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                tai 105 x 297 mm      580,00 e             
- marginaalit huomioiden 
              185 x 135 mm
             - pystymallissa 
               90 x 275 mm
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- marginaalit huomoiden 
               185 x 275  mm
2/1 sivua (aukeama)   1 300,00 e
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PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2020: JÄSENMAKSUT 2020

Aluemaksu 1.1.-31.12.                                              20 e/ vrk                                    40 e/vrk
(sis. valosähkön)                   
12 kk kausikortti                                     550 e (muut yhdistykset +50 e)  - 
(sisältää treffi t)
6 kk kausikortti                                      400  e (muut yhdistykset +50 e) -
(sisältää treffi t)
3 kk kausikortti                                                            330  e -
1 kk kausikortti                                                            240  e
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                         3  e/vrk -
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella           100  e
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 8  e/ kWh                                  0,38  e/ kWh
                                                                                -min. 2  e                                       -min. 4  e
Lämmityssähkö                 .                                     ei tarjolla                                       ei tarjolla

Perhesauna                                                              15 e/tunti                                     30  etunti

Kaasu 11 kg.                                                              24  e                                            35  e
Kaasu   5 kg                                                              17  e                                            28  e

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

Jäsenhinta  e Ei-jäseniltä e

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

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2020 ALKAEN:

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/muutokset-jasenyyteen/.
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Sakari Lepola

Karavaanarit koronan kourissa

Elämme poikkeuksellista aikaa. 
Maailmanlaajuisena pandemiana 

riehuva koronavirus on halvaannuttanut 
koko maapallon ja pakottanut valtiot 
poikkeustoimiin, jollaisia ei meillä ole 
sitten viime sodan nähty. Vaikka nämä 
toimenpiteet hankaloittavat kaikkien 
meidän elämää ja aiheuttavat suuria 
taloudellisia menetyksiä, on kuitenkin 
ihmisten terveys ja elämä oltava etusijalla. 
Tappava virus on siinä mielessä tasa-
arvoinen, että se ei erottele rikkaita 
köyhistä. Ehkä juuri tästä syystä kaikki 
valtiot ovat ottaneet asian vakavasti. 

Myös yhdistyksemme hallitus on 
joutunut tekemään päätöksiä, joilla 
omalta osaltamme hillitsemme 
koronaviruksen leviämistä noudattaen 
viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. 
Alueemme ovat olleet suljettuina muilta 
kuin kausipaikkalaisilta toukokuun 
puoliväliin saakka ja kaikki tilaisuudet, 
mukaan lukien yhdistyksen kevätkokous 
on peruttu tai siirretty pidettäväksi sen 
jälkeen, kun tilanne sen sallii. 

Selvää on myös, että yhdistyksen talous 
tulee kokemaan kovan kolauksen, kun 
tulopuoli sakkaa, mutta kiinteät kulut 
juoksevat. Olemme päättäneet jäädyttää 
kaikki suuremmat investoinnit toistaiseksi 
ja panostamme kulujenhallintaan. 
Onneksi yhdistyksen talous on tällä 
hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa ja 
se auttaa meitä tilanteesta selviämään. 
Olen päättänyt omalta osaltani 
tukea yhdistyksemme taloutta 
siten, että  puolitan puheenjohtajan 

vuosipalkkion tältä vuodelta enkä siis 
laskuta yhdistykseltä ensimmäisen 
vuosipuoliskon palkkiotani. 
Toisaalta voidaan olettaa, että 
karavaanimatkailu kotimaassa tulee 
elpymään heti, kun se on mahdollista ja sen 
arvostus kasvaa turvallisena ja ekologisena 
harrastuksena. Joten taloudelliset tappiot 
saadaan kuitattua pienellä viipeellä, 
mikäli uhkaava talouden taantuma ei 
leikkaa liiaksi yksityistä kulutusta ja siten 
myöskin karavaanareiden rahankäyttöä. 
Polttoaineiden hinnat ovat nyt 
ennätyksellisen alhaiset, mutta se ei paljoa 
lohduta tässä tilanteessa.

Tärkeintä nyt on meidän kaikkien pitää 
huolta itsestämme ja muista ihmisistä. 
Karavaanarit kuuluvat ikärakenteesta 
johtuen suurelta osalta riskiryhmiin ja 
siksi meidän on oltava erityisen varovaisia, 
ettemme tartuta itseämme ja sen myötä 
muita ihmisiä. Jo pari tuhatta vuotta sitten 
Pontius Pilatus ymmärsi, että pesemällä 
kädet päästään eroon ikävistä asioista ja 
tämä vanha konsti on nytkin voimissaan. 
Kaikissa asioissa on hyviä ja huonoja 
puolia. Tämä koronapandemia ei tee 
siinä mielessä poikkeusta. Vaikka se 
aiheuttaa paljon sairautta, kuolemaa ja 
taloudellisia menetyksiä, se muuttaa 
myös maailmaa enemmän kuin 
uskommekaan. Jo nyt ollaan havaittu, 
että ihmiskunnan suurimmat uhat eivät 
tule valtioiden välisistä konfl ikteista 
eikä ulkoavaruuden muukalaisista. Ne 
tulevat luonnonvoimista, jotka eivät 
tunne rajoja, ideologioita, rotuja eivätkä 
uskontoja. Niitä ei voida torjua aseilla, 

Puheenjohtajalta

vaikka amerikkalaiset ovatkin niitä 
hamstranneet, sen sijaan, että olisivat 
ostaneet wc-paperia, kuten meillä tehtiin. 
Koronavirus häipyy aikanaan, mutta 
se ei kuole ja uhkana on, että uusia, 
vielä pahempia on tulossa ja niihin on 
varauduttava. Jos lääketieteeseen ja 
sitä kautta näiden uhkien torjuntaan 
käytettäisiin edes puolet siitä mitä 
valtiot käyttävät asevarusteluun, olisi 
tulevaisuutemme paljon turvallisempi. 
Viidennen sukupolven hävittäjistä ei 
ole mitään apua koronavirusta vastaan, 
joten jospa meilläkin puolitettaisiin 
hankittavien hävittäjien määrä, niin 
saisimme jo merkittävästi paikattua 
koronaviruksen aiheuttamia vaurioita. 

Näistä sotakaluista tuli mieleen 
tähän aikaan hyvin sopiva kohtaus 
Tuntemattomasta sotilaasta, jossa 
Mäkilä rauhoittelee tykistötulituksessa 
vauhkoontunutta hevosta: ”Älä pelkää! 
Mennähän rauhas. Ei s´oo ihmises. S´oon 
suuremmas käres.” 

Mennään mekin rauhassa, turvallisin 
mielin ja muistetaan ne turvavälit. 

Hyvää ja aurinkoista kesää meille kaikille!

  Sakari Lepola
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HIIHTOLOMAVIIKKO 
MAISANSALOSSA 

Lauantaina 21.02. oli tarkoitus aloittaa 
hiihtolomaviikko pilkkikilpailulla, mutta 
jää oli ohentunut niin, ettei silloin voinut 
jäälle mennä.
Lapsille oli järjestetty elokuvailtapäivä,  ja 
popparikone koekäytettiin ja onnistuttiin 
saamaan lapsille myös poppareita ja 
muutakin naposteltavaa.
Sunnuntaina käytiin mittaamassa jään 
paksuus uudelleen ja se oli yön pakkasen 
ansiosta vahvistunut.
Ja niinpä tosi pilkkimiehet Pentti 
Wallenius ja Esko Lisma lähtivät onneaan 
kokeilemaan.
Toisella heistä oli jopa kala ollut kiinni 
ja karannut. joten herrasmiehenä Pentti 
Wallenius ehdotti, että kisan voittaja on 
Esko Lisma.

Sunnuntai-iltana ennen saunavuorojen 
alkua pelattiin Alias-peliä ja illan 
suvereenin voiton korjasi Ilpo Pekkanen.
Niinpä siinä sitten kävi, kun varsinainen 
hiihtolomaviikko alkoi, ei lunta ollut edes 
sen vertaa, että olisi voitu koota lapsille 
pulkkamäki.
Mutta mehän emme lannistu. Taas oli 
koko viikolle ohjelmaa ja kilpailuja:  
viikon mölkkykisa ja ns. olympialaiset 
erilaisine lajeineen.
Viikon Mölkky-kisan fi naaliin selvisivät: 
Timo Vaahto, Kati Järveläinen, Sakari 

Lepistö, Ola Helander ja Mika Kuusisto, 
joka sitten korjasi loppukilpailussa voiton 
itselleen. Onnittelut Mikalle. Mölkky-
kisassa oli mukana myös: Olivia Lahtinen 
(9v), Erin Rapelo 12v ja Lilja Murtomäki.  
Tiistai-päivän Mölkky-kisan jälkeen 
siirryttiin sisätiloihin heittämään Darts-
tikkaa. Ja siinähän melkoisen vastuksen 
aikuisille antoivat Olivia ja Erin.
Muina viikon olympialajeina oli mm. 
“kolopallo”, jota pelattiin petankki-
kentällä, jalkapallon heitto tiettyyn 
pisteeseen ja mukaeltu renkaan heitto.
Tiistaina syötiin maukasta hernekeittoa 
ja torstaina aina maistuvia lättyjä. 
Lauantaina paistettiin tikkupullia ja 
makkaraa.
Perjantai-iltana pubissa oli musavisa, 
jonka ylivoimainen voittaja ja ainoat 
täydet pisteet saanut: Ola Helander. 
Toisena kilpailuna oli kisa nais- ja 
miesjoukkueille. Naisjoukkue selvisi 
voittajaksi. Aluevetäjät Päivi ja Ilpo 
Pekkanen lahjoittivat kilpailuihin 
palkinnot. Siitä kiitos.

Päivät ao. viikolla olivat aurinkoisia, 
mutta osin melko kylmän viimaisia. 
Siitä huolimatta meitä kausipaikkalaisia 
kerääntyi kiitettävästi joka päivä 
kisaamaan.
Jälleen kerran jokaiselle kisoihin 
osallistuneelle isot kiitokset ja eikun 
katseet tulevaan.

Kilpailussa hallitus voitti jäsenistön ja 
sitten syötiin yhteistilaisuudessa keittoa 
lisukkeineen. Kohteliaat karavaanarit 
kehuivat emäntiä. Kun saunaruuhkasta 
oli selvitty (siis saunasta), olikin aika 
siirtyä karaoken pariin, jossa kuulimme 
uniikkeja solisteja. Ja puhetta riitti. 
Sunnuntaina aamutoimien jälkeen 
suoritettiin lipunlasku ja treffi  en lopetus. 
Onnistuin haastateltavien valinnassa, 
jotka kohteliaasti totesivat huoltotilojen, 
saunajärjestelyjen, ruokailusysteemin 
yms. toimineen erinomaisesti. Kiitos 
toimikunnalle.
Talvi on jälleen muuttunut kevääksi ja 
kesä on jo ovella. Kevät on poikkeusoloista 
johtuen ollut erilainen, mutta toivotaan, 
että kesällä karavaanarit pääsevät taas 
kunnolla kulkemaan. 

Pilkkikisan voitti Esko Lisma, kun oli kala 
ollut kiinni, mutta karannut

Olan yli Mölkkyä

Tarkkoja heittoja erilaisin tyylilajein 

Tässä vaiheessa ei tarvitse olla enää mitalinkiilto 
silmissä - se kun voi olla jo kaulassakin
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HYMER CLUB FINLAND TALVIPÄIVÄT

Hymer Clubin talvipäivät  vietettiin 
Maisansalon SFC- alueella 6.-8.3.2020. 
Maisansalon alakentälle (ja muutama 
myös yläkentälle) alkoivat ensimmäiset 
vierailijat tulla torstaina, pääosan 
saapuessa kuitenkin perjantaina. 
Talvipäiville osallistui 33 autokuntaa 
sisältäen noin 70 yksilöä. Sää oli tälle 
”talvelle” poikkeuksellinen, sillä aurinko 
mollotti pilvettömältä taivaalta ja maata 
peitti pari senttiä lunta. Perjantaina pubissa 
kohotettiin kuohuvanesteinen lasi naisten 
kunniaksi ja luovutettiin tulipunainen 
ruusu. Ilta jatkui puheensorinalla,  johon 
väliin soviteltiin musiikkia ja useiden 
laulajien esittämiä karaokevetoja. 
Lauantai-aamuna nostettiin lippu salkoon 
ja syötiin aamiainen pubissa. 

Olan yli Mölkkyä

Tarkkoja heittoja erilaisin tyylilajein 

Mitalinmaku suussakin 

Vaatimattomia voittajailmeitä häikäisevien suoritusten 
jälkeen...

Ipe rillaaaa...Lasten palkinnot maistuivat

On tää urheilu kovaa.

”Casino Maisa” - jännän äärellä Etteikö tytöt ole tarkempia Dartsissa Tuosta pomppu ja sitten reikään

Tässä vaiheessa ei tarvitse olla enää mitalinkiilto 
silmissä - se kun voi olla jo kaulassakin
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Harmaan sateisena ja tuulisena torstai-
aamuna 5.12.2019 iloisia Solifer Clubilai-
sia suuntasi Vantaan Europark P-HOT-
Tiin, josta bussilla siirryimme Helsinkiin 
Länsi-Satamaan.  Matkaan lähti 19 paris-
kuntaa. 
Länsi-Satamassa siirryimme Eckerön Fin-
landiaan. Merimatkalla melkoiset aallot 
keinuttivat laivaa, välillä oli vaikeaa jopa 
kävellä laivan kansilla.  Laivalla meillä oli 
yhteinen aamupala, joka toisille maistui 
ja toisille ei laivan keinumisesta johtuen. 
Pääsimme onnellisesti Tallinnaan, josta 
matka jatkui kohti Riikaa.
Autoemäntänä matkalla toimi Tapio. 
Janojuomaa oli tarjolla halukkaille riit-
tävästi. Pysähdyimme Latvian puolella 
Ainazin Hesburgeriin pienelle ruoka- ja 
jalottelutauolle. Bussimatkalla meillä oli 
pientä ohjelmaakin, tieto- ja musavisailua. 
Voittajille jaettiin pikku palkinnot. 
Riikaan ja hotellille, Wellton Centrum 
Hotel & Spa, saavuimme illan hämärissä 
klo 18 aikaan. Taitava kuljettajamme ajoi 
ketterästi Vanhan kaupungin kapeilla ka-
duilla. 
Saimme huoneet nopeasti ja majoittumi-
nen saattoi alkaa. Osa ryhmäläisiä jäi ho-
tellille lepäämään ja osa lähti vielä iltakä-
velylle. Riian Joulutori oli lähellä hotellia.
Perjantaina runsaan aamupalan jälkeen 
ohjelmassa oli opastettu kiertoajelu Rii-
assa ja Jurmalassa. Paikallinen opas osasi 
yllättävän hyvin suomea. Ennen kiertoaje-
lulle lähtöä autoemäntä apulaisineen kär-
räsi läheisen kauppakeskuksen kaupasta 
ostoskärryissä matkajuomaa bussiin. Kau-
pan kassa ja vartija antoivat luvan tuoda 
ostoskärryt kaupan ulkopuolelle, oli siinä 
paikallisilla ihmeteltävää. 

Kiertoajelulla tutustuimme Riian ns. ju-
gend-tyyliseen kaupunginosaan, jossa si-
jaitsee Suomenkin suurlähetystö. Vanhat 
rakennukset on entisöity todella upeiksi. 
Tässä kaupunginosassa asuu paljon kon-
suleita sekä rikkaita venäläisiä. Riian ju-
gendarkkitehtuuri on saanut UNESCON 
tunnustuksen maailmanperintökohtei-
den joukossa. Näimme myös Oopperata-
lon ja keskustan kauniit puistoalueet.

Jatkoimme kiertoajelua Jurmalaan. Jur-
malassa on paljon kauniita pitsihuviloita. 
Ja täällä asuu paljon paikallisia kuului-
suuksia. Pääasiassa Jurmala täyttyy kesä-
aikaan lomailijoista, joita houkuttelevat 
Jurmalan pitkät hiekkarannat. Tällä ker-
taa sään ollessa harmaa ja sateinen, rannat 
olivat autioina. Nautimme paikallisessa 
Restoras Pegasa Pils – ravintolassa päivä-
kahvit ja pikku purtavaa. 
Kiertoajelun jälkeen osa ryhmäläisiä pala-
si hotellille, osa käväisi markkinatorilla ja 
osa joulutorilla. Myös hotellin Spa-osasto 
houkutteli saunoineen lämmittelemään. 
Illan kulku oli ohjelmasta vapaa.
Lauantaipäivämme alkoi reippaalla opas-
tetulla kävelykierroksella Vanhassa kau-

pungissa. Ensin suuntasimme oppaan 
perässä aukiolle, jossa sijaitsee Vapauden 
muistomerkki. Kävely jatkui pitkin ja poi-
kin Vanhaa kaupunkia. Saimme kuulla 
monia mielenkiintoisia tarinoita raken-
nuksiin liittyen. Riian Vanhassa kaupun-
gissa on paljon gotiikkatyylisiä rakennuk-
sia, kuuluisimpia niistä ns. Cat House.
Kävimme myös Riian Tuomiokirkossa 
Piccolo-urkukonsertissa. Urkuri Kristine 
Adamaite soitti taitavasti mm. Bachin ja 
Shubertin sävellyksiä. Muutamat meistä 
vaipuvat jopa horrokseen konsertin aika-
na.  

Sää pysyi edelleen koleana ja sateisena, ja 
tästä syystä osa ryhmäläisiä palasi hotel-
lille pukemaan lisää lämmintä vaatetta ja 
osa jatkoi kiertokävelyä.  Markkinatori 
oli todella käymisen arvoinen paikka. Vi-
hannes- ja hedelmätiskit olivat kuin pie-
niä taideteoksia, niin kauniisti oli kaikki 
aseteltu tarjolle. Ja myynnissä oli tuoretta 
tavaraa. Liha- ja kalahallit olivat myös 
uskomattomia. Puhtaus yllätti meidät.
Enemmän ja vähemmän märkinä ja vi-
luisina palasimme hotellille. Spa-osaston 
saunat houkuttelivat jälleen lämpöönsä.

CLUB SOLIFER FINLAND
PIKKUJOULUMATKA RIIKAAN 
5.-8.12.2019

Hotellimme Wellton Centrum et Spa Joulutorilla

Lauantai-illan ohjelmassa oli yhteinen 
pikkujouluillallinen hotellimme ra-
vintolassa. Samassa yhteydessä muis-
timme myös clubimme puheenjohta-
jaa Raimoa ja vaimoaan Marikkaa.  
Ruoka oli maittavaa ja tarjoilu tapahtui 
ripeästi. 
Pieni ryhmä siirtyi vielä jatkamaan 
iltaa läheiseen karaokebaariin, jossa 
meidät suomalaiset otettiin lämpimästi 
vastaan.  
Sunnuntaina oli aika lähteä kotimat-
kalle. Paluumatkalla pysähdyimme Ai-
nazin rajakaupalle tekemään edullisia 
hankintoja. Pärnun jälkeen liikenne 
seisoi jonkin aikaa kuorma-auton tiel-
tä ulosajon johdosta. Onneksi meillä 
ei ollut kiireinen aikataulu. Ehdimme 
vielä pysähtyä pienelle lounastauolle 
ennen Tallinnaa Via Baltican varrella 
olevan automuseon ravintolaan. 

Satamassa olimme hyvissä ajoin. Muu-
tamat ehtivät rauhassa piipah-tamaan 
Sada-Marketissa. Laivaan päästyäm-
me menimme ruokailemaan Eckerön 
maittavaan bu� et-pöytään. Onneksi 
nyt ei ollut niin kova merenkäynti kuin 
menomatkalla.
Sateinen sää oli meitä vastassa Hel-
singissä. Bussi toi meidät Europark 
P-Hottiin takaisin ja niin tuulen kuin 
sateen piiskatessa tyhjensimme mat-
katavaramme ja ostoksemme bussin 
uumenista. Tavarat löysivät omistajan-
sa, jopa pieni punainen kassi, mikä oli 
unohtunut bussin alaosaan.
Lämmin kiitos Raimolle matkajär-
jestelyistä. Kaikki sujui hyvin. Jopa jo 
lähtökuopissa ”kadonnut” kännykkä 
löytyi…
Seuraavaa Clubin matkaa odotellessa!

Lisätietoa Solifer Clubista ja toimin-
nas-tamme löydät kotisivuiltamme 
www.clubsolifer.� 

Welcome to

RIGA
LATVIARIGA

    
..

Kun Sinulla, lapsellasi tai ystävälläsi 
on merkkipäivä, valmistujaiset, rip-
pijuhlat tai jokin muu mukava tapah-
tuma, niin pari vuotta sitten remontoitu 
Vankkurimännikön riihi on idyllinen ja 
muistorikas paikka pitää tapahtuma. 
Mahdollisuus myös yhdistää Patosen sau-
nan vuokraaminen samassa yhteydessä. 
Kysy varauksesta lisää meiltä:
Tuula Aronen, puh. 050 464 6646
Matti Mäkelä, puh. 050 555 0369
*)Vuokraus vain yhdistyksen jäsenille.

Tunnelmallinen riihi voidaan vuokrata 
joko koko päiväksi tai puoleksi päiväksi. 

Tilaa alakerrassa 60-70 hlölle. Keittiö ja astiat 
käytettävissä. Loppusiivous ei sisälly hintaan.

HINNAT:
Riihi 125 €/pv
Saunan kanssa 175 €/pv
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Harmaan sateisena ja tuulisena torstai-
aamuna 5.12.2019 iloisia Solifer Clubilai-
sia suuntasi Vantaan Europark P-HOT-
Tiin, josta bussilla siirryimme Helsinkiin 
Länsi-Satamaan.  Matkaan lähti 19 paris-
kuntaa. 
Länsi-Satamassa siirryimme Eckerön Fin-
landiaan. Merimatkalla melkoiset aallot 
keinuttivat laivaa, välillä oli vaikeaa jopa 
kävellä laivan kansilla.  Laivalla meillä oli 
yhteinen aamupala, joka toisille maistui 
ja toisille ei laivan keinumisesta johtuen. 
Pääsimme onnellisesti Tallinnaan, josta 
matka jatkui kohti Riikaa.
Autoemäntänä matkalla toimi Tapio. 
Janojuomaa oli tarjolla halukkaille riit-
tävästi. Pysähdyimme Latvian puolella 
Ainazin Hesburgeriin pienelle ruoka- ja 
jalottelutauolle. Bussimatkalla meillä oli 
pientä ohjelmaakin, tieto- ja musavisailua. 
Voittajille jaettiin pikku palkinnot. 
Riikaan ja hotellille, Wellton Centrum 
Hotel & Spa, saavuimme illan hämärissä 
klo 18 aikaan. Taitava kuljettajamme ajoi 
ketterästi Vanhan kaupungin kapeilla ka-
duilla. 
Saimme huoneet nopeasti ja majoittumi-
nen saattoi alkaa. Osa ryhmäläisiä jäi ho-
tellille lepäämään ja osa lähti vielä iltakä-
velylle. Riian Joulutori oli lähellä hotellia.
Perjantaina runsaan aamupalan jälkeen 
ohjelmassa oli opastettu kiertoajelu Rii-
assa ja Jurmalassa. Paikallinen opas osasi 
yllättävän hyvin suomea. Ennen kiertoaje-
lulle lähtöä autoemäntä apulaisineen kär-
räsi läheisen kauppakeskuksen kaupasta 
ostoskärryissä matkajuomaa bussiin. Kau-
pan kassa ja vartija antoivat luvan tuoda 
ostoskärryt kaupan ulkopuolelle, oli siinä 
paikallisilla ihmeteltävää. 

Kiertoajelulla tutustuimme Riian ns. ju-
gend-tyyliseen kaupunginosaan, jossa si-
jaitsee Suomenkin suurlähetystö. Vanhat 
rakennukset on entisöity todella upeiksi. 
Tässä kaupunginosassa asuu paljon kon-
suleita sekä rikkaita venäläisiä. Riian ju-
gendarkkitehtuuri on saanut UNESCON 
tunnustuksen maailmanperintökohtei-
den joukossa. Näimme myös Oopperata-
lon ja keskustan kauniit puistoalueet.

Jatkoimme kiertoajelua Jurmalaan. Jur-
malassa on paljon kauniita pitsihuviloita. 
Ja täällä asuu paljon paikallisia kuului-
suuksia. Pääasiassa Jurmala täyttyy kesä-
aikaan lomailijoista, joita houkuttelevat 
Jurmalan pitkät hiekkarannat. Tällä ker-
taa sään ollessa harmaa ja sateinen, rannat 
olivat autioina. Nautimme paikallisessa 
Restoras Pegasa Pils – ravintolassa päivä-
kahvit ja pikku purtavaa. 
Kiertoajelun jälkeen osa ryhmäläisiä pala-
si hotellille, osa käväisi markkinatorilla ja 
osa joulutorilla. Myös hotellin Spa-osasto 
houkutteli saunoineen lämmittelemään. 
Illan kulku oli ohjelmasta vapaa.
Lauantaipäivämme alkoi reippaalla opas-
tetulla kävelykierroksella Vanhassa kau-

pungissa. Ensin suuntasimme oppaan 
perässä aukiolle, jossa sijaitsee Vapauden 
muistomerkki. Kävely jatkui pitkin ja poi-
kin Vanhaa kaupunkia. Saimme kuulla 
monia mielenkiintoisia tarinoita raken-
nuksiin liittyen. Riian Vanhassa kaupun-
gissa on paljon gotiikkatyylisiä rakennuk-
sia, kuuluisimpia niistä ns. Cat House.
Kävimme myös Riian Tuomiokirkossa 
Piccolo-urkukonsertissa. Urkuri Kristine 
Adamaite soitti taitavasti mm. Bachin ja 
Shubertin sävellyksiä. Muutamat meistä 
vaipuvat jopa horrokseen konsertin aika-
na.  

Sää pysyi edelleen koleana ja sateisena, ja 
tästä syystä osa ryhmäläisiä palasi hotel-
lille pukemaan lisää lämmintä vaatetta ja 
osa jatkoi kiertokävelyä.  Markkinatori 
oli todella käymisen arvoinen paikka. Vi-
hannes- ja hedelmätiskit olivat kuin pie-
niä taideteoksia, niin kauniisti oli kaikki 
aseteltu tarjolle. Ja myynnissä oli tuoretta 
tavaraa. Liha- ja kalahallit olivat myös 
uskomattomia. Puhtaus yllätti meidät.
Enemmän ja vähemmän märkinä ja vi-
luisina palasimme hotellille. Spa-osaston 
saunat houkuttelivat jälleen lämpöönsä.

CLUB SOLIFER FINLAND
PIKKUJOULUMATKA RIIKAAN 
5.-8.12.2019

Hotellimme Wellton Centrum et Spa Joulutorilla

Lauantai-illan ohjelmassa oli yhteinen 
pikkujouluillallinen hotellimme ra-
vintolassa. Samassa yhteydessä muis-
timme myös clubimme puheenjohta-
jaa Raimoa ja vaimoaan Marikkaa.  
Ruoka oli maittavaa ja tarjoilu tapahtui 
ripeästi. 
Pieni ryhmä siirtyi vielä jatkamaan 
iltaa läheiseen karaokebaariin, jossa 
meidät suomalaiset otettiin lämpimästi 
vastaan.  
Sunnuntaina oli aika lähteä kotimat-
kalle. Paluumatkalla pysähdyimme Ai-
nazin rajakaupalle tekemään edullisia 
hankintoja. Pärnun jälkeen liikenne 
seisoi jonkin aikaa kuorma-auton tiel-
tä ulosajon johdosta. Onneksi meillä 
ei ollut kiireinen aikataulu. Ehdimme 
vielä pysähtyä pienelle lounastauolle 
ennen Tallinnaa Via Baltican varrella 
olevan automuseon ravintolaan. 

Satamassa olimme hyvissä ajoin. Muu-
tamat ehtivät rauhassa piipah-tamaan 
Sada-Marketissa. Laivaan päästyäm-
me menimme ruokailemaan Eckerön 
maittavaan bu� et-pöytään. Onneksi 
nyt ei ollut niin kova merenkäynti kuin 
menomatkalla.
Sateinen sää oli meitä vastassa Hel-
singissä. Bussi toi meidät Europark 
P-Hottiin takaisin ja niin tuulen kuin 
sateen piiskatessa tyhjensimme mat-
katavaramme ja ostoksemme bussin 
uumenista. Tavarat löysivät omistajan-
sa, jopa pieni punainen kassi, mikä oli 
unohtunut bussin alaosaan.
Lämmin kiitos Raimolle matkajär-
jestelyistä. Kaikki sujui hyvin. Jopa jo 
lähtökuopissa ”kadonnut” kännykkä 
löytyi…
Seuraavaa Clubin matkaa odotellessa!

Lisätietoa Solifer Clubista ja toimin-
nas-tamme löydät kotisivuiltamme 
www.clubsolifer.� 

Welcome to

RIGA
LATVIARIGA

    
..

Kun Sinulla, lapsellasi tai ystävälläsi 
on merkkipäivä, valmistujaiset, rip-
pijuhlat tai jokin muu mukava tapah-
tuma, niin pari vuotta sitten remontoitu 
Vankkurimännikön riihi on idyllinen ja 
muistorikas paikka pitää tapahtuma. 
Mahdollisuus myös yhdistää Patosen sau-
nan vuokraaminen samassa yhteydessä. 
Kysy varauksesta lisää meiltä:
Tuula Aronen, puh. 050 464 6646
Matti Mäkelä, puh. 050 555 0369
*)Vuokraus vain yhdistyksen jäsenille.

Tunnelmallinen riihi voidaan vuokrata 
joko koko päiväksi tai puoleksi päiväksi. 

Tilaa alakerrassa 60-70 hlölle. Keittiö ja astiat 
käytettävissä. Loppusiivous ei sisälly hintaan.

HINNAT:
Riihi 125 €/pv
Saunan kanssa 175 €/pv
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Hämyt-lyhenne tulee sanoista 
Hämeen yhteistoiminta-alueen 
yhteistyötoimikunta, johon kuuluu 
10 karavaanariyhdistystä ja 11 aluetta. 
Pirkanmaalla on kaksi aluetta.
Jäsenmäärä hämyissä on reilu 9 000. 
Hämyt on perustettu 26.9.1989. joten 
vuosi 2019 oli jo 30. toimintavuosi. Tätä 
me tietenkään emme juhlineet, vaikka 
aihetta olisi ollut, sillä viime vuonna oli 
mm. Pirkanmaan, Turun ja Helsingin 
yhdistyksien 50-vuotisjuhlat. Tärkeitä 
vuosia yhdistyksille.
Tälläkin hetkellä Hämyt toimii edelleen 
aktiivisena ja yhteistoiminta on ollut 
antoisaa sekä rakentavaa.

Jäsenininä Hämyissä ovat:
SF-C Forssan seutu ry,            
SFC Majamäki,
SF-C Kaakkois-Häme ry,          
SFC Leininranta,
SF-C Kanta-Häme ry,               
SFC Tilkunpelto,
SF-C Kerava ry,                        
SFC Kangaslampi,
SF-C Lahden seutu ry,              
SFC Vuorenmäki,
SF-C Länsi-Päijänne ry,            
SFC Mylly-Mäkelä,
SF-C Pirkanmaa ry,                   
SFC Vankkurimännikkö,
SFC Maisansalo,
SF-C Riihimäen seutu ry,          
SFC Lallujärvi,
SF-C Valkeakosken seutu ry,    
SFC Hakalanranta,
SF-C Ydin-Häme ry,                  
SFC Hämeenhelmi

Hämyjen tehtäviä:

• Ottaa kantaa SF-Caravan -liittoa ja sen 
toimintaa koskevissa asioissa
• Koordinoida yhdistysten tapahtumia 
ja ehkäistä niiden ajankohdan päällek-
käisyyttä
• Järjestää yhteisiä tapaamisia, mm. 
karaokekilpailut
• Järjestää jäsenistölle mahdollisuuksien 
mukaan koulutusta karavaanimatkailuun 
liittyvissä asioissa

• Kehittää ja ylläpitää yhteyksiä 
matkailupalveluita tarjoaviin 
yrittäjiin ja tiedottaa mahdollisista 
erityissopimuksista Hämyjen alueen 
yhdistyksille
• Luoda yhteistyössä eri tiedotusvälinei-
den, yhteisöjen jne. kansaa myönteistä 
kuvaa karavaanareista.

Juha Hartman
puheenjohtaja
Hämeen YT-alueet

TERVEISIÄ ALUEILTAMME:
MYLLY-MÄKELÄ 
 SYRJÄSSÄ MUTTA LÄHELLÄ

SFC Mylly-Mäkelä sijaitsee Padasjoen 
pohjoispuolella, kauniin erämaisen 
Myllyjärven rannalla, kaukana pääteiden 
hälystä. Myllyjärvi on osa Vesijaon 
vesistöä, josta on veneyhteys kahden 
kapean joen kautta yläjuoksun järville. 
Caravan-alueen rajalla kohisee kivinen 
Kaukilankoski, joka laskee Myllyjärven 
vedet Miestämään ja lopulta Päijänteeseen. 

Pieni ja sympaattinen Mylly-Mäkelä 
on SFC Länsi-Päijänteen hallinnoima 
paikka. Yhdistys on pienimpiä 
Suomessa. Jäseniä on alle sata. Niinpä 
caravan-aluekin on pieni. Sähköistettyjä 
matkailuajoneuvopaikkoja on 42. Mylly-
Mäkelä sijaitsee niemellä ja järvi ympäröi 
aluetta monelta puolelta. Lähes kaikilta 
paikoilta on näkymä Myllyjärvelle. 
Vieraspaikkoja on myös rannassa.
Tilan vanhassa Pirtiksi kutsutussa 
hirsirakennuksessa, Pirtiksi kutsutussa, 

TIETOISKU 
HÄMYISTÄ

on kokoontumistilat, keittiö ja tietenkin 
karaokelaitteet. Pirtin vieressä on riihi 
varastotilana. Rannasta löytyy avara ja 
valoisa grillausmökki.

Sauna joka ilta
Alueen tärkein rakennus on sauna. 
Saunassa ei ole suihkuja, mutta isännät 
sekoittavat vedet padasta valmiiksi 
saaveihin. Muuten sauna on moderni 
ja siisti. Pesuhuoneessa on miellyttävä 
lattialämmitys.
Sauna lämmitetään aina, kun joku on 
paikalla. Naisille ja miehille on omat 
vuoronsa, josta ilmoitetaan kellonsoitolla. 
Yleisten saunavuorojen ulkopuolella on 
mahdollisuus tilaussaunaan.
Järven vesi on hyvin kirkasta ja puhdasta. 
Saunan ranta on suojattu aidalla ja 
uimassa käydäänkin mukavasti nakuna. 
Sauna-aikaan muiden uimarien käytössä 
on mm. uusi uimapaikka grillin lähellä.
Saunarakennuksen takkahuone toimii 
samalla pukuhuoneena. Viileämpinä 
aikoina keväällä ja syksyllä takkahuone 
on myös makkaranpaisto- ja rupattelutila. 
Sauna päädyssä ulkona on uusi tiskaamo.
Uusin hankinta Mylly-Mäkelään on 
työmaaparakki, josta rakennetaan 
ympärivuotinen vessa- ja suihkutila sekä 
toimisto. 

 

SF-CARAVAN KERAVA RY
Luonnonläheinen mäntymetsässä pienen 
metsälammen rannalla sijaitseva SFC-
Kangaslampi on SF-Caravan Kerava ry:n 
ylläpitämä karavaanarialue Nastolassa 
osoitteessa Alhaistentie 77, 15560 Nastola. 
Lahden keskustaan matkaa kertyy n. 20 
km. SF-Caravan Kerava ry:llä on jäseniä 
n. 285. 

Yhdistys on ylläpitänyt aluetta vuodesta 
1993 lähtien ja sitä ennen alue on toiminut 
urheilujärjestön leirikeskuksena.

Kausipaikkalaisia alueella on tällä hetkellä 
noin 30 ja vieraspaikkoja on noin 40.
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Alueelle on valmistunut ympärivuotiseen 
käyttöön tarkoitettu huoltorakennus, 
jossa on pieni, mutta hyvin varustettu 
keittiö sekä suihku- ja wc-tilat.

Saunoja SFC-Kangaslammella on kaksi. 
Lähinnä kesäkauden käyttöön tarkoitettu 
tilava rantasauna ja ympärivuotiseen 

käyttöön myös erikseen varattavissa oleva 
kärrisauna.
Parhaillaan on meneillään vapaa-ajantilan 
rakentaminen.

SFC-Kangaslammin lähellä (n. 1,5 km 
päässä) on Pajulahden urheiluopisto, 
jossa on seikkailupuisto, hyvät 

Kuva Hämyjen karaokefinaalista 
Kangaslammella

lenkkeilymaastot ja mahdollisuus 
erilaisiin liikuntaharrastuksiin. 

Lisätietoja alueestamme on saatavissa 
nettisivuiltamme:
http://sfckeravaanari.fi/kangaslampi.html

”Kangiksella” tavataan, tervetuloa!

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

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

AUTOMAALAUS • KOLARIKORJAUS • MUOVIKORJAUS • TUULILASIT • MATKAILUAJONEUVOJEN VAURIOKORJAUS

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



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.

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

• HUOLLOT • KORJAUKSET • PELTITYÖT
• MAALAUKSET • KATSASTUSPALVELUT

Auton noutopalvelu         20€
Määräaikaishuolloista      -20€
Sijaisauto huollon ajaksi       10€
12 kk korotonta maksuaikaa
     Tarjoukset voimassa 30.6.2020

Edullinen Transit osaaja

Nuutisarankatu 6, 33900 Tampere    020 7661 000

www.rsh.fi     info@rsh.fi      Ma-Pe 7.00-17.00

RS Huolto Oy
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Huollamme:
• Henkilöautot
• Pakettiautot
• Kuorma-autot

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

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

Mercedes-Benz
Erikoisalaamme

kalusto

OSAAVA
AUTOKORJAAMO

PIRKKALASSA

Maisansalo ja Vankkurimännikkö on 
avattu vieraillemme ja jäsenillemme 

15.5.2020 alkaen
Maisansalon ja Vankkurimännikön karavaanarialueet 
ovat avoinna 15.5.2020 alkaen sekä kausipaikkalaisille, 
jäsenillemme että vieraillemme. Alueella on voimassa 
rajoituksia, joista tiedotetaan lisää alueella.
Yleiset ohjeet:
• muista käsienpesu             • Pidä turvaetäisyys 2m, älä
   saippualla tai käsidesillä        kättele tai halaa
• Yski ja aivasta oikein          • Pysy fl unssaisena kotona
• Suosi mobiilimaksua          • Riskiryhmäläisenä pysy 
       erillään lähikontakteista
Ohjeet ja rajoitukset puretaan, kun koronaviruksen 
aiheuttama poikkeustilanne raukeaa ja viranomaisten 
ohjeistukset sallivat mutta siihen asti noudatammehan 
ohjeita - kaikkien meidän karavaanareiden parhaaksi!



 Pica-viesti 2/2020 11

 

2020
Tapahtumakalenteri

M = Maisansalo    V = Vankkurimännikkö
 *) = orkesterimaksu
Tapahtumalista sitoumuksetta ja täydentyy 
myöhemmin. Yksityiskohtaisemmat tiedot aina 
lähempänä tapahtumaa netissä www.sfcpirkanmaa.fi 
ja alueiden omilla Facebook-sivuilla

SUUNNITELLUT OHJELMAT: (varauksin)

KESÄKUU
18.-21.6.       Juhannus       V, M 

HEINÄKUU
3.-5.7.         Petankkikisa                                    M
10.-12.7.         Lastentapahtuma     M
31.7.-2.8.        Rosvopaisti      M 
ELOKUU
07.-09.8.       Caramba-osakilpailu     V
14.-16.8.       Hämy-karaokefi naali                    V 
28.-30.8.       Venetsialaiset                                V, M
SYYSKUU
18.-20.9.       Siivoustalkoot, aluepalaveri ja
                      peli-/pokeri-ilta                                 V
24.10              Siivoustalkoot ja aluepalaveri        M
LOKAKUU
02.-04.10.     Kaamoskemut (orkesteri)                V
23.-25.10.     Siivoustalkoot ja aluepalaveri         M
30.10-1.11     Valojuhla  (orkesteri)                      M
MARRASKUU
06.-08.11.     Isänpäivä      M
JOULUKUU
04.-06.12.      Isänmaalliset iltamat ja pikku-
                       joulut (orkesteri)                              V
05.12             Joulupuurojuhla      M

31.12.-03.01.Uusi vuosi (orkesteri)                      V
31.12.           Uusi vuosi      M     

ILMOITA SÄHKÖPOSTILLA:
jouko.kinnunen@ideatutka.com

jos haluat jatkossa vain sähköisen version 
Pica-viestistä eli ilmoitus tulee lehden 

ilmestymisestä sähköpostiisi ja siinä olevalla linkillä 
pääset lukemaan lehden. 

Jos haluat lehden edelleen paperiversiona, se tulee 
Sinulle edelleen normaalisti.

KORONA-EPIDEMIASTA JA 
VALTIOVALLAN OHJEISTUKSISTA 
JOHTUEN OHJELMAT SAATTAVAT 
JOKO MUUTTUA, PERUUNTUA TAI 

SIIRTYÄ ETEENPÄIN.

TARKEMMAT TIEDOT TULEVISTA 
OHJELMISTA SAAT AINA TARKEMMIN 
ALUEIDEMME ILMOITUSTAULUILTA, 
YHDISTYKSEMME NETTISIVULTA TAI 

ALUEIDEMME OMILTA FACEBOOK-
SIVUILTA LÄHEMPÄNÄ AO. 

AJANKOHTAA:

Sale, Kämmenniemi, Aunesalmenkatu 25, p. (03) 378 5585 
ma-pe 9.30-18, la 9.30-15

POIKKEA ENNEN REISSUA TAI MATKALLAPOIKKEA ENNEN REISSUA TAI MATKALLA

PUNKKI ÄSSÄ+ Hyönteiskarkotesuihke 

Tällä kupongilla (tai kuvalla siitä) 
tarjoushintaan 8,90 € (10,80€). 
Tarjous voimassa kesäkuun 2020 loppuun.

MEILTÄ SAAT BONUSTA Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista tuotteista tai palveluista.
Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä. Lue lisää s-kanava.fi.
Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista tuotteista 
ja palveluista. Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä. 
Lue lisää s-kanava.fi 

TEE HYVÄ TYÖ YHDISTYKSEN 
POSTITUSKULUJEN

SÄÄSTÄMISEKSI KORONAN 
TUOMIEN

KÄVIJÄRAJOITUSTEN JOHDOSTA.

Riittääkö Sinulle jatkossa Pica-viesti 
sähköisenä versiona: https://www.
sfcpirkanmaa.fi /yleista/pica-viesti/
tai kausipaikkalaisena otat lehden 

mukaasi joko Maisansalosta tai 
Vankkurimänniköstä
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Henkilöauton, matkailuauton ja -vaunun kolhuja ja 
lommoja ei tarvitse aina uusia, vaan 

hyvä lopputulos saadaan myös korjaamalla

Suoritamme vahinkotarkastuksen ja 
laadimme kustannusarvion cabas-

laskentaohjelmalla kaikille vakuutusyhti-
öille.

Meillä on vahva kokemus matkailukaluston 
erilaisten pintamateriaalien korjaamisesta.

Pystymme korjaamaan niin kohokuvio-
pinnat (kuulavasarointi kuin sileät pinnat 
ilman että koko pintaelementtiä tarvitsee 
vaihtaa, näin vältytään mahdollisilta 
kosteusvaurioilta ja korjaustoimenpide 
on huomattavasti nopeampi ja kevyempi 
toteuttaa.

Jos elementti kuitenkin on vaihdettava 
niin sekin onnistuu

Ensisijaisesti olemme liike joka 
nimenomaan korjaa asioita ja pyrkii välttä-
mään osien vaihtoja, olemme korjanneet jo 
yli 20 vuotta matkailuvaunuja ja siinä ajassa 
olemme kehittäneet menetelmiämme 
varmasti alan parhaiksi. Otamme 
tarkasti huomioon eri materiaalien 
lämmön reagointiominaisuudet, jotta 
korjattu kohta pysyy piilossa eikä 
tule ”kummittelemaan” myöhemmin. 
Tiivistysasioissa noudatamme aina 
valmistajan ohjeita ja lisäksi ajattelemme 

että enemmän tiivistysmassaa on 
aina parempi. Varaosien saatavuudet 
olemme varmistaneet verkostoitumalla 
eri maahantuojien kanssa, eritoten 
Tampereelta Caravan Erälaukon kanssa 
olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä 
ja suurin osa tilaamistamme varaosista 
tuleekin heidän kautta.

Lisätietoja:
JANGLAS OY
Asiakaspalvelu
Puh. 0400 896 996, e-mail: info@janglas.fi 
Asentajankatu 2, 33840 Tampere

Esittelyssä Janglas Oy,joka on erikoistunut matkailuajoneuvojen vauriokorjauksiin

MAISANSALO
Vaunuvrk   Henkilövrk

          16 338          33615

      VANKKURIMÄNNIKKÖ
      Vaunuvrk      Henkilövrk
          13 077          28 819

                 YHTEENSÄ
       Vaunuvrk      Henkilövrk
          29 415           62 434

LEIRINTÄYÖPYMISTILASTO 2019:
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Alkutalven innosta äkkipysähdykseen

Vuosi alkoi täynnä tarmoa ja 
suunnitelmia tulevalle vuodelle. 

Vielä helmikuussa leirintäalueen arki ja 
viikonloput toimivat normaalisti. Lasten 
talvilomaviikolle, helmi-maaliskuun 
vaihteeseen, väkeä saapui ihan mukavasi 
loman viettoon. Porukalla tehtiin kaikkia 
mukavaa yhdessä. Lapsille oli monen 
moisia kilpailuita. Sen verran talvisää 
taas yllätti toimikunnan, että perinteisiä 
hiihtokilpailuita emme pystyneet 
järjestämään, mutta polkuautokisa oli 
taatusti yhtä mieleinen. Muuta ajanviettoa 
oli mm. laavuretki, lätynpaisto ja maistelu, 
karaoketanssit, ja tietysti saunominen. 
Kaiken kaikkiaan talvilomaviikko sujui 
varsin mukavasti.
Aika pian tämän jälkeen kaikki muuttui. 
Tuo ikävä ja kavala virus, kaukaa 
maapallon toiselta puolelta, saapui 
myös Suomen maalle. Hallituksen ja 
terveysviranomaisten suositukset ja 
määräykset vaikuttivat paljon tapaamme 
toimia, jopa niin paljon, että leirintäalue 
hiljeni lähes tyystin. 

Jouko Venäläisen mietteitä 
Korona-ajan alkuvaiheista
Ei kuitenkaan vallan tyystin. Sain 
tilaisuuden haastatella, etänä totta kai, 
Vankkurimännikön aktiivia, Jouko 
Venäläistä, siitä miten korona on 
vaikuttanut alueella. Haastattelun aikana 
Jouko oli ainoa paikalla oleva karavaanari. 
Häntä ei viruksen tarttuminen alueella 
huolettanut, koska turvavälit olivat 
taatusti kunnossa. Hän kertoi vahtivansa, 
ettei koronavirus hyökkää kiinteistöjen 
kimppuun ja huolehtii vastaanotosta, 
mikäli joku kausipaikkalainen sattuisi 
tulemaan paikalle tarviten esim. kaasua. 
Jouko otti esille myös alueen talousasiat, 
huoli on suuri, kun kassavirrat ovat 
minimaalisen pienet ja kulut juoksevat, 
vaikka niitä on minimoitu kaikin 
mahdollisin tavoin. Keskustelimme lisää 
tästä tilanteesta, ja Jouko korosti, että 
alue on palvellut karavaanareita jo yli 
40 vuoden ajan tällä kyseisellä paikalla, 
joten huoli alueen tulevaisuudesta 
koskettaa kaikkia alueella kävijöitä. Jos 
kaikki alkukesän tapahtumat jäävät 
pois, on tilanne todella huolestuttava. 
Kausipaikkalaistenkin keskuudessa 
ollaan varovaisia alueelle tulon suhteen, 

Jouko Venäläinen

Talven 2020 ”hiihtolomakuva” alueelta

Hiihtokisat vaihtuivat polkuautokisaan

Eipä tuo haitannut, innostus oli silti kova
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ja jos tullaan, niin vähän huolestuneena 
kysellään, kuulutko riskiryhmään, vai 
oletko perusterve karavaanari.
Jouko kertoi muuten arkensa sujuneen 
ilman suurempia ongelmia, mm. kaupat 
ovat Virroilla toimineet normaalisti, 
mitä nyt käsihygienia ja käsidesin käytön 
lisääntyminen näkyy alueen liikkeissä. 
Hän kertoo, myös itse käyttävänsä 
käsidesiä aina toimistolle mennessään. 
Hän jatkoi, että vaikka vanhakansa 
sanoo, että puhtaus on puoliruokaa, niin 
käytännön haittojakin on tullut. Ihon 
kuivumisen lisäksi, hänestä tuntuu, että 
välipalaleivät, puhumattakaan kahvista 
maistuvat suussa desiaineelle.
Saunoista tietenkin keskustelimme myös. 
Jouko kertoi, että vaikka sauna-ajat ovat 
nyt rajoitettu, väki ja lämmityskerrat 
vähentyneet, silloin tällöin, on pääsyt 
nauttimaan hyvistä löylyistä ja avannosta. 
Saunoilla koronatilanteesta on keskusteltu 
rauhallisesti, joskus jopa vähän vitsaillen, 
vaikka asia vakava onkin. Taloushuolista 
ja alueen tulevaisuudesta huolimatta 
karavaanarit, joiden kanssa Jouko on 
tunnelmista keskustellut, toivovat, että 
rajoituksia ei purettaisi liian hätäisesti, 
sillä saattaisi olla vielä ikävämmät 
seuraukset.
Jouko on tuttu mies alueella ja 
vierailijoiden kesken. Miehellä on aina 
pilkettä silmäkulmassa ja laulamaankin 
hän on kova. Olisiko hieman ollut ikävä 
mukavia karaokeiltoja Huvikummulla, 
kun hän haastattelun pääteeksi ensi 
toivotti kaikille karavaanareille oikein 
hyvää kesää ja heti perään hän tokaisi, 
että: Nyt olisi hyvä laittaa soimaan kappale 
(Männikössä ei liikahda lehtikään).

Tulevat tapahtumat

Mitähän tästä nyt kertoisi. Talviloman 
jälkeen kaikki kevään tapahtumat 
peruuntuivat. Näillä näkymin myös kesän 
tapahtumat mahdollisesti peruuntuvat. 
Kaikki riippuu tuosta viheliäisestä 
viruksesta. Mikäli tapahtumia 
järjestetään, niin ne ovat pienempi- 
muotoisia. Varmaa kuitenkin jo on, että 
tikkakisojen 30-v. juhlakilpailu tulee 
siirtymään vuodella eteenpäin. Mikäli 
rajoitukset hellittävät, olette enemmän 
kuin tervetulleita viihtymään alueella. 
Me teemme parhaamme, että meillä voi 
koronasta huolimatta viettää turvallista 
vapaa-aikaa. Seuratkaa ilmoituksiamme 
nettisivuiltamme ja facebookista, 
niistä löytyy viimeisin tieto. Kun se on 
turvallista, niin sitten taas tavataan.

Mönkkärin ja pyörän kohtaaminen - kummalla on etuajo-oikeus

Lätynpaistoa

Pisteidenkeruuta pallonheitossa

Vähän erilaista hiihtolomatouhua

14 Pica-viesti 2/2020   
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Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden 
työnjako

Puheenjohtaja: 
Sakari Lepola
Varapuheenjohtaja: 
Harri Järveläinen
Yhdistyksen sihteeri:
Irkka Kihlström
Jäsenkirjuri: 
Tiina Vaskuu
Hallituksen kokousten sihteeri: 
Tiina Vaskuu
Viestintä- ja PR-henkilö: 
Jouko Kinnunen    
Taloudenhoitaja: 
Anu Oikarinen
Kassajärjestelmät ja IT-vastaava: 
Juuso Oikarinen

Koska yhdistyksellä ei ole ollut sääntöjen 
mukaista taloudenhoitajaa, päätettiin nyt valitulle 
taloudenhoitajalle seuraava työnkuva:
- Hoitaa yhdistyksen taloutta tehtyjen päätösten 
mukaisesti ja esittelee talouteen liittyvät asiat 
(tilinpäätöksen, talousarvion, laskelmat jne.) 
yhdistyksen kokoukselle
- Hyväksyy laskut, joita ei ole määrätty 
puheenjohtajan tai hallituksen päätöksen 
mukaan muiden hyväksyttäviksi
- Vastaa kirjanpitokirjojen ja tositemateriaalin 
säilyttämisestä ja arkistoinnista. 
- Valmistelee yhdessä hallituksen kanssa 
talousarvioesityksen syyskokoukselle
- Huolehtii muista hallituksen hänelle antamista 
tehtävistä
- Esittelee talousasioita hallitukselle ja raportoi 
taloudesta             

Hallituksen muita tehtäviä, joille valitaan 
vastuuhenkilöt

Caravan Huiput:  
Harri Järveläinen
Hämyt YT: 
Heikki Lahtinen
Maisansalon yhdyshenkilö: 
Ilpo Pekkanen    
Vankkurimännikön yhdyshenkilö: 
Pasi Sivula
Laki- ja järjestysasiat, alkoholilupa-asiat: 
Harri Järveläinen
Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja: 
Jouko Kinnunen

Vakuutusasiat: Juha Keulas
Tiedote hallituksen päätöksistä 2/2020

Talousasiat

- myönnettiin tilinkäyttövaltuudet taloudenhoitaja 
Anu Oikariselle ja puheenjohtaja Sakari 
Lepolalle.
- selvitettiin voimassa olevat laskutussopimukset 
ja niiden tarve
- päätettiin siirtää vakuutusmaksut tilapäisesti 
alueiden maksettavaksi, maksut hyvitetään 
alueille hallintotililtä sitten kun taloudellinen 
tilanne sen sallii
- käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2019 
tilinpäätös ja lähetettiin se tilintarkastajalle
- päätettiin että matkakorvausten maksaminen 
hallituksen jäsenille ja hallituksen työskentelyyn 
osallistuville on matkan liittyminen ko. henkilön 
suorittamiin hallituksen päätöksen mukaisiin 
yksilöityihin tai tehtävänkuvan mukaisiin 
tehtäviin, sekä tehtäviin, jotka perustuvat 
sääntöjen ja yhdistyslain velvoitteisiin. Matkat 
alueille eivät oikeuta matkakorvaukseen, 
ellei matkan tarkoitus liity em. tehtäviin tai 
aluevastaavan kutsuun.
- käsiteltiin taloustilannetta poikkeusoloissa 
ja päätettiin että koronaepidemiasta johtuen 
suuremmat investoinnit molemmilla alueilla 
siirretään, kunnes taloudellinen tilanne on 
vakiintunut.

Vankkurimännikkö

- hyväksyttiin it-infran perusparannussuunnitelma 
ja sen kustannusarvio
- hyväksyttiin sopimus tuholaistorjunnasta 
- pyydetään tarjous työkoneen polttoaineelle 
farmisäiliön hankinnasta

Maisansalo
- lähetetään lasku Tampereen kaupungille 
uimarannan kunnostustyöstä
- päätettiin hankkia rantasaunan kiukaaseen 
uusi ohjauskeskus
- saunarannan laituri tehdään kustannussyistä 
talkootyönä
Rakennusohjeiden huomioiminen alueilla
- Ohjeistetaan kausipaikkalaisia aluepalavereissa 
asiasta aiemmin tehdyn päätöksen perusteella

Tiedotustoimikunta

- Hyväksyttiin alueiden ilmoitukset ja niiden 
hinnat Leirintäoppaaseen 

Alueiden sulkeminen

- päätettiin sulkea molemmat alueet 30.3.2020 
alkaen toistaiseksi vierailijoilta.
- Sulku koskee myös karanteenissa olevia 
kausipaikkalaisia. Kausipaikkalaisten
vierailut alueiden välillä ovat myös kielletty.
Caravan Huiput ry
- Vuosikokous ja hallituksen kokous 4.4.2020 on 
hoidettu sähköpostikokouksena

Kesätyöntekijät

- alueille palkattavat työntekijät voidaan 
valita hyvissä ajoin ennen työn alkua, mutta 
työsopimukset heidän kanssaan allekirjoitetaan 
vasta sitten, kun tiedetään, milloin alueet 
voidaan avata.
- myös aluevetäjien toimiminen kesätyön-
tekijöinä on mahdollista

Kevätkokous
- koska on epätodennäköistä, että kevätkokous 
voidaan pitää 30.5.2020 Murikanrannassa, 
hallitus päätti että 13.4.2020 tilanteen mukaan 
kokousaika ja paikka voidaan perua ja uutta aikaa 
ja paikkaa ei vielä päätetä. Kokous kutsutaan 
koolle sääntöjen määräämällä tavalla heti kun 
viranomaispäätökset sen mahdollistavat.
- hyväksyttiin vastaus kevätkokoukselle tehtyyn 
esitykseen

Liittokokous

- liittokokous on siirretty pidettäväksi 14.6.2020
- valittiin SF-Caravan Pirkanmaa ry:n edustajiksi 
Sakari Lepola, Harri Järveläinen, Heikki 
Lahtinen, Irkka Kihlström ja Juha Keulas
- yhdistys kustantaa matkakorvaukset, 
majoituksen ja liittokokouslounaan
- liittokokousedustajille puolisoineen liitto-
kokoukseen. 
- 
Esitykset liittokokoukselle:

- päätettiin että esitykseen liiton puheenjohtajan 
ja liittohallituksen jäsenten palkkioista 1.6.2020 
alkaen annetaan kokousedustajille valtuudet 
äänestää asiassa oikeaksi katsomallaan tavalla 
sen jälkeen, kun palkkioiden korottamisen 
tarpeesta on saatu selvitys liittokokouksessa. 

Lisätietoja:

Sakari Lepola
puheenjohtaja
p. 0400 425198

Tiedote       
hallituksen päätöksistä

3-4/2020
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KARTAN SELITYKSET/
PALVELUT
 
1.TOIMISTO/
HUOLTORAKENNUS: 
• vastaanotto, kioski, kaasun myynti, 
tiskipaikka, uuni, vaatehuolto, WC:t, 
suihkut, inva-WC, lastenhoitohuone, 
juomavesi, kemsavessan tyhjennys, EA, 
defibrilaattori 
 2. VIISI YLEISTÄ SAUNAA: 
• isosauna Rentola, pikkusauna Onnela, 
telttasauna Suvela, ”vaunusauna” Sulo 
ja lastensauna Nuppula. 
Lisäksi on yksi tilaussauna, Patonen (14) 
3. HUVIKUMPU: 
•  WC:t, lasten leikkihuone, nuorisotila, 
Huvi Pub  ja tanssisali, biljardihuone, 
tikkahuone, pingis 
4. LAPSILLE: 
• leikkikenttä (turvahiekka), keinut, 
hiekkalaatikko, leikkimökki, trampoliini, 
pomppulinna, ulkopelejä, polkuautot 
5. HARALD´S PUB
6. KOTA 
7. TAKKATUPA 
• TV, Korona-pöytä 
8. KÄPYGRILLI
9. UIMARANTA, LENTOPALLOKENTTÄ 
SEKÄ POLKUVENE 
10. JUOMAVESIPISTE
• kaikkien vesipisteiden vesi on 
juomakelpoista 
11. KESÄVESIPISTE 
12. JÄTTEIDEN KERÄYSPISTE
13. JÄTEVEDEN TYHJENNYSPAIKKA
14. TILAUSSAUNA PATONEN 
15. RIIHI
• yksityistilaisuuksiin vuokrattavissa 
oleva rakennus.  Kesäkahvila, kysy 
aukioloajat toimistolta. 
16. LUONTOPOLKU
17. KOIRIEN UIMAPAIKKA

ALUEKARTTA

Autolla mukavia päiväretkiä  
Vankkurimännikkö – Virrat keskusta                            7 km  
Vankkurimännikkö–Killinkoski & Wanha tehdas   32 km 
Vankkurimännikkö – Ähtäri Zoo                                 54 km 
Vankkurimännikkö – Tuuri                                  57 km 
Vankkurimännikkö – Särkänniemi- Tampere       105 km 
  



Toimittajana Jouko Kinnunen

Maisansalo ja Vankkurimännikkö
Koronan kourissa, aluevetäjien tunnelmia:

Kun Korona-virus on jyllännyt 
maassamme ja maailmalla koko 
kevättalven ja edelleenkin, lähdimme 
kysymään leirintäalueidemme 
vetäjiltä Maisansalossa Päivi ja Ilpo 
Pekkaselta ja Vankkurimännikössä 
Tuula Aroselta ja Matti Mäkelältä 
kuulumisia kevään ja tulevan kesän 
tuntemuksista.

Olette olleet nyt molemmilla alueilla 
isäntinä vuoden 2020 alusta lähtien. 
Mitkä olivat tuntemuksenne, kun saitte 
näin alkajaisiksi tällaisen Koronaviirus-
pandemiaongelman karavaanialueen 
vetäjinä, mitä ei koskaan aikaisemmin 
ole ollut tässä laajuudessa joitakin 
viirusperäisiä flunssaepidemioita 
lukuunottamatta:

Päivi ja Ilpo: 
Emme osanneet ensi alkuun edes ajatella, 
kuinka ankarasti tämä korona pysäyttää 
koko toiminnan. Vasta kun valtiovalta
laittoi nämä kokoontumisrajoitteet ja 
uutisointi oli edennyt pidemmälle, niin 
siinävaiheessa aloimme miettiä tämän 
pandemian vaikutuksia                   Maisansalossa  
laajemmassa mittakaavassa.

Tuula ja Matti:
Lähinnä tuntemuksena oli epävarmuus 
tilanteen kestosta sekä oikeasta tavasta 
reagoida, kun täsmällistä tietoa ei ollut 
saatavilla.

Mitä tämä Koronaviirus on aiheuttanut 
asioiden hoitoon:

Päivi ja Ilpo:
Alueellamme kausipaikkalaiset pääsevät 
toimistoon yksitellen hoitamaan asioi-
tansa.
Siivouskapasiteetti ei riitä Maisansalossa 
ja sen johdosta on jouduttu sulkemaan 
hultorakennuksesta vessoja ja suihkuja 
arkiviikolla. Käytössä olevat wc- tilat 
ja suihkutilat pyritään pitämään 
mahdollisimman puhtaina ja desinfi-
oituina.

Tuula ja Matti:
Pandemia-ajan alku osui onneksi ns. 
hiljaiseen vuodenaikaan, joten toistaiseksi 
juoksevien asioiden hoitaminen ei ole 
juurikaan muuttunut.

Alueillamme Maisansalossa ja 
Vankkurimännikössä ovat saaneet 
leiriytyä rajoitusten aikana vain 
kausipaikkalaiset. Kuinka paljon heitä 
on alueillanne ollut keskimäärin viikolla 
ja viikonloppuisin:

Päivi ja Ilpo: 
Arkiviikoilla on ollut noin parisen-
kymmentä  henkilöä. Jonkin verran on 
ollut näitä etätyön tekijöitä.
Viikonloppuisin on ollut noin kolme-
neljäkymmentä kausipaikkalaista.

Tuula ja Matti:
Kausipaikkalaisten yöpymisten määrä 
on pienentynyt huomattavasti ja aikai-
semmin pidempiä aikoja alueella 
viettäneet ovat selkeästi siirtyneet yön-
kahden vierailuihin.

Kuinka pitkiä aikoja kausipaikkalaiset 
ovat viettäneet vaunussa/autossa 
pandemian aikana vai ovatko 
he tulleet vain katsomaan, miten 
matkailuajoneuvo alueella jaksaa.

Päivi ja Ilpo 
Osa kausipaikkalaisista vain poikkeaa 
katsomaan kuinka heidän ”kesäkotinsa” 
jaksaa.
Toiset tulevat viikonloppuisin vaunuil-
lensa aikaa viettämään ja muutamat 
kausipaikkalaiset asuvat ympäri vuoden 
vaunuillansa.

Mikä on ollut suurin ongelmanne 
käytännön asioiden pyörittämisessä:

Päivi ja Ilpo: 
Kiteyttäisin ongelman oikeastaan näin: 
Suurin ongelma on se, kun on joutunut
perumaan kaikki tapahtumat toukokuun 
loppuun asti.

Näin vasta-alkaneena aluevastaavana olisi 
halunnut järjestää erilaisia tapahtumia, 
mutta toki pitää ymmärtää, että tämä 
sama ongelma on kaikilla muillakin 
alueilla.  

Tuula ja Matti: 
Tarvittavan toimikuntaväen mitoitta-
minen paikalla olevien kausipaikkalaisten 
määrään nähden.

Mitä rajoituksia on tehty alueellanne 
viruksen leviämisen estämiseksi:
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Maisan toinen aluevetäjä, Ilpo Pekkanen, pyörän 
selässä miettimässä ja ideoimassa alueen kävijämäärien 
lisäämismahdollisuuksia.

Vankkurimännikössä kevät on ollut  myös hiljainen ja alueiden 
avauduttua myös vieraille 15.5. toiveet tulevan kesän suosiosta 
viriävät.

ALUEKARTTA



Päivi ja Ilpo:
Alueellamme ovat kaikki yhteiset 
kokoontumistilat suljettu. Kaikilta 
vierailijoilta oli alueemme suljettu 15.5. 
asti.

Tuula ja Matti: 
Yleisten kokoontumistilojen suljettuna 
pitämisellä olemme pyrkineet estämään 
yli kymmenen hengen kokoontumiset.

Miten esim. saunavuorot on järjestetty:

Päivi ja Ilpo: Meillä on tämän 
koronapandemian tähden saunavuoroja 
vähennetty. Saunavuorot ovat tällä 
hetkellä keskiviikkoisin, perjantaisin ja 
lauantaisin.

Nämä rajoitukset koskevat niin Pentti-
saunaa kuin rantasaunaakin.

Valtiovallan suosituksesta/määräyksestä 
yli kymmentä henkeä ei myöskään meillä
suositella saunaan meneväksi kerrallaan.
Viikonloppuisin pyrimme järjestämään 
myös päivävuorot saunaan.

Tuula ja Matti:
Kahden viikonlopun erityisjärjestelyiden 
jälkeen palasimme normaaleihin sauna-
vuoroihin. Kahta saunaa käyttämällä 
yhdessä saunovien määrä ei ole ylittänyt 
tuota jo mainitua kymmenen hengen 
rajaa.

Onko alueenne sisääntuloportilla ollut 
muita tulijoita kuin kausipaikkalaisia:

Päivi ja Ilpo: Onneksi tiedottamisella on 
ollut hyvä vaikutus niin netissä kuin
sosiaalisen mediankin puolella, niin 
vierailijoita ei ole pyrkinyt portille asti.
- Puhelimen välityksellä on tiedusteltu 
useastikin, että onko meidänkin alue 
kiinni.

Tuula ja Matti:
Jonkun verran portilla on näkynyt 
vierailijoita, mutta hyvin tieto leirintä-

alueiden sulkemisesta on tavoittanut 
liikkuvat matkailijat.

Miten he ovat suhtautuneet asiaan:

Päivi ja Ilpo:
Pääsääntöisesti kaikki ovat ymmärtäneet 
tämän asian ja sen, että emmehän me näitä 
rajoitteita ja kieltoja ole itse keksineet, 
vaan noudatamme valtiovallan antamia 
ohjeita.

Tuula ja Matti: 
Ohjeistus on ymmärretty ja selkeästi 
hyväksytty, koska mieleen jääneitä 
keskusteluja ei ole tarvinnut käydä.

Päivi ja Ilpo:

Mitä suunnitelmia/uudistuksia jää 
nyt tekemättä, kun lähes kaikki on 
pysähdyksissä:

Päivi ja Ilpo: 
Osa alueelle suunnitelluista investoin-
neista on nyt tämän pandemian 
tähden siirrettävä seuraavaan vuoteen. 
Esimerkiksi alueemme tiet piti 
kunnostaa. Nyt voidaan tehdä pelkästään 
perusylläpitoparannusta näille teille. 
Tulorahoitus on tällä erää nollassa, niin 
nyt on oltava tarkkana kaikkien kulujen 
kanssa.

Tuula ja Matti:
Taloudellinen tilanne ja jatkon epävar-
muus mahdollistaa tällä hetkellä vain 
välttämättömät ylläpitotoimet. Selkeästi 
kesken jäi esimerkiksi Huvikummun 
kahden harrastetilan remonttien 
loppuunsaattaminen. Myös viime kesänä 
hyväksi havaitut ylimääräiset sosiaalitilat 
jäivät tältä kesää vuokraamatta. 
Suunnitelmista suurimmat muutokset 
koskevat tietenkin kesän tapahtumien 
peruuntumisia. Tällä hetkellä on 
jo tiedossa kesäkuun tapahtumien 
peruuntuminen ja mm. juhannus 
vietetään ilman järjestettyä ohjelmaa.

Uskotteko karavaanariuden lisääntyvän 

alueellanne, kun Korona-rajoitukset on 
poistettu:

Päivi ja Ilpo: 
Tuohon on vaikea vastata oikeastaan 
muuta kuin sen, että paljolti riippuu 
kuinka pitkään tämä koronapandemia 
vielä kestää.
- Toki toivomme matkailijoiden saapuvan 
nopeastikkin alueellemme, kun vaan 
ensin saadaan kaikki rajoitukset purettua.

Tuula ja Matti:
Toivottavasti näin tulee tapahtumaan ja 
näin ovat myös matkailualan asiantuntijat 
arvioineet.

Millä mielin lähdette kesän odotuksiin 
alueellanne, mitä toivotte:

Päivi ja Ilpo: 
Kaikesta huolimatta valoisin mielin kohti 
kesää ja kesän seikkailuja.
- Toivomme myös terveyttä kaikille tänä 
vaikeana aikana.
Ollaan varovaisia liikkuessamme 
alueillamme ja noudatetaan näitä 
annettuja ohjeistuksia niin silloin meillä 
on mahdollista selvitä tästä kurimuksesta.

Tuula ja Matti:
Toki toivomme kotimaan matkailun 
piristymistä ja että alueemme pari 
vuotta jatkunut yöpymismäärän kasvu ei 
taitu liiaksi. Osa kesän ja loppuvuoden 
tapahtumista tullaan järjestämään, 
mutta vielä on liian aikaista sanoa missä 
laajuudessa tämä on mahdollista.

Mitä terveisiä haluatte lähettää alueenne 
vakiasukkaille ja vierailijoille näin kesän 
alussa:

Päivi ja Ilpo: Toivotamme kaikki 
vierailijat tervetulleiksi Maisansaloon heti 
kun tilanne sen sallii.
Kausipaikkalaisille: Pidetään edelleenkin 
alueemme siistinä ja vierailija- 
ystävällisenä. Hyvää kesää kaikille!

Tuula ja Matti:
Meillä on alue, toimikuntalaiset sekä 
kesätyöntekijät valmiina palvelemaan 
niin kausipaikkalaisia kuin vierailijoita 
entiseen malliin. Ehkä jopa vieläkin 
paremmin kuin aikaisemmin. 

Nyt jos koskaan toivoisimme kaikkia oman 
yhdistyksemme jäseniä vierailemaan 
omilla, erinomaisilla alueillamme.
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Kesäksi tällekin 
leikkikentälle 
Männikössä 
toivotaan lasten 
iloisia ääniä ja 
leikkimisen 
riemua.
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Korona, kaarnakuoriainen ja karanteeni

Tämä ei ole varsinaisesti karavaanarin 
matkakertomus, koska matka 

tehtiin henkilöautolla, mutta olisi 
ollut täysin mahdollista tehdä se myös 
matkailuautolla. Campingit Baltian 
maissa ja Puolassa eivät ole maaliskuussa 
vielä juurikaan auki, joten hotellimajoitus 
katsottiin nyt viisaammaksi. Olen vuosien 
ja vuosikymmenten aikana tehnyt kollegan 
ja hyvän ystävän, Pentin, kanssa erilaisia 
metsäaiheisia messu- ja opintomatkoja 
ympäri maailmaa. Olemme käyneet 
tutustumassa niin USA:n länsirannikon 
punapuumetsiin kuin myös Venäjän 
lehtikuusiin. Ja kaikkeen siltä väliltä. 

Tämänvuotinen matkamme oli 
tarkoitus suuntautua Puolan Kielceen, 
siellä järjestettäville Puuteollisuus – ja 
metsämessuille. Lentäenkin olisimme 
perille päässeet, mutta päätimme 
tehdä matkan henkilöautolla, koska 
halusimme poiketa vähän muissakin 
mielenkiintoisissa paikoissa. 
Vaikka koronavirus alkoi levitä 
eurooppaan, lähdimme kuitenkin 
matkaan maaliskuun toisella viikolla. 
Tallinnan satamassa poliisi antoi esitteen 
koronaepidemiaan varautumisesta, 
mutta muilla rajoilla ei ollut mitään 
poikkeavaa. Olimme ensimmäisen 
yön Latvian Bauskassa, hyvässä ja 
edullisessa hotellissa ja sieltä matka 
jatkui kohti Varsovaa. Poikkesimme 
pienen mutkan kautta entiseen Itä-

Preussiin ja siellä Führerhauptquartier 
Wolfsschanze:n, Sudenpesään, joka oli 
Hitlerin päämaja toisen maailmansodan 
aikana. Oltiin sillä kertaa ainoat turistit 
siellä. Mielenkiintoinen historiallinen 
nähtävyys, jossa olen kerran aiemmin 
käynyt, mutta Pentille tämä oli uusi 
kokemus.

Varsovassa majoituimme kaupungin 
keskustassa Gromada-hotelliin pariksi 
yöksi. Kävimme Varsovassa tutustumassa 
suomalaiseen arkkitehtuuriin. Arkkitehti 
Rainer Mahlamäki on suunnitellut Puolan 
juutalaisten historiallisen museon joka 
on rakennuksena ja museona käymisen 
arvoinen paikka. Mahlamäen töitä 
Suomessa on mm. Metsämuseo Lusto 
Punkaharjulla, Kaustisten kansantaiteen 
keskus ja ja Suomen luontokeskus Haltia.

Varsovassa saimme sitten ensimmäisen 
koronaiskun. Messut Kielcessä 
ilmoitettiin perutuiksi koronan 
vuoksi. Se laittoi suunnitelmat uusiksi. 
Erinomaisessa unkarilaisessa ravintolassa 
nautitulla päivällisellä pidetyn 
strategiapalaverin tuloksen päätimme 
ottaa suunnat itään, Puolan ja Valko-
Venäjän rajamaille. Kohteemme oli 
Białowieżan aarnimetsä, jota sanotaan 
luonnon aarreaitaksi keskellä Eurooppaa. 
Valko-Venäjän puolelle ulottuva metsä 
on suurin jäljellä oleva yhtenäinen 
alavan maan metsäalue Euroopan 
lehtimetsävyöhykkeellä. Metsä nimettiin 
Unescon maailmanperintökohteeksi 
vuonna 1979, ja sen 1 500 neliökilometrin 
alueella vaeltaa visenttejä, villisikoja, 
hirviä, susia ja ilveksiä. Visentti, joka 
on eurooppalainen vastine Amerikan 

Korona on saapunut Varsovaan

Suomalaista arkkitehtuuria Varsovassa: Puolan juutalaisten historiallinen museo



houkuttelee tuholaisia 
metsiin. On ilmaston 
lämpiämisestä metsien 
kannalta hyviäkin puolia, 
niiden kasvu nopeutuu. 
Lehtipuut valtaavat tässä 
kehityskuvassa tilaa 
havupuilta. 
Eli metsillä on oma 
koronansa, kuten meillä 
ihmisilläkin. Mutta 

molemmat selviävät hengissä.
Białowieżaan saapuessamme poliisit 
pysäyttivät meidät kaupungin rajalla 
ja kyselivät mihin olemme menossa ja 
millä asialla olemme. Passit ja auton 
paperit pyydettiin ja niitä he tutkivat 
omassa autossaan varmaan varttitunnin. 
Nähtävästi olimme epäilyttävän 
oloisia, kaksi passikuvansa näköistä 
miestä Suomesta Valko-Venäjän rajan 
läheisyydessä. Raudat ei kuitenkaan 
ranteisiin napsahtaneet ja saimme jatkaa 
matkaamme. Białowieżan aarnimetsä 
on suosittu turistikohde ja pienessä 
kaupungissa on paljon hotelleja ja 
pensionaatteja ja myöskin karavaanareille 
leirintäalue. Białowieżassa on myös 
metsäaluetta koskeva opastuskeskus 
ja museo, ja kuten arvata saattoi, ne 
oli koronan vuoksi suljettu, kun sinne 
pääsimme.

Uutiset koronatilanteen kehityksestä 
saivat meidät lyhentämään matkaamme 
vuorokaudella, joten ajelimme kohti 
Tallinnaa kahden pysähdyksen taktiikalla. 
Varautuminen koronaan näkyi myös 
siinä, että puolalaisilla huoltoasemilla 
oli vessoihin tuotu käsidesiä ja seinässä 
oli ohjeita suojautumisesta. Yksi yö 
Puolan Suwalkissa ja toinen Virossa 
ja sitten olimmekin Tallinkin kyydissä 
kohti Helsinkiä. Laivalippujen muutos 
puhelimitse ei onnistunut, Tallinkin 
palvelunumero oli koko ajan varattu. 
Onneksi vaihto sujui netissä hyvin. 
Poikkesimme toki Viron ja Latvian rajalla 

biisonille, oli vähällä jo kuolla 
sukupuuttoon, mutta kantaa on saatu 
elvytettyä. Olisi ollut mielenkiintoista 
sellainen nähdä mutta eipä yhtäkään 
vastaan tallustellut.

Kiinnostustamme tähän metsään 
lisäsi se, että myös sinne on levinnyt 
Keski-Euroopan kuusimetsiä hävittävä 
kaarnakuoriaisiin kuuluva kirjanpainaja. 
Puolan viranomaiset ovat päättäneet, 
että luonnonmetsää voidaan ja pitää 
hakata poistamalla sieltä kirjanpainajan 
vioittamat ja tappamat puut. Tästä on 
syntynyt kova riita luonntojärjestöjen 
kanssa, joiden mielestä metsän 
tuhoutuminen kirjanpainajan toimesta 
on luonnonmukainen tapahtuma johon 
ihmisen ei pidä puuttua. Metsä toipuu 
siitä aikanaan. Turisteja, ja nyt myös 
metsänhakkuita varten, osalla aluetta on 
autolla ajokelpoisia teitä ja niitä pitkin 
seikkailimme metsässä ihmettelemässä, 
miten kovin se on kirjanpainajasta 
kärsinyt. Puita oli paljon kaadettu ja niitä 
lojui ympäri metsää. Kuljetetaanko ne 
joskus pois, jäi arvoitukseksi. 

Ilmaston lämpeneminen on yksi 
keskeinen syy erilaisten tuholaisten 
lisääntymiseen havumetsissä. On vain 
ajan kysymys, milloin kirjanpainaja alkaa 
tosissaan riehumaan Suomen kuusikoissa. 
Kun talvet lyhenevät ja pakkaset 
vähenevät eikä maa roudi, myrskytuhot 
lisääntyvät tuulien myötä ja kaikki tämä 

ostamassa ns. normaalit ruokajuomat. 
Ja totesimme tyydytyksellä, että on 
hyvä, kun näissä nykyautoissa ei ole 
takan roiskeläppiä. Olisivat laahanneet 
maata. Trokarit lastasivat myös viimeisiä 
kuormiaan ennen rajojen sulkeutumista. 
Heille korona on kova koettelemus, 
kun tuohon bisnekseen on turha hakea 
niitä hallituksen lupaamia korvauksia 
pienyrityksille. Viron rajalla saimme 
poliisilta saman koronabrosyyrin kuin 
tulomatkallakin. 
Rajat sulkeutuivat perässämme, joten 
olimme tyytyväisiä, kun Helsingissä 
saimme ajaa maihin ja suunnata kotiin 
kahden viikon karanteenia viettämään. 

  Sakari Lepola
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Kaarnakuoriaisten tappamia puita

Myydään Ruovedeltä 
pikkujärven rannalta 
4 850m2 aurinkoinen 

lomapaikka
Rantaviivaa 50 m. Tie perille. 

Osuuskunnan vesi rajalla. 
Sähkölinja tontilla.

Sopii asuntovaunuille, 
ei rakennuslupaa. 

Sopuhintainen.

Myydään Urjalasta 
2 000 m2 tontti 

Marjapensaita ja omenapuita.
Ulkorakennus, talon perustukset, 

100 m syvä porakaivo ja 
sähköliittymä. 

Toijalantien varrella.
Asuntovaunuja 

sopii tontille hyvin.

Tiedustelut:                                
Puh. 040 714 6563

Pirkanmaan Yrittäjät r.y. jäsen

Sellukatu 28
(Lielahden Gigantin vieressä)

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

www.kymppikatsastus.fi

TAMPERELAINEN PERHEYRITYS

55 €55 €

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

(max. 3500 kg) määräaikaiskatsastuksen 
Autoliiton jäsenhintaan päästömittauksineen

(norm. 71 €)
*) Ovia korotettu, joten 
myös alkovimallien 
katsastus onnistuu 
hyvin.

CARAVAN 
KIVIRAPPU OY

TUTUSTU TARVIKEVERKKOKAUPPAMME
LAAJAAN VALIKOIMAAN - AVOINNA 24/7:
https://nasinmatkailuautot.� /kauppa/

Kaikkea mitä karavaanari tarvitsee:
markiisit•teltat•grillit•polkupyörät•tuolit•pöydät 

•wc-tarvikkeet•sähköjohdot• antennit•valaisimet ym.
Runsas valikoima myös varaosia eri laitteisiin.

Meiltä voit myös

noutaa ostokset 

suoraan Nokialta! CARAVAN 
KIVIRAPPU OY

Meiltä voit myös

noutaa ostokset 

suoraan Nokialta!
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PUHEENJOHTAJA                                    MATKAPUHELIN         SÄHKÖPOSTI
Sakari Lepola                                          0400 425 198                         sakari.lepola@kolumbus.fi 

VARAPUHEENJOHTAJA
Harri Järveläinen    0400 511 199                        harri.jarvelainen@gmail.com

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

TALOUDENHOITAJA
Anu Oikarinen                                                        taloudenhoitaja@sfcpirkanmaa.fi 

HALLITUS
Markku Hölli     0400 632 436           markku.holli@hotmail.com
Harri Järveläinen    0400 511 199                        harri.jarvelainen@gmail.com
Juha Keulas                                          040 541 0065            juha.keulas@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871           heikkilahtinen71@gmail.com
Ilpo Pekkanen     040 510 1980                        ilpo.pekkanen@hotmail.com
Pasi Sivula     0400 562 906           pasi.sivula@lalopoint.fi    
Timo Vaahto     0400 567 390           timo.vaahto@gmail.com
Tiina Vaskuu                                                              050 3579 258                           tiina.vaskuu@gmail.com

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

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

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




