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       ALV 0 %
1/8 sivua  90 x 65 mm      195,00 e
1/4 sivua 90 x 135 mm      340,00 e
1/2 sivua 210 x 147 mm
                tai 105 x 297 mm      580,00 e             
- marginaalit huomioiden 
              185 x 135 mm
             - pystymallissa 
               90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm      890,00 e             
- marginaalit huomoiden 
               185 x 275  mm
2/1 sivua (aukeama)   1 300,00 e
Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK

PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2022: JÄSENMAKSUT 2022

Aluemaksu 1.1.-31.12.                                              23 e/ vrk                                    40 e/vrk
(sis. valosähkön)
Varausjärjestelmän aluemaksu                                25 e/vrk                   
12 kk kausikortti                                     590 e (muut yhdistykset +50 e)  - 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                      400  e (muut yhdistykset +50 e) -
(sisältää treffit)
3 kk kausikortti                                                            330  e -
1 kk kausikortti                                                            240  e
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                         3  e/vrk -
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella           100  e
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 8  e/ kWh                                  0,38  e/ kWh
                                                                                -min. 2  e                                       -min. 4  e
Lämmityssähkö                 .                                     ei tarjolla                                       ei tarjolla

Perhesauna                                                              15 e/tunti                                     30  e/tunti

Kaasu 11 kg.                                                              28  e *)                                          39  e *)
Kaasu   5 kg                                                              20  e  *)                                        30  e *)

*) Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin, mikäli raaka-aine- ym. kustannuksissa  tapahtuu 

Jäsenhinta  e Ei-jäseniltä e

- Liiton jäsenmaksu 
   SF-Caravan ry 29,00 e
-  Yhdistyksen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 e 
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ 54,00 e

(Liittymisvuosimaksu 48,00 e)
Lisäksi mahdollisia:
Rinnakkaisjäsenen liiton osuus           12,00 e
Rinnakkaisjäsenen yhdistyksen osuus  9,50 e 
(antaa äänioikeuden)                                      
(Rinnakkaisjäsenmaksu 15 e ensimmäisenä 
vuonna) 
Liittoon ilmoittamalla voi olla myös SFC-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäsen)

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 24.1.2022 ALKAEN:

PPica-viestiica-viesti

OSOITTEENMUUTOKSET
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäsenten osoitetie-
dot päivitetään SF-Caravan ry:n ylläpitämään 
jäsenrekisteriin Väestörekisterikeskuksen 
väestötietojärjestelmästä automaattisesti. Jos 
sinulla on osoitteenluovuttamista koskeva kielto 
väestötietojärjestelmässä, ilmoita uusi osoitteesi 
SF-Caravan ry:lle itse: puh. (03) 615 311, jasen-
rekisteri@karavaanarit.fi tai muutoslomakkeella 
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-
jasenyyteen/.
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Kiitoksia

Kiitän lämpimästi yhdistystä, hal-
lituskumppaneita ja jäsenistöä hy-
västä ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä 
toimiessani hallituksessa 17 vuotta 
ja puheenjohtajana yli 10 vuotta.  
Aktiivinen toiminta SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n hyväksi on antanut 
minulle hyvin  paljon niin monipuo-
lisen kokemuksen kuin lukuisten 
uusien ystävienkin muodossa.

                Harri Järveläinen

PIDÄ HUOLTA, ETTÄ 
LUMIKUORMA 

VAUNUSSASI EI TULE 
LIIAN SUUREKSI



MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 24.1.2022 ALKAEN: Puheenjohtajalta

Tervehdys hyvät karavaanarit

Heikki Lahtinen

Olen Heikki Lahtinen SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n uusi puheenjohtaja. 

Moni tuntee tai muistaa minut Vankku-
rimännikön isäntähommista. Hallitus-
työtäkin on nyt takana 10 vuotta, joten 
senkin tehtävän myötä tuttuja on paljon 
kertynyt. 

Asun Kangasalla entisen Sahalahden 
kunnan puolella ja siellä hoitelen vapaa- 
ajallani kotitilani metsätöitä. Palkkatyöni 
on Kangasalan seurakunnassa kiinteistö-
toimen työnjohtajana. Jo 13 vuotta olen 
siellä saanut töitä tehdä. Olen naimisissa 
ja meillä on neljä lasta, joista kolme asuu 
jo omillaan. Karavaanari minusta on tul-
lut melko pian tutustuttuani vaimooni 
vuonna 1987, hän kun oli vanhempiensa 
kanssa kierrellyt Suomea asuntovaunulla. 

Vaunumme on kausipaikalla Vankkuri-
männikössä, josta kesäisin teemme reis-
suja ympäri Suomea.

Tehtävä vaihtui, työ jatkuu 
Vuosi vaihtui ja niin myös tehtävä, joka 
jatkuu nyt puheenjohtajan ominaisuu-
dessa. Tehtävä on haastava, mutta myös 
erittäin motivoiva. Uskon, että uuden hal-
lituksen yhteishenki löytyy pian ja saam-
me aikaiseksi hyviä ja eteenpäin katsovia 
päätöksiä.
Näin suuressa yhdistyksessä tekemistä ja 
haasteita riittää. Onhan tämä minullekin 
suurin yhdistys, jonka puheenjohtajana 
olen koskaan toiminut. Yhdistyksen koko 
tuo jo hallinnollisesti melkoisesti teke-
mistä, kun kaiken lisäksi yhdistyksellä on 
kaksi mahtavaa leirintäaluetta, Maisansa-
lo ja Vankkurimännikkö. 

Samalla kiitän yhdistyksemme edellistä ja 
pitkään yhdistyksessämme toiminutta pu-
heenjohtajaa Harri Järveläistä, jonka hal-
linnnollisesti ja toiminnallisesti hyvään 
kuntoon saatettua yhdistystä on arvokasta 
jatkaa ja edelleenkehittää.

Vuoden 2022 hallitus on kokoontunut jo 
kolme kertaa ja sen yksi keskeisemmistä 
tavoitteista on saada yhdessä tekemisen 
meininki entistä korkeammalle tasolle. 
Yhdessä olemme vahvoja ja kykeneviä 
viemään alueiden kehitystä eteenpäin. 
Suuret investoinnit tänä vuonna sekä tu-
levina vuosina Maisansaloon sekä Vank-
kurimännikköön ovat taloudellisesti 
haastavia, mutta yhdistyksemme talous 
on kuitenkin tällä hetkellä vankka, vaikka 
korona onkin laittanut kapuloita rattai-
siin.

Suunta eteenpäin
Yhdessä tekeminen ja karavaanihenki 
ovat avainsanoja yhdistyksessämme. Ne 
jäsenet, jotka eivät käytä alueidemme pal-
veluita ovat myös tärkeä voimavara. Näi-
denkin jäsenten toiveiden kartoittaminen 
on myös tärkeää kehityksemme kannalta.

Suurena yhdistyksenä meillä on paljon 
kausipaikkalaisia, ja asioiden  välille tulee 
joskus tulkintoja ja kiistoja. Pääsääntöi-
sesti asioita sovitellaan ja sovitaan kes-
kenään tai alueisäntien johdolla. Silloin 
tällöin erimielisyydet saavat suurempia 
mittasuhteita ja päätyvät pahimmissa ta-
pauksissa käräjäoikeuteenkin asti. Yksi 
oikeustaistelu päättyi juuri viime vuoden 
lopulla. 
Oikeussaleihin en haluaisi joutua näitä 

asioita ratkomaan, jolloin asiat vain me-
nevät ristiin, eikä niiden sopiminen tunnu 
onnistuvan.
Olenkin antanut hallitukselle tehtäväksi 
laatia toimintatapaohjeet erilaisten riita-
ja kiista-asioiden käsittelemiseksi. Näiden 
ohjeiden tarkoitus on saada kaikista käsit-
telyistä tasapuolisia ja totuudenmukaisia. 
Toivon koko sydämestäni, että kiistelyn 
aika olisi ohi. 

Kevättä kohti
Lähtekäämme kevättalven riemuja kohti, 
uskokaamme, että korona väistyy ja au-
rinko paistaa meidän kaikkien sydämiin. 
Toivotaan myös, että pääsisimme hiihto-
lomalla nauttimaan yhdessäolosta sekä 
yhteisistä harrastuksista.

Oikein hyvää alkanutta vuotta sekä iloista 
kevään odotusta kaikille pirkanmaalaisille 
karavaanareille sekä terveiset ympäri Suo-
mea.

Heikki Lahtinen
SFC-93620
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Maisan
kuulumisia

TALKOILLA KOIVUISTA KLAPEJA 
JA KUUSI TUPAAN

Marraskuu koitti ja peräkärryjen uuden 
paikan raivaaminen jatkui. Ja jaksaa jak-
saa hyvällä huumorilla ja miehisellä voi-
malla jatkettiin töitä. Hienoa katseltavaa. 
Samalla uusitaan ns yläkentän vieraspai-
kat ja kaadettiin viisi isoa koivua – lu-
vat kaatoon olivat kunnossa. Joulukuusi 
kuuluu Maisansalon perinteisiin, joten 
kuusi kuosiin ja valot loistoon. Grilliko-
dan lähellä talkoohenkinen porukka teki 
klapeja kaadetuista puista. No huh, huh. 
Ja sitten me syötiin. Naisväki keitti kahvit 
ja toi makkaraa kodalle. Ei muuta kuin 
nauttimaan hurtista huumorista, mitä si-
täkin edelleen riitti.  

BILJARDIKISA

Eikä siinä vielä kaikki.Välillä ehdittin ren-
toutumaankin, sillä 27.11. käytiin biljardi-
kisa, jonka voitti Viljo Sonkamuotka, toi-
nen Ola Helander, kolmas Jari Nieminen, 
kuvaan pääsi myös neljänneksi sijoittunut 
Timo Vaahto. 

MYYJÄISET

Samana päivänä järjestettiin myös myy-
jäiset. Myyjiä oli kiitettävästi, mutta osta-
jia vähänlaisesti. 

PUUROJUHLA

Sitten koittikin jo joulukuu ja 05.12. vie-
tettiin puurojuhlaa, johon Joulupukkikin 
kerkesi osallistumaan. Olipahan pukil-
le laitettu melkoisen upea ”valtaistuin”, 
ja muutenkin pubi oli koristeltu todella 
kauniisti, kyllä siellä kelpasi hyvää puuroa 
nauttia. Lapsille oli joulupukilla paketit, ja 
pukin polvelle riitti pieniä  paketin saajia. 
No taisipa siinä polvella käyväistä vähän 
varttuneenpaakin väkea. Arpoja myytiin, 
ja pääpalkintona olleen joulukinkun voitti 
Tuula Poravuori. Eipähän  voi kuin kiit-
tää jokaista, kuka on ollut mukana näissä 
talkoissa. 

UUSI VUOSI

Uusi vuosi 2022 otettiin Maisassa vastaan 
terveysviranomaisten ohjeita tiukasti nou-

Aluevetäjä ei laakereilla lepäile Klapiporukka grillikodan luona

Vieraspaikkojen parantamistyö meneillään

Kirjosen Maija oli laittanut herkkuja myy-
jäisiin

Biljardikisan voittajanelikko

Koronasta huolimatta saatiin sentään 
seurata ilotulitusta, vaikka tanssiaiset 
peruttiinkin

dattaen, mutta ilotulitus oli tosi komea. 
Tietenkin vähän harmitti, kun jouduim-
me perumaan uuden vuoden tansssiaiset 
ja J Eskelisen keikan, sillä esiintyjähän 
teki meille todella edullisen tarjouksen, ja 
oli mutenkin kiinnostunut esiintymispai-
kasta. Mutta näillä mentiin. 

PUBI JA KEITTIÖ REMONTTIIN

Tammikuulla aloitettiin pubin/keittiön 
remontin suunnittelu. Samalla aloitettiin 
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Maisan
kuulumisia

Aada joulupukin sylissäJoulupuuroa tarjolla - ja oli hyvää!

Joulupukille oli salissa varattu upea valtaistuin Ei tämä ole luistinrata. Tarkoitus on hie-
kottaa se ihan juuri, kun ehti suoja yllättää 
pakkaskelien jälkeen. Maisan ulkokuusikin 
sai sähkövalot jouluajaksi.

Pubi ja keittiöremontti alkuvaiheissaan

Inka lauloi joulupukille

etsiä uutta tilaa nuorison toimintoja var-
ten. Koronavirus edelleen rajoittaa teke-
misiä ja kokoontumisia, mutta sillehän me 
emme mitään voi, vaan tulevaisuuteen us-
kotaan. Tammikunn alussa reipas remont-
tiporukka aloitti pubin keittiöremontin. 
Joten talkoovoimia tarvitaan ja töitä on 
tarjolla.

Eipä muuta kuin reipasta ja talkoohenkis-
tä uutta vuotta 2022
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Männikön
kuulumisia

KORONAN VAIKUTUKSIA

Vankkurimännikkö on elänyt hiljaiseloa. 
Pikkujouluissa oli levytanssit ja karaokea. 
Porukkaa vauhditti DJ Harold musiikil-
laan. Muut ohjelmasuunnitelmat joudut-
tiin perumaan.  Joulu ja uusivuosi vaihtui-
vat muutaman kymmenen vaunukunnan 
ollessa paikalla.

Karavaanarit ovat alueella vähän kuin 
karhu talvipesässä. Tosin hereillä ja voi 
nauttia lumisista maisemista ja luonnon-
rauhasta. Kesää kohti mentäessä taas vil-
kastuu, ja on täysi touhu päällä.

Myös rakennusryhmällä on riittää teke-
mistä. Tikkahuone alhaalta siirtyy nuo-
risotilojen viereen, ja vapautuneesta ti-
lasta tulee olohuone, jossa voi seurustella 
muiden kanssa. Tikkahuone on levytetty, 
sähköistetty, ja viimeisiä pintamaaleja 
vedettiin tammikuun lopulla. Sitten vaan 
odotellaan koronan helpottamista.

DJ Harold piti huolen pikkujoulujen mukavasta musiikista

Pikkujoulujen 
tunnelmaa
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Männikön
kuulumisia

Tiedote Vankkurimännikön 
kausipaikkalaisille
Alueen yleisissä tiloissa on huomattava määrä kausipaikkalaisten omaisuutta 
säilytyksessä.
Kaikki tavarat tulee joko viedä pois tai siirtää Huvikummun yläkerrassa 
oleviin vuokrattaviin varastolokeroihin (lukuunottamatta telineissä olevia 
nimettyjä pussimarkiiseja).
Olethan ystävällinen ja käyt tarkistamassa ja siirtämässä omaisuutesi  
31.3.2022 mennessä.
Varastolokeron vuokra on 20,00 euroa kalenterivuosi, alkaen 1.1.2022.
 
Toimikunta tulee hävittämään maaliskuun 2022 jälkeen kaikki tavarat 
joita ei ole siirretty varastolokeroihin.

Asiaan liittyvät kysymykset/tiedustelut tulee esittää toimistoon toimiston 
aukioloaikoina.

Pikkujoulujen 
tunnelmaa
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Poiketaanpas Ellivuoressa, 
sieltä löytyy Vuoricaravan

Ellivuori on paikka, joka muistetaan 
jo perinteisesti laskettelurinteistään, 

hotelleistaan, Ellin boxista, suosituista 
tansseistaan menneinä vuosikymmeninä, 
Pirunvuoresta, erilaisista tapahtumistaan 
ja viime vuosina myös monista uudistuk-
sistaan, jotka koskevat hotellia ja sen ym-
pärille rakentunnetuista vapaa-ajan asun-
noista/lomaosakkeista. 

Tänä päivänä aluetta kutsutaan Ellivuo-
ri Resortiksi, jonka alueella sijaitevat Ski 
Center Ellivuori ja Hotel & Ravintola El-
livuori palveluineen. Ravintolassa tarjoil-
laan lounasta á la carte -annoksia sekä Ko-
tipizzan tuotteita. Alueelle on suunniteltu 
valmiita luontoreittejä ja naapurissa Ama-
zing City järjestää ohjattuja aktiviteetteja 
sekä vuokraa mm. sähköpyöriä. Yrityksen 
tiloissa voi myös hohtokeilata ja pelata 
esim. pingistä.

Mutta on siellä majoitukseen liittyviä 
mahdollisuuksia myös karavaanareille. 
Vuoricaravan on alue Ellivuoren sylissä. 
Vajaan vuoden ajan Vuoricaravanin ve-
täjänä on toiminut Hanna Toivio, joka 
on saanut asiakkailtaan todella hyvää pa-
lautetta alueen asiakasystävällisyydestä 
ja alueen hoidosta pieniä yksityiskohtia 
myöten. 

Vuoricaravanin alue käsittää huoltoraken-
nuksen kahviloineen,wc:ineen ja suihkui-

Jouko Kinnunen

neen. Myös lastenhoitotila on käytettä-
vissä. Keittiö käsittää astianpesupaikan ja 
vesipisteen sekä kesävesipisteen. Raken-
nuksesta löytyy toki myös kemssan tyh-
jennys ja ajokaivo. Saunan ”Impiliiterin” 
yleinen vuoro perjantaisin ja lauantaisin 
sisältyy leiriytymismaksuun samoin kuin 
pihassa olevan kodan käyttö. Pihassa on 
myös palju käytettävissä (lisämaksulli-
nen). 
Vastaanotossa on pikkuputiikki, josta voi 
ostaa elintarvikkeita, makeisia ja mak-
karaa grillausta varten joko kodassa tai 
omalla grillillä. Myynnissä on myös kaa-
sua.

Leirintämaksuun kuuluu hotelliraken-
nuksen kuntosalin käyttöoikeus ja Ravin-
tola Ellivuoressa leirintäalueen asiakkaille 

-15 % alennus ruoista. Huoltorakennuk-
sen kyljessä on tilava ulkoterassi, ja raken-
nuksen  seinällä on laaja tv-screeni kesän 
erilaisten kisatapahtumien seuraamista 
varten.

Aamuisin karavaanareilla on mahdolli-
suus ostaa myös aamiainen kahveineen, 
sämpylöineen ja puuroineen.

Sähköpaikkoja tasaisella matkailuvau-
nualueella on 76. Vuoricaravan on SFC-
jäsenetualue.
Karavaanareilla on mahdollisuus varata 
yksityiskäyttöön alueella olevaa rantasau-
naa tai savusaunaa. Rantasaunan yhtey-
dessä on myös palju.  Samassa yhteydessä 
sijaitsee tunnelmallinen väentupa illanis-
tujaisia varten.

Alueen vetäjä Hanna Toivio toi-
vottaa lämpimästi kaikki kara-
vaanarit tutustumaan alueeseen
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SARI JA MARKKU LAIKKO:

Sari Laikko

”Olemme käyneet täällä ensi kertaa v. 
2021 ja jo lokakuussa 2021 varasimme 
kausipaikan. Meitä täällä viehätti mahtava 
ympäristö ja paikan vetäjä, joka omistau-
tuu paikkaan täysillä. Täällä olemme har-
rastaneet lenkkeilyä, hiihtoa, laskettelua 
ja ulkoilua yleensäkin. Parasta täällä ovat 
monimuotoiset harrastemahdollisuudet 
ja hyvä porukka. Lisäksi jos ”laiskottaa”, 
voi käyttää hotellin palveluita ruokailuun. 
Paikka on todella kaunis ja siitä pidetään 
huolta isolla sydämellä. Talvisin olemme 
täällä liki joka viikonloppu ja kesällä kyllä 
myös kiertelemme muuallakin!”

Helena Jokikokko

PIA JA ARI TURJANMÄKI

Pia ja Ari Turjanmäki

”Kun tulimme eka kerran käymään, niin 
paikan loistava ilmapiiri tempasi meidät 
heti mukaansa. Yhteisöllisyys on jotain 
aivan huikeaa ja paikan vetäjä, Hanna 
”päällikkö” Toivio, otti meidät niin ihanan 
lämpimästi vastaan, että emme ole koke-
neet vastaavaa missään.
Aktiivisina ihmisinä arvostamme suun-
nattomasti erilaisia harrastus- ja tekemis-
mahdollisuuksia, joita  Vuoricaravanis-
sa on enemmän kuin missään muualla 
olemme nähneet. Olemme tässä viimei-
sen puolen vuoden aikana tehneet mm. 
seuraavia asioita: käyneet Ellivuoren tans-
seissa lukemattomia kertoja, olleet kuun-
telemassa bändejä, käyneet Las Vegas 
show´ssa sekä tutustumassa vanhoihin 
jenkkiautoihin, keilanneet, vuokranneet 
sähköpyörät koko porukalle, olleet retki-
luistelemassa, kausikortilla laskettelurin-
teessä ahkerasti, hiihtämässä murtsikkaa, 
bodaamassa aivan loistavalla punttisalilla 
sekä luonnollisesti nauttimassa Pirunvuo-
ren upeista maisemista.
Nyt sitten odotellaan innolla kevättä ja 
lumien sulamista, että pääsee testaamaan 
molempia padel-kenttiä. Eli tekemistä 
löytyy upeasti.”

HELENA JA JARMO JOKIKOKKO

”Ensi kertaa täällä kävimme syyskuussa 
2021 ja varasimme samantien kausipai-
kan. Tosin meillä juuri silloin ei ollut vie-
lä vaunuakaan, mutta senkin hankimme 
sitten pikavauhtia. Meitä täällä viehättivät 
ihmiset ja miljöö sekä monipuoliset ak-
tiviteetit. Alueella olemme harrastaneet 
ulkoilua, lumilautailua, pyöräilyä, kun-
tosalilla käyntiä, luistelua, hiihtoa, lumi-
kenkäilyä ja tottakai odotan kesää, että 
pääsemme pelaamaan padelia hienoilla 
ulkokentillä. 
Parasta täällä ovat monipuoliset aktivitee-
tit, auttavaiset ihmiset ja lämminhenki-
nen tunnelma!”

Kausipaikkalaisten mielipiteitä Vuoricaravanista:
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Syksyllä alkoi ahdistaa tulevan syksyn los-
kakelit lumisohjoineen ja talven lumityöt. 
Siksi talviajaksi taas kerran päätimme 
siirtyä puoleksi vuodeksi etelän lämpöön 
ja aurinkoon. Viime tipan lääkärintarkas-
tuksissa saimme valtuutuksen lähteä maa-
ilmalle. Useimmiten olemme suunnista-
neet matka-autolla Afrikan Marokkoon, 
mutta sinne oli tiettyjä koronaan liittyviä 
rajoituksia. Aikaisemmilta vuosilta on ol-
lut myönteisiä kokemuksia Santa Polasta, 
joka sijaitsee Välimeren rannalla keskivai-
heilla maata.

Matkataival

Oheinen kartta havainnollistaa pääpiir-
teittäin ajoreittiämme.
Syksyn henkäysten aikoihin suuntasimme 
Nokialta Helsingin laivasatamaan, josta 
Finnlinesin laivalla pääsimme vajaassa 
kahdessa vuorokaudessa Saksan Trave-
mundeen. Jatkoimme suoraan Lübeckin 
Citti Marketin maksuttomaan vapaapark-
kiin yöksi.
Seuraavana päivänä saavuimme Fuldan 
rengaskaupunkiin, jossa stellplatz-paikka 
keskustassa maksoi 10 euroa. Aikaisempi-

en vuosien perusteella tiesimme paikan 
aivan hyväksi hintaansa nähden. Aamun 
valjettua matkaa jatkoimme Ranskan 
Mulhousen tuntumaan Gugel-campin-
gille, joka oli vähän arvokas näin laihia-
laistaustaisille matkaajille. Hinta oli n. 35 
e/vrk.

Ranskassa jatkoimme Cornatonin maa-
tilacampingille, jossa oli pääasiassa sii-
pikarjaa, laitumilla myös hevosia. Paikka 
oli hyvin rauhallinen ja siisti, jossa voi le-
puutella matkahermojen stressiä kohtuu-
hintaan n. 20 e/vrk. Paikkaa voi suositella 
hyvillä mielin.

Ranskassa jatkoimme paikkaan Mar-
seillan, jossa stellplatzin portti toimi 
korttiautomaatilla. Oli tarkoitettu pel-
kästään matkailuautoille hintaan 6 e/vrk. 
Käytössä oli vain omien kulkineiden suih-
kut ja WC:t.

Huomisiin olimmekin jo Espanjassa. Ra-
jan ylityksen jälkeen huilasimme campin-
gilla yön ja aamulla taivalsimme Vinarok-
sen kaupunkiin Camping Vinarokseen, 

Irma ja Raimo Johannes Marttila

TALVI ESPANJANESPANJAN AURINGOSSA

Maisansalo oli talven ajan hyvin edustettuna Espanjan Santa Polassa. Kuvassa Raimo 
johannes ja Irma Marttila sekä Hellä ja Eero Virtanen. Pirkanmaan yhdistyksen jäsen, 
Martti Kakko, Orivedeltä ilmestyi myös alueelle tammikuun lopulla kuvanoton jälkeen.

Matkakuume pahimmillaan. Kamat ta-
katalliin ja jääkaappi täytettynä tarkkaan 
suunitellen, ettei 3500 kg ylity kovin paljon

Matka on edennyt Cornatoniin. Laivalla 
tapasimme helsinkiläisen pariskunnan 
Irmeli ja Raimo Ylitalon ja jatkoimme 
matkaa letkassa Santa Polaan asti

Marseillan 
automaattiohjeita

Hola!!
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joka oli jo ennestään tuttu paikka. Edul-
linen hinta 13 euroa/vrk houkuttelee 
jäämään sinne. Samaan hintaan  sisältyy 
viikon vapaa netti. Johtajarouvalta jää kyl-
läkin kaipaamaan asiakaspalveluhenki-
sempää asennetta.

Pääteasema alkoi häämöttää, kun aamulla 
suuntasimme Santa Polan kaupunkiin ja 
siellä Camping Bahia De Santa Polaan.
Ajokilometrejä tulomatkalla kertyi 2 893 
km, naftaa paloi 286 litraa. Kulutus oli siis 
9,9 litraa/100 km. Päivittäin ajeltiin kes-
kimäärin 300-450 km, laivamatka kesti 2 
vrk,  Travemünde-Sata Pola ajettiin 5 päi-
vässä.

Ranskan Marseillan alue oli lähes täynnä. 
Jäi hyvä maku paikasta 

Camping Vinaros on viihtyisä paikka ja 
omat vesipisteet jokaisessa parselassa

Tervetuloa Camping Bahia De Santa Polaan. Molemmin puolin pääkäytävää sijaitsevat 
paikoitusalueet. Taustalla näkyvän ravintolan takana on myös paljon paikkoja. Alueelle 
sopii n. 500 caravan-yksikköä

Tontti numero 208 oli varattu jo kaksi vuotta sitten. Tässä kalusto telttoineen on pysty-
tetty ja lomailu voi alkaa. Paikka on aiva uima-altaiden ja ravintolan vieressä

Viikottain alueella vierailee herkkuvaunu, jossa on tarjolla herkkuja joka makuun. Olemme joka torstai napostelleet kala-annokset 
ranskalaisilla. On niin hyvää, ettei sanotuksi saa. Hienoa, että yhteistyö toimii mallikkaasta alueen kanssa. Ilmeisesti lähdökohdaksi 
on muodostunut asiakaslähtöisyys ja kaikki hyötyvät tästä.Viikonloppuisin pizzavaunu uunituoreine pizzoineen palvelee caravan-
väkeä. Siis kapuloita ei heitetä toisten rattaisiin, vaan tehdään tyytyväisiä asiakkaita.

....jatkuu seuraavalla sivulla
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Kotiinpaluu
Kaikki kiva loppuu aikanaan, mutta mei-
dän lomailu kuitenkin jatkuu tammi- hel-
mikuun vaihteessa vielä pari kuukautta 
Espanjassa. Silti alkaa hirvittää kotimaas-
sa ensimmäiset ruokakauppaostokset, jot-
ka ovat noin 30 % korkeammat.
Ensi talveksi varaamme jälleen saman 
paikan. Toivottavasti ei korona ja terveys-
tilanne muuta suunnitelmia.

Santa Polan prinsessat valmiina syvyyssukelluksiin. Tämä allas 
on ”kylmäallas” ja siksi näin tiukka valmistautuminen....

Illan ja yön pimeinä tunteina hienot valaistukset koristivat yleisnä-
kymää käytävien varrella

Suomalaisväki järjesti monenlaista ajanvietettä, oli keppijumpasta alkaen polkupyörien korjausjuhlaan, ryhmälaulantaan ja 
karaokeen asti

Huikaisevaan Suomen hintatasoon nähden polttoaineiden hinnat vuodenvaihteen tuntumassa olivat ”halpoja”. Matkakulkimen hyvä-
laatuiset sisävalaistus-ledit olivat lähes ilmaisia 2 euron hintaan, kun ne ovat kotona 7-9 euroa. Mikäli jano kiusaa Espanjassa, siihen 
löytyy helpotusta laajasta viinivalikoimasta. Tässä 2 litran viinitonkka 2,16 euroa. Pulloissa 3/4 litraa samaa hintaluokkaa.Oluttölkki 
0,33 l noin 0,20 euroa.

Espanjan paikallisia hintatietoja:

Terveysasioissa kannattaa hakea pai-
kallisesta terveyskeskuksesta maksuton 
SIP-kortti, joka ”vastaa” kotoista KELA-
korttia. Kortti mahdollistaa maksuttoman 
lääkärihoidon ja lääkkeet todella käsittä-
mättömän edulliseen hintaan.

Mikäli haluaa reissussa selvitä edullisin 
camping-maksuin, kannattaa hankkia 
ACSI-kortti opaskirjoineen (2 kirjaa). 
Tällöin selviää sesonkiaikojen ulkopuolella 
huomattavasti edullisemmin. Hae netistä 
hakusanalla ”ACSI”. Hinta n. 20 euroa.
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Vuoden karavaanariksi 
Pirkanmaalla valittiin 

REINO  HEINISUO

Vuoden karavaanariksi on valittu 
kihniöläinen Reino Heinisuo. Hän 

on aloittanut karavaanaritoiminnan  
vuonna 1993. Vaununvetoa Heinisuot 
ovat harrastaneet paljonkin ympäri 
maata. Mutta Vankkurimännikkö on 
tullut tutuksi alusta saakka. He ovat 
ahkeria terffeilläkävijöitä, ja muutenkin 
vankkurit suuntasivat usein Virroille.

Kausipaikka Vankkurimännikössä 
on ollut kolmisentoista vuotta. Välillä 
Heinisuot pyörähtävät muualla, mutta 
teltta jää paikalleen odottelemaan.

Reino Heinisuo päivystää aktiivises-
ti toimistolla, kun on paikalla. Myös 

saunat, varsinkin viikolla, on Reinon 
hanskassa. Tällaisella ”yleismies Jantu-
sella” on aina aikaa auttaa tarvittaessa. 
Hän on tehnyt elämäntyönsä palvelu-
alalla, ja on siinä elementissään.

Karavaaniharrastuksessa saa paljon 
kavereita, tapaa erilaisia ihmisiä, ja on 
Heinisuon mukaan mukavaa yhteiseloa 
samanhenkisten kanssa. Ja kun Vank-
kurimännikön kiertää ympäri, niin 
usein Reino on jonnekin päin pyöräi-
lemässä. Valinnastaan hän toteaa, että 
ilmeisesti männikköläiset ovat pitäneet 
hänen tavastaan toimia.
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Uusia oman alueen 
nimikkomausteita
ruoanlaittoon

Olemme tuoneet pirkanmaalaisille 
karavaanareille 2 uutta nimikko-
maustetta grillaukseen ja muuhun 
ruoanlaittoon. 
Maisassa ja Vankkurimännikössä 
on saatavana Maisan ja Männikön 
Grillimauste ja Maisan ja Männikön 
Merisuola. Tuotteita myydään kum-
mankin alueen vastaanoton kioskeis-
sa. 
ITSELLE TAI TULIAISIKSI!

Männikön
MERISUOLA

220 g

Maisan
MERISUOLA

220 g

Männikön
GRILLI-

MAUSTE
75 g

Maisan Mainio 
GRILLI-

MAUSTE
75 g

4 20
€

250
€

Tervetuloa:
Ellivuorentie 136, 38130 Sastamala
       61.4047451069, 23.0474203362

045 26 44550 
hanna.toivio@outlook.com
vuoricaravan.� 
vuoricaravan

       61.4047451069, 23.0474203362

Lähiajan
tapahtumakalenteri

2022

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)

HELMIKUU
26.2.        Maisansalon pilkkikisat                  M
28.2.-6.3. Hiihtolomaviikko                        M V

MAALISKUU
5.3.            Aikuisten olutpilkki ja
                  Pillimehupilkki                              M

HUHTIKUU
15.-18.4   Pääsiäinen, orkesteri                 M, V
29.4.-1.5. Vappu orkesteri                         M, V
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ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

*Valinnan teki Matkailuajoneuvotuojat ry, joka palkitsee vuosittain merkittävimmät matkailuajoneuvotoimijat.

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT

Vuoden  
matkailu- 
ajoneuvo- 
kauppias  

2021*

YLI 400  
MATKAILU- 
AJONEUVON  
VALIKOIMA

Laaja valikoima uusia ja käytettyjä matkailu- ja retkeilyautoja 
sekä matkailuvaunuja koko kansalle. Aina huollettuna.

MATKAILE SUOMEN
TALVISISSA MAISEMISSA

Katso lisätiedot osoitteesta RINTA-JOUPPI.COM
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TULLAAN TUTUKSI:
Ola Helander ja Raine Soutolahti

Haastattelijana Jouko Kinnunen

Nyt haastatellaan Maisansalossa vai-
kuttavia aluevetäjiä Ola Helanderia ja 
Raine Soutolahtea, jotka ovat toimineet 
aluevetäjinä syksystä 2021 lähtien.

 Milloin teidän karavaanarius alkoi 
ja mikä sai teidät tämän harrastuksen 
pariin?

Ola: Kaveri soitti ja kysyi ostatko asunto-
vaunun. Sanoin, että mikä jottei. Aika oli 
viime vuosituhannen lopussa.

Raine: Mökki myytiin ja hommattiin 
aluksi asuntoauto.

Kuinka kauan olette olleet SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäseniä?

Ola: Muistaakseni joko 2000 tai 2001 
liityin.
Raine: Villi veikkaus että 2010

Milloin olette päättäneet tulla kausi-
paikkalaisiksi Maisaan?

Ola: Olimme 2000 luvun alkupuolella 
muutaman talven ja ryhdyttyäni totaali-
seksi poikamieheksi, tulin kausipaikalle 
2017.
Raine: Noin 2012

Mitä asioita arvostatte karavaanielä-
mässä eniten:

Ola: Pääasiassa mukavaa porukkaa ja 
hieman toimintaa.
Raine: Kivaa porukkaa ja tekemistä
Kuinka paljon vietätte aikaa Maisansa-
lossa kuukaudessa/vuodessa?

Ola: vain noin 365 vuorokautta. Karkaus-
vuonna 366 vrk.
Raine: 3-4 päivää viikossa

Mitä asioita haluaisitte eniten tuoda 
toiminnassanne esiin alueiden kehittä-
miseksi:

Ola: Maisassa tehdään uusia kausipaik-
koja ja parannetaan vanhoja. Pistetään 
Pubi-tilat isommaksi ja paljon muuta.

Raine: Keittiön laajennus menossa ja 
alueen sähköistyksen parantaminen alkaa 
keväällä samoin nuorisotilan uusiminen.

Mikä on karavaanarin tärkein ominai-
suus?

Ola: Toimia rehellisesti toisia kunnioit-
taen. 
Raine: Tasapuolinen kohtelu kaikkia 
kohtaan.

Mitä asioita arvostatte eniten kara-
vaanialueella, mitkä asiat on oltava 
kunnossa?

Ola: Kausipaikkalaisten aktiivinen toi-
minta omien kykyjen mukaan. Toimisto-
asiat kunnossa.
Raine: Yhteishenki ja porukalla tekemi-
nen

Miten sijoittaisitte Maisansalon ka-
ravaanialueiden paremmuuslistassa 
Suomessa?

Ola: Jaetulle ensimmäiselle.
Raine: Kärkisijoilla, puitteet kunnossa.

Maisassa toteutetaan ensi kesäksi pro-
jekteja mm. parempien karavaanipaik-
kojen lisäämiseksi,
mitä muuta parannusehdotuksia teillä 
olisi, jos budjetti vain antaisi myöten:

Ola: Tehdään nämä suunnitellut ensin.
Raine: Lista tietysti loputon, mutta keski-
tytään nyt alkaviin projekteihin.

Mistä treffeistä Maisansalossa eniten 
pidätte:

Ola: Rosvopaisti
Raine: Orkesteritapahtumat.

Tuula Valtatie-Soutolahti,Olavi Helander ja Raine Soutolahti valmistautumassa 
toimikunta kokoukseen.
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Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä muita harrastuksia 
voisitte harkita?

Ola: Entinen veneilijä. Tikan heitto
Raine: Ulkomaan matkailu

Aluevetäjän työ vaatii nyt tietysti paljon läsnäoloa omalla 
alueella, mutta oletteko aiemmin tehneet vierailuja muilla 
karavaanialueilla Suomessa tai ulkomailla?

Ola: Olen
Raine: Kyllä aina Eurooppaa myöten

Mikä karavaanielämässä on mukavinta?

Ola: Ulkoilmaelämä ja karaoke
Raine: Kavereiden tapaaminen

Mitä terveisiä näin uuden kauden alkaessa lähetätte 
Maisansaloon tuleville vierailijoille?

Ola: Tänne vaan!
Raine: Tervetuloa viihtymään hyvään seuraan!

Raine Soutolahti

Ola Helander lumitöissä

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

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

JOS MATKAILUAJONEUVOLLE SATTUU 
TAPATURMA - KORJAAMME SEN KUNTOON!

MATKAILUAJONEUVOJEN 
VAURIOKORJAUKSET:

• vahva kokemus matkailukaluston erilaisten pintamateri-
aalien korjaamisesta
• korjaamme niin kohokuviopinnat (kuulavasarointi) kuin 
sileätkin pinnat ilman, että koko pintaelementtiä tarvitsee 
vaihtaa, jolloin korjaustoimenpide on huomattavasti nope-
ampi ja kevyempi toteuttaa. Jos elementti  on kuitenkin 
vaihdettava, niin sekin onnistuu.
• suoritamme vahinkotarkastuksen ja laadimme kustan-
nusarvion kaikillle vakuuutusyhtiöille.
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Tiedote       
hallituksen päätöksistä

Nro 1/2022

Ilmoitusasiat

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ:

• Hallitus päätti hankkia kannet-
tavat tietokoneet puheenjohtajan 
ja kokoussihteerin käyttöön sekä 
konferenssikaiuttimen sekä erilli-
sen USB-kameran teams-kokouk-
sia varten.

• Best Camp -varauksiin alueillem-
me päätettiin hinnoiksi SF-Cara-
van -kortilla 25 € ja ei-jäsenille 
45 €.

• Maisansalon ylä- ja alakentän pe-
rusparantamishanke sai hyväksyn-
nän ja sille luodaan oma, seurantaa 
helpottava kirjanpitotili.

• Uusi kausipaikan vuokrasopimus 
alueille hyväksyttiin.

• Yhdistys on hävinnyt oikeusasian 
käräjäoikeudessa.
Yhdistys maksaa vastapuolen oi-
keudenkäyntikulut ja palauttaa 
käyttämättä jääneen kausikortin 
jäsenelle.

VUODEN 2022 HALLITUKSEN 
JÄRJESTÄYTYMINEN 19.12.2021
Puheenjohtaja 
(vuosikokouksen päätöksellä)
Heikki Lahtinen
Varapuheenjohtaja               
Harri Huhtala
Yhdistyksen sihteeri         
Irkka Kihlström
Hallituksen kokousten sihteeri 
Taina Hanhinen
Jäsenkirjuri    
Taina Hanhinen
Taloudenhoitaja   
Heli Schroderus

Hallituksen ja muiden henkilöiden 
vastuualueet:
Caravan Huiput (1 hlö) 
hallituksen edustaja  
Pentti Wallenius

Caravan Huippujen puheenjohtaja  
Harri Järveläinen

Hämyt YT (1 hlö) yhteyshenkilö 
Heikki Lahtinen

Kassajärjestelmä ja It-vastaava 
Pasi Sivula, avust. Joni Hietala

Web-ylläpitäjä ja tekninen tuki  
Pasi Sivula, avust. Joni Hietala

Viestintähenkilö    
Jouko Kinnunen
Laki- ja järjestysasiat    
Heikki Lahtinen

Alkoholilupa-asiat    
Heikki Lahtinen ja Taina Hanhi-
nen

Tiedotustoimikunnan 
puheenjohtaja  
Jouko Kinnunen

Vakuutusasiat    
Timo Vaahto

Kaasu-asiat 
Pentti Wallenius

Yhdistyksen toimisto ja arkiston 
järjestys  
Heikki Lahtinen, Harri Järveläi-
nen, Harri Huhtala ja Irkka Kihl-
ström
• Caravan huippuihin tuli hakemus 
uudesta jäsenestä. SF-Caravan Hii-
limutka haki huippujen jäsenyyttä.
Hallitus hyväksyi omalta osal-
taan hakemuksen. Lopullinen hy-
väksyntä vaatii kaikkien Caravan 
Huippujen yksimielisen hyväksyn-
nän.

• Alueemme ovat mukana Hä-
myjen järjestämässä Hämyral-
lissa. Tämä tarkoittaa sitä  että 
alueiltamme saa hämyrallipassiin 
leiman.

• Olemme kärsineet kaasuntoimi-
tusvaikeuksista ja tämän johdosta 
on käyty kaasusta sekä kaasuntoi-
mituksista uusi tarjouskilpailu.
Hallitus on päätynyt jatkamaan 
nykyisen Lindegasin kanssa. Kaa-
sun hinnat valitettavasti nousevat. 
24.1.2022 alkaen ovat uudet hin-
tamme seuraavat:
11 kg pullon jäsenhinta 28 €, toi-
mikuntahinta 24 €, ei-jäseneltä 
hinta 39 €. 5 kg pullon jäsenhinta 
20 €. Ei-jäseneltä hinta 30 €.  
Markkinatilanne alalla on melkoi-
sessa epävarmuudessa, joten jou-
dumme tarkkailemaan tilannetta 
hyvin tarkasti. Mikäli toimittajan 
kaasutoimitusten epävarmuus jat-
kuu, joudumme vaihtamaan toi-
mijaa, josta aiheutuu kustannuksia 
kaasukaappien vaihdon takia.

   Hallitus
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SF-Caravan ry Jäsentilasto jäsenmäärän mukaan 31.12.2021

Jäsenyhdistys 2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos Muutos%
016 SF-Caravan Pirkanmaa ry 4 200     4 040     160      278      264      14        3       3      -       7      7      -       4 488     4 314     174      4,03 %
018 SF-Caravan Oulun Seutu ry 4 116     3 943     173      159      149      10        2       2      -       3      4      1-          4 280     4 098     182      4,44 %
009 SF-Caravan Keski-Suomi ry 2 607     2 596     11        210      201      9          -       4      4      -       2 821     2 801     20        0,71 %
068 SF-Caravan Matkailuautoilijat ry 2 226     2 057     169      169      153      16        6       6      -       -       2 401     2 216     185      8,35 %
034 SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry 2 230     2 226     4          87        87        -       1       1      -       -       2 318     2 314     4          0,17 %
032 SF-Caravan Seinäjoen seutu ry 1 924     1 899     25        126      122      4          4       2      2          1      1      -       2 055     2 024     31        1,53 %
020 SF-Caravan Satakunta ry 1 921     1 888     33        122      121      1          1       1      -       -       2 044     2 010     34        1,69 %
003 SF-Caravan Helsinki ry 1 853     1 814     39        125      112      13        4       4      -       11    12    1-          1 993     1 942     51        2,63 %
011 SF-Caravan Lahden Seutu ry 1 707     1 661     46        103      96        7          4       4      -       2      2      -       1 816     1 763     53        3,01 %
021 SF-Caravan Kuopion seutu ry 1 659     1 600     59        96        84        12        1       1      -       -       1 756     1 685     71        4,21 %
017 SF-Caravan Pohjanmaa ry 1 627     1 547     80        105      99        6          5       5      -       4      4      -       1 741     1 655     86        5,20 %
008 SF-Caravan Kanta-Häme ry 1 594     1 483     111      109      110      1-          1       2      1-          2      2      -       1 706     1 597     109      6,83 %
022 SF-Caravan Turku ry 1 491     1 423     68        127      119      8          2       2      -       1      2      1-          1 621     1 546     75        4,85 %
046 SF-Caravan Pohjois-Karjala ry 1 500     1 449     51        106      92        14        1       1      -       -       1 607     1 542     65        4,22 %
001 SF-Caravan Espoo ry 1 434     1 354     80        80        71        9          6       7      1-          1      1      -       1 521     1 433     88        6,14 %
014 SF-Caravan Napapiiri ry 1 253     1 212     41        73        61        12        1       1      -       3      3      -       1 330     1 277     53        4,15 %
004 SF-Caravan Hyvinkään seutu ry 1 180     1 129     51        113      94        19        1       1      -       1      1      -       1 295     1 225     70        5,71 %
023 SF-Caravan Vantaa ry 1 197     1 222     25-        51        55        4-          1       1      -       3      3      -       1 252     1 281     29-        -2,26 %
026 SF-Caravan Jakobstadsnejden rf 1 159     1 123     36        71        69        2          1       1      -       2      2      -       1 233     1 195     38        3,18 %
006 SF-Caravan Itä-Uusimaa ry 1 128     1 087     41        71        63        8          3       3      -       -       1 202     1 153     49        4,25 %
010 SF-Caravan Kymenlaakso ry 1 043     1 037     6          94        93        1          6       6      -       1      1      -       1 144     1 137     7          0,62 %
005 SF-Caravan Saimaan Seutu ry 1 043     1 025     18        61        63        2-          1       1      -       3      3      -       1 108     1 092     16        1,47 %
040 SF-Caravan Ylä-Savo ry 862        867        5-          73        69        4          3       2      1          1      1      -       939        939        -       0,00 %
054 SF-Caravan Vakka-Suomi ry 815        799        16        119      119      -       1       1      -       -       935        919        16        1,74 %
029 SF-Caravan Salon seutu ry 836        816        20        61        56        5          1       1      -       1      1      -       899        874        25        2,86 %
056 SF-Caravan Kokemäen Seutu ry 801        710        91        79        73        6          -       2      2      -       882        785        97        12,36 %
069 SF-Caravan Lohenpyrstö ry 798        737        61        71        63        8          -       -       869        800        69        8,63 %
031 SF-Caravan Kainuu ry 795        766        29        70        74        4-          -       -       865        840        25        2,98 %
043 SF-Caravan Länsi-Pohja ry 762        761        1          60        59        1          -       -       822        820        2          0,24 %
019 SF-Caravan Raahentienoo ry 742        750        8-          50        51        1-          -       -       792        801        9-          -1,12 %
033 SF-Caravan Keski-Uusimaa ry 742        737        5          28        29        1-          1       2      1-          -       771        768        3          0,39 %
044 SF-Caravan Rauman seutu ry 702        705        3-          46        52        6-          3       1      2          -       751        758        7-          -0,92 %
077 SF-Caravan Rutusakki ry 621        606        15        106      102      4          3       3      -       -       730        711        19        2,67 %
015 SF-Caravan Peräpohjola ry 633        647        14-        52        53        1-          -       1      1      -       686        701        15-        -2,14 %
048 SF-Caravan Kouvolan seutu ry 611        627        16-        48        49        1-          1       1      -       2      2      -       662        679        17-        -2,50 %
049 SF-Caravan Nurmijärvi ry 570        545        25        26        25        1          1       1      -       -       597        571        26        4,55 %
024 SF-Caravan Suupohja ry 552        548        4          38        36        2          5       1      4          1      1      -       596        586        10        1,71 %
002 SF-Caravan Forssan Seutu ry 541        518        23        46        45        1          -       1      1      -       588        564        24        4,26 %
053 SF-Caravan Sisä-Savo ry 515        496        19        57        55        2          -       -       572        551        21        3,81 %
013 SF-Caravan Väst-Nyland rf 467        460        7          64        60        4          1       1      -       -       532        521        11        2,11 %
042 SF-Caravan Loimaan Seutu ry 479        454        25        42        42        -       7       8      1-          -       528        504        24        4,76 %
041 SF-Caravan Liedon Seutu ry 440        413        27        59        53        6          9       9      -       -       508        475        33        6,95 %
047 SF-Caravan Raision seutu ry 437        430        7          57        53        4          1       1      -       -       495        484        11        2,27 %

 Varsinainen jäsen  Rinnakkaisjäsen  Kunniajäsen  Vapaajäsen  Kaikki yhteensä 

SF-Caravan ry:n jäsenmäärät 31.12.2021  - Pirkanmaa yhä suurin liiton jäsenyhdistys
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RS Huollolla on oma huoltotiimi 
hyötyajoneuvoille = koskee myös
matkailuautoja

MATKAILUAJOEUVOJEN HUOLTOPALSTA

Jouko Kinnunen

RS Huolto palvelee hyvin myös karavaanareita, toteaa Jarno Savolainen

Sarankulmassa, Nuutisarankatu 6:ssa 
sijaitsee karavaanareitakin kiinnostava 

huoltoliike RS Huolto Oy. Yritys huoltaa 
ja korjaa pääasiassa henkilöautoja, mutta 
heillä on myös hyötyajoneuvoihin erikois-
tunut tiimi, jossa työskentelee viisi henki-
löä. Yritys on kasvanut viimeisen 13 vuo-
den kuluessa kolmen hengen yrityksestä 
peräti 40 hengen huoltokorjaamoksi. 

Yrityksen perustivat Jarmo Savolainen ja 
Petteri Lehto, jotka ovat yrityksen alusta 
alkaen  lähteneet asiakaslähtöisyys edellä 
palveluaan parantamaan. Huollon ajanva-
rauksen voi tehdä netissä tai soittamalla. 
Asiakkaalla on mahdollisuus mm. vuok-
rata huollon ajaksi sijaisauto edulliseen 29 
euron hintaan/pvä tai vuokrata auto pi-
demmäksikin ajaksi. Palveluvalikoimaan 
kuuluvat myös autojen pesu ja puhdistus-
palvelu. Mainittakoon, että RS Huollolla 
on tarjota 26 sijaisautoa ja 5 pakettiautoa, 
jotka haastattelupäivänäkin olivat kaikki 
asiakkaiden käytössä. Yrityksen palvelui-
hin kuuluvat määräaikaishuollot ja kor-
jaukset. Myös kolarikorjaukset ja matkai-
luajoneuvojen kaasujen koeponnistukset, 
jääkaappien huolto ja muut matkailuajo-

neuvojen huolto- ja korjaustarpeet hoi-
tuvat  hyvien yhteistyökumppaneiden 
toimesta RS Huollon kautta. RS Huollon 
huolto- ja korjaustiloissa on käytössä 18 
nosturia ja 5 nosturia hyötyajoneuvoja/
matkailuajoneuvoja varten.

RS Huollolla on Fordin, Skodan ja Suba-
run merkkihuolto, mutta myös muiden 
merkkien huollot onnistuvat. Pitkän ko-
kemuksen ja ammattitaitoisen henki-
lökunnan ansiosta yrityksen suosio on 
jatkuvassa kasvussa ja niinpä nykyiset 
tilat ovat käyneet jo ahtaaksi, mm. hyö-
tyajoneuvojen korjaamo sijaitsee nykyi-
sen naapuritontin rakennuksessa. Uusi 
huoltokorjaamon paikka on jo hankittu 
lähistöltä ja muuttamaan päästään tämän 
vuoden aikana, toteaa yrityksen hallituk-
sen puheenjohtaja Jarno Savolainen. Sa-
malla voidaan lisätä myös henkilökuntaa 
tarpeen mukaan. 

RS Huolto tekee yhteistyötä myös Tredun 
kanssa, jossa perehdytetään opiskelijoita 
autohuoltojen ja korjausten saloihin. Ala 
kehittyy koko ajan ja uuden osaamistar-
peen ovat tuoneet hybridi- ja sähköautot, 

jotka jatkossa vaativat kaikilta alan am-
mattilaisilta uudenlaista osaamista perin-
teisten huoltojen ja korjausten rinnalle 
korjaamoissa.

Vinkkejä matkailuautoilijoille
Jarno Savolainen antaa tämänkin pak-
kastalven vinkiksi kaikille matkailu-
autoilijoille sen, että pakkasaamuna auto 
kannattaa aina esilämmittää ennen ajoon 
lähtöä ja viimasuoja on hyvä pitää autos-
sa, jotta moottori pystyy pitämään oikean 
lämpötilan  ajon aikana. Matkailuauto on 
kuitenkin henkilöautoa huomattavasti 
painavampi ja on tärkeää, että moottori 
käy optimaalisesti monesti pitkiäkin ajo-
matkoja tehtäessä.

Hyötyajoneuvot tarvitsevat omaa erikois-
osaamistaan

Talvella matkailuajoneuvoissa myös jarru-
jen kunto on tärkeä, jotta niiden herkkyys 
pysyy toimivana. Samoin kannattaa tar-
kistaa akun kunto ja moottoriöljyn edelli-
nen vaihtoaika, koska ne kaikki vaikutta-
vat turvallisempaan talviajoon. 

Keskimääräisesti auton huolto onnistuu 
noin viikon varausajalla ja lisäksi yrityk-
sellä on pikahuolto äkillisempiä korjauk-
sia varten. Huoltoja tehdään noin 1 000 
kpl kuukaudessa. 

Lopuksi Jarno Savolainen sanoo RS Huol-
lon tavoitteena on olla joustava, itsenäi-
nen, asiakasystävälliseen palveluun ja 
rehelliseen huoltotoimintaan paneutuva 
pirkanmaalainen, itsenäinen huoltoyhtiö. 
Työt hoidetaan ammattitaitoisesti ja suju-
vasti pitkäaikaisen kokemuksen ansiosta. 
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Kts. tarkemmat tiedot alkutalven ja kevään tapahtumistamme 
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme www.vankkurimannikko.fi, 

Facebook-sivuillamme ja puh.apissa.

Johan on mukavaa
oloa Männikössä: 

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

www.trp.fi 
Terälahdentie 1011, 34260 Terälahti

Renkaiden myynti, rengastyöt sekä 
ajoneuvojen huollot ja korjaukset.

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

TAMPERELAINEN PERHEYRITYS

55 €55 €

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

(max. 3500 kg) määräaikaiskatsastuksen 
päästömittauksineen

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

Tapahtumasuunnitelma alkuvuodelle: 
Hiihtoloma (vko 9) 
– Kevyt päivittäinen ohjelma.

Äitienpäivä
- kahvitus lauantaina
  7.5.2022P ää s iä i ne n  1 5. - 1 8.4.P ää s iä i ne n  1 5. - 1 8.4.

– Orkesteritanssit ja muuta ohjelmaa

Vappu virkistää. Tule
- orkesteritanssit ja vappuhulinaa

Tervetuloa viihtymään
Virroille!
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Kts. tarkemmat tiedot ja ohjelmat tapahtumistamme 
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme 

www.maisansalo.fi, Facebook-sivuillamme ja puh.apissa.

Talvesta ja keväästä 
ilo irti Maisassa

Yhdistyksen pilkkikisa 
26.02.2022
klo 10.00 - 13.00
Sarjat: Naiset, miehet ja nuoret
Ilmoittauttuminen Maisansalon toimistolle 
perjantaina klo 18.00.-20.00 tai lauantai-
na klo 9.00-9.30
Osallistuminen edellyttää alueella 
yöpymistä.

HUOM!  JÄÄVARAUS
Tervetuloa

MAISANSALON PERINTEINEN  

A i ku i sten  O lut p i lk k iA i ku i sten  O lut p i lk k i
SEKÄ LASTEN/NUORTEN 

Pillimehupilkki 
la 05.03.2022  
klo 11.00 - 13.00
Osallistuminen edellyttää lapset/nuoret 
2 kpl pillimehua
Aikuiset 2 kpl oluttölkkiä
Osallistuminen edellyttää alueella yöpymistä.
Kilpailusäännöt paikan päällä.
ilmoittautuminen toimistolle.

HUOM JÄÄVARAUS
Tervetuloa

Pääsiäistanssia 
ja muuta mukavaa
15.-18.4.
Pääsiäisenä tanssitaan 
Pubissa pe 15.04.

 Joonas Erkkilä ja 
Unelma-orkesterin tahdissa.

Vappua juhlitaankin sitten peräti kahte-
na päivänä, nimittäin 29.04. tanssittaa 

orkesteri Regents ja seuraavana 
päivänä 30.04.- siis päiväaikaan 
samainen Regents viihdyttää Vapun 
viettäjiä.

Juhannuksena sitten ”räjähtää” 
orkesterina 

FBI Beat, ja vain alueella yöpy-
vät ovat oikeutettuja Pubiin nauttimaan 
orkesterista ja seurasta.
Kannattaa seurata myös FB:n  ajan-
kohtaista tiedotusta.
Vielä varmistuu myös muunkinlaiset 
tapahtumat, sillä jotain Maisassa tul-
laan järjestämään koko kevään ajan, 
lopulliset suunnitelmat ovat vielä 
muiden tapahtumien osalta kesken. 
Tapaamisiin!

Maisansalossa vietetään 

Hiihtolomaviikkoa 
viikolla 9 eli 28.02. - 
06.03.2022. 

Viikon aikana järjestetään lapsille 
tekemistä ja pientä kisailua. Mutta 
emme unohda myöskään aikuisväestöä, 
nimittäin kisoja myös heille on tyrkyllä - 

Tervetuloa viihtymään Maisan maisemiin

FBI BEAT

REGENTS

JOONAS ERKKILÄ 
JA UNELMA

VAPPUVAPPU
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PUHEENJOHTAJA                                    MATKAPUHELIN         SÄHKÖPOSTI
Heikki Lahtinen     040 553 4871          heikkilahtinen71@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Harri Huhtala                  044 980 3001                            harrihuhtala1@gmail.com

SIHTEERI
Irkka Kihlström                                          050 524 8857          irkka.kihlstrom@luukku.com

TALOUDENHOITAJA
Heli Schroderus     050 300 9077              taloudenhoitaja@sfcpirkanmaa.fi

HALLITUS
Taina Hanhinen     040 508 3692                           taina.hanhinen@saunalahti.fi
Joni Hietala                    045 601 1582                       jonikhietala@gmail.com
Harri Huhtala                  044 980 3001                            harrihuhtala1@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871          heikkilahtinen71@gmail.com
Pekka Olsson                                                            0400 636 275          olsson.pekka@gmail.com   
Timo Vaahto     0400 567 390          timo.vaahto@gmail.com
Tuukka Seijari     045 840 3551                            tuukka.seijari@gmail.com
Pasi Sivula     0400 562 906          pasi.sivula@lalopoint.fi
Pentti Wallenius      0400 636 685          pentti.wallenius@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Olavi Helander     050 555 0368          toimisto@maisansalo.fi
Raine Soutolahti     050 547 8765          toimisto@maisansalo.fi
Vastaanotto     050 4123 123          vastaanotto@maisansalo.fi

VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Tuula Aronen     050 464 6646          toimisto@vankkurimannikko.fi
Matti Mäkelä     050 555 0369          toimisto@vankkurimannikko.fi
Vastaanotto     043 214 0014          vastaanotto@vankkurimannikko.fi

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
/PICA-VIESTI /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 

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

OMAT ALUEEMME:

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

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

www.sfcpirkanmaa.fi

Yhteystiedot

HALLITUS V.  1.1.2022 
ALKAEN

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sf.caravan.app
iOS: https://apps.apple.com/fi/app/sfc-pirkanmaa/id1566975008?I=fi

PuhelinApp:
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PARASTA
     ON HYVÄ
  MATKA.

Meillä on jo kevät mielessä ja huima valikoima uusia ja
käytettyjä matkailuautoja ja -vaunuja tarjolla. Tutustu
niihin netissä ja hanki unelmiesi matkailuajoneuvo nyt.
www.caravanlandia.fi

Edustamme seuraavia merkkejä:

Toimipisteemme
Kokkola: Kahvitie 40
Lempäälä: Pitkäkurunkuja 5

Uusi Lempäälän toimipisteemme avaa 
ovensa 4.3.2022 Ideaparkin läheisyydessä. 

Avajaisia vietetään viikolla 12, ja luvassa 
on kovia kevättarjouksia! Lisää tietoa 

verkkosivuiltamme www.caravanlandia.fi

MYYNTI
Anton Tokola
040 575 9972

MYYNTI
Kristian Niemi
050 352 1177

MYYNTI
Eerik Koskelo
050 305 2207

MYYNTI
Emil Westman
040 575 4024

MYYNTI
Janne Luokkala
040 561 7744

OSTOT
Antti Tokola
040 412 8748


