikonloppuna ongittiin
kisaillen.
Sinttejä ja kookkaampia kaloja tuli
narrattua, mutta taisivat järven elävät
enemmänkin pitää pilkkanaan onkijoita,
kalamäärän ja painon perusteella.
Mitalistit sarjoissaan.
Lapset
1. Ella 2. Topi 3. Eeli
Naiset
1. Erja 2. Birgit 3. Iida
Miehet
1. Reima 2. Jari 3. Risto
Onnea voittajille!
Kesän säästä ei ollut moittiminen, mutta
tuo katala, kaiken jarruttaja, pöpö, minkä
nimeä ei enää halua edes mainita, vei
tästäkin kesästä huvittelun...
Katsellaan uusin ilmein ja silmin tulevaan.

Kalakisassa menestyneiden juhlaa. Palkintopallilla tuuletettiin kädet ilmassa

6 Pica-viesti 3/2021

Laituri oli mukavin paikka kalastaa

Maisan
kuulumisia

MAISATOIMIKUNTA JA APUTOIMIKUNTA 4.9.2021 ALKAEN:

Ylärivi vasemmalta:

Raine Soutolahti (aluevetäjä, tmk), Jukka Kirjonen (tmk), Matti Ruokolahti (aputmk), Petri Koskinen (tmk), Keijo Rahikainen
(aputmk), Timo Vaahto (tmk), Juhani Järveläinen (aputmk), Jari Nieminen (tmk), Risto Rapelo (tmk),
Kati Järveläinen (aputmk), Erja Järvinen (tmk), Satu Pohjaranta (tmk), Seija Vaahto (tmk), Pentti Wallenius (aputmk)

Keskirivi vasemmalta:

Tuula Valtatie-Soutolahti (tmk), Anneli Ruokolahti (aputmk), Marja Tauschi (tmk), Birgit Hartikainen (aputmk), Eija Saarnisuo (tmk), Anne Leppänen (tmk),

Alarivi vasemmalta:

Jukka Leppänen (tmk), Olavi Helander (aluevetäjä)
Kuvasta puuttuvat: Pentti Hartikainen (aputmk) ja Markku Pummila (aputmk)

Aluevetäjät: Olavi Helander ja Raine Soutolahti
Aputoimikunnassa toimivat: Hartikainen Birgit ja Hartikainen Pentti, Järveläinen Juhani ja Järveläinen Kati, Pummila
Markku, Rahikainen Keijo, Ruokolahti Matti ja Ruokolahti Anneli, Wallenius Pentti

Pica-viesti 3/2021
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Raimo Johannes Marttila

Autoon murtauduttiin lomareissulla, miten toimia?
Alkukesästä poikkesin päivittämässä
vakuutukset tilanteen tasalle Fenniassa.
Virkailijan kanssa pohdittiin matkailukaluston ja irtaimiston vahinkomahdollisuuksia ja niihin varautumista.
Samalla tuli esille jäsenlehdessämme
julkaistava infoisku ja tässä on tiivistelmä käydyistä keskusteluista.

Ennakoi riskit

Miten toimia murron sattuessa?

Paras tapa välttyä varkaudelta on ennakointi. Ennen reissua on hyvä miettiä,
kuinka riskialtis alue on kyseessä. Onko
esimerkiksi mahdollista, että varkaat havaitsevat rannalle suuntaavat turistit ja
tyhjentävät vartioimattoman auton?

Kaikkea ei voi ennakoida. Pitkällä reissulla väsymys ja vieras ympäristö saavat
helposti herpaantumaan. Huolellisinkin
matkailija voi joutua murron kohteeksi. Ei
ole kuitenkaan syytä hätääntyä, sillä matkavakuutus on turvanasi.

Raimo Johannes Marttila

Kannattaa pohtia etukäteen, miten toimia
ongelmatilanteissa. Jos matka kohdistuu
ulkomaille, voi paikallisten viranomaisten
yhteystiedot selvittää valmiiksi.

Tee murrosta rikosilmoitus aina poliisille.
Jos olet ulkomailla, ota yhteys paikalliseen poliisiin. Jos autossa oli henkilödokumentteja, kuten passi, tee rikosilmoitus
myös kotimaan poliisille identiteettivarkauden varalta.

Auto on pakattu lomamatkaa varten:
vaihtovaatteiden lisäksi kyydissä on rakkaita esineitä ja arvotavaroita, kuten kamera tai läppäri. Miten toimia, jos autoon
murtaudutaan reissussa, Suomessa tai ulkomailla?
Pelkkä autovakuutus ei riitä matkatavaroiden kattamiseen. Autossa olevat tavarat ovat pääosin irtaimistoa. Ainoastaan
siihen kiinteästi asennetut esineet, kuten
navigaattori tai radio, katsotaan osaksi
auton vakuutusta. Kaikki muu irtaimisto
pitää turvata erikseen.
Pakatun reissuauton avuksi astuu matkavakuutus. Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa oman vakuutuksen sisältö.
Matkaksi lasketaan se, että olet yli 50 kilometrin päässä kodistasi tai vapaa-ajan
asunnostasi. Jos olet epävarma matkakohteen tai -tavaroiden vakuutustarpeesta, voit kysyä apua Fennian asiakaspalvelusta. Esimerkiksi matkailuauton mukana
saattaa kulkea suuri omaisuus, joka kannattaa huomioida.
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Pakatessa kannattaa miettiä, mitä matkalla oikeasti tarvitsee. Onko läppärin lisäksi
myös tabletti tarpeellinen tai voisiko kalliin kellon jättää kotiin?
Maalaisjärjellä pärjää reissussa pitkälle.
Auto kannattaa jättää vain luotettaviin
paikkoihin ja se pitää aina muistaa lukita.
Jos esimerkiksi pysähdyt vain hetkeksi ottamaan kauniista auringonlaskusta kuvaa,
joku voi selkäsi takana tyhjentää auton.
Tavaroita ei saa jättää autossa näkyville,
eikä autoon ylipäätään kannata jättää arvoesineitä vartioimatta. Vakuutuksissa on
suojeluohjeet, eli vaatimukset tavaroiden
huolelliseen suojaamiseen varkaudelta.
Matkatavaroiden suojeluohjeen mukaan,
jos ajoneuvossa säilytetään elektronisia tai
optisia laitteita, koruja, työkaluja tai muita yli 350 euron arvoisia esineitä, niitä on
valvottava jatkuvasti. Älä siis jätä esimerkiksi puhelinta kojelaudalle, kun käväiset
huoltoasemalla.

Tapahtunut kannattaa dokumentoida
huolella. Jos puhelimesi säilyi tallessa, ota
sillä kuvat autosta ja tapahtumapaikasta.
Kirjaa myös ylös, mitä kaikkea on viety.
Jos sinulla on vakuutus Fenniassa, voit
soittaa Fennian Reissuapu 24h -palveluun, josta saat neuvoa erilaisiin ongelmatilanteisiin matkallasi. Jos esimerkiksi
koko omaisuutesi vietiin, saat apua loppumatkasta selviytymiseen.
Voit tehdä vahinkoilmoituksen myös jälkikäteen kirjautumalla Oma Fenniaan (tai
nykyiseen vakuutusyhtiöösi). Ilmoitus
on tehtävä kuitenkin viimeistään kolmen
kuukauden sisällä.

Edullinen Transit osaaja
Määräaikaishuollot
alk. 179€
Auton noutopalvelu
39€
Sijaisauto huollon ajaksi
29€
Jopa 12 kk korotonta maksuaikaa
Tarjoukset voimassa 31.3.2022

RS Huolto Oy
Nuutisarankatu 6, 33900 Tampere

020 7661 000

www.rsh.ﬁ

Ma-Pe 7.00-17.00

info@rsh.ﬁ

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

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
Pica-viesti 3/2021
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Männikön
kuulumisia
MÄNNIKÖN KESÄ 2021

K

esä-, heinä,- ja elokuu – kolme kesäistä kuukautta jotka edelleen saavat sen
isoimman osan karavaanareista tien päälle ja luonnollisesti tämä näkyy positiivisena asiakasmääränä myös yhdistyksemme
molemmilla alueilla - Vankkurimännikössä ja Maisansalossa.

Poniratsastus oli lasten suosikki

Hattarajonoa piisasi
LASTEN TAPAHTUMA

Juhannuksen juhlallisin hetki. Suurin osa paikalla olevista karavaanareista kävi seuraamassa perinteistä lipunnostoa juhannusaattona klo 18.00.
Huvipubiinkin pienen ohjelmatarjonnan,
mutta ohjelman runko oli kuitenkin jo
lyöty joiltain osin lukkoon, joten tämä
mahdollisuus jäi nyt käyttämättä. Otetaan
kaikki menetetty yhdessä oleminen sitten
tältäkin osin takaisin vuonna 2022.
Pienimuotoinen ohjelmallinen anti suunnattiinkin täten tänä vuonna selkeästi
lapsiin ja lapsiperheisiin. Tottahan toki
mukana on aina juhannuksena keskikesän kauneus, aurinko, lämmin uimavesi
ja loistava seura. Sekä tietenkin se, mikä
useammalle juhannuksen viettäjälle on
yksi tärkeimmistä, nimittäin saunominen. Männikön kaikki saunat olivat auki
pidennetyin aukioloajoin. Asuttuja vaunukuntia keskikesän juhlaa viettämässä
oli yli 150.

Viikkoa ennen juhannusta oli vuorossa
Lasten tapahtuma. Ja kuten nimestä oli
pääteltävissä – ohjelma rakennettiin pitkälti lasten ja heidän perheidensä viihtyvyyden ympärille. Herkkuja, leikkejä,
poniratsastusta ja saunomista. Tämän ikäryhmän saa edelleenkin viihtymään hyvin
perinteisten juttujen ympärillä.

Keppihevosten valintaa
a kuten aina Vankkurimännikössä – lapsien ohjelmat ja tarjottavat kuuluvat aina
normaaliin vuorokausimaksuun. ”Ihanaa, kun ei tarvitse koko ajan olla rahapussi auki” – kuului eräänkin ekakertalaisen lapsiperheen vanhemman suusta.
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Aluevetäjät Tuula Aronen ja Matti Mäkelä
juhannusaaton lipunnostajina
JUHANNUS
Toimikunta piti palaveria sekä hyvissä
ajoin että viime hetkillä ennen keskikesän pääjuhlaa. Vielä juhannusviikon loppumetreillä kun saatiin valtiovallalta yksi
pieni helpotus anniskeluaikojen rajoituksiin. Tämä olisi lopulta mahdollistanut

SUPERVIIKONLOPPU - YHDISTETTY
LENTOPALLO-, SAUNA- JA KARAOKETAPAHTUMA
Jokaiselle jotakin tapahtuma tai ainakin
siihen toimikunta pyrkii. Tänäkin vuonna Juhannuksen rinnalla toinen kahdesta
isoimmasta tapahtumastamme, jossa pyritään aidosti huomioimaan kaikki ikäluokat.
Männikön höntsääjät vetivät oman oh-

Männikön
kuulumisia

Alpo maukkaan makkarakeiton puuhssa
talkoolaisille
Pelaajat yhteiskuvassa
jelmansa kahdella lentopallokentällämme
samalla kun Karaokea laulettiin Huvipubissa oikein kilpaa. Osallistujamäärä jäi
itse kilpailuissa vähän normaalivuosia
pienemmäksi, mutta kyllä siinä edelleen
oli kilpailun tuntua. Karaoketuomareina
toimivat: Lauri Salo, Krista Koskenselkä
ja Harri Koskenselkä
Valitettavasti Hämyjen yhteistoimintaalueiden tämän vuoden finaali jouduttiin
lopulta perumaan. Onnittelut silti kaikille
voittajillemme – olisitte te sieltäkin tuoneet voiton kotiin.
Karaoken jälkeen lavalle pääsi heti alkuillasta Vankkurimännikköläisten suureksi
suosikiksi noussut Taxi & driver’s -yhtye.
Ja saunottiinhan me erilaisille kokoonpanoilla lähes aamuvarhaisesta seuraavaan
aamuun asti.
CARAMBA CUP - OSAKILPAILU

SIJA 2
Perttu Hanhinen
Anne Murtonen
SIJA 3
Jyrki Försti
Päivi Seijari

SPONSORIT
K-Supermarket
Virrat
S-market Virrat
Lidl Suomi Ky
Virtain kaupunki
Panama-ravintolat

Jouko Venäläinen ja toimikunta osaltaan
loihti sinne pienen kahvilan. Nähdään
taas ensi vuonna mikäli uskollinen kilpailuvaunumme on vielä iskussa.
SIIVOUSTALKOOT JA ALUEPALAVERI
Tänä vuonna siivoustalkoot järjestettiin
hieman normaalia aikaisemmin ja näinollen lehti oli vielä tiukasti puissa. Haravoimaan jokainen ehtii toki myöhemminkin
ja isolla porukalla saatiin täten alue nope-

asti muilta osin talvikuntoon. Yllättävän
paljon siinä onkin erilaisia askareita ja
tämä yllättää vuodesta toiseen kokeneenkin osallistujan. Talkoisiin kuuluu aina
tietenkin kahvi, pulla ja keittoruokailu –
niin tänäkin vuonna.
Pienen ruokalevon jälkeen oli aika kokoontua aluepalaveriin. Tiukkaa asiaa,
ikävää asiaa ja vastapainoksi jotain mukavaakin – siinä lyhyesti. Marraskuussa (20.11.2021) järjestetään yhdistyksen
vuosikokous jossa valitaan sekä uusi puheenjohtaja että neljä hallituksen jäsentä.
Osa ehdokkaista oli paikalla ja sai palaverin aluksi pitää vapaamuotoisen esittäytymisen ennen nykyisen puheenjohtajamme Harri Järveläisen puheenvuoroa.
Kiitos Harrille yli 18 vuoden mittaisesta
panostuksesta yhdistyksemme eteen.
Olemme Suomen suurin yhdistys ja sen
paikan haluamme pitää.

Perinteiseen tyyliin ”taitoajon” mestarit
tulivat vieraiksemme tänäkin vuonna.
Pienehkö, mutta aktiivinen ja myös rajoituksista kärsinyt porukka esitti toimikunnalle yhden vienon toiveen – ”Kunhan
ajamaan pääsemme, muuta emme tarvitse.”
Ison ajopaikan Visuvedeltä heille järjesti hieman jo sivuun siirtynyt aktiivimme
LENTOPALLO
SIJA 1
Tuomo Dunderberg
Sanna Hinkkanen
Ilpo Virkki
Mika Mäkelä
SIJA 2
Ari Kannisto
Taina Hanhinen
Mika Kouhia
Maire Virkki

SIJA 3
Anne Murtonen
Mari Lassila
Perttu Hanhinen
Päivi Ollila
BEACH VOLLEY
SIJA 1
Mika Kouhia
Ilpo Virkki

Aluekokouksessa tupa täysi
Pica-viesti 3/2021
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Palaverin pääosaan nousivat aluevastaavien toimesta niin mennyt vuosi kuin
talousasiatkin. Negatiivisten asioiden rinnalle nostettiin toki paljon positiivistakin.
Hieman taas saunottiin eli juteltiin saunajoista, mutta poissa olivat onneksi ne
ajat, kun tuo keskustelu tai yleinen riitely
oli palaverin keskiössä. Loppujen lopuksi
Vankkurimännikössä on kaikki ilmeisestikin kohtalaisen hyvin – kysyy tätä sitten
tupakkikopin parlamentilta tai keneltä tahansa.
Nykyinen toimikunta sai kannatusta jatkon suhteen, joten luotiin sen tiimoilta
palaverissa myös katse tulevaisuuteen niin
tulevien hankkeiden kuin tapahtumienkin osalta. Nykyinen toimikunta ja sen
valitsemat aluevetäjät ovat ilmoituksensa
mukaan vielä vuoden vetovastuussa ja sitten olisi aika uusille kasvoille. Olisitko se
juuri sinä?
LOPUKSI
Vankkurimännikössä kulunut kesä oli
asiakasmäärien suhteen hyvin samanlainen kuin edellinenkin. Kävijöitä oli hyvin,
mutta pidetään edelleenkin tavoitteet korkeammalla. Katse siis eteenpäin ja pyritään rikkomaan ennätykset vuonna 2022
– positiivisesti tietenkin.

Männikön uusi aluetoimikunta esiittäytyi, osa piilossa kovaäänisen takana
Viheliäinen pandemia näkyi ja näkyy
edelleen leirintäalueen päivittäisessä toiminnassa. Rajoituksia, ohjeita, määräyksiä, suosituksia – monenmoisia erilaisia ja
niin kovin usein muuttuvia. Sauna-, ja kokoontumisrajoitukset ovat näistä ne merkittävimmät, mutta mieluusti olisimme
pitäneet myös HuviPubia avoinna huo-

mattavasti enemmänkin. Nyt rajoitukset
asiakasmäärien- ja anniskeluaikojen suhteen tekivät pubin aukipitämisestä liian
hankalaa - valitettavasti.
Positiivisesti vuoteen 2022 - koko toimikunnan väki odottaa malttamattomana
josko rajoitusten tarve loppuisi ja pääsisi
ohjaamaan energian siihen perinteisempään leirintäalueen pyörittämiseen.

PARASTA
ON HYVÄ
MATKA
Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.
www.caravanlandia.ﬁ
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OSTOT
Antti Tokola
040 412 8748

MYYNTI
Emil Westman
040 575 4024

MYYNTI
Anton Tokola
040 575 9972

MYYNTI
Janne Luokkala
040 561 7744

MYYNTI
Kristian Niemi
050 352 1177
MYYNTIRYHMÄ
050 505 4005
HUOLTO/TARVIKKEET
050 505 4055

SF-Caravan Pirkanmaan puhelin app
ladattavissa (Android ja iOS)

Pasi Sivula

M

aailma kehittyy koko ajan ja puhelimen käyttö informaation välitykseen lisääntyy huomattavasti. Suomen
suurimpana SFC-alueyhdistyksenä olemme myös osaltamme suunnannäyttäjinä
informaation välitysmahdollisuuksista.
Nyt yhdistyksen, Maisansalon ja Vankkurimännikön ajantasainen informaatio on
mahdollista saada yhdestä paikasta - SFC
Pirkanmaa apista.
Sovellus ”nuuskii” koko ajan yhdistyksen
web-sivuja ja Facebook-postauksia tarjoten heti käyttäjälleen herätteen, jos uutta
informaatiota on tullut. Myös Pica-viestin
voit lukea apin kautta. Jatkossa, jos otetaan lisää somekanavia käyttöön, niin nekin voidaan linkittää puhelinohjelmaan,
ja kaikki julkaisut ovat luettavissasi ilman,
että sinun tarvitsee tehdä yhtään sometiliä itsellesi. Sovelluksen asetuksissa voit
itse määrittää mitkä herätteet haluat aktiivisiksi.

Sovelluksen näyttämästä uutisesta pääset klikkaamalla kyseisen uutisen
alkuperäiseen sijaintiin Facebookissa tai web-sivuillamme. Sovellus mahdollista myös sen, että kenttäkuulutukset voidaan laittaa myös samaan informaatiokanavaan maksimissaan 178 merkkiä pitkänä ”pikaviestinä”.
Sovellus on Google Playn vahvistama ja ladattavissa ilmaiseksi alla olevista
linkeistä:
Onelink: (helpoin tapa asentaa appi:)
Voit siirtyä sovelluksen lataamiseen Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sf.caravan.app
myös lukemalla puhelimen kameralla tä- iOS: https://apps.apple.com/fi/app/sfc-pirkanmaa/id1566975008?I=fi
män QR-koodin.
http://onelink.to/9inqs4

(tämä siis osaa valita puhelimen käyttöjärjestelmän perusteella oikean sovelluskaupan). Sovellus on tarkoitettu aivan kaikille
jäsenille ja ei-jäsenille, jotka haluavat pysyä ajan hermolla, siitä mitä SFC Pirkanmaassa ja sen kahdella ensiluokkaisella
leirintäalueella on tapahtunut, tapahtuu
tai on tapahtumassa.
Sovelluksessa on huomioitu myös kaupallinen puoli. Jos haluat omalle yrityksellesi
näkyvyyttä aina, kun joku avaa sovelluksen omasta puhelimestaan, niin soita
Reijo Nurmiselle numeroon
041 533 8838.
Mainokseen voidaan tietenkin liittää linkki, joka ohjaa kiinnostuneen asiakkaan
juuri haluamaeen web-sivustolle.

Aloitussivu

Kuulutus, nuolikorostus
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PUHEENJOHTAJA- JA HALLITUSEHDOKKAAT
VUOSIKOKOUKSELLE 20.11.2021
Tässä ovat yhdistyksemme ehdokkaat, jotka ovat asettautuneet nykyisten sääntöjemme mukaisesti ehdolle marraskuun
20.11.2021 pidettävän vuosikokouksen vaaleihin. Yhdistykselle valitaan tällöin uusi puheenjohtaja sekä 4 hallituksen jäsentä
erovuorossa olevien tilalle. Nimet ovat aakkosjärjestyksessä.

PUHEENJOHTAJAEHDOKKAAT

käyntiin, niin heillä on aina mielessä poiketa Maisansalossa ja Vankkurimännikössä matkallaan.

HALLITUSEHDOKKAAT

Tavataan Virroilla marraskuussa! Toivon
runsasta osanottoa yhdistyksen ja jäsenien kannalta tärkeään vuosikokoukseen!
Syysterveisin!!
Harri H

Harri Huhtala

Antti Eskola

Olen ollut karavaanarina 15 vuotta ja
meillä on kausipaikka Maisansalossa.
Olen toiminut SF Caravan Pirkanmaa
ry:n hallituksessa tämän vuoden alusta ja
hallituksen varapuheenjohtajana huhtikuusta lähtien.

SFC vuodesta 1989
Koulutus: maat.teknikko

Kokemustaustaa hallituksen puheenjohtajan tehtävään:
- Olen toiminut eri yhtiöiden johtoryhmissä 4:llä eri vuosikymmenellä ja taloyhtiöiden hallituksissa. Kokemusta on
kertynyt monista eri haasteista vuosien
varrelta. Olen toiminut esimiestyössä
vuodesta -86 lähtien ja johtanut hyvin erilaisia ja kokoisia organisaatioita.
Minua lähellä olevia asioita ja mietteitä
yhdistyksen kehittämiseksi sekä eteenpäin viemiseksi:
- Haluan olla edistämässä jäsenten, kausipaikkalaisten, kahden yhdistyksemme
alueen ja vierailijoiden tasa-arvoista ja
tasapuolista kohtelua. Haluan, että kaikki
tekeminen on läpinäkyvää ja päivänvalon
kestävää.
- Yhdistyksen talous ja kassa pitää olla
kunnossa, joten talous ansaitsee suuren
huomion yhdistystä johdettaessa. Kaikkien yhdistysten jäsenten tulee tietää missä
mennään niin taloudellisesti kuin myös
toiminnallisesti. Alueita tulee kehittää
entistä viihtyisimmiksi ja nykyaikaa sekä
turvallisuutta vastaaviksi. Vierailijamme
ovat meille erittäin tärkeä osa yhdistyksemme menestyksessä. Kun he suunnittelevat reittejään ja starttailevat autojaan
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Heikki Lahtinen
Olen 50-vuotias perheellinen mies. Asun
Kangasalan Sahalahdessa. Kausipaikkani on Vankkurimännikössä. Olen saanut
vaikuttaa Pirkanmaan yhdistyksen toimintaan niin toimikunta-, isäntä- ja hallitustyön kautta jo 10 vuoden ajan. Nyt
olen ehdolla yhdistyksen puheenjohtajana ja myös hallituksen jäsenen tehtävään.
Kaikki nämä vuodet, jotka olen ollut
vaikuttamassa muissa yhdistyksissä sekä
myös tässä yhdistyksessä ovat antaneet
laajan sekä kattavan kuvan tämän yhdistyksen toiminnasta. Vahvat toimikunnat,
selkeä ja eteenpäin katsova hallitus ovat
sen perusta ja sen ympärille rakentuva
vakaa ja tarkka talous antavat hyvän selkänojan myös tulevaisuudessa. Alueidemme hyvinvointi ja kehittyminen on tärkeää. Myös se iso osa jäsenistöä, joka ei ole
kausipaikoilla tai muuten aktiivisia omien
alueiden käyttäjiä, on pystyttävä ottamaan
huomioon toimintaamme kehitettäessä.
Jos Sinä koet, että olen se vakaa ja eteenpäin katsova henkilö, joka kykenee puhaltamaan hyvää tekemisen henkeä hallituksen
puheenjohtajana/hallituksen
jäsenenä, niin tule ja äänestä!

Työelämää: Tamp.kaupunki, puisto-os.
työnjoht. 3 v.. Kol Hankkija myyntied. 8 v.,
yrittäjä vuodesta 1998 Union, Neste ja nyt
itsenäinen. Aikanaan öljy-yhtiön pikapesutoiminnan kehitystyöryhmässä.
Harrastukset: Aiemmin vesihiihto ja nyt
Caravan ja työnteko.
Muita aikaansaannoksia: Toiminut 7 vuotta urheiluseuran pj ja 6 vuotta ko. lajiliiton
hallituksessa, pääjärjestäjä World Gameskilpailut, kahdet PM-kilpailut, kolmet
SM-kilpailut jne. Laatinut pt- suunnitelman Oriveden Säynäniemen leirialueelle
ja esitelty kaupungille, osittain toteutettu.
Urheiluseuran harjoitus- ja kilpailupaikalle laatinut 20 v. Pt-suunnitelman joka
lähes kokonaan toteutettu kaupungin ja
seuran yhteistyönä, oli aikanaan Euroopan kolmanneksi parhain paikka.
Tällä hetkellä toimin aktiivisesti Vapaussodan ja JP27 perinneyhdistysten toiminnassa ja olen bensiinikauppiaiden toiminnantarkastaja.
SFC – Pirkanmaan avoimuutta on lisättävä
eli kaikista yhdistykseen liittyvistä yleisistä kokousasioista kerrotaan Pica- viestissä
jotain, ei keskeneräisiä eikä henkilöihin
liittyviä. Tällä hieman avoimemmalla toiminnalla saamme varmasti kitkettyä turhia juoruja pois.
Toimintaa on kehitettävä molemmilla alueilla ja tätä varten on laadittava pt-

suunnitelmat, jotka kattavat vähintään 20
vuotta. Siinä on oltava osa talkoilla ja osa
kaupunkien ja yritysten avulla toteutettavia. On aivan varma, että kaupungitkin
lähtevät mukaan jos oikein osataan esittää
oikeille henkilöille. Onhan se ymmärrettävää, että toimintaamme kehitetään, tuo
se lisää matkailijoita kaupunkeihimme.
Nyt mennään liikaa kädestä suuhun ja
varsinkin Maisassa ajatellaan vain vuokrasopimuksen kestoa, viisi vuotta on pitkä
aika.
Yhdistyslaki on olemassa, mutta jostain
syystä sitä ei noudateta. Me kaikki jäsenet
olemme henkilöitä, jotka päätämme yhdistyksen asioista, muistakaa se. Hallitus
on se, joka toteuttaa päättämämme asiat.
Viiden viimeisen vuoden aikana on ollut
paljon asioita, jotka eivät ole menneet
yhdistyslain mukaan. Tähän on tultava
muutos ja suosittelenkin kaikille hallituksen jäsenille tutustumista julkaisuun ”Yhdistysten hyvä hallintotapa”.

kehittämisessä, tasapuolisessa kohtelussa sekä mielestäni hallitukseen tarvitaan
myös naisnäkökantaa.
Molemmat alueet tarvitsevat investointeja, jotta paikat pysyvät kunnossa ja palvelevat tämän päivän tarpeita. Siksipä tässä
heitänkin ilmoille kysymyksen:
Mikä olisi se juttu molemmilla alueilla,
joka saa asiakkaat tulemaan aina uudestaan ja antamaan positiivista palautetta
niin, että saamme uusia karavaanareita niin yhdistykseen kuin alueillemme.
Millä pienellä asialla olisimme Suomen
ykkösyhdistys positiivisen kiinnostuksen
kohteena?
En pitkiä tarinoita tykkää löpistä, vaan
puhun asiasta ja suoraan.
Siispä lyhyesti: Tässä on yksi napakka ehdokas hallitukseen.

Pekka Olsson
Olen Pekka Olsson ja ehdolla yhdistyksen
hallitukseen syksyn vuosikokouksessa
Kerron hieman itsestäni ja miksi olen halukas yhdistyksen hallitukseen.
Viime keväänä tuli 40 vuotta karavaanarielämää täyteen. Olin aikoinaan liiton
kotimaanmatkailutoimikunnan
jäsen
kuusi vuotta, jonka jälkeen neljä vuotta
Maisan toimikunnassa. Yhdistyksen hallituksessa olin kymmenen vuotta.

Jos jäsenistö päättää, että olen varteeotettava henkilö yhdistyksen hallitukseen, lupaan paneutua tasapuolisesti molempien
yhdistyksen alueiden kehittämiseen.

Heikki Lahtinen

Kts. puheenjohtajaehdokkaat-osuudesta
Heikin esittely

No, miksi jälleen. Tietysti yksi syy on, että
minua pyydettiin ja olin valmis vielä uudelleen. Yksi tärkeimpiä hallitustehtäviä
on niin Maisan ja Vankkurimännikön
kehittäminen. On tärkeää, että molempia
alueita kehitetään niin, että kausipaikkalaiset ja vierailevat saavat korkealuokkaiset palvelut.
Alueiden jatkuva kunnostaminen on tärkeätä. Lapsivieraille pitää kehittää uusia
aktiviteetteja, sillä jos he viihtyvät on vanhempien mukavaa tulla alueelle.

Taina Hanhinen
Hei,
olen yli viiskymppinen karavaanari Keski-Suomesta, jolla on kausipaikka Vankkurimännikössä. Jonkinlaisena ”puuhanaisena” minut ehkä tunnetaan alueen
harrastustoimintojen kehittäjänä ja vetäjänä.
En ala tässä luetteloimaan ja kehumaan
aiempia yhdistys- ja luottamustoimiani,
vaan keskityn tulevaan.
Miksikö äänestäisit minua SF-Caravan
Pirkanmaa ry:n hallitukseen?
Haluan olla vaikuttamassa päätöksentekoihin alueiden hyväksi.
Minulla on pelkäämätön asenne kaikkeen
uuteen.
Haluan olla osana yhdistystä sen alueiden

Satu Pohjaranta
Olen Satu Pohjaranta ja asun Tampereella. Pirkanmaan yhdistyksen jäsenenä olen
ollut n. 15 vuotta. Toimin yrittäjänä, mistä
minulle on tuttua menot, tulot, budjetointi sekä kirjanpito, tämä on tärkeää hallitusjäsenelle, että tietää päätöksien seuraukset taloudellisesti. Luonteeltani olen
sanavalmis ja oikeudenmukainen. Tähän
lopuksi vielä:

Toivon myös vanhan kunnon karavaanari
hengen ylläpitämistä. Oli jäsen hallituksessa, toimikunnassa, kausipaikalla tai
matkaileva. Olemme kaikki tasa-arvoisia
sinuja ja ystäviä keskenään. Näin saamme kehitettyä yhdistyksestämme Suomen
parhaan. Nähdään ja keskustellaan mielummin kasvokkain. Se on vanha hyvä
tapa.
Tervehtien,
Pekka Olsson, jäsen 15980
jatkuu seuraavalla sivulla

Ei ne puheet, vaan teot ratkaisevat, tämä
sopii myös muistutuksena kaikille karavaanareille osallistua vuosikokoukseen ja
vaikuttaa. Hyvää syksyä karavaanarit!
T. Satu Pohjaranta
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Hallitusehdokkaat,
jatkoa edelliseltä sivulta

Pasi Sivula

Tuukka Seijari
Olen Tuukka Seijari, 31 vuotias perheen
isä. Olen karavaanari jo kolmannessa polvessa. Ensimmäisen oman vaunun hankimme 5 vuotta sitten. Asustelemme perheeni kanssa Keski-suomessa Laukaassa.
Olen ollut Vankkurimännikössä kausipaikkalaisena 5 vuotta joista 2 ½ toimikuntalaisena. Olen ammatiltani logistiikkatyöntekijä ja opiskelen parhaillaan
Palvelulogistiikan erikoisammattitutkintoa, josta valmistun vuoden vaihteessa.
Toimikuntatyö on opettanut paljon minulle miten caravan alue pyörii ja mitä
asioita pitää ottaa huomioon. Haluaisinkin yhdistyksemme panostavan lapsiperheiden viihtyvyteen alueillamme, koska
lapsissa ja nuorissa on kaikkien karavaanareiden jatkuvuus. Mielestäni hallitus
tarvitsee myös ”nuorta” verta toimintaan
mukaan uusin ideoin ja raikkain ajatuksin. Molempien alueiden toiminnan sujuvuus ja kannattavuus on meidän kaikkien
yhteinen etu. Yhdistyksen pitää pystyä
puhaltamaan yhteen hiileen.

Kuva vuoden 2020 kevät-/syyskokokouksesta
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Hei
teille kaikille yli 4 500 SFC-Pirkanmaan
Ry:n jäsenelle.
Nimeni on Pasi Sivula ja ikää on 54 vuotta. Etelä-Pohjanmaalta (Jalasjärveltä) kun
on kotoosin, niin pruukatahan seistä sanojensa takana.
Ammatiltani olen yrittäjä, mitä se sana
sitten tarkoittaakaan, siitä lienee aika
montaa mielipidettä. Siitä toimeentulo on
nyt kumminkin tullut yli 20 vuotta.
Monenlaisiin laitteistoihin olen saanut
vuosien varrella tutustua, joita voidaan
käyttää kumipyörien päällä ”liikkuvissa
toimistoissa”.
Päätoimenkuva on ollut PC-laitteistot autoihin ja kaikenlaisiin työkoneisiin, mutta
matkan varrella myös alkolukot on ovat
olleet merkittävässä osassa yrityksen toimintaa.
Joo o, kyllä se on totta, alkolukkojen kanssa puuhasteleva karavaanari on olemassa.
Vaimoni kanssa olen ollut karavaanari
vuodesta 2015. Tästä tuli meidän yhteinen harrastuksemme, kun saimme lapset
aikuisikään.
Kausipaikalla Vankkurimännikössä olem-

me olleet viisi vuotta. Tässä suhteellisen
lyhyessä ajassa olen jo ehtinyt toimia vuoden Vankkurimännikön toimikunnassa ja
kaksi vuotta hallituksessa. Hallitusjakson
jälkeen olen ollut mukana yhdistyksen
tiedotustoimikunnassa ja vastuualueekseni on muodostunut pääasiassa tämä hurjaa vauhtia kehittyvä sähköinen tiedottaminen.
Juhannuksen korvalla saatiin puristettua
jakeluun SFC-Pirkanmaa puhelinappi.
Web-sivujen uudistusprosessi pyöräytetään käyntiin ihan kohtapuoliin, kun
oman aikansa ottanut tarjousrumba on
saatu päätökseen.
Korvaamattoman upean lehden teko on
aikuisten hommia, siihen ei meikäläisen
osaaminen riitä.
Tavoitteeni on olla kehittämässä toimintaamme koko yhdistystä ajatellen, jota
olen nytkin tehnyt ikään kuin taka-alalta.
Meillä on kaksi erinomaista upeaa aluetta ja on hienoa, että tietyt asiat ovat 1:1,
mutta kaikkia asioita ei kannata väkisin
yrittää laittaa samaan muottiin, koska silloin ehkä tuhotaan alueiden yksilöllisistä
ja tärkeistä pikku vivahteista juuri se asiakkaan mieleen jäävä juttu.
Tiedotustoimikunnan myötä minulla on
läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallitushan toimii demokraattisesti, mutta joskus saattaa olla asia, josta ei yhteisymmärrystä löydy keskustelemalla, vaan
joudutaan äänestämään.
Kainon toivomuksen haluaisin tietoonne
saattaa, kun oikein lehden sivulle kirjoittaa saa.
Viedään kokous asiallisesti läpi ja otetaan
kokouksen jälkeen voiton tai tappion
huikka, mutta ei kokouksessa, vaikka onkin lauantai.
- Tavataan Virroilla!

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n sääntömääräinen
vuosikokous lauantaina 20.11.2021
Virtain Perinnekylän/Nuorisokeskus Marttisen
kokoustiloissa Herrasentie 16, 34800 Virrat
Kokouksessa käsitellään:
- hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- käsitellään kokoukselle esitetyt asiat
- päätetään hallituksen jäsenmäärästä
- valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
- valitaan tilejä tarkastamaan kaksi (2) tilintarkastajaa
tai tilintarkastusyhteisö
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavalle vuodelle
- päätetäään jäsenmaksujen suuruudesta
- käsitellään kokoukselle esitetyt asiat:
• erityistilintarkastuksen v. 2019 tulokset
* vuoden 2019 vastuuvapauden myöntäminen

Virroille vuosikokoukseen
la 20. 11.2021 lähtevät bussit:
BUSSI 1.
Lähtö
Klo 08.45 Hervannasta
Vanhan Bensiksen parkista.
Sinne voi myös jättää oman autonsa, jos on tarvetta.
Klo 08.55
Turtolan Citymarketin bussiparkista.Tänne on myös mahdollisuus
jättää oma auto.
Klo 09.05
Kaukajärveltä Juvankadun bussipysäkiltä S-marketin kohdalta.
Siitä bussi Maisaan.
Klo 10.00
Maisasta lähtö Virroille

kokousmateriaali jaetaan kokouksessa ja tilinpäätökseen
voi etukäteen tutustua Maisansalon ja Vankkurimännikön
toimistoilla tilintarkastuskertoimuksen 2020 valmistumisen
jälkeen.
OHJELMA:
klo 11-13 omakustannusruokailu ja jäsenkorttien
tarkastus
klo 13.00 Kokous alkaa
n. klo 14.00-14.30 kahvitauko
n. klo 14.30 kokous jatkuu
Marttisen lounaalle ilmoittautuminen tulee ilmoittaa joko
SFC Pirkanmaan nettisivulla www.sfcpirkanmaa.ﬁ tai
yhdistyksen app-tiedostossa 11.11. mennessä. Lounaan
hinta 9,90 €
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
Hallitus

VIRRAT >

BUSSI 2.
Lähtö
Klo 08.45
Lielahdesta Citymarketin edestä
bussipysäkiltä (Tampereen kiipeilykeskus).
Klo 09.10
Ruotulan bussiparkista.
(Niihaman siirtolapuutarhan
risteys).
Sinne voi myös jättää oman auton,
jos on tarvetta.
Klo 10.00
Maisansalosta lähtö Virroille
Bussi ajaa Virroilla Vankkurimännikköön ja ottaa myös sieltä
ilmoittautuneet mukaan.

Noin klo 11.00
Lähtö Vankkurimänniköstä
Virtain Perinnekylään
Henkilö, joka ilmoittautuu näihin
netin kautta (Yhdistyksen appi)
ilmoittaa samalla osallistumisensa
omakustanneruokailuun, joka on
jäsenkorttien tarkastuksen yhteydessä klo 11.00-13.00. Kokous
alkaa klo 13.00.
Tämän lisäksi Maisan tai Vankkurimännikön toimistossa on mahdollisuus ilmoittautua jäsenille,
joilla netin kautta ei onnistu.
Paluu kokouksen jälkeen samaa
reittiä.
Bussikuljetus on ilmainen.
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Haastattelijana Jouko Kinnunen

TULLAAN TUTUKSI:
Pentti ja Leena Wallenius

T

ällä kertaa haastattelemme tämän
vuoden alussa hallitukseen valittua
Pentti Walleniusta ja hänen puolisoaan
Leenaa heidän pitkäaikaisesta karavaanaritoiminnastaan Maisansalossa
Milloin ja mikä sai teidät aloittamaan
karavaanariharrastuksen?
- Nuorempana harrastimme matkailua
ja retkeilyä teltalla. Vuoden1983 keväällä
pääsimme kiinni ensimäiseen käytettyyn
matkailuvaunuun Solifer 45T ja siitä se
karavaaniharrastus aktiivisesti alkoi.
Koska tulitte ensi kertaa vaunuilemaan
Maisansaloon?
- Syksyllä 1983 saavuimme Maisansaloon. Silloinen karavaanialue oli Maisan
ravintolan läheisyydessä ns. Makasiinikentällä.
Mitä uusia asioita ja oppeja karavaanarius on tuonut elämäänne?
- Uusia kavereita, yhteishenkeä ja tietoa
karavaanielämästä.
Millaisia ja kuinka pitkiä reissuja olette
karavaanareina tehneet?
- Kesällä1998 tehtiin 4 viikon Keski-Euroopan matka vaunulla. Silloin oli vielä
Itä-Saksa ja neuvostovallan alla olevat
Baltian maat. Nämä maat jäivät silloin
käymättä.
Kesällä 1995 Tehtiin jälleen 4 viikon
Keski-Euroopan matka matkailuautolla.
Silloin oli jo Berliinin muuri kaatunut, oli
yhtenäinen Saksa.
Balttiaa olemme kiertäneet useampana
kesänä, aina sellainen 3 viikon retki Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Toissakesänä kierrettiin myös Puolassa.
Pohjois-Norja on myös moneen kertaan
käyty ja siellä joka kerta pitää käydä Bykeijassa nauttimassa kuningas-jättiravuista.
Vuosittain liikumme noin 15 000 km matkailuautolla, josta suurin osa Suomessa.
Nyt korona on rajoittanut paljolti liikkumista.
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Leena ja Pentti yhteispotretissa
Millainen on teille ihanteellinen karavaanialue?
- Siisti, toimiva, ystävällinen henkilökunta... näitä on paljon Suomessa.
Onko matkoillanne sattunut sellaista,
mikä on erityisesti jäänyt mieleen?
Vuonna 1995 Keski-Euroopan matkalla
siirryimme Unkarista Balaton-järveltä
Bosnia-Hertsekovinaan. Maassa olivat sotatoimet vielä lopuillaan, eikä tietysti mitään lakeja ollut voimassa. Me siellä seikkailimme Jugoslavian kartta apuna.
Leena-vaimo sanoi, että kaikki matkailuauton ovet sisältä lukkoon ja äkkiä pois
tästä maasta, oli niin epämääräisen näköistä väkeä tien varsilla. Länteenpäin
ajaessamme tuli tiellä vastaan jokin tarkastuspiste. Totesimme, että onhan meillä
Suomen passit ja menimme tarkastuskohteeseen. Passit tarkastettiin ja matka jatkui, olimme yllätykseksemme siirtyneet
Sloveniaan.
Missä kaikissa yhdistyksen/liiton tehtävissä olette toimineet pitkän ”karavaanariuran” aikana:
- Yhdistyksen toimissa olemme ollut Maisansalon aluevetäjänä 5 vuotta, minä yhdistyksen Tekton (Tekninen toimikunta)
perustajana. SF-Caravan liiton tehtävissä
olin Turva-toimikunnassa 13 vuotta kaasuasiantuntijana. Tällä hetkellä olen hallituksessa, mutta lisäksi olen ollut myös
aiemmin yhdistyksen hallituksessa kolme

kaksivuotiskautta.
Oletteko aktiivisia talvikaravaanareita?
- Kyllä matkailuautoon vaihdetaan joka
syksy talvirenkaat alle ja käymme yleensä
kevättalvella Lapissa. Muutenkin käymme talvella paljon eri yhdistysten alueilla
vierailemassa. Ja tuo pilkkionginta kuuluu
harrastuksiini.
Mitä asioita eniten arvostatte Maisansalon alueessa ja toiminnassa?
Siistit, toimivat ja riittävät sosiaalitilat.
Tampereen läheisyys (lyhyt matka volkkari-harrasteen pariin, sateisina päivinä).
Paljon hyviä ystäviä molemmille.
Entä Vankkurimännikössä?
Samaten, myös siisti, toimiva ja mahtavat
saunat. Tykkäämme myös paljolti käydä
Vankkurimännikössä, aina kun lähdemme liikkeelle niin melkein se ensimmäinen paikka on Vankkurimännikkö.
Sielläkin on paljolti hyviä ystäviä ja vanhoja tuttuja. Vankkurimännikössä on
myös hyviä tapahtumia vuosittain. Leikilläni sanonkin aina Vankkurimänniikköön
saapuessa, ”Tuli omille tiluksille”, koska
jäsenistö sen omistaa.
Mitä asioita Maisassa mielestänne pitäisi parantaa?
. Saunan tilat käyvät sesonkiaikana ahtaaksi, kun väkimäärä lisääntyy vuosittain. Tähän olisi mielestämme saatava
parannus.

Pilkkiminen kuuluu harrastuksiini, kuva
Kylmäluomasta

Tässä yksi harrasteeni karavaaniharrasteen ja kalastamisen ohella

Kausipaikka Maisassa

Vankkurimännikössä käymme useasti

Entä Vankkurimännikössä?
Vieraspaikkojen alue ja merkintä tulisi
olla selkeä. Sosiaalitilojen lisäys ja saneeraus tulisi asettaa etusijalle.

- Kyllä se tiettyjä rajoituksia on tuonut
mukanaan ja varovaisuutta.

Mitä ovat parhaat treffit missä olette olleet karavaanariaikananne?
Näitä treffejä on tullut niin monia kierrettyä, että vaikea sanoa mitkä niistä parhaita
ovat.
Yksi viimeaikaisempia oli Superviikonloppu Vankkurimännikössä, joka oli ennen 50 vuotisjuhlia. Tapahtumassa oli
purtavaa tarjolla maksua vastaan, rekan
perävaunu, jossa oli Pubi ja muutakin
hauskaa ohjelmaa. Maisan rosvopaistitapahtumasta ja venetsialaisista on tykätty.
Mikä saa teidät viihtymään parhaiten
karavaanialueella?
- Erilaiset maisemat, edullinen yöpyminen, sauna, jossa aina löytyy myös löylyn
lisäksi juttuseuraa ja tarinaa riittää. Myös
lenkkeilyreitit.
Miten korona on vaikuttanut vapaa-ajan
harrastukseenne:

ovat sinua lähellä olevat asiat mitä haluat kehittää alueillamme?
- Alueidemme yhtenäisyys, toiminnallisuus, turvallisuus ja hyvä karavaanihenki.
Hyvät ja toimivat toimikunnat.

Pentti, kun olet kaasujuttujen kanssa
työskennellyt myös työelämän puolella,
niin mitä hyötyä näet siinä olevan karavaanariyhdistyksen hallituksessa?
- Heti kun aloitin hallitustyöskentelyn,
kuulin, että minun tehtävä oli kilpailuttaa
yhdistyksen kaasunhankinta. Otin heti
tehtävän vastaan ja sittenhän siihen tuli
mukaan Caravan
Huiput ja Hämyt.
Kilpailutus sujui hyvin, koska kaasun
toimittajat
olivat
vielä tuttuja. Tosin
en ole enää työelämässä, eläkkeelle
Renkaiden
jäin 2018.
Pentti! Mitä asioista haluat tuoda
hallituksen jäsenenä hallituksen päätettäväksi eli mitkä

myynti, rengastyöt sekä
ajoneuvojen huollot ja korjaukset.
Soita ja sinua palvellaan:
044 284 7045/Vesa tai 044 280 7377/Jari
www.trp.fi
Terälahdentie 1011, 34260 Terälahti
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Leikkaa sivu talteen

Pirkanmaalaisia matkailuvaunujen ja -autojen
huolto- ja korjauspalveluliikkeitä Pirkanmaalla
Olemme koonneet alle Pirkanmaalla toimivia matkailuautojen ja -vaunujen huolto- ja korjaustöitä tekeviä yrityksiä. Asiakkaalle ongelmia usein tuottaa se, mitä töitä kukin huolto- tai korjausyritys tekee matkailuajoneuvoille.
Parhaan tiedon tietysti saa ottamalla yhteyden ao. liikkeeseen. Tässä kuitenkin perustietoja palveluista.

BEST CARAVAN OY
Tekijänkuja 6 33960 PIRKKALA
Puh. 0108324515
www.bestcaravan.fi
- vaunujen ja autojen asunto-osan
huollot
- kosteusmittaukset
- kaasulaiteasennukset
- kaasulaitteiden koeponnistukset
- lisävarusteasennukset
- tarvikeasennukset
- Valttutettu huoltoliike: Alde, Truma,
Dometic, Thetford
CARAVAN ERÄLAUKKO OY
Ahertajankatu 7,
33720 TAMPERE
Puh. (03) 317 2800
www.eralaukko.com
CARAVANHUOLTO IKAROSSI
Väinönkatu 3, 39500 IKAALINEN
Puh. 0500 957 214, 0400 724 214
www.ikarossi.fi
- asunto-osuuden vuosihuollot
- kolarivauriot
- peltivauriokorjaukset
- kaasulaiteasennukset
- kaasulaitteiden koeponnistukset
- lisävarusteasennukset
- tarvikeasennukset
- katsastuspalvelu
- valtuutettu huoltoliike: Alde, Truma,
Primus, Dometic, Thetford
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CARAVAN-HUOLTO
RISTO AHOLA
Mellijärventie 15,
36110 RUUTANA
Puh. 033 562 612
ITALIA MOTOR PASI PERÄLÄ
Aarporankatu 8, 33840 TAMPERE
Puh. (03) 265 4064
www.italia-motor.fi
- matkailuauton moottorihuollot,
Fiat Ducato-alustaisten ajoneuvojen
huoltoa ja korjausta pitkällä kokemuk
sella
- lisävarusteasennukset

JYMYN CARAVANPALVELU OY
Nosturikatu 6 c, 37150 NOKIA
Puh. 040 729 8889
www.jymyncaravanpalvelu.fi
- vuosihuollot matkailuauton/-vaunun
asunto-osassa
- kolarivauriokorjaukset
matkailuvaunulle
- kaasulaitteiden koeponnistukset
- lisävarusteasennukset
- tarvikeasennukset
- katsastuspalvelu

PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY
Lokomonkatu 24,
33900 TAMPERE
JANGLAS OY
Areenakatu 8
Asentajankatu 2,
LEMPÄÄLÄ
33840 TAMPERE
Puh. 010 423 5423
Puh. 0400 896 996
www.pirkanmaanautotaito.fi
www.janglas.fi/palvelut/
- matkailuajoneuvojen pintamateriaalien- - vuosihuollot matkailuajoneuvon
moottorille
korjaus
- lisävarusteasennukset
- sekä kuulavasaroitujen että sileiden
- tarvikeasennukset
pintojen korjaukset
- katsastuspalvelut
- kolarikorjaukset, pelti- ja muovikorjaukset
WESTLIFE OY
Ruokosmetsänkatu 13 A 2,
37570 LEMPÄÄLÄ
Puh. 040 075 7555
www.westlife.fi

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

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

RJ_PICAviesti_210x297_mm.indd 1

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307
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Nro 3/2021
Tiedote
hallituksen päätöksistä

Ilmoitusasiat
Tilinpäätös
Hallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen
2020 ja odottaa tilintarkastajan tarkastuksen päättymistä.
Varausjärjestelmä käyttöön
Molemmilla alueilla on otettu käyttöön
BestCamp-paikanvarausjärjestelmä, jolla vierailija varaa ja maksaa aluemaksun
etukäteen.
Vankkurimännikköön
uusi ruohonleikkuri
Vanha päältä ajettava ruohonleikkuri on
käyttöikänsä lopussa ja uusi ruohonleikkuri on hankittu alueelle.
Vankkurimännikön
huoltorakennuksen IV-kone hajonnut
Huoltorakennuksen alkuperäinen IVkone on hajonnut ja uusi laitehankinta on
tehty.
Maisansaloon
Kuterintielle liikennehidaste
Hidaste sisääntulon kohdalle Kuterintielle on saatu kaupungin työjonoon, mutta
työjono on hyvin pitkä. Toteutukselle ei
ole annettu kaupungilta aikataulua.
Maisaan uusi pomppulinna lapsille
Vanhan pumppulinnan rikkouduttua
korjauskelvottomaksi on hankittu uusi
pomppulinna lapsille.
Yhdistykselle puhelinAppi
Yhdistys teki sopimuksen puhelinApin
toimittajan kanssa. Nyt yhdistyksellä on
oma puhelimiin sovelluskaupoista ladattava Appi. Apin kustannuksia katetaan
myymällä siihen mainoksia.
Uudet Web-sivut
Tiedotustoimikunta on aloittanut projektin uusia yhdistyksen www-sivut.
Hallituksella oli
yhdistyksen kehityspäivä
Kehityspäivässä suunniteltiin yhdistyksen
tavoitteita ja kehitysideoita useampi vuosi
eteenpäin.
Investointikohteina lähitulevaisuudessa
hallitus suunnitteli esimerkiksi:
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Maisansalo:
- Ala-/yläkentän vieraspaikkojen kunnostaminen
- Alueen sähköt
- Uusi, toinen rantasauna
- Pub-tilan remontti
- Kyltit, opasteet ja kartat
Vankkurimännikkö:
- Huoltorakennuksen laajennus
- Huoltorakennuksen päivitys
- WC-/suihkutilat Huvikumpuun
- Uusi grillikota
- Kyltit, opasteet ja kartat
Nämä siis esimerkkeinä pitkältä listalta,
josta tärkeimmäksi katsottuja lähdetään
viemään eteenpäin.
Hallitusehdokkaille ilmoituslomake
Uusien sääntöjen mukaan ehdokkaiden
pitää ilmoittaa hallitusehdokkuutensa 60
päivää ennen vuosikokousta. Hallitus toteutti nettiin ladattavaksi valmiin ilmoituslomakkeen ehdokkaille täytettäväksi ja
helpoksi ilmoittautumiseksi.
Tulisijoilla varustetut mökkivaunut
Alueilla on ollut mökkivaunuesittelyt.
Hallitus päätti että mökkivaunut hyväksytään alueelle normaalin matkailuvaunun
tapaan, mutta mökkivaunussa mahdollisesti varusteena olevien tulisijojen käyttö on ehdottomasti kielletty. Kipinävaara
alueella on liian iso ja naapurissa olevien
etutelttojen paloriski on liian suuri jos tulisijoja käytetään. Samoin savuhaitta naapureille on ilmeinen.
Ympäristötarkastajan
tarkastus Maisansalossa
Tarkastajan lausunnon mukaiset epäkohdat ja väärinkäytökset korjataan alueisäntien toimesta.
- WC-jätevedet on tyhjennettävä kemssapisteeseen
- Itsetehdyt kesäkeittiöt on kielletty
- Itsevedetyt vesipisteet on kielletty
- Kausipaikkalaisen oma telttasauna on
purettava
- Polttoainesäiliölle on tehtävä kantava
alusta.

Liiton puheenjohtajapäivät yhdistyksien puheenjohtajille ja sihteereille
Tilaisuuteen osallistuvat Irkka Kihlström
ja Harri Huhtala.
Hallituksen ja tiedotustoimikunnan
virkistäytyminen
Hallitus ja tiedotustoimikunta virkistäytyvät yhdessä. Pyydettyjen tarjouksien
mukaan virkistyspaikaksi valittiin Rapukartano Vilppulassa.
Jätehuolto alueilla
Nykyisten määräyksien mukaan on yhdistyksen julkisesti kilpailutettava jätehuoltonsa. Määräaikaan mennessä ei
tullut yhtään tarjousta. Tämän takia uusi
tarjous voidaan pyytää nyt myös kunnan
jätehuoltoyhtiöltä ja tehdä 3-vuotinen sopimus.
Männikön Patosen saunan korjaus
Suosittu Patosen sauna on valumassa Patolampeen. Hallitus myönsi määrärahan
hätäkorjausta varten jotta tilanne saadaan
korjattua.
WC- ja suihkutilat Huvikumpuun
Suunnitteilla on uudet WC- ja suihkutilat
Huvikummun kellariin vanhaan saunatilaan. Suunnittelu ja purkutoimet päätettiin aloittaa. Rakentaminen aloitetaan
ensi vuonna investoinnin mahdollisesti
tultua hyväksytyksi vuosikokouksessa.
Suullinen huomautus
Toimikuntalaiselle on annettu suullinen
huomautus epäasiallisesta käyttäytymisestä asiakaspalvelutilanteessa.
Lahden yhdistys 50 v ja
Keravan yhdistys 30 v
Hallitus päätti että yhdistyksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä kutsuttuna molemmissa juhlissa.
Maisansalossa aloitti
uusi aluetoimikunta
Vanha aluetoimikunta ja alueisännät erosivat tehtävistään ja uusi toimikunta sekä
uudet alueisännät Olavi Helander ja Raine Soutolahti aloittivat elokuun lopulla
aluetehtävissä.

EA-koulutusta aluetoimikunnille
Aluetoimikunnille on suunnitteilla SPR:n
ensiapukoulutusta syksyn aikana.
Aluetoimikuntien virkistäytyminen
Männikön ja vanha Maisan aluetoimikunta tulevat virkistäytymään syksyn aikana.
Maisansalon traktoriin uudet renkaat
Hallitus hyväksyi uusien kiinteistökäyttöön tarkoitettujen renkaiden hankkimisen traktoriin alkuperäisten maatalousrenkaiden tilalle.
Pica-viestin painopaikka
Hallitus päätti, että Pica-viesti painetaan
vuonna 2022 tarjouksien perusteella edullisimmassa painopaikassa.
Kirjeitä hallitukselle
Hallitukselle on tullut kirjeitä koskien
saunoja ja hallituksen jäsenen käyttäytymistä.
Hallituksen päätöksenä on, että saunavuorot/-ajat käsitellään pääasiassa aluevetäjien/aluetoimikuntien toimesta. Hallitus
voi ohjeistaa alueita esim. viranomaispäätöksen perusteella.
Hallituksen ohje käyttäytymiseen liittyen
on, että kaikki alueilla aikaansa viettävät
kiinnittävät huomiota asialliseen sekä toisia kunnioittavaan käytökseen. Tämä koskee kaikkia hallituksen jäseniä, toimikuntalaisia sekä muutenkin kaikkia alueella
aikaansa viettäviä.

Yksityistilaisuudet

vain 30 minuuttia Tampereelta
Saunamaailma
Tavallinen sauna, savusauna ja kaksi
paljua. Järvessä uintimahdollisuus ja
järven jäätyessä pääsee avantoon.

Tilausravintola
Ravintolapalvelut anniskeluoikeuksineen.

Kokoukset ja juhlat
Ravintolan tiloissa pystyy järjestämään
yksityistilaisuudet, kokoukset, koulutustilaisuudet, tyhy-päivät ja erilaisia juhlia.

Ohjelmapalvelut
Saatavilla erilaisia ohjelmapalveluita
mm. viinin tai oluen maistajaisia,
karaokea, stand-uppia yms.
Ota yhteyttä!
sami@peltomakiresort.fi
040 708 8113
www.peltomakiresort.fi

Peltomäki Resort ■ Säynäväjärventie 38 ■ 34130 Ylöjärvi

Loppusyksyn parhaita
viikonloppuja Maisansalossa
SIIVOUSTALKOOT 23.10.
HALLOWEEN
29.10.

.10.
T 30 a.
O
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MAI tee hyvä a palkita
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MEIJU SUVAS

+Ihana Band. Grilli auki.
Paras Halloween-asu palkitaan. Tule!

Kts. tarkemmat tiedot ja ohjelmat tapahtumistamme
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme
www.maisansalo.ﬁ sekä Facebook-sivuillamme.

ISÄNPÄIVÄ
12.-14.11.

13.11.
Isänpäiväkahvit

4.12.
PUUROJUHLA

Puurot, yhdessäolo ja
joulupukki.
Hyvät eväät joulun
etkoille.

UUSI VUOSI
31.12.-2.1.

Vaihda vuosi Maisassa.
Ilotulitus.
Mainiota uutta vuotta!
Esiintyjä selviää myöhemmin,
seuraa Maisan viestintää!
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Liittokokous Turussa 25.9.2021

Liittokokousedustajia tuvan täydeltä

Kuva: Juha Hartman

F-Caravan ry:n liittokokous pidettiin
Turussa ja paikalla oli 151 edustajaa
60:stä jäsenyhdistyksestä. Jäsenyhdistyksiä liitossa on 79. Normaalien yhdistyskokouksen asioiden lisäksi painotus
kokouksessa oli Caravan-lehteä julkaisevan Suomen Caravan Media Oy:n taloustietojen tiedottamisen laajuudesta
liittokokouksessa, Caravan-lehden maksuperusteiden perusteet ja tietystikin liittohallitusjäsenien vaali.
Liittokokous päätti että Suomen Caravan Media Oy:n taloustiedot julkaistaan
tarvittavilla tiedoilla ja maksuperuste
huomioi lehtiyhtiöön kertyneitä varoja.
Liittokokous päätti että Leirintämatkailun
kehittämisrahaston sääntöihin tuli muutos joka huomioi ’toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus ja vuokra-aikaa on
jäljellä vähintään 10 vuotta’ hyväksytään
haettaessa lainaa tai avustusta. Samalla
liittohallitus ilmoitti että se valmistelee
sääntömuutosta nykyaikaistaen sääntöjä
seuraavaan liittokokoukseen.
Liittohallituksessa pitkään ollut Timo
Tarvainen oli jo aikaisemmin ilmoittanut
että ei ole käytettävissä vaaleissa. Äänestys sitten olikin jännittävä ja äänestyksen
tuloksena kaikki kolme valittua olivat
uusia ehdokkaita. Uusina liittohallitusjäseninä aloittivat heti liittokokouksen
jälkeen Irmeli Valve (197 ääntä), Veikko
Vuorialho (193 ääntä) ja Peter Lord (191
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Kuva: Juha Hartman

S

Liiton hallitukseen valitut ehdokkaat: vas. Veikko Vuorialho, Peter Lord ja Irmeli Valve.
ääntä). Onnittelut valituille uusille hallitusjäsenille. Muut ehdokkaat saivat ääniä
seuraavasti: Minna Joensuu (137 ääntä),
Jiri Kattelus (65 ääntä), Juha Rakkola
(30 ääntä) ja Timo Rusi (26 ääntä).
Liittokokous julkaisi vuoden 2020 karavaanariksi Hanna Jokisen, joka on toiminut liiton koulutuksesta vastaavana. Hän
on kehittänyt liiton koulutusta haastavana
Korona-aikana ja siirtänyt paljon koulutusta webinaareiksi. Onnittelut Hannalle
’Vuoden karavaanari 2020’ huomionosoi-

tuksesta. Samalla vuoden 2020 yhdistykseksi valittiin SFC-Kainuu ry, joka yllä
pitää Kattivankkurit-aluetta. Onnittelut
Kainuun yhdistykselle.
Liittokokous kutsui SF-Caravan ry:n edellisen puheenjohtajan Juha Hämäläisen
liiton kunniapuheenjohtajaksi. Juha oli
tullut paikalle tapaamaan tuttuja ja yllättyi kunniapuheenjohtajuudesta täysin,
hän jopa herkistyi tilanteesta. Liittokokousedustajat onnittelivat Juhaa taputtaen
seisaaltaan hänen ottaessa vastaan kun-

Kuva: Juha Hartman

2021
Tapahtumakalenteri
M = Maisansalo V = Vankkurimännikkö
Orkesteritansseissa orkesterimaksu

Tapahtumalista sitoumuksetta Yksityiskohtaisemmat tiedot aina lähempänä
tapahtumaa netissä www.sfcpirkanmaa.fi
ja alueiden omilla Facebook-sivuilla Vankkurimännikössä ja Maisansalossa

SUUNNITELLUT OHJELMAT:
(koronavarauksin)

Vuoden karavaanariksi 2020 valittu Hanna Jokinen pitämässä kiitospuhetta

Kuva: Juha Hartman

Liiton entiselle puheenjohtajalle Juha Hämäläiselle myönnettiin liiton kunniapuheenjohtajuus

Platina-ansiomerkin saajat, vas.: Teuvo Hämäläinen,
Raimo Kosonen, Martti Turkki ja Erkki Helin
niapuheenjohtajuus. Lämpimät onnittelut kunniapuheenjohtaja Juhalle.
Liittokokouksessa luovutettiin liiton Hopeiset ansiomerkit seuraaville karavaanareille: Kenneth Björkskog, Risto
Eskelinen, Kauko Meriläinen, Lauri Paavilainen, Reijo
Tuomala.
Korkein ansiomerkki Platina ansiomerkki luovutettiin
seuraaville karavaanareille: Teuvo Hämäläinen (SFCKouvolan seutu ry), Raimo Kosonen (SFC Hyvinkään
seutu ry), Martti Turkki (SFC-Satakunta ry) ja Erkki Helin (SFC-Lahden seutu ry).

LOKAKUU
15.-17.10. Kaamoskemut, naamiaiset
ja orkesteritanssit
22.-24.10. Siivoustalkoot
29.10-31.10 Halloween
(esiint. Meiju Suvas)

M

MARRASKUU
12.-14.11. Isänpäivä, kahvit la

V

JOULUKUU
3.-5.12.
Puurojuhla
3.-6.12.
Pikkujoulut, ork.tanssit
31.1.2-2.1. Uusi Vuosi, esiintyjä
ilmoitetaan myöh.Seuraa
Maisan viestintää
31.12.-2.1. Uusi Vuosi, ork.tanssit,
ilotulitus

V
M

M
V
M
V

• HUOLLOT • KORJAUKSET • PELTITYÖT
• MAALAUKSET • KATSASTUSPALVELUT

Rapinkorventie 8, Nokia (Kankaantaan teollisuusalue) www.autojani.ﬁ

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 ma-to 9-17, pe 8-16, la 9-14
www.kymppikatsastus.ﬁ
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Osallistu ”Vuoden
karavaanari Pirkanmaalla”
-äänestykseen
Tee ehdotus + mainitse perustelu:
e-mail: toimisto@sfcpirkanmaa.ﬁ
tai äänestä yhdistyksen app:ssa olevalla
vastauslomakkeella

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!

Valitsemme nyt toista kertaa Vuoden Karavaanarin
Pirkanmaalta.
Vastaa, kuka Sinun mielestäsi se voisi olla: mies tai
nainen. Pääasiassa, että on SF-Caravan Pirkanmaa
ry:n jäsen ja on jollain tavalla ansioitunut karavaanari. Tehnyt jotakin karavaanareiden hyväksi,
yhdistyksen hyväksi, leirintäalueidemme hyväksi
eli perustele vastauksessasi myös se minkä vuoksi
hänen tulisi olla
VUODEN KARAVAANARI PIRKANMAALLA.
Vastaa sähköpostilla tai yhdistyksen apissa olevalla
vastauslomakkeella 31.12.2021 mennessä.
E-mailin osoite: toimisto@sfcpirkanmaa.fi

4 20
€
Maisan Mainio
GRILLIMAUSTE
75 g

Männikön
GRILLIMAUSTE
75 g

Palkinnoksi valittu karavaanari saa maineen ja kunnian lisäksi kunniapalkinnon ”Vuoden Karavaanari
Pirkanmaalla 2021” -laatalla.
Päätös vuoden karavaanarista julkistetaan hallituksen päätöksellä tammikuussa 2022 nettisivullamme,
alueidemme Facebook-sivuilla sekä Pica-viestissä
1/2022. Äänestää saa vain kerran. Hallituksen jäsentä ei voi äänestää vuoden karavaanariksi.

2 50
€

ÄÄNESTÄ 31.12.2021 MENNESSÄ!
Maisan
MERISUOLA
220 g
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Männikön
MERISUOLA
220 g

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

SIHTEERI
Irkka Kihlström

050 524 8857

irkka.kihlstrom@luukku.com

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
Olavi Helander
Raine Soutolahti
Vastaanotto

050 555 0368
050 547 8765
050 4123 123

toimisto@maisansalo.ﬁ
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

WEBMASTER/sivustojen päivitys
(sfcpirkanmaa.ﬁ)
Pasi Sivula

0400 562 906

pasi.sivula@lalopoint.ﬁ
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Loppuvuoden Helmet
Kts. tarkemmat tiedot tapahtumistamme lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme
www.vankkurimannikko.ﬁ sekä Facebook-sivuillamme.

3.-6.12.

PIKKUJOULUT JA
ORKESTERITANSSIT

15.-17.10.

KAAMOSKEMUT,
NAAMIAISET JA
ORKESTERITANSSIT

12.-14.11.
ISÄNPÄIVÄ

Kahvitus la 13.11.

31.12. UUSIVUOSI
ORKESTERITANSSIT. Vaihda vuosi
Männikössä. Ilotulitus.
Mainiota uutta vuotta!

SYKSY ON LOISTAVA
AIKA VAIHTAA
MATKAILUAJONEUVOA!

VINK
KA
MYÖS A
KAVE
RILLE
!

Tutustu jatkuvasti vaihtuvaan
valikoimaamme tarkastettuja
matkailuautoja- ja vaunuja
osoitteessa miseva.fi
Ostamme myös eri ikäisiä ja hintaisia
matkailuajoneuvoja.
Lue lisää sivulla ostopartio.fi

Painotie 2
14200 Turenki
010 235 0235

28 Pica-viesti 2/2021

Tammimäenkatu 8
20320 Turku
010 235 0233

Petikontie 27
01720 Vantaa
010 235 0234

Ostotoimipisteet
myös Joensuu,
Jyväskylä, Vaasa

www.miseva.fi

