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1/8 sivua 90 x 65 mm
1/4 sivua 90 x 135 mm
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

JÄSENMAKSUT 2022
- 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 24.1.2022 ALKAEN:
Päätoimittaja
Jouko Kinnunen
Rongankatu 4 D 96
33100 Tampere
puh. 0500 737 911
Ilmoitukset
Reijo Nurminen
Puh. 041 533 8838
Sivunvalmistus:
Ideatutka Oy/Jouko Kinnunen
Puh. 0500 737 911
Ilmoitukset ja juttumateriaalit:
Sähköisesti: jouko.kinnunen@ideatutka.com
Muut aineistot: Jouko Kinnunen,
Rongankatu 4 D 96, 33100 Tampere
Tiedotustoimikunta:
Jouko Kinnunen (pj.)
Tapio Leppämäki
Pasi Sivula (Web master), sivustojen päivitys
Seija Vaahto
Webmaster/nettiaineistot:
Pasi Sivula
Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.

Jäsenhinta e
Aluemaksu 1.1.-31.12.
23 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
-min. 2 e
Lämmityssähkö
.
ei tarjolla

Ei-jäseniltä e
46 e/vrk
50 e/vrk
0,38 e/ kWh
-min. 4 e
ei tarjolla

Perhesauna

15 e/tunti

30 e/tunti

Kaasu 11 kg.
Kaasu 5 kg

32 e *)
23 e *)

39 e *)
30 e *)

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

Painopaikka:
Grano Oy
Painosmäärä: 6 000 kpl
Osoitelähde:
SF-Caravan Pirkanmaa ry jäsenrekisteri
Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2022:
N:o 1 ilm. to 17.02. aineisto pe 21.01.2022
N:o 2 ilm. to 25.05. aineisto pe 29.04.2022
N:o 3 ilm. to 15.09. aineisto pe 26.08.2022
N:o 4 ilm. to 15.12. aineisto pe 19.11.2022
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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SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus ja
Pica-viestin toimitus toivottavat
mukavaa kesää ja hyviä kesälomareissuja
kaikille lukijoillemme ja
yhteistyökumppaneillemme!

Heikki Lahtinen

Puheenjohtajalta
Kesän matkailut mielessä

T

ulevan kesän odottelu on ajankohtaista ja melko sekavissa tilanteissa
sitä odotellaankin. Sota Ukrainassa ja
kallistuvat kustannukset voivat heikentää
matkailun muuten hyviä näkymiä. Tämä
kallistuminen on näkynyt selkeämmin
myös meidän karavaanareiden polttoaineen sekä kaasun hinnoissa.
Omilla alueillamme Maisansalossa ja
Vankkurimännikössä pystyy kyllä käymään, vaikka kauemmas ei lähtisikään.

Apista löytyvät sekä nettiin että Facebookeihin tulevat tapahtumailmoitukset ym.
molemmilta alueilta. Hyvä apu kesän retkiä suunniteltaessa.

seen ja sen rakennuksiin sekä esitimme
toiveemme ja kiinnostuksemme viereisen
peltoalueen mahdolliseen lisämaahankintaan yhdistyksellemme.

Molemmilla alueilla on paljon tekemistä
ja myös lähialueilta löytyy monenlaisia
harrastusmahdollisuuksia. Tervetuloa tutustumaan omien alueidemme tarjontaan,
ja ennen kaikkea myös te, jotka alueillamme harvemmin olette poikenneet.

Yhdistyksen tuleva vuosikokous pidetään
Murikassa 1.10.2022. Muistattehan, että
yhdistyksemme sääntöjen mukaan uusien
hallitusehdokkaiden pitää ilmoittaa hallitusehdokkuutensa 60 päivää ennen vuosikokousta eli 2.8.2022 mennessä.

Maisansalon mittavat investoinnit vierasja kausipaikkojen parantamiseen ja lisäämiseen sekä paineviemärin rakentaminen
alakentälle parantavat alueinframme palveluita ja osaltaan lisäävät kiinnostusta
alueeseemme.

Yhdistys on nyt virallisesti maksanut
Vankkurimännikön ostosta johtuvan
lainansa pois eli alue on nyt täysin oma.
Kiitos kuuluu myös Vankkurimännikössä
viihtyville vieraille ja kausipaikkalaisille,
jotka tämän investoinnin ovat taloudellisesti mahdollistaneet laina-aikavuosien
varrella.
Pääsiäislauantaina 15.4.2022 oli Vankkurimännikössä asian tiimoilta pieni juhlatilaisuus, jossa kakkukahvit tarjottiin ja
puheitakin pidettiin. Toinen Vankkurimännikön aluevetäjä Tuula Aronen lausui
avaussanat, yhdistyksen tervehdyksen toi
puheenjohtaja Heikki Lahtinen, alueen
historiasta ja ostosta kertoi SF-Caravan
ry:n liittohallituksen varapuheenjohtaja
Harri Järveläinen ja Virtain kaupungin
terveiset toivat kaupunginjohtaja Henna
Viitanen ja elinvoimapäällikkö Tiina perämäki.
Kaupungin edustajille suuri kiitos, kun
tulivat juhlistamaan tilaisuuttamme. Samalla käynnillä teimme kaupungin edustajien kanssa tutustumiskierroksen aluee-

Kesä ja kärpäset tulevat, joten otetaan
tämä kesä riemuiten vastaan ja juhlitaan
sekä rentoudutaan hyvässä hengessä. Tulkaa rohkeasti jutustelemaan, kun tavataan.

Vankkurimännikössä hieman pienemmillä panostuksilla korjataan saunan lauteita, Patosen perhesaunaa ja rakennetaan
suihkutiloja Huvikummun alakertaan.
Myös koronan aikana melko pannassa
olleet yleisötapahtumat hyvine orkestereineen ovat avautuneet jälleen ja saaneet
jo paljonkin kiitosta sekä asiakkailtamme
että omilla somepalstoillamme. Tulevat
treﬃt monipuolisine kesän ohjelmineen
odottavat. Tästä on hyvä jatkaa.
Muistattehan ladata kännykkäänne puhelin apin, jotka löytyvät seuraavista
osoitteista:
Android: https://play.google.com/store/
apps/details?id=sf.caravan.app
iOS: https://apps.apple.com/fi/app/sfcpirkanmaa/id1566975008?I=fi

Hyvää ja sopuisaa kesää!
Terveisin puheenjohtaja
Heikki Lahtinen
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Maisan
kuulumisia
Lunta,lunta...
Ei varmasti monikaan olisi uskonut, jos
joku olisi kertonut, miten paljon lunta sataa tänä talvena. Mutta niin vain kävi, että
lunta tuli, ja tuli lisää ja tuli lisää...
Aurausporukalla riitti töitä ja lumikinokset kasvoivat. Ei voi kuin kiittää heitä.

Uusittu pubin keittiö

Pubin keittiöremontti saatiin käyntiin ja
tehtyä. Tulos on loistava. Joten myös näille
toteuttajille iso kiitos. Kyllä nyt kelpaa Katin ja kumppaneiden työskennellä siellä.

Miesten pilkkikisojen palkitut

Naisten pilkkikisojen palkitut
Ja sitten koittikin pääsiäinen
On hanget korkeat nietokset…. siis edelleen lunta satanut. Mutta pääsiäisen aikana koettiin ihme: aurinko näyttäytyi ja
suosi pääsiäisen viettäjiä.
Alueen auramiehet tekivät hartiavoimin
töitä, tehdäkseen vierailijoille paikkoja. Ja
hyvä niin, sillä vierailijoita tulikin todella
paljon.

Lasten pilkkikisan voittaja Ella Lassila
isovanhempiensa Minnan ja Jyrin kanssa

Meidän todelliset aarteet: grillillä työskentelevät Kati Järveläinen ja Elina Niiranen. Kyllä on herkulliset tuotteet Maisan
grillissä

jille onnittelut.

Pilkkikisat

Ella Lassila 3 v pilkki ihan itse oikean
kalan. Hilla ja Inka Hietala, sekä Konsta
Laakkonen pilkkivät myös, mutta saalis
jäi puuttumaan. Ei hätää jokainen lapsi palkittiin, ja Ellalle annettiin ekstrana
karkkipussi.

Pilkkikisoissa oli kiitettävästi osallistujia.
Ja sääkin suosi. Lauantaina 26.02. pilkittiin niinsanotusti tosissaan.
Voittajaksi miesten sarjassa selvisi ylivoimaisella saaliilla Timo Vaahto 4,596 kg,
2. Timo Mannila 1,392 kg, 3. Risto Rapelo 0,846 kg.
Naisten sarjan voittaja Jaana Näppilä
0,434 kg, 2. Leena Mäkelä 0,048 kg 3.
Kati Tamminen 0,038kg.
Jokaiselle kiitos osallistumisesta ja voitta-
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05.03. oli sitten Lasten pillimehu-pilkki,
sekä aikuisten olut-pilkkikisa.

Aikuisten olutpilkin voittajaksi selvisi
Reima Pinomäki 8:lla kalalla, mikä myös
oli ylivoimainen voitto, koska toiseksi sijoittunut Risto Rapelo sai 3 kalaa ja kolmas Timo Vaahto 2 kalaa.
Kiitos jokaiselle osallistujalle ja onnittelut
voittajalle.

Perjantai-iltana Pubissa soitti Joonas Erkkilä ja Unelma-orkesteri. Ja orkesterin
nimi, Unelma, kyllä piti paikkansa, sillä
ihan unelmaa oli heidän musiikkinsa. Ja
illan päätteeksi heidät taputettiin vielä uusinnalle. Huippua!
Grillissä Katilla ja Elinalla riitti töitä,
ruokailijoita oli runsaasti.
Lapset koristelivat virpomisvitsoja, ja tekivät hienoja maalauksia alueelle nähtäväksi.
Lauantaina lapsille Petra teki upeita kasvomaalauksia, ja sitten Anneli ja Matti
kiersivät noitakulkeena lasten kanssa alueella.
Päivällä aikuiset heittivät mölkkyä.
Illalla pubissa laulettiin karaokea, sekä
laulajia että yleisöä oli kiitettävästi.
Ja jälleen illalla grilli auki, Kati ja Elina
töissä, iso kiitos heille, sillä taas ruokailijoita riitti.
Sunnuntaina vielä lapsille järjestettiin
pientä kisailua.

Maisan
kuulumisia

Pitkänperjantain tanssit hoiteli Joonas Erkkilä & Unelma tyylikkäästi täydelle tuvalle

Petra teki lapsille hienoja
kasvomaalauksia

...ja lapset askartelivat virpomisvitsoja

Mukana lasten renkaanheitossa ja hernepussin heitossa olivat: Konsta, Hilla,
Inka, Aurora, Neela, Eveliina, Ava, Jenna, Saara, Aslak, Lilja, Julius, Lassi ja
Neea. Kaikki olivat erinomaisia kilpailussa, joten jokainen palkittiin. Kiitos hienosta osallistumisesta.
Hienojen Pääsiäisjuhlien jälkeen alueelle
on tullut kaivinkone, ja uusien paikkojen
teko alkoi. Niinsanotulle alapellolle tulee
pitkille yhdistelmille uusia paikkoja sekä
lisää kausipaikkoja. Samoin raivaaminen traktorihallin läheisyyteen tulee uusi
paikka peräkärryjen ja veneiden säilytykseen. Työt aloitettiin tietenkin heti aamuseitsemältä.
Kati Järveläinen ja Elina Niiranen pitivät
huolen miesten kahvituksesta sekä ruokailusta.

Lasten pääsiäiskilpailun osallistujat

On tää hienoo hommaa!!! Ja jokainen,
joka vaan haluaa mukaan hyvähenkiseen
talkooporukkaan, on tervetullut.

Aikuisten
mölkkyä Pääsiäisenä. Kisan
voitti Katariina
Laineinen
Kasvomaalauksia

Maisan
perinteinen
olutpilkki
5.3.22 Joni
Hietalan
tyylinäyte
valmiiksi numeroiduilla
ja arvotuilla
avannoilla
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Ajankohtaista tietoa Maisansalon investointihankkeiden
tilanteesta toukokuussa 2022

Vanhoja karavaanipaikkoja entisöidään ja uusia rakennetaan

T

ätä katsausta kirjoittaessani ollaan
vielä toukokuun alkupuolella (6.5).
Tämä kevät on ollut haasteita täynnä.
”Takatalvi” on vaikeuttanut töiden aloittamista. Meille tuli myös lisäprojekti Tampereen Sähköverkko Oy:n (myöhemmin
TSV) sähköliittymän muutostöiden/poistamisen osalta. Lisäksi hinnat, ja sitä kautta kaikki kustannukset ovat tänä keväänä
aivan eri tasolla kuin investointibudjettia tehdessä viime kesän lopulla. Kaikki
varmaan tietävät, mitä on tapahtunut
materiaalien hinnoille Ukrainan sodan
alkamisen jälkeen. Hinnat nousevat niin
nopeasti, että hintatakuita ei saada kuin
viikoksi kerrallaan. Tämä aiheuttaa paineita pysyä sovituissa investointibudjettiraameissa.
Hallituksessa päätimme, että investoinnit
viedään tänä vuonna kuitenkin sovitusti
läpi. Olimme jo tehneet aikataulut valmiiksi ja sopimukset (kalustovaraukset)
ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa. Investointi rahoitetaan yhdistyksen kassasta
eli lainaa ei olla haettu näihin projekteihin. Tarkkailemme kustannuksia ja jos
ylityksiä budjetoituun tulee, niin ne hoidetaan siten, että kassavirtaongelmia ei
yhdistykselle tule.
Vieras- ja kausipaikoista työ lähtee käyntiin alapellolta sekä alakentältä. Vieraspaikat (ala- ja yläkenttä) on tarkoitus saada
valmiiksi juhannukseksi. Alapellolle (lähellä nykyistä peräkärryjen säilytyspaikkaa) saamme 5 uutta vieraspaikkaa pitkälle kalustolle. Alapellolle tulee lisäksi n. 20
uutta kausipaikkaa. Peräkärryille ja traile-
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reille raivataan uusi säilytyspaikka traktoritalleja vastapäätä olevaan metsikköön.
TSV purkaa meidän toisen sähköliittymäpisteen (alapelto). Tulemme olemaan jatkossa yhden liittymän (mittarin) perässä.
Tämä tarkoittaa ylimääräistä (budjetoimatonta) investointia alueemme sähköverkkoon. Saimme TSV:n kanssa sovittua,

Johtoa kuoppaan!
että he tuovat meille omalla kustannuksel
laan uuden sähkökeskuksen huoltorakennuksen (toimisto) viereen. Siitä meidän
on asennettava syöttökaapeli alapellolle
sinne hankittavaan keskukseen. Koska alapellolta häviää sähköliittymä, niin
joudumme tämän johdosta muuttamaan

aluesähköverkkoamme vastaamaan uutta tilannetta.
Tulemme myös rakentamaan alapellolle (kesä WC) viereen jätevesipumppaamon. Nykyiset lokasäiliöt poistetaan ja
ne myydään eteenpäin. Näin toimien
tulemme säästämään myös jokaviikkoisen säiliöiden tyhjentämisestä johtuvan
kustannuksen (1 000€ /kk/kesäaika) Paineviemäri tullaan asentamaan samaan
kaivantoon syöttökaapelin kanssa. Kaivantoon tullaan asentamaan myös painevesiputki, jolla saadaan turvattua riittävä
paine kesäveden saantiin alapellolla ja
muualla verkossa. Tähän olemme budjetoineet yht. 20 000 €. Anoimme alueen
kehittämistä varten liittohallitukselta
5 000 € (maks.) avustusta ko. projektiin,
joka meille myös myönnettiin.
Toivon, että Pica-viestin ilmestyessä
meillä on uudistetut ja ajanmukaiset sekä
turvallisuuskriteerit täyttävät vieraspaikat hyvää vauhtia valmistumassa. Toivon
myös, että muut em. työt ovat edenneet
suunnitelmien mukaan ja valmistuvat aikatauluissaan.
Asiaan liittyvät tai muut mahdolliset kysymykset voi osoittaa allekirjoittaneelle.
Oikein Hyvää ja Aurinkoista sekä Lämmintä Caravan-kesää kaikille!!!
Remonttiterveisin
Harri Huhtala
varapuheenjohtaja
SF-Caravan Pirkanmaa ry
puh. 044 980 3001
s-posti: harrihuhtala1@gmail.com

Caramba-kausi 2022 alkanut
Caramba 3. osakilpailu
Vankkurimännikössä 13.8.2022

- Mamma mia!
- testaa taitosi
ja koeaja
Caramba!
C

aramba on matkailuvaunuyhdistelmän ja
matkailuauton käsittelystä kinnostunelle
karavaanareille tarkoitettua kilpailutoimintaa.
Matkailuautolla ajettaessa on käytössä sama
rata ja samat säännöt kuin vaunuyhdistelmällä.
Jokainen kilpailija ajaa omalla autolla.
Caramba cupissa kilpaillaan miesten, naisten,
nuorten, aloittelijoiden ja ikämiesten sarjassa.
Nuorten sarjassa ikäraja on 25 vuotta ja ikämiessarjassa 65 vuotta. Aloittelijoiden sarjassa
saa kilpailla kaksi vuotta, mutta yleiseen sarjaan
on mahdollista siirtyä aikaisemminkin.
SM-kilpailussa on miesten, naisten, nuorten ja
ikämiesten sarja. PM-kilpailuissa on miesten,
naisten ja nuorten sarja.
CARAMBA CUP
Neljä osakilpailua käsittävään Caramba cupiin
voivat osallistua kaikki SF-Caravanin jäsenet. Caramba cupin lopputuloksissa huomioidaan kolme parasta kilpailua. Kilpailuun osallistumalla
saa kokemusta carambakuvioiden ajamisesta ja
kuviot harjoittelemalla saa varmuutta yhdistelmän ja matkailuauton käyttäytymisestä, mistä
on hyötyä myös jokapäiväisessä liikenteessä.

Kilpailussa ajetaan kaksi erää, joissa on kolme
ratakuviota erää kohti. Jokainen kilpailija ajaa
omalla autolla. Kilpailussa käytettävä vaunu on
yksiakselinen, leveydeltään 2,05-2,35 metriä
ja kokonaispituudeltaan 6,00-7,20 metriä.
Matkailuauton on oltava pituudeltaan vähintään 6,50 metriä. Peruutuskameran käyttö on
kiellettyä, eikä retkiautolla ajoa sallita.
1. osakilpailu ajettiin 30.4. Tuurissa, leirintäpaikkana Karavaanarialue Onnela. Ehdolla
olivat kuviot 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 21.
2. osakilpailu ajetaan 11.6. Vihdissä, leirintäpaikkana Pääkslahden leirintäalue. Ehdolla
olevat kuviot: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16.
3. osakilpailu ajetaan 13.8. Virroilla, trefﬁpaikkana SF-Caravan Vankkurimännikkö. Ehdolla
olevat kuviot: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 20.

SM-kilpailut ajetaan syyskuussa. Tarkempi
ajankohta ja paikka on vielä avoin.
Suomenmestaruuskilpailu on samalla karsintakilpailu vuoden 2023 Pohjoismaiden mestaruuskilpailuun, mikä ajetaan Norjassa.
PM-kilpailut ajetaan Pohjoismaisten
Karavaanipäivien yhteydessä Ruotsin Falunissa
6.-10.7.2022.
Kilpailuajankohdat päivitetään karavaanarit.ﬁ
-sivuston Caramba-sivulle niiden varmistuttua.
Lisätietoja carambaharjoittelusta saat yhdistyksesi ajotaitotoiminnasta vastaavalta henkilöltä
sekä liiton caramavastaavalta Olof ussmanilta:
olof.bussman@karavaanarit.ﬁ, puh. 050 569
1511.

4. osakilpailu ajetaan 3.8. Kokemäellä, trefﬁpaikkana SF-Caravan Pitkäjärvi. Ehdolla olevat
kuviot: 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19.
Pica-viesti 2/2022
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MATKAILUAJONEUVOJEN
VAURIOKORJAUKSET

JOS MATKAILUAJONEUVOLLE
SATTUU TAPATURMA
KORJAAMME SEN KUNTOON!
• Vahva kokemus matkailukaluston
erilaisten pintamateriaalien korjaamisesta
• Korjaamme niin kohokuviopinnat
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 kaikille vakuutusyhtiöille.

Janglas Oy
Asentajankatu 2 33840 Tampere
phone: +358400896996
info@janglas.fi
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AVOINNA:
MA - PE 8:00 - 16:30

MAISA
Country Bistro Maisansalo

Terassilla mehevät burgerit ja pihvit
Sunnuntaisin Saaristobrunssi
Olemme avoinna päivittäin 1.6.22 - 7.8.22
03-3789700 www.restaurantmaisa.fi
myynti@restaurantmaisa.fi

Tervetuloa!!
• 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 8-17, pe 8-16, (la sulj. kesä-elokuu)
www.kymppikatsastus.fi

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N HALLITUS 2022

Vas. Tuukka Seijari, Timo Vaahto, Pasi Sivula, Heikki Lahtinen (pj), Taina Hanhinen, Harri Huhtala (varapj), Joni Hietala,
Pekka Olsson ja Pentti Wallenius
Pica-viesti 2/2022
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Männikön
kuulumisia
PÄÄSIÄISEN TALKOITA JA
TOHINOITA

Aina kun Männikössä tapahtuu, niin
paikalla on yksi Seijari. Jokke lauteiden
valmistamisessa.

Rentola sai vauhdilla uudet lauteet.
Kokoamassa Reino ja Jarmo

Lauantaina aamulla Takkatuvan kentällä
kisailtiin koko perheen voimalla, jumpattiin, ja pääsiäisnoidat paistoivat makkaraa. Virpomiskulkue lähti iltapäivällä
Huvikummulta, ja lenkki kesti useamman
tunnin. Kansan käsi oli karttuisa, kun saadut makeiset tasattiin.

Vankkurimännikössä on purettu Huvikummun entinen sauna uusien suihkutilojen rakentamiseksi. Kellaritilan tyhjäämiseen oli varattu pari päivää, mutta
urakka hoitui päivässä. Virtaa täynnä olevia kintaita oli niin paljon, että jatkuvalla
syötöllä tuli tyhjiä muovilaatikoita kellariin, ja kuljettimella nostettiin tavara ulos.
Kuormaajalla purkutavaran matka jatkui.
Seuraavana paikalle tulevat lattian tekijät.

Ilta jatkui levymusiikilla, ja lomassa järjestettiin pääsiäisbingo, ja Leppiksen vetämä tietovisa. Paula S:n laatimiin, osin
visaisiin kysymyksiin ei löytynyt yhtään
”kaikki oikein” -olevaa vastausta. Vaikka kännykät olivat ahkerassa käytössä.
Mutta kysymyksiä tuli siihen vauhtiin,
ettei kaikkea ehtinyt googlata. Kaikkiaan
osallistujia oli 11 tiimiä, joissa oli noin 40
henkilöä. Eniten pisteitä keräsi tiimi Erkki, Päivi ja Jussi.

Rakentajaporukka sai lisätöitä, kun kevätmyrsky katkaisi saunarannasta männynlatvan, joka putosi tupakkakopin päälle.
Pääsiäisen vietto alkoi torstaina saunoen
ja illalla oli karaokea. Perjantaina lapset
askartelivat virpomisen tarvikkeita. Iltapäiväkahvituksen aiheena oli ”Alue on
yhdistyksen oma, viimeinenkin lainaerä
on maksettu”.
Kakkukahvien lomassa alueisäntä Tuula
Aronen esitti tervehdyksen, yhdistyksen
puheenjohtaja Heikki Lahtinen kertoi nykyhetkestä, entinen puheenjohtaja Harri
Järveläinen muisteli kauttaan, ja Virtain kaupungin edustajat esittivät oman
tervehdyksensä. Illan pääsiäisrytmeistä
Huvikummulla vastasi Ari Tamminen &
Narrit.

10 Pica-viesti 2/2022

Sunnuntai jatkui lasten mölkyllä, arpajaisilla ja aikuisten Mölkkycupin 1. osakilpailulla. Pääsiäisen aikana yöpyjiä oli
70 – 105 asuttua yksikköä vuorokaudessa.
Heistä 21 jäi alueelle juhlapyhien jälkeen.

Kevätmyrsky katkaisi saunarannasta männynlatvan ja mökkiin tuli kattoremontti

Noidat makkaranpaistossa

Tietovisassa tarkkana

VAPPU
Männikön vappuhulinat alkoivat perjantaina saunoen ja levy/karaoketansseilla.
Lauantaina toimistolla oli munkki-, kahvi- ja simatarjoilu. Illan tahdit Huvikummulla tarjoili Taxi Drivers. Sunnuntaina
lasten mölkyn jälkeen aikuisten mölkyn
toisen osakilpailun voiton vei Pasi Sivula
siirtyen sarjakärkeen.

Pääsiäisbingon vetäjät

Männikön
kuulumisia

Noidat tekivät välilaskun Männikön
toimistolle

Ensin harjoiteltiin virpomista

Ja sitten virvottiin

Välillä joillain vaunuilla oli rantatontti

Arpajaisissa on aina tunnelmaa

Pasi Sivula voittoheitossa

Vapun menu: simaa ja munkkirinkeleitä
Pica-viesti 2/2022
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Männikön
kuulumisia
Männikön höntsääjät pääsiäisturnauksessa Kisapirtillä

Höntsääjät ryhmäkuvassa

Kuutamon loistetta riihen illanvietossa
päivän päätteeksi
Höntsääjät venyttelemässä ennen treeniä

K

eväisiin pääsiäiskeleihin saimme hienosti Männikön höntsääjätkin saapumaan Vankkurimännikköön pelailemaan
lentopalloa. Omien kenttien vielä ollessa
lumen peitossa, varasimmekin Virtain Kisapirtin turnausta varten.
Olemmekin jo useamman kerran pelailleet turnauksia pitkin vuotta, hyödyntäen
hyvää hallia vain muutaman kilometrin

päässä Männiköstä.
Kaikille lukijoille tiedoksi, että kisapirttiä voi varata netin kautta ja on edullinen
vaikka sulkapallon, tenniksen tai lentopallon pelaamiseen. Jotta pääsiäinen ei
olisi ollut pelkkää virpomista ja munien
syömistä, höntsäiltiin pelit lauantaina 22
pelaajan voimin, 3 tunnin ja neljän joukkueen yhtäjaksoisena urakkana.

Palkintona oli kaikille illanvietto riihellä
porukassa ja illan tummetessa ei voinut
kuin ihailla kuutamoa loisteellaan.
Tästä on erittäin hyvä jatkaa ja innolla
odotella kenttien sulamista. Kiitos vielä
höntsääjille ja toivottavasti jo vapun jälkeen päästäisiin laittamaan verkot
paikoilleen :)
Taina Hanhinen

Tutustu matkailuajoneuvoihimme meillä:

Avoinna ma-pe 6-21, la-su 8-21

Aamiainen ja lounas
• matkailuautot • matkailuvaunut
• varusteet ja varaosat • huollot
Oletko myymässä vaunuasi? Ota yhteyttä:

p. 050 4311100 • www.botniacaravan.fi
Katsastustie 2, Kauhajoki • botniacaravan@gmail.com
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noutopöydästä joka päivä.

Vankkurimännikkö on nyt yhdistyksen oma.
Kahvitilaisuus sen kunniaksi

P

itkänäperjantaina 15.4.2022 vietettiin
Vankkurimännikössä paitsi pääsiäistä,
myös iloittiin siitä, että SF-Caravan Pirkanmaa ry oli suorittanut viimeisenkin
lainaeränsä ostaessaan Vankkurimännikön 10 vuotta aikaisemmin eli nyt alue on
yhdistyksen ikioma.

Tilaisuutta juhlistettiin kahvitilaisuudella
ja pienimuotoisella juhlalla Huvikummussa. Kunniavieraiksi saapuivat tilaisuuteen Virtain kaupunginjohtaja Henna
Viitanen ja Virtain elinvoimapäällikkö
Tiina Perämäki. Tilaisuuden avasi Vankkurimännikön toinen aluevastaava Tuula
Aronen, jonka jälkeen Männikön historiasta kertoili yhdistyksen pitkäaikainen
puheenjohtaja Harri Järveläinen. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Heikki
Lahtinen palasi puheessaan tämänhetkiseen tilanteeseen ja myös sivusi tulevia
yhdistyksen suunnitelmia. Tämän jälkeen
puheenvuoro annettiin Virtain kaupunginjohtaja Viitaselle ja elinvoimapäällikkö Tiina Perämäelle. He puheessaan
arvostivat Vankkurimännikköä hyvänä
matkailuetappina ja majoitusmahdollisuutena tutustua Virtain kaupungin tarjoamiin matkailullisiin nähtävyyksiin ja
tapahtumiin. Käymisen arvoisena tutustumiskohteina he mainitsivat mm. Torisevan rotkojärvet ja luontopolun, Virtain
laivarannan ja liikuntapuiston, Virtain
Perinnekylän ja Herraskosken kanavan
sekä Killinkosken Wanhan Tehtaan miljöön sekä Virtain kirkot ja muistomerkit.
He muistuttivat myös siitä, että Virrat on
Suomen juhannuskaupunki ja perinteinen

JuhannusVirrat-tapahtuma järjestetään
Perinnekylässä juhannusaattona. Kaupungin kehityskohteista he mainitsivat
mm. Marttisen saaren kehittämissuunnitelman, perinnekylän sekä laivarannan
ja liikuntapuiston yhdistämisen. Virroilla on matkailijalle myös paljon harrastusmahdollisuuksia, kuten golf, kiekkogolf,
kalastus ym. Kesällä Virroilla on myös
paljon eri-ikäisille suunnattuja tapahtumia.
Matkailun tärkeydestä kaupungille kertoo
myös se, että v. 2017 kaupungin matkailutuloksi laskettiin n. 8,2 M€. Eli yhdistyksemme toimii myös osaltaan Virtain
elinkeinoelämän työllistäjänä, koska kukapa meistä ei olisi Virroilla vieraillessaan
tehnyt kauppareissuja, tankannut tai käyttänyt ravintola- ym. palveluita virtolaisissa yrityksissä. Kirjattiinhan viime koronavuonnakin alueellamme Virroilla 19 217
yöpymisvuorokautta.
Alustavasti keskustelua käytiin myös siitä josko Vankkurimännikön viereinen
peltoalue olisi mahdollisesti myynnissä
yhdistyksen tulevien laajennusmahdollisuuksien kehittämiseksi.
Itse kahvitilaisuus toi Huvikummun salin
täyteen jäseniämme ja herkullisen marjaisa täytekakku kahvin kera teki kauppansa.
Tilaisuudessa luovutettiin vuodeksi myös
v. 2021 Pirkanmaan karavaanariksi valitulle Reino Heinisuolle upea kiertopalkintomalja.

Jouko Kinnunen

Virtain kaupunginjohtaja Henna Viitanen ja elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki

Ennen tilaisuutta keskusteltiin kaupungin
edustajien sekä entisen ja nykyisen puheenjohtajan kanssa sekä Männikön että
kaupungin ajankohtaisista asioista.

Vuoden 2021 Pirkanmaan Karavaanari
Reino Helmisuo vastaanottamassa kiertopalkintoa
Pica-viesti 2/2022
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UUDET
MATKAILUAUTOT
JA -VAUNUT
MEILTÄ
MATKAILUVAUNUT
SEKÄ -AUTOT LEMPÄÄLÄN
MYYMÄLÄSSÄMME
Hyvin varustellut
varustellut CI
CI Elliot
Elliot -matkailuautot
-matkailuautot Ford-alustalla,
Ford-alustalla, Weinsbergin
Weinsbergin retkeilyautot
retkeilyautot ja
ja Knaus
Knaus matkailuvaunut
matkailuvaunut sekä
sekä -autot
-autot
Hyvin
saatavilla Ylöjärven
Ylöjärven myymälästämme
myymälästämme nopealla
nopealla toimituksella.
toimituksella. Autot
Autot saatavilla
saatavilla myös
myös automaattivaihteistolla!
automaattivaihteistolla!
saatavilla

AUTOJA HETI SAATAVILLA!
KYROS DUO

2,2 M-Jet 140 hv
Nyt hintaan

65 802 €
+toimitus

CI KYROS
KYROS 44 ELITE
ELITE
CI
2,3 M-JET
M-JET 140
140 HV
HV
2,3

NYT HINTAAN
HINTAAN
NYT

55 256
256 €
€
55

FIAT DUCATO

2,3 Multijet 160 hv
Lisäpenkit
Nyt uusi ajamaton hintaan

54 900 €
+toimitus

Ford CI
CI Elliot
Elliot
Ford
FORD Ci ELLIOT
65XT 2,0
2,0 TDCI
TDCI
2,0 TDCI 170 hv
65XT
170HV
ALDE
170HV ALDE Nyt hintaan
AUTOM. NYT
NYT 69 449 €
AUTOM.
+toimitus
HINTAAN
HINTAAN

73 900€
900€
73

Knaus 700
700 MEB
MEB
Knaus

Platinuim Selection
Selection
Platinuim

2,3 M-JET
M-JET 140HV
140HV
2,3
autom.
autom.

NYT HINTAAN
HINTAAN
NYT

KNAUS VAN TI 550 MF

Vansation 2,2 M-Jet 140 hv
Automaatti, nyt hintaan

71 259 €

75 900
900 €
€
75
MYYNTI:

+toimitus

Kysy lisää:
lisää:
Kysy
Caravan-myyjä
Caravan-myyjä
Marko Mäkinen
Mäkinen
Marko
0444 999
999 908
908
0444
Vaihto mahdollinen ja erittäin

Vaihto
mahdollinenMiia
ja erittäin
Marko
Mäkinen
Hakala
joustavat rahoitusehdot!
rahoitusehdot!
joustavat
0444Uusien
999908
0400 991
995 900 €
autojen hintoihin lisätään
toimitusmaksu
Uusien autojen hintoihin lisätään toimitusmaksu 900 €

Teollisuustie
(Maskun
halli) 33470
33470
Ylöjärvi
p. 03
03
730I 3993
3993
ark. 9.30
9.30
-17, la
la 10-14
10-14
Areenakatu
12, 37570
LEMPÄÄLÄ
I P. 03
3993
ARK. 9.30-17,
LA 10-14
Teollisuustie
66 (Maskun
halli)
Ylöjärvi
ll 730
p.
730
ll ark.
-17,
www.ysitienauto.fi

www.ysitienauto.fi
10 Pica-viesti
2/2022

@ysitienauto
@ysitienauto

@ysitienauto
@ysitienauto

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

CARAVAN
KIVIRAPPU OY
TUTUSTU TARVIKEVERKKOKAUPPAMME
LAAJAAN VALIKOIMAAN • AVOINNA 24/7

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

www.kivirappu.fi

Kaikkea mitä karavaanari tarvitsee:
markiisit • teltat • grillit • polkupyörät • tuolit • pöydät
• wc-tarvikkeet • sähköjohdot • antennit • valaisimet ym.
Runsas valikoima myös varaosia eri laitteisiin.

Tarjous voimassa 31.7.2022 asti.

Tervetuloa
ruokailemaan!

Herrasentie 14, 34800 Virrat
Soita ja kysy lisää (03) 475 6560 tai 050 558 2485
www.mikontalo.fi

Tarjous voimassa 31.7.2022 asti.

CARAVAN 2022 LAHTI

- Kuljetukset molemmilta alueiltamme

SF-Caravan Pirkanmaa järjestää bussikuljetuksen Caravan 2022 -messuille Lahteen
la 24.9.2022 molemmilta alueilta. Asiasta ja
varauksista tarkemmin lähempänä ajankohtaa nettisivuiltamme, Facebook-sivuiltamme
ja alueiden ilmoitustauluilta.
Pica-viesti 2/2022
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Caravanlandia laskeutui Lempäälään
Jouko Kinnunen

Ostojohtaja Antti Tokola pitää Ideaparkin aluetta todella hyvänä karavaanareiden kohtauspaikkana hyvän sijainnin ja
Caravanlandian ison tontin johdosta, jonne mahtuu tarvittaessa noin 200 matkailuajoneuvoa asiakkaiden tutustuttavaksi

M

aaliskuun lopulla saatiin viettää
jälleen uuden karavaaniliikkeen
avajaisia Pirkanmaalla, kun kokkolalainen, maan suurimman ja monipuolisimma matkailuautojen, retkeilyautojen
ja asuntovaunujen yksittäinen liike, Caravanlandia Oy, avasi Pitkäkurunkuja
5:een Lempäälään Ideaparkin lähettyville toisen liikkeensä. Haastattelimme
asiasta ostojohtaja Antti Tokolaa.
Antti Tokola kertoi, että heillä on edustuksessaan suositut ja perinteikkäät matkailuajoneuvomerkit Dethleffs, Sunlight,
Bürstner ja Hymer. Yrityksen liikevaihto
oli viime vuonna n. 28 M€ ja Antti Tokola uskoo hyvän menekin jatkuvan myös
tänä vuonna, varsinkin uuden Lempäälän
myymälän myötä. Kysyessäni miksi uuden
myymälän paikaksi valikoitui juuri Lempäälä, vastasi Antti Tokola, että Ideapark
sinänsä on hyvä kauppapaikka, todellinen
automyynnin keskittymä, jossa käy satoja
tuhansia ihmisiä vuodessa ja alue tarjosi
riittävän ison tontin tämänkaltaisten, tilaa
vievien ajoneuvojen myyntiin. Myös pari
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Karavaanari voi täydentää varastoaan
myös tarvikepuolen tuotteilla
vuotta aiemmin Caravanlandialla oli alueella ns. kesämyyntipiste, josta jäivät hyvät kokemukset laajentaa täällä toimintaa.
Tällä hetkellä Caravanlandiassa Lempäälässä on henkilökuntaa 14, joista 4 huollon puolella. Huolto-osasto tekee sekä
moottorin (Fiat, Ford, Mercedes Benz)
että matkailuauton asunto-osuuden ja
matkailuvaunun huoltoja ja korjauksia.
Huoltoa varten Caravanlandialla on isot
sisätilat, jonne mahtuu useita matkailuautoja ja vaunuja samanaikaisesti.

Karavaanarius kiinnostaa
Kiinnostus karavaanariutta kohtaan on
lisääntynyt huomattavasti kuluneen koronakauden aikana ja kotimaan matkailun
uskotaan edelleenkin jatkossa kasvattavan
suosiotaan. Nykyisten matkailuautojen ja
-vaunujen sisätiloja tutkittaessa ne alkavat
muistuttaa yhä enemmän pieniä asuntoja
sohvaryhmineen ja makuuhuoneineen.
Myös keittiön varustus on parantunut
isompien jääkaappien, pakastelokeroiden
ja erilaisten liesi- ja uuniratkaisujen myötä. Sisätilojen ratkaisuissa löytyy mitä moninaisempia vaihtoehtoja sekä pariskunnille että lapsiperheille. Matkailuautoissa
takatallit ovat tilavia jopa sähkömopoille,
polkupyörille ja muille vapaa-ajan välineille, joita lomamatkoilla mitä erilaisemmissa harrasteissa käytetään. Talvikäyttöön sopivat matkailuvaunut ja -autot ovat
entistä suositumpia. Myös etätyö mahdollistuu sujuvasti matkailuajoneuvossa.
Myös retkeilyautot ovat nostaneet suosiotaan ketterän kokonsa johdosta. Varsinkin
ulkomaille matkustettaessa kapeilla ka-

Caravanlandian myymälässä on tilaa tutustua moniin vuoden
2022 uutuusmalleihin
duilla ja vilkkaissa kotimaankin kaupunkiympäristöissä retkeilyauto puikkelehtii sujuvasti liikenteessä ja mahtuu mukavasti
parkkiruutuihin. Kaikki riippuu asiakkaan tarpeista:
- siitä mihin käyttöön matkailuajoneuvo tulee. Paikallaan pysyville kausipaikkalaisille ja lapsiperheille suurempi matkailuvaunu on oiva vaihtoehto. Enemmän liikkuville pieni tai keskikokoinen vaunu sopii hyvin pariskunnille ja pienperheille.
Retkiauto taas useammin majoituspaikkaa vaihtaville ja maailmaa kiertäville. Jokaiselle löytyy sopiva vaihtoehto myös Caravanlandian valikoimista.
Kilpailua ei Caravanlandia pelkää kasvavalla markkina-alueella. Karavaanarius kun sopii kaikenikäisille: yksin liikkuville,
pariskunnille ja lapsiperheille. Karavaanarialueena Pirkanmaa
on suosittu, sillä onhan SF-Caravan Ry:n jäsenyrityksistä SFCaravan Pirkanmaa ry ollut jo vuosia Suomen suurin jäsenyhdistys yli 4 000 jäsenellään. Myös Tampereen seudun keskeinen
sijainti suosii asiakkaita ja tuo heitä muiltakin paikkakunnilta.

Tässä alkuvaiheessakin yrityksen matkailuajoneuvorivistöissä
riittää tutkittavaa yllin kyllin noin 100 matkailuajoneuvon verran

Huoletonta kesää mökille,
matkalle, veneeseen tai vaunuun.

Sebamed Face & Body Wash
täyttöpussi 1000 ml

Sebamed Face & Body
pesuneste 300 ml

Kosteuttava perusvoide
ihanassa kesätuubissa.

Koko perheen klassikkotuote
kätevässä täyttöpussissa.
Liquid ja olive.

Kasvojen ja vartalon päivittäiseen
pesuun, erityisesti kuivalle iholle.
Liquid ja olive.

(39,50/kg)
Norm. 11,25 (56,25/kg)

(16,90/l)
Norm. 21,30 (21,30/l)

(23,00/l)
Norm. 9,50 (31,67/l)

Aqualan L 200 g

7,90

16,90

6,90

Koivu Apteekki
Prisma Koivistonkylä, Lempääläntie 21
Tampere, puh. (03) 312 21100, www.koivuapteekki.fi

Teiskon Apteekki
Sale Kämmenniemi, Aunessalmenkatu 25
Tampere, puh. (03) 378 5585, www.koivuapteekki.fi

Palvelemme: ark. 9–20, la 9–18, su 12–17

Palvelemme: ark. 9.30–18, la 9.30–15.00

MEILTÄ SAAT BONUSTA

Tarjoukset ovat voimassa 31.7.2022 asti.

Myös
verkkoapteekissa!

Avajaispäivinä 21.-27.3.2022 väkeä oli runsaasti tutkimassa
Caravanlandian valikoimia

Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista tuotteista tai palveluista.
Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä eikä verkkokauppaostoista.
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Tapahtumakalenterisuunnitelma
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

KESÄKUU
24.-26.6. Juhannus – Orkesteritanssit,
kokko ja muuta ohjelmaa
24.-26. Juhannus
•
Minigolf-turnaus-kesäkuu
HEINÄKUU
15-17.7. Tikkakisat, 30 v. juhlakisa, jota
korona siirtänyt jo kaksi kertaa
29.-31.7. Super-vkl: Lentopallo- ja saunatapahtuma
•
Petankki -heinäkuu
•
Rompetori -heinä/elokuu
ELOKUU
13.8. Caramba-osakilpailu
•
Rosvopaisti -elokuu
•
Venetsialaiset ja Rannaltaonginta
-elokuu
SYYSKUU
2.-4.9. Venetsialaiset – Pitkä pöytä ja kokko
•
Kisailutapahtuma -syyskuu
•
Aluepalaveri -syyskuu
LOKAKUU.
•
Siivoustalkoot -lokakuu
•
Valojuhla ja Halloween -lokakuu
21.-23.10. Kaamoskemut – Naamiaiset ja
orkesteritanssit
MARRASKUU
11.-13.11. Isänpäivä – Kahvitus lauantaina
JOULUKUU
2.-4.12. Pikkujoulut – Orkesteritanssit
•
Joulupuuro/Itsenäisyyspäivä
/Pikkujoulut - joulukuu
•
Uusi Vuosi – Orkesteritanssit
•

Karaokea lauletaan melkein joka
perjantai (Force majoure -ehdoin)

V
M
M

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!

V
V
M
M
V
M

4 20
€

M
V
M
M
M
M

/plo

Maisan Mainio
GRILLIMAUSTE
75 g

Männikön
GRILLIMAUSTE
75 g

V
M, V
V
M
M, V

M

2 50
€
/plo

Maisan
MERISUOLA
220 g
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Männikön
MERISUOLA
220 g

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

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

Edustamme seuraavia merkkejä:

Kokkola
Myyntiryhmä 050 505 4005
Huolto/Tarvikkeet 050 505 4055

Lempäälä
Myyntiryhmä 050 415 0330
Huolto/Tarvikkeet 050 415 0335
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MYYNTI

Emil Westman
040 575 4024

MYYNTI

Kari Pannula
050 473 7007

MYYNTI

Kristian Niemi
050 352 1177

MYYNTI

Jani Sälelinna
050 464 5837

MYYNTI

Anton Tokola
040 575 9972

MYYNTI

Timo Kirves
050 466 4593

MYYNTI

Eerik Koskelo
050 305 2207

MYYNTI

Mikko Piltonen
050 466 5710

Nro 2/2022

Tiedote
hallituksen
päätöksistä

Ilmoitusasiat
HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ:

Yhdistyksen tuleva
vuosikokous

Yhdistyksen toimisto,
joka sijaitsee Vankkurimännikössä,
siirretään nykyisestä tilasta Huvikummun yläkertaan.

tämatkailun kehitysrahastosta, kyseinen avustus on 5000 € ja se maksetaan kuitteja vastaan.

Tässä yhteydessä rakennetaan myös
paineviemäri alakentälle sekä uudistetaan sähköt.
Paineviemärihankkeeseen olemme
hakeneet ja saaneet avustuksen leirin-

kantaa. Asia etenee Teiskon urheilijoiden hankkeena.

Maisansalon viereiselle
Maisansalon ala- ja yläkentän alueelle on suunnitteilla
pidetään Murikassa 1.10.2022. Yhdis- remonttisuunnitelmien
frisbeegolf-rata,
tyksemme sääntöjen mukaan uusien hyväksyminen.
johon hallitus on tutustunut ja ottanut
hallitusehdokkaiden pitää ilmoittaa
hallitusehdokkuutensa 60 päivää ennen vuosikokousta eli 2.8.2022 mennessä.

Renkaiden 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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Mitä yhdistyksemme omat alueemme
tarjoavat karavaanarille
Yhdistyksemme jäseniä on yhteensä reilusti yli 4 000 ja joka vuosi viimeaikoinakin on tullut ilahduttavasti lisää. Ja kun lasketaan aviopuolisot ja
lapsetkin vaunukuntaan mukaan, niin meitä on yli 10 000 hengen ryhmä.
Siitä huolimatta vain osa on tutustunut yhdistyksemme kahteen omaan alueeseen Maisansaloon ja Vankkurimännikköön. Vaikka olemmekin liikkuvaa
väkeä ja haluamme nähdä ”mualimaa” ja kotomaatakin monelta kantilta,
niin siitä huolimatta omiin alueisiimmekin kannattaaa panostaa. Lähimatkailu on yhä suositumpaa. Tässä käymme lyhyesti läpi mitä alueemme tänä
päivänä tarjoavat.
LYHYT ESITTELY ALUEISTAMME:

MAISANSALO, Teisko Tampere

VANKKURIMÄNNIKKÖ, Virrat

300 sähköpaikkaa.Aluemaksu kesällä
SFC-jäsenille 23 €/vaunukunta (sis. valosähkön). Ei erillisiä hlömaksuja. Yleinen
sauna sisältyy leirintämaksuun. Perhesauna 15 €/h. Alueella nuorisotila, uudistettu ja aidattu leikkikenttä. Kesäisin mm.
pomppulinna, uimaranta ”Maisan Riviera”, polkuautoja ja -veneitä. Koirille oma
iso aitaus. Kesällä otetaan paikkojen ennakkovarauksia. Hyvät kalastusmahdollisuudet Näsijärvellä, kalastusluvat vastaanotosta. Maisatuvan ravintolassa orkesteri
- ja karaokeiltoja. Lähimpään ruokakauppaan 5 km. Ruokaravintola ja bussipysäkki alle 1 km.
Ajo-ohje: Tampereelta Jyväskylään päin
9-tietä 12 km, tietä nro 338 Teiskoon päin
n. 20 km, sitten vasemmalle, josta viitoitus
perille.
Lisätiedot ohjelmista www. maisansalo.
fi ja Maisansalon Facebook-sivuilta sekä
SFC Pirkanmaan puhelin-apista.

250 sähköpaikkaa. Aluemaksu kesällä
SFC-jäsenille 23 €/vaunukunta (sis. valosähkön). Ei erillisiä hlömaksuja. Yleinen
sauna sisältyy leirintämaksuun. Tilaussauna 15 €/50 min.. Sauna lämpiää lähes
joka päivä ja uimaan pääsee läpi vuoden.
Kesäisin mm. pomppulinna, uimaranta,
polkuautoja ja veneitä. Huvikummun ravintolasalissa orkesteri- ja karaokeiltoja.
Virtain keskustaan matkaa n. 7 km. Lähistöllä Torisevan rotkojärvet ja Pirkan Taival. Ähtäriin matkaa 45 km ja Tuuriin 55
km (hyviä päiväretkikohteita)
Ajo-ohje: Tampereeelta Ruoveden kautta
Hauhuun risteykseen n. 115 km (n. 1 1/2
h ajomatka). Pohjoisesta tultaessa Valtatie 66 Virroilta Ruovedelle päin n. 7 km.
Hauhuun risteyksestä vasemmalle, alue
heti oikealla.
Lisätiedot ohjelmista www.vankkurimannikko.fi ja Vankkurimännikön Facebook-sivuilta sekä SFC Pirkanmaan puhelin- apista.
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Jouko Kinnunen

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

Veneitä Muroleen kanavassa

Toriseva

Tuuriin ostoksille

Ähtäri Zoo

Virroilta tai Maisansalosta
Ruoveden kohteisiin:

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

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

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

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

Tarkemmat tiedot kohteiden sijainnista,
aukioloajoista ja ohjelmista joko googlaamalla
tai suoraan ao. kohteiden nettisivuilta Virtain,
Ruoveden ja Tampereen matkailuesitteistä
myös lisätietoja..
Tietoja keräsi
Jouko Kinnunen
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Taas on menoa
ja meininkiä
Kts. tarkemmat tiedot tapahtumistamme aina
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme www.vankkurimannikko.ﬁ,
Facebook-sivuillamme ja puh.apissa.
Ja meillä on kivaa kaikkina muinakin päivinä.

Juhannus 24.-26.6.
Juhannuskaupungissa
• orkesteritanssit
ja muuta ohjelmaa,
kokko säävarauksin.
Vietä muistorikas
juhannus Männikössä.

Superviikonloppu
Lentopallo- ja saunatapahtuma
29.-31.7.
Pallo lentää ja hiki virtaa.

Tikkakisat 30 v juhlakisa
15.-17.7.
Nyt kaikki tikanheittäjät ja fanit koolle.
On kesän parhaimman tikkakisan
aika. Ketkä vievät
Männikön tikkamestaruuden
juhlavuonnamme.

Pojat saunoo ja tytöt kans.
Kuitenkin eri aikaan.

Caramba -osakilpailu 13.8.

Tule ajamaan tai seuraamaan
jännittävää taitoajokisaa Männikköön. Kisa on osakilpailu,
jossa Suomen parhaat ja aloittelijakaravaanaritkin kisaavat
millä nopeudella vaunua tai
autoa hallitaan pujotellen ja
peruutellen.

Venetsialaiset 2.-4.9.
Ja kukapa ei nauttisi Männikön
kuuluisasta saunamaailmasta.

Oletko koskaan käynyt telttasaunassa. Meillä on
saunoja moneen löylyyn. Tule kokemaan.

Loppukesän hienoa
viikonloppua vietetään
Männikössä iloisessa seurassa ja toivottavasti kuun
kumottaessa. Kts. tarkempi ohjelma myöhemmin
netistä tai Facebookista.

Tervetuloa viihtymään Virroille Vankkurimännikköön!
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Kts. tarkemmat tiedot ja ohjelmat tapahtumistamme
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme
www.maisansalo.ﬁ, Facebook-sivuillamme ja puh.apissa.

Juhannus 24.-26.6.

Muita kesäriemuja
Tarkista tarkemmat ajat www.maisansalo.ﬁ ja
Facebook-sivultamme tai puhelin-apista.

Lastenjuhla
heinäkuussa

Juhannuksena ”räjähtää”
orkesterina

FBI Beat, ja vain alueella yöpyvät

ovat oikeutettuja Pubiin nauttimaan orkesterista ja seurasta. Kokkokin poltetaan ellei
kulovaroitus estä. Ja Maisan kuulut olympialaisetkin taas ohjelmassa.

Minigolf-turnaus

Petankki-kisat

Rompetori la 09.07.
klo 10. 00 – 14.00
Rosvopaistijuhlat

Venetsialaiset

Alueella kahvio.
Vuokrahnnat: karavaanarit 5 €, muut 10 €.
Asiasta kiinnostuneet yht.otot 0400 634 846
pe 8.7. karaokea
la 9.7. orkesteritanssit

Rannaltaongintakisa

Tervetuloa nauttimaan Maisan maisemista!
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ETUPASSILLA
joka kuudes yö
veloituksetta

Kerää miltä tahansa Caravan Huiput alueelta viisi leimaa, myös
treffeiltä. Leimat voivat olla jopa yhdestä paikasta. Saat kuudennen
vuorokauden veloituksetta (ei treffeillä). Etukortti on voimassa
1 vuoden kortin päivämäärästä. Useita etupasseja ei voi yhdistää.
Alueillamme viihdyt hyvin ja nautit lomastasi. Tarkemmat tiedot
alueiden www-sivuilla, Caravan Leirintäoppaassa sekä
www.caravanhuiput.fi

KALAJÄRVI
www.caravan-kalajarvi.fi
250 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä.
Kalajärventie 4,
61100 PERÄSEINÄJOKI
Puh. (06) 417 5602

HIILIMUTKA
www.hiilimutka.fi
150 sähköpaikkaa, kalaisan Salahmijärven rannalla, lapsiystävällinen
matala uimaranta. Vain 1,5 km tieltä
88, päällyste perille asti. Nissiläntie
135, 74230 Salahmi, puh. 0400 496950

KESÄNIEMI
www.sfcturku.fi
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Kesäniementie 99, Rautila,
23210 VEHMAA.
Puh. (02) 433 3462

LAAMALANSAARI
www.sfcsaimaanseutu.com
Saimaan rannalla Lappeenrannan ja
Mikkelin puolivälissä. 56 sähköistettyä paikkaa, päärakennus vanha
kansakoulu, nykyaikaiset mukavuudet, kesäkioski.
Karavaanikuja 55, 52420 PELLOSNIEMI. Puh. 040 569 2419

LEININRANTA
www.sf-caravankaakkoishame.fi
85 sähköistettyä leiripaikkaa. Upeat
Kymijoen rantamaisemat ja hyvät
kalastusmahdollisuudet. Siestantie 85,
47400 KAUSALA
Puh. 040 8335 730

LOHENPYRSTÖ
www.lohenpyrsto.fi Sähköpaikkoja 200. Laadukas leirintäalue
ihan meren rannassa. Raahen
keskustaan vain 5 km.
Lohenpyrstöntie 53, 92140 PATTIJOKI. Puh. 044 716 7803

LUKKUHAKA
www.lukkuhaka.fi
Puhdasvetinen tekolampi, 165 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä.
Kortesluomantie 148,
61550 ORISMALA.
Puh. 040 090 5308

MAISANSALO
www.maisansalo.fi. Tampere
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa.
Näsijärven rannalla. Kuterintie 34,
34260 TERÄLAHTI (Tampere,
Teisko).
Puh. 050 412 3123

RAIRANTA
www.rairanta.fi 270 sähköpaikkaa,
kauniin merenlahden rannalla
7 km Uudestakaupungista etelään.
Matala hiekkaranta, veneitä.
Vanhakartanontie 216,
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 841 7400, 0500 825 899

RANTASARKA
www.sfc-oulu.com
164 sähköistettyä paikkaa, merenrantaan 100 m. Hyvät ulkoilumaastot
alueen läheisyydessä. 25 km Oulun
keskustasta pohjoiseen.
Mustakarintie 46, 90810 KIVINIEMI.
Puh. 050 494 3101

REKINIEMI
www.pielisenkarjala.fi. Lieksassa
Pielisen rannalla 100 sähköpaikkaa.
Rauhallinen alue, hyvät kalastusmahdollisuudet.
Rekiniemi 4,
26 VUONISLAHTI
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Puh. 040 702 5745

SEXSJÖ
www.sexsjo.fi
Rauhallinen, lapsiystävällinen,
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Sandvikintie 111, 68940 LILLBY
Puh. 050 310 1247

TILKUNPELTO
www.sfc-kantahame.com
150 leirintäpaikkaa, kaikki
sähköllä. Uima-altaat ja tanssilato
Teurojärven rannalla.
Mulkolantie 330, 16900 LAMMI
puh. 050 370 1435

VANKKURIMÄNNIKKÖ
www.vankkurimannikko.fi
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa.
Lakarintie 580, 34800 VIRRAT
Puh. 043 214 0014

CAMPING MUSSALO
www.sfcmussalo.fi
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Mussalontie 356,
23310 TAIVASSALO
puh. 040 764 9391

ETUNIEMI
www.etuniemi.fi
135 sähköistettyä paikkaa.
Etuniementie 148,
52550 HIRVENSALMI
Puh. 0400 465 876
Gps N 61°40´20” E 26°44´58”

KRAPURANTA
www.krapuranta.fi
250 leirintäpaikkaa, 200 sähköllä
Korvenkulmantie 44,
32500 ORIPÄÄ
Puh. 040 546 2058

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

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

HALLITUS V. 1.1.2022
ALKAEN
PUHEENJOHTAJA
Heikki Lahtinen

MATKAPUHELIN
040 553 4871

SÄHKÖPOSTI
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
Joni Hietala
Harri Huhtala
Heikki Lahtinen
Pekka Olsson
Timo Vaahto
Tuukka Seijari
Pasi Sivula
Pentti Wallenius

040 508 3692
045 601 1582
044 980 3001
040 553 4871
0400 636 275
0400 567 390
045 840 3551
0400 562 906
0400 636 685

taina.hanhinen@saunalahti.ﬁ
jonikhietala@gmail.com
harrihuhtala1@gmail.com
heikkilahtinen71@gmail.com
olsson.pekka@gmail.com
timo.vaahto@gmail.com
tuukka.seijari@gmail.com
pasi.sivula@lalopoint.ﬁ
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

Pica-viesti 2/2022 27

Omien alueidemme omat sinapit tekevät
grilliherkuistasi maukkaamman.
On mahtimakua. Maista!
On myös kesän käytetyin tuliainen!

Myynti:
Maisansalo
Vankkurimännikkö

Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere

3

50
€

Valmistuttaja:
SF-Caravan
Pirkanmaa ry

