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

 

PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2017: JÄSENMAKSUT 2017

Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)                     17 e/ vrk                                    34 e/vrk
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)                    19 e/vrk                                     38 e/vrk
12 kk kausikortti                                                           540 e . 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                                            400  e -
(sisältää treffit)
EI-Pirkanmaan jäsen 12kk ja 6 kk + 50 e
3 kk kausikortti                                                            330  e -
1 kk kausikortti                                                            240  e
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                         2  e/vrk -
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella             100  e
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 7  e/ kWh                                  0,37  e/ kWh
                                                                                -min. 2  e                                       -min. 4  e
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.                                     ei tarjolla                                       ei tarjolla

Valosähkö/vrk 1.5.-30.9.                                   kuuluu aluemaksuun                    
Valosähkö/vrk 1.10.-30.4.                                           5 e /vrk                                      10 e/vrk 
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 27,00 e
-  Yhdistyksen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 e 
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ 52,00 e
(Liittymisvuosimaksu 46,00 e)
Lisäksi mahdollisia:
Rinnakkaisjäsenen jäsenmaksu         19,50 e
(- sis. liittomaksun 10,00 e) 
- antaa äänioikeuden
(Perheenjäsenen liittymisvuosimaksu 13,00 e)
Ulkojäsenen jäsenmaksu                       17 e
(muualla asuva liittoon kuuluva) 

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2017 ALKAEN:

MUUTTUIKO OSOITE?
Ilmoita muuttuneet osoitetietosi tällä lomakkeella 
SF-Caravan ry:n toimistoon.Tieto välittyy samalla 
jäsentiedotuksen, Caravan-lehden sekä Pica-Viestin 
osalta kuntoon. Voit tehdä muutoksen myös netissä 
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/
muutokset-jäsenyyteeni/

1,30 e
postimerkki)

SF-Caravan ry
Viipurintie 58

13210 HÄMEENLINNA

tai puhelimitse (03) 615 3133 tai
e-mail: jasenrekisteri@karavaanarit.fi

OSOITTEENMUUTOS

Jäsennumero:

Nimi:
Vanha katuosoite:

Vanha postin:o ja -toimipaikka:

Uusi osoite _____._____.20___alkaen:
Katuosoite:

Postin:o ja -toimipaikka
 
Päiväys ja allekirjoitus:

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa
lähetyksen viivästymisen.
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Harri Järveläinen

Puheenjohtajan 
palsta

Matkailukausi alkaa 
jälleen

Yhtä varmasti kuin lumi sulaa, niin alkaa 
karavaanareiden matkainto kasvaa näin 
keväisin. Leirintäalueemme valmistautu-
vat vastaanottamaan kausipaikkalaiset ja 
vieraat kesäkaudelle. 
Palkkaamme jälleen kesätyöntekijöitä 
hoitamaan alueiden tehtäviä, mutta eivät 
heidänkään kädet riitä joka paikkaan, jo-
ten kaikkien pienikin apu auttaa tehtävien 
hoitamisessa. Vieraita tulee alueelle välillä 
jonossa ja heidän vastaanottaminen sekä 
paikoittaminen on vaativa tehtävä. Osa 
heistä toivoo jopa halauksien kera toivot-
tamista tervetulleeksi ja toiset taas kerto-
vat, että tuttu paikka sekä tiedän minne 
mennä. Meitä karavaanareitakin on on-
neksi niin erilaisia ja kaikkien toiveiden 
mukaan yritämme toimia. 

Kevätkokous
Huhtikuussa meillä oli kevätkokous, jossa 
päätimme kohtuullisesti menneen vuoden 
2016, palkitsimme aktiivisia tekijöitäm-
me sekä päätimme uusista yhdistyksen 
säännöistä. Vanhat säännöt olivat vii-
me vuosituhannelta ja niitä piti muuttaa 
kattamaan muuttuneen yhteiskuntamme 
vaatimukset sisältämään leirintäalueiden 
toiminnan ja järjestyksen pidon. Muutos 
tulee jatkumaan kausipaikkasopimuksien 
päivittämisellä seuraavaksi. Muutokset 
noudattavat liiton mallisääntöjen linjaa.

Liittokokous
Meillä on liitossa ollut puheenjohtajana 
Juha Hämäläinen yhdeksättä vuotta. Hän 
on ilmoittanut ettei ole enää käytettävissä 
uudelle kaudelle. Näin meille tulee ensi 
vuoden alusta uusi puheenjohtaja liitolle. 
Nyt ehdolla on neljä ehdokasta, jotka ovat 
esittäytyneet niin Caravan-lehdessä kuin 
liiton nettisivuillakin. Puheenjohtajaeh-
dokkaat ovat kiertäneet eri tilaisuuksissa 
ympäri Suomea ja mielestäni tämä on ol-
lut hienoa, että ovat tavanneet karavaana-

reita tapahtumissa ja liittoon liittyvää kes-
kustelua on ollut hyvinkin paljon. Tulipa 
valituksi kuka vain heistä, niin saamme 
uuden hyvän puheenjohtajan. Tämä leh-
temme kun on tullut painosta niin on uusi 
tuleva puheenjohtaja jo tiedossa, joten 
onnea sekä menestystä hänelle tehtävään.
Liittokokouksessa valitaan myös samaan 
aikaan kaksi liittohallituksen jäsentä. 
Tämä vaali on nyt jäänyt vähän puheen-
johtajavaalin varjoon, mutta tähänkin 
tehtävään on ehdolla kaksi vanhaa kon-
karia ja kaksi uutta ehdokasta. Onnea ja 
menestystä valituille liittohallituksen jäse-
nillekin.

Vankkurimännikössä
Sähköistyksen parantaminen jatkuu vähi-
tellen ja resurssien (= rahan) mukaisesti. 
Tämä tehdään suunnitelmallisesti, koska 
sähköistys maksaa ihan oikeasti paljon. 
Toivonkin, että jos kohdaltanne ei pa-
rannusta ole ihan vielä tapahtunut, niin 
jaksatte odottaa, että pääsemme asiassa 
eteenpäin.
Raikkaan kahvilarakennusta remontoi-
daan ja pyritään saamaan se käyttökun-
toon tänä vuonna.

Maisansalossa
Kuten sitä olen epäillytkin, niin tämä Kai-
vantoasia on keskusteluissa, mutta sen 

eteneminen ei ole ihan lyhyen ajan asia. Ja 
siihen liittyy paljon muitakin kuin pelkäs-
tään me karavaanarit.
Rakennusprojekteista olemme viemäs-
sä eteenpäin Pentti-saunan terassia, joka 
voikin jo olla jopa valmis, kun tätä luet-
te. Samalla kalustovajaa aloitetaan raken-
tamaan, jotta kalusto saadaan suojaan. 
Nämä on kaupunkikin hyväksynyt, joten 
ne huomioidaan rakennuskannassamme.

Renkaiden kunto
Vaikka tänäänkin (toukokuun puoles-
savälissä) tuli lunta Keski-Suomessa ja 
parkkipaikalla on autoja nastarenkailla, 
on hyvä tarkastaa matkailuajoneuvojen 
renkaiden kunto ennen kesämatkaa. Ren-
kaan kyljessä on merkintä milloin rengas 
on valmistettu, valmistusviikko ja –vuo-
si. Pääsääntöisesti 1-akselisssa vaunussa 
kannattaa olla vahvistetut renkaat ja ei 
siitä ole haittaa telivaunussakaan. Samal-
la kannattaa muistaa, että auton vanne 
ei välttämättä ole suunniteltu kestämään 
vaunun painoa, joka on paljon suurempi 
per vanne(pyörä) kuin tavallisen henkilö-
auton.

 Turvallisia matkakilometrejä minne sit-
ten tienne viekään ja millä kulkuvälineellä 
olettekin matkalla.

   Harri

HENKILÖAUTORENKAIDEN MERKINNÄT: 1. Valmistajan nimi (merkki) 2. Renkaan 
kokomerkintä 3. Nopeusmerkintä 4. Rakennetyyppi 5. Kuormitusluokka (LI) 6. Suurin kanta-
vuus (1 LBS; 0,454 kg) 7. Suurinta kantavuutta vastaava paine (1 PSI; 6,9 kPa) 8. Kudosmateri-
aali + (kerrosten lukumäärä sivussa ja kulutuspinnassa) 9. Sisärenkaaton 10. Sisärenkaallinen 
11. Vyörengas (radial) esiintyvissä tapauksissa 12. Reinforced (vahvistettu rengas / kantavuus 
4 LI-yksikköä suurempi) 13. Erikoismerkki (esim. E-hyväksyntänumero) 14. Valmistuskoodi 
tai viikko/vuosi 15. UTOG-laatuluokitus (Uniform Tire Quality Grading) 16. Pyörimissuunta 
määrätty (esiintyvissä tapauksissa)

Pica-viesti 2/2017 3 



MAISAN KUULUMISIA

TALVELLA TAPAHTUNUTTA:
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Maisansalossa sydäntalvea vietettiin 
lautapeli-illan merkeissä tammi-

kuun lopussa. Pelejä oli tarjolla talon 
puolesta ja kaikilla oli mahdollisuus tuo-
da mukanaan omia mieluisia pelejään. 
Maisatupa täyttyi innokkaista pelaajista 
ja iloinen puheensorina säesti pelaamista. 

Pilkkikilpailu 24. - 26.2.
Viikonlopun vietto aloitettiin perjantai-
iltana nauttimalla Pekka Hildenin musii-
kista ja tanssahtelemalla musiikin tahtiin. 
Lauantai-aamuna alkoi valmistautumi-
nen luvassa olevan pilkkiurakaan. Kellon 
kajahtaessa lähtömerkiksi suuntasi Näsi-
järven jäälle mukavasti porukkaa. Lasten 
sarjan voittajaksi kalasti Jiia Vihervaara, 
toiseksi tuli Vesa Janhunen ja kolmannek-
si Veeti Vallenius. Aikuisten sarjan voitti 
Reima Pinomäki 3 866 g, toiseksi selvisi 
Esa Pajunen 1 535g ja kolmanneksi Tar-
mo Kuva 1 512g.

Hiihtolomaviikko
Ensimmäisen kerran kokeilimme Mai-
sansalossa hiihtolomaviikkojen aikana 
lapsille tarkoitettua Muumi-hiihtokoulua. 
Mikä hienointa lapsia olikin jo muutamia. 
Nuorimmainen oli 3-v Konsta, joka oli-
kin melkoinen tekijä, eikä suksilla mäen 
laskeminenkaan yhtään pelottanut. Pik-
kuinen Lilja-tyttönen oli myös jo melkoi-
nen tekijä, puhumattakaan iso veli Mati-
aksesta. Juuso-poika olikin jo oikeastaan 
lähes kilpahiihtäjä, sillä luisteluhiihto 
oli hanskassa. Ruuhkaa toki ei ollut, eikä 
hiihtokelitkään oikein suosineet, milloin 
tuli vettä ja se vähäinenkin lumi oli ihan 
jäistä. Hauskuutta riitti, kun alueella ole-
vat riuskat miehet pystyttivät napakelkan, 
jonka kyytiin pääsyyn ei onneksi ollut ikä-
rajaa. Hiihtojen jälkeen nautittiin sitten 
Tmi T Vaahdon tarjoamat makkarat ja 
mehut. Eikä sitten unohdettu muitakaan 
alueella olevia, meillä oli leikkimielisiä 
kilpailuja ja sitten me syötiin. Milloin let-
tuja, milloin hernekeittoa, ja karaokeakin 
laulettiin. Toivottavasti saamme jatkaa 
Muumi-hiihtokoulua ensi vuoden hiih-
tolomillakin, ja toivotaan, että lunta olisi 
silloin. Hiihtokouluun voi osallistua myös 
jo koulussa olevat, sillä heille olisi sitten 
luvassa ns. temppurata. Kiitos, ihan jokai-
selle mukana olleelle.

Hämypilkki ja naistenpäivä 10. - 12.3.
Perjantaina karavaanareita saapui tans-
sittamaan Sari Hellsten. Lauantai-aamun 
saivat Maisansalossa olevat naiset aloittaa 
toimikunnan miesten tekemällä maistu-
valla aamiaisella. Jokaista naista hemmo-
teltiin myös ihanalla tummanpunaisella 
ruusulla. Iso kiitos, miehille. Päivän ai-
kana kisattiin myös hämypilkki. Edellis-
vuosista eroten tänä vuonna osallistu-
minen maksettiin rahalla. Jäällä nähtiin 
riemua, leidejä pilkillä, pettymyksiä ja 
voitonriemua. Kisan kunniaksi aurinko 
paistoi siniseltä taivaalta ja tyynessä kelis-
sä oli keväisen lämmintä.

Hämypilkkikilpailun voittajat:

1. Paula Brunnila, 21 kalaa
2. Reima Pinomäki,16 kalaa
3. Markku Valkama 15 kalaa
4. Kauko Puranen, 5 kalaa
5. Eino Veikkolainen. 3 kalaa

Pääsiäinen
Kylmästä säästä huolimatta Maisansa-
loon saapui mukavasti kausipaikkalaisia 
ja vierailijoita. Torstaina hiljalleen aloi-
teltiin pääsiäisen vietto lauleskelemalla 
karaokea. Perjantaina aamupäivällä Mai-
satuvassa oli ohjattua askartelua lapsille ja 
lapsenmielisille sekä samaan aikaan myy-
jäiset. Illalla tanssittamaan karavaanareita 
oli saapunut Jaana Hiltunen & Sheriff. 
Lauantaina lapset pääsivät nauttimaan 
yhteisleikeistä ja kilpailuista. Maisan omat 
noita-akatkin saapuivat pitämään perin-
teistä munagrilliä. Sunnuntai-iltana sy-
tytettiin pääsiäiskokko, joka tänä vuonna 
syttyi.

Maisan pääsiäispolku oli kylmästä ilmasta 
huolimatta suosittu. Vastauskuponkeja 
palautettiin 59 kpl ja 27 kuponkia sisälsi-
vät oikeat vastaukset. Oikein vastannei-
den keskeltä arvottiin voittajaksi Jani 
Vallenius. Viikonloppuna kisailtiin myös 
munavisassa, jonka voittajaksi selvisi 
Team Iskelmä. Lasten noitakulkueen 
pukukilpailun voitti Pinja.

Vappu
Vaikka kehua tahtoisi, Maisansalon Wa-
pun sääolosuhteet eivät olleet erityisen 
suosiolliset. Oli kylmää, tuulista ja taivaal-
ta tuli lunta, räntää ja vettä. Lauantaina 
lunta satoi yön aikana runsaat kymmenen 
senttiä, eikä lumen painosta romahta-
neilta markiiseiltakaan alueella säästytty. 
Lumiukkojakin tehtiin.
Sääoloista huolimatta Wappuna oli kii-
tettävästi väkeä liikkeellä ja DJ Pasi Pe-
rälän ysäri-disko veti porukkaa pubiin ja 
tanssilattialle! Wappuaattona Maisan oma 
Nita-nalle heräsi talviuniltaan ja jakoi 
kaasupalloja kaikille lapsille ja lapsenmie-
lisille. No, tarkemmin ottaen Nita-nalle 
jakoi palloja kaikille, jotka suostuivat sitä 
halaamaan!
Munkkeja ja simaa oli tietenkin tarjolla 
perinteiseen tapaan. Wapunpäivänä maa-
nantaina sää kääntyi aurinkoiseksi ja läm-
pimäksi.

MAISAN KESÄ

Maisansalossa tulevana kesänä on lu-
vassa aktiviteetteja lapsille ja aikuisille. 
Lapsille on tarjolla turvallinen ja aidattu 
leikkikenttä keinuineen, karuselleineen 
ja liukumäkineen. On polkuautoja ja 

Pilkkikisat ovat aina Maisan vetonaula talviviikonloppuna
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Napakelkka-ajelulla

Ei niin huonoa talvea, ettei hiihtämään 
pääse

Jokavuotinen pääsiäisperinne - pääsiäiskokko

Noidat ovat päivittäneet risuluudan 
muovi-puuyhdisteiseen versioon

Hyvillä apajilla on aina kavereita Mukavimman kalastusmielen tarjoaa kevät-
aurinko, potkukelkka ja sen kuljettaja

Jaana Hiltunen & Sheriff 
pääsiäismusiikin tanssittajana

Noitakulkue ihastutti jälleen värikkyydellään
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piha-shakkipeli. Nuorisotilassa on play-
station pelikonsoli ja tänä vuonna uusittu 
nuorison käyttöön tarkoitettu tietokone. 
Aikuisille ja koko perheelle on hienoja ul-
koilureittejä Näsijärven rantamaisemissa, 
lainattavissa olevat soutuveneet, grillikota 
ja paljon muuta. Saunoja on käytössä usei-
ta, joista on mahdollisuus käydä järvessä 
uimassa ja tietenkin yhteissauna, jonka 
yhteydessä on lapsille liukumäki ja uima-
tasanne, jolta voi rauhassa hyppiä veteen.
Tapahtumien osalta Maisansalossa nou-
datetaan perinteistä kaavaa. Kesäkuun 
alussa on lapsille suunnattu tapahtuma, 
jossa lastenorkesteri Rokki Kokki pitää 
lapsille konsertin. Lapsille on myös oma 
limu-disko. Juhannuksen ohjelmassa on 
tutut elementit – Maisan Juhannusolym-
pialaiset on ollut suosittu ja hauska ta-
pahtuma ja Juhannuspolku on johdatta-
nut vierailijat Näsijärven rantamaisemiin. 
Juhannuksena esiintymässä on Mervi Ko-
ponen! Heinäkuussa on petanque-tapah-
tuma, jonka yhteydessä esiintymässä on 
Mikko Alatalo.
Loppukesästä nautitaan hyvästä ruoasta 
ja seurasta suositun Rosvopaisti-tapah-
tuman merkeissä, ja kesäsesongin päättää 
Venetsialaiset & Rannaltaonginta -ta-
pahtuma, jossa esiintyjänä on Nina Åker-
man. Venetsialaisissa on luvassa Polson-
lahden näyttävin ilotulitus.
Maisassa ei elämä pääty Venetsialaisiin, 
vaan pitkin syksyä ja talvea on tapahtumia 
ja aktiviteetteja. Seuraa Maisansaloa ne-
tissä ja facebookissa kirjoita hakuruutuun 
sfcmaisansalo ja tykkää meistä!

Vappuaatto erehtyi nyt vuodenajasta, 
mutta vappupäivänä ukkokin suli vapun 
lämmöstä

Kokouksen alussa kuuntelimme Verisuren esitystä kodin erilaisista hälytysjärjestelmistä

Kevätkokouksessa
palkittuja

Liiton ansiolevykkeen 
saivat:
Markku Männistö
Olavi Setälä
Marja-Leena ja Mikko 
Heinonen
Kirsi-Marja ja Marko 
Lintula
Marjo ja Sami Leivaara

Yhdistyksen aluejäsenyys myönnettiin Martti 
Hellgrenille.

Yhdistyksen Tuplavankkurit  nro 16 myönnet-
tiin Sinikka ja Olli Miettiselle

Yhdistyksen pienoislippu 
myönnettiin seuraaville:
Pirjo ja Erkki 
Peltoniemi
Riitta ja Ari Sarkki
Jukka Uski
Tiina ja Matti Vaskuu

Yhdistyksen standaari 
myönnettiin Keijo Mark-
kolalle.
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

KEVÄTTALVELLA
TAPAHTUNUTTA:

Ahkeroijat puusavotassa

Keittiöstä tuli todella upea

Peli-ilta sai suuren suosion

Pääsiäisen perinneruoka; loimulohi

Heti vuodenvaihteen jälkeen raken-
nustyöryhmä kääri hihansa ja aloit-

tivat keittiöremontin Huvikummulla. Re-
montti valmistui hiihtolomaksi, ja  keittiö 
on ollut siitä alkaen ahkerassa käytössä. 
Hiihtolomaviikko sujui Männikössä mu-
kavan puuhastelun parissa loistavasti. 
Viikon aikana toimeliaat karavaanarit 
uurastivat polttopuiden parissa ja ne saa-
tiinkin hienosti pienistettyä. Testasimme 
Männikössä myös peli-iltaa niin aikuisil-
le kuin lapsillekin viikon aikana. Keittiöllä 
valmistuivat kebabit ja hodarit innokkail-
le pelaajille tuona iltana. Peli-ilta saavutti 
hienon suosion ja olemme jatkaneet nii-
den viettoa kevään aikana muulloinkin. 

Puutalkoissa nuorisokin ahkeroi mukana 
reippaasti. 

Noitakulkue yhteiskuvassa ja onhan siinä yksi pupulainenkin kuvassa mukana

Päätimme päivittää Huvikummun salin 
pääsiäiseksi, pienellä pintaremontilla. 

Pääsiäisenä Männikössä oli kova vipellys. 
Päänoita oli löytänyt mukaansa Pupun, 
sekä valtavan suklaamunan. Yhdessä he 
saivat melkoisen lauman Pikkunoitia liit-
tymään noitakulkueeseen. Huvikummul-

la aherrettiin askarrellen virpomisoksia ja 
maalaten pääsiäismunia. Entisten vuosien 
tapaan saimme nauttia myös maittavasta 
loimulohesta, jota Timo ja Alpo jaksavat 
meille valmistaa. 

Vappuna sää ei suosinut, mutta reippaasti 
koko Männikkö lenkkeili laavulle, jossa 
makkarat maistuivat. Tottakai, ilmapal-
lot sekä kaunistautuminen kuuluvat vap-
puun, niin myös Männikössä. Aikuisten 
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TULEVIA TAPAHTUMIA:

mölkyn osakilpailut aloitettiin tuttuun 
tapaan vappuna, myös lapsilla alkoi oma 
sarjansa.

Vankkurimännikön kesä on täynnä ta-
pahtumia, tuttujen tapahtumien rinnalle 
on tullut myös uusia. Kesäkuussa Män-

nikössä aloitetaan Saunatapahtu-
malla. Suomen saunaseura täyttää 80 
vuotta ja halusimme tätä juhlistaa myös 
Männikössä tällä saunatapahtumalla. 
Vankkurimännikkö on kuulu saunoistaan 
ja Männikköläiset ovat kovia saunomaan.
Jos Männikköön tullessa ei saunominen 
ole tärkeää, niin varmasti Männikössä 
siitä tulee sitä. Saunatapahtumassa saunat 
ovat aamusta yömyöhään päällä, ja saam-
me myös takkatuvan kentälle siirrettäviä 
saunoja. Takkatuvan kentältä saunojat 
voivat myös välillä käydä tankkaamassa 
suolaista hiukopalaa sekä juotavaa juoma- 
teltalta sekä grillivaunulta. 

Keskikesän juhlaa, juhannusta, Män-
nikössä vietetään tänä vuonna tanssien. 
Suomen 100- vuotisjuhlavuoden kunni-
aksi on erilaisia Suomi 100 -ohjelmia. Yksi 
näistä on Koko Suomi tanssii -kampanja. 
Meillä Männikössä tähän osallistutaan 
juhannuksena. Juhannusaattona meitä 
tanssittaa tanssiorkesteri ja juhannuspäi-
vänä Männikön räjäyttää Janne Tulkki. 
Juhannuskokko kuuluu myös perinteises-
ti Männikön juhannukseen ja sitä emme 
unohda tänäkään vuonna. Lapsille on lu-

Melkoinen yllätysmuna

Juhannuspäivänä meitä viihdyttää 

Janne Tulkki

Elokuun lopun Venetsialaisissa

meitä tanssittaa Yötaivas

vassa omaa ohjelmaa kuten Zetori ajelua, 
valokuvasuunnistusta, unohtamatta toki 
lasten omaa saunavuoroa.

Heinäkuussa vuorossa on perinteiset 

Tikkakisat. Männikössä kisat järjes-
tetään jo 27. kertaa. Koko viikonlopun 
kestävissä kisoissa on jännittävä pelitun-
nelma, jota kannattaa tulla seuraamaan 
tai kisaamaan itse Männikön himoitusta 
pubi-tikkamestaruudesta. Tikkakisas-
sa on omat sarjat sekä nuorille, naisille 
että miehille. Ohjelmaa luvassa lapsille ja 

lapsenmielisille koko viikonlopun.  Hei-
näkuun viimeisenä viikonloppuna Män-
nikössä laulu raikaa ja musiikki soi, kun 

tutut Musiikkitreffit ovat vuorossa. 
Karaokekisasta lähtee Männikön edusta-
ja Hämykaraoken finaaliin. Lapsille myös 
omat karaokekisat luvassa. 

Elokuussa Männikössä on kova kuhina, 
lähes jokaisena viikonloppuna on jota-

kin tapahtumaa. Caramba aloittaa 
elokuun toisena viikonloppuna kuhinan. 
Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän 

Kynsien lakkaus ja kuivaus oli tyttöjenkin 
mieleen

Kynsien lakkausta ja kuivatusta vappua 
silmällä pitäen

Laavuretkellä vappuna

Mölkyn kaatoa lapsille

MÄNNIKÖN 
KUULUMISIA
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Tarkastettu
VAIHDOKKI

pica2017_A5_vaaka.indd   1 3.2.2017   11.38

Ahkera toimikunta on se kantava voima, millä kaikki tapahtumat organisoidaan.

Männikön edustusjoukkue ”Höntsääjät” 
pelipuvussaan

käsittelystä kiinnostuneille karavaana-
reille tarkoitettua kilpailutoimintaa. 
Vankkurimännikössä ajetaan 3. osakil-
pailu. Heti Caramban jälkeen seuraa-
vana viikonloppuna Männikössä laulu 

raikaa jälleen, vuorossa on Hämy-
jen karaokefinaalit. Hämyihin 
kuuluu yhdeksän karavaanariyhdis-
tystä, joista on omat osallistujat valittu 
finaaliin. Meille Männikössä niin kuin 
Maisassakin karaoke on hyvin suosit-
tua. Kannattaa lähteä kannustamaan 
omat edustajamme voittoon. Elokuun 
viimeisenä viikonloppuna lentopallo 
lentää ja lapset kirmaavat Männikössä, 

kun vuorossa on Lentopallo- sekä 
lastentapahtuma. Lentopallossa 
Männikön edustusjoukkue Höntsääjät 
toimivat puuhamiehinä. Männikössä 
on tehty kaksi lentopallokenttää, missä 
biitsiä pelataan kesän aikana harva se 
päivä. Samana viikonloppuna Dj Pasi 
Perälä tulee pitämään lapsille discon 
ja taitaapa tuo aikuisiakin myöhemmin 
illalla muistaa sopivalla musiikilla. Päi-
vällä lapsille on luvassa monenmoista 
ohjelmaa.

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 

vietämme Venetsialaisia, kesäkau-
den päätösjuhlaa Männikössä. Män-

nikön venetsialaisiin kuuluu pitkäpöytä 
Patolammen rannalla, missä nautimme 
yhteisen aterian hämärtyvässä illassa ter-
vapatojen ja kynttilöiden loisteessa. Yö-
taivas tanssittaa myöhemmin illalla kara-
vaanareita.

Kesä on toimikunnalle kovin hektinen, 
mutta Vankkurimännikössä puuhastelee 
ahkera ja iloinen joukko, joka ansaitsee 
suuret kiitokset upeista suorituksista jo 
keväänkin tapahtumista. Ilman tätä jouk-
koa emme saisi Vankkurimännikössä 
viettää näitä mukavia hetkiä kesällä. 

Tervetuloa kaikki nauttimaan Vankkuri-
männikön kesästä!
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MATKAILUAUTOASIAMIES VÄISKIN PALSTA
Multimedia-autoradio-
kokemukset
Uusimmissa autoissa on vakiona jo mo-
nenlaisia radiokeskuksia, mutta vanhem-
missa ei vielä niitä ole. Tosin toisille riittää 
se perinteinenkin, jonka saa muutamalla 
kympillä. 

Perinteinen autoradio alkaa olla jo histo-
riaa ja niin minäkin aloin päivittämään, 
kun huomasin, että lähes samalla rahalla 
saa paljon moniupuolisemman laitteen.

Pitkään etsiskelin ja tutkailin mikä niis-
tä olisi hyvä ja päädyin lopulta sellaiseen 
laitteeseen, jossa oli mielestäni hinta ja 
laatu kohdillaan.

Navigointikarttoja sinne voi ladata netis-
tä (mm. Sygic). Mukana oleva iGO kart-
taohjelma on erittäin selkeä ja siellä on 
mukana myös  suomen kieli, samoin käyt-
töjärjestelmän saa muutettua suomenkie-
liseksi ja hyvin toimii tietenkin. Kun joku 
syvällisempi ongelma tulee, niin silloin 
laite keskustelee englanniksi.
Radioasemat pystyy hakemaan nopeasti, 
samoin wifin löytää hyvin, vaikka antenni 
on aika lyhyt ja se sijaitsee radion taka- 
osassa.

Näytön saa tarvittaessa irroitettua jos ha-
luaa.
Valokuvia/videoita voi katsella sekä kuu-
nella muistitikulta tallentamaansa  mu-
siikkia.
Laitteen asentaminen Fiat Ducatoon on 
äärimmäisen helppoa. Mukana ovat kaik-
ki tarvittavat liitosjohdot ja kiinnityskau-
lus.

Hankkimani laite on  JOYING  8”. Sitä on 
saatavana myös 10.1” näytöllä. 
Ominaisuuksia:
• Yhden dinin aukko  • Audiojärjestelmä 
• Käyttöjärjestelmä Android 5.1.1. lolli-
pop • Näytön tarkkuus HD 1024 x 600 • 
Bluetooth • Gps-navigoinnin mukana on 
iGO karttaohjelma • Tablet pc-tuki • wifi 

• am/fm • Peruutuskameravalmius • Kak-
si Usb liitintä • Puhelimen  saa kytkettyä 
handsfreenä ja se pelaa erinomaisesti • 
Mikrofoni kuuluu mukaan pakettiin • Pu-
heääni tulee auton kaiuttimista, samoin 
navigointiohjeet tulevat auton kai-utti-
mista. Musiikkia voi kuunnella samaan 
aikaan, kun ajaa navigointi päällä. Radion 
ääni vain hiukan häipyy taka-alalle, kun 
ajo-opasteohjeita tulee.
Näyttö on kapasitiivinen kosketusnäyttö. 
Valon kirkkautta voi muutella, samoin 
erilaisia kuvakkeita saa pyörimään näy-
tölle.
Tämä laite kannattaa tilata Euroopasta/
Saksasta. Silloin ei tarvitse maksaa tullia 
ja alv:tä.
Nettiosoite on www.carjoying.com/eu.
Toimitukset kestävät noin pari viikkoa, 
joskus tulevat jopa viikossakin.
Voin suositella tätä laitetta ja firmaa siinä 
mielessä, että sieltä saa apua tarvittaessa 
englannin kielellä sekä toimitukset ovat 
tähän asti pelanneet hyvin.
Laite valmistetaan Kiinassa.

Suomen talven kokemukset :
Trumatic-lämmityslaite 
Combi 6EH.

Lämmityslaite alkoi temppuilla viime tal-
vena pitkästä aikaa Suomessa. Ensimmäi-
nen ongelma oli kaasun saanti ja kun se  
saatiin korjattua, niin palattiin vanhaan 
perinteiseen paineenalennusventtiiliin ja 
se liitettiin suoraan kaasun tuloputkeen ja 
rupesi toimimaan.

Tätä ennen ostin uuden hienon automaat-
tisen pullonvaihtajan, mutta ei sekään toi-
minut. Kaasua tuli vain sen verran, mitä 
putkistossa oli. Myyjäliike ei antanut tois-
ta laitetta rikkinäisen tilalle, vaan minä 
palautin laitteen ja sain rahat takasin, 

mutta eihän se minun 
kaasuongelmaani rat-
kaissut, mutta näillä nyt 
toistaiseksi mennään.
Sitten lämmityslaite al-
koi käyttäytyä epävar-
mana; välillä kävi ja taas 
muutaman päivän pääs-
tä sammui, eikä suos-
tunut käynistymään. 
Vikakoodit vaihtuivat 
melkein joka kerta.
Pannun piirikortti oli 
aivan ehjän näköinen 
ja samoin puhaltimen 
moottori sekä pakokaa-
sun puhallin. Puhalti-

mien kunto testattiin ja ne toimi.

Ei auttanut muu kuin tilata aika korjaa-
molle aina Hyvinkäälle ja siellä vaihdet-
tiin uusi piirikortti ja sitten lämmitin alkoi 
toimia.Kokemuksesta voin sanoa. että jos 
epäilette, että piirikortissanne on vika, ti-
latkaa se suoraan Euroopasta  ja vaihtakaa 
itse. Se on helppo vaihtaa. Vie aikaa noin 
viisi minuuttia ja säästätte muutaman sa-
tasen. Kortti maksaa tilattuna ja kotiovel-
le toimitettuna 297 € ja Suomessa  kortti 
maksaa 550 € ja työstä veloittavat kaksi 
tuntia yhteensä 705 € vaihdettuna,  että on 
siinä työlle ja varaosalle mukava kate.
Nyt tarkoitan tässä tapauksessa sitä, että 
asentaja vaihtoi pelkän kortin, eikä hänen 
tarvinnut  purkaa tai kasata mitään muu-
ta.

Kaiken kaikkiaan tänä talvena kaasuissa 
on ollut Suomessa paljon epäpuhtauksia, 
jotka aiheuttavat paljon erilaisia vikoja.   
Trumatic -laitteisiin on olemassa kaasu-
suodatin se maksaa noin 65 € ja suodatin 
40 €, joka pitää vaihtaa vähintään kahden 
vuoden välein. Joissakin tapauksissa on 
jouduttu suodatin vaihtamaan jo muuta-
man kuukauden välein.

Nauttikaa matkailuautoilusta ja kesästä.
Matkailuautoterveisin Väiski Lehtinen

Trumatic Combi 6EH ohjainkortti

Monipuolinen kuvakevalikoima näytössä

Näytön irroitus
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Tervehdys Pica-viestin lukijat! 
Lämmintä kesää odotellessa, muuta-
mia grillausohjeita:

LOHI - PERUNANYYTIT ( 4 hlö)

noin 600 g lohta tai kirjolohta
400 g keitettyjä kylmiä perunoita
2 tl suolaa
mustapippuria myllystä
8 kpl aurinkokuivattua tomaattia
nippu varhaissipulia tai ruohosipulia
4 rkl oliiviöljyä
8 palaa alumiinifoliota (30x30)

Leikkaa kalafile isoiksi kuutioiksi, peru-
nat viipaleiksi, aurinkokuivatut tomaatit 
sekä sipulit  paloiksi. Sekoita ainekset 
kulhossa ja mausta suolalla ja pippurilla, 
lisää lopuksi oliiviöljyä ja sekoita. Jaa 
seos neljään kaksinkertaiseen foliopa-
laan, sulje nyytit niin, että sauma tulee 
ylöspäin. Laita nyytit grilliin ja kypsennä 
noin 15-20 min. 

LAMPAANFILEITÄ VARTAASSA 
(4 hlö)

noin 500 g lampaan ulkofilettä
suolaa 
4 kpl metallivartaita

Marinadi:
4 valkosipulinkynttä murskattuna
5 rkl Balsamico-viinietikka
5 rkl oliiviöljyä
1 tl rouhittua mustapippuri
1 rkl tuoretta rosmariinia hakattuna
Sekoita ainekset keskenään.

Leikkaa ulkofile neljään osaan, laita 
lihat marinadiin ja pyörittele niitä. Anna 
maustua jääkaapissa yön yli. Pujottele 
lihat vartaisiin, mausta suolalla ja laita 
grilliin. Paista muutama minuutti per 
puoli ja voitele marinadilla. 
Lisäkkeeksi sopivat kylmät keitetyt 
perunat, jotka puolitetaan, voidellaan 
valkosipuliöljyllä(2 rkl öljyä + 1 puristet-

tu valkosipulinkynsi) ja lisätään hyp-
pysellinen suolaa ja grillataan. Tarjoile 
ruoka valkosipulimajoneesin kanssa.

GRILLISSÄ PAAHDETUT BANAANIT 
(4 hlö)

4 kpl banaania
appelsiinin mehu (Limoncello-likööri)
vaniljajäätelöä

Laita banaanit grilliin, kypsennä noin 10 
min. käännellen, kunnes kuoret muut-
tuvat mustiksi. Ota pois grillistä, leikkaa 
kuori päältä auki ja valuta banaaneille 
appelsiinin mehu tai likööri. Anna maus-
tua hetki ja tarjoile jäätelön kera.

Hyvää matkailukesää ja aurinkoisia 
päiviä kaikille caravaanareille! 

Terveisin
Pertti Antila
SFC 21772

Pica-kokki

PIRKANMAAN

UTOTAITO OYA
Anna autollesi uusi elämä

ja maalauta se meillä

Piristä autosi haalistunutta ilmettä ja tuo se      
 meille maalattavaksi. Ja autosi 
     näyttää taas uudelta!

 Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423     www.pirkanmaanautotaito.fi 

AUTOKORJAAMO
PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY

           Myös muiden merkkien huollot!  
VOLVO   RENAULT   Ssang Yong

PYYDÄ
TARJOUS!

Isot tai pienet lommot
korjaamme ammattitaidolla: 

- niin pelti- kuin 
muovikorjauksetkin

TILAA  AIKA,  PUH. 010 423 5423
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Internal Use Only

Päivystys 

Ongelmatilanteessa tai jos muuta kysyttävää ilmenee ota 
yhteyttä toimiston päivystävään numeroon
050-412 3123. 

Hätätilanteessa soita ensin yleiseen hätänumeroon 112
ja sen jälkeen toimiston päivystävään numeroon. 

Maisansalon oman ensiapuryhmän päivystävä numero 
on 050-46 466 46.

Alueen osoite on Kuterintie 34, 34260 Terälahti. 

Yleinen nopeusrajoitus

Alueellamme vallitsee yleinen
ja ehdoton nopeusrajoitus 
20 kilometriä tunnissa. 

Vieraspaikat

Vieraspaikat varataan vastaanotossa. Paikkavarauslapun 
tulee olla matkailuajoneuvossa selkeästi näkyvillä.

Majoitusvuorokausi 

Majoitusvuorokausi alueella päättyy kello 14. 

Turvavälit 

Alueella turvaväli viereiseen ajoneuvoon on neljä metriä. 

Etuteltat ja markiisit 

Yläkentän vieraspaikoilla etuteltan pystyttäminen on 
kielletty. Markiisin avamaaninen on sallittu. 

Alakentällä etutelttojen pystyttäminen on sallittu. 

Teltat

Majoitustelttojen pystyttäminen on alueellamme 
kielletty.

Tulenteko

Avotulen tekeminen alueella on ehdottomasti kielletty. 
Grillaaminen hiiligrillillä ja kaasugrillillä on sallittu.

Tuhkaa ei saa laittaa roska-astioihin! Tuhkalle on 
metallinen keräilyastia jäteaitauksessa.

Hiljaisuus 

Alueella vallitsee hiljaisuus 23 - 07 välisenä aikana. 
Hiljaisuuden aikana moottoriajoneuvoilla liikkumista 
alueella tulee välttää. 

Sähkö

Alueella on tarjolla valosähkö. Suuritehoisten laitteiden, 
kuten ilmastointilaitteiden, käyttö ei ole sallittua. 
Ajoneuvon liityntäkaapelin tulee olla hyväksytty ja 
johdinpaksuudeltaan riittävä caravan –kaapeli.

Juomavesi 

Alueelta saa juomavettä huoltorakennuksen yhteydessä 
olevista vesipisteistä sekä alueella olevista 
pintavesipisteistä. Kaikkien vesipisteiden vesi on 
juomakelpoista. 

Jätteet 

Talousjätteille on jätepiste (jossa on erilliset astiat 
pahville, paperille ja muulle kuivalle talousjätteelle) 
pääportin ulkopuolella aitauksessa. 

Kemiallisen WC:n tyhjennyspiste löytyy 
huoltorakennuksen keskeltä. 

Harmaalle jätevedelle (ei WC jäte!) löytyy 
tyhjennyskaivo pääporttien ulkopuolelta jäteaitauksen 
edustalta. 

Grillihiilille on keräilyastia jäteaitauksessa.

Uimarannat 

Alueen edustalla on uimarannat Aatami- ja Eeva-
saunojen edustalla, ison rantasaunan edustalla sekä 
Eeva-saunan vierellä olevan laiturin kupeessa. 

Koirien uittopaikan (venelaiturin) yhteydessä olevalla 
rannalla uiminen on kielletty. 

Kaikilla rannoilla lapset uivat huoltajiensa valvonnassa. 

Soutuveneet 

Toimistosta voi pyytää lainaksi soutuvenettä. 
Soutuveneessä on käytettävä pelastus-/kelluntaliivejä, 
jotka saa lainaksi venettä lainatessa. 

Yleistä tietoa alueestamme

Tervetuloa Maisansaloon!

MAISANSALO-INFOA
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Sakari ja Tuula Lepola

Virolaiset kutsuivat lähtemään Mins-
kiin. Viron karavaaniyhdistys, Eesti 

Karavan, kutsui karavaanareiden Face-
bookissa SF-Caravanin jäseniä osallistu-
maan 29. 4.-
1.5.2017 Valko-Venäjän pääkaupungissa 
Minskissä pidettäviin kansainvälisiin Be-
larus Home Spirit -treffeihin. Järjestäjänä 
toimi Valko-Venäjän leirintäalueyhdistys 
yhdessä Valko-Venäjän karavaaniyhdis-
tyksen kanssa tukenaan myös Valko-Ve-
näjän liikunta- ja matkailuministeriö ja 
Minskin kaupungin keskushallinto. 

Eesti Karavan oli varannut sata autopaik-
kaa sekä virolaisille että suomalaisille. 
Reissuun lähti Suomesta 33 autokuntaa ja 
Virosta n. 100. Kokonaisuutenaan väkeä 
kertyi yli 500 autokuntaa, joten alkupe-
räinen tapahtumapaikka Minskin lähellä 
olevan viihdekylpylän alueelta siirrettiin 
Minsk 1 -lentokentälle. Kenttä on vanha, 
jo varsinaisesta lentotoiminnasta muu-
hun käyttöön otettu, aiempi Minskin 
päälentokenttä. Meidän kiinnostus heräsi 
tähän tapahtumaan, koska Valko-Venäjä 
oli meille käymätön valtio ja muutoin-
kin ”Euroopan viimeisenä diktatuurina” 
mielenkiintoinen. Valkovenäläiset järjes-
täjät kustansivat osallistujille viisumit ja 
lähettivät kutsun suurlähetystöön, josta 
viisumit sai kätevästi postin kautta muu-
tamassa päivässä. Eesti Karavan toimi 
ansiokkaasti apuna järjestelyissä ja heiltä 
tuli kaikille esitäytetyt viisumihakemuk-
set ja ohjeistukset viisumien hakemiseen. 
Valko-Venäjällä on käytössä elektroninen 
tiemaksujärjestelmä ja sitä varten on ra-
jalta hankittava maksulaite autoon. Tä-
män hankinnan nopeuttamiseksi Eesti 
Karavan pyysi lähettämään kopion pas-
sista ja auton rekisteriotteesta, jotka he 
toimittivat etukäteen Valko-Venäjälle. Se 
nopeutti käsittelyä rajalla.

”Mikään ei suju, mutta kaikki 
järjestyy”
Matkaan lähdimme 26.4.2017 Eckeröllä 
Tallinnaan ja sieltä ensimmäiseksi yöksi 
Pärnun Konseen. Vesi- ja räntäsadetta 
riitti myös Viron puolella, mutta seuraa-
vana päivänä Pärnusta Vilnaan ajettaessa 
oli kaunis poutapäivä koko matkan. Eesti 
Karavan oli varannut Minskiin menijöille 
yöpymispaikan Vilnan ohitustien varressa 
olevan Hotell Ibis Styles Vilniuksen Vil-
nus Campingilta, johon illalla kokoontui 
useita kymmeniä autokuntia Suomesta ja 
Virosta. Myös kaksi kiinalaista matkailu-
autoa yöpyi kanssamme, mutta he eivät 
olleet Minskiin tulossa. Yöpyminen tässä 
maksoi 10 € ilman sähköä.  Lähdimme aa-
mulla heti herättyämme ajelemaan kohti 
Valko-Venäjän rajaa. Suurin osa poru-
kasta aikoi ajaa ryhmänä, koska virolai-
set olivat luvanneet auttaa rajamuodolli-
suuksissa, mutta me pidimme parempana 
ajella yksikseen. Rajalla meni vajaa tunti 
jonottaessa ja rajamuodollisuuksissa. 
Auto tutkittiin sisältä ja ulkoa ja pape-
reita sai kirjoitella kyllästymiseen asti. 
Kun passeissa ja muissa dokumenteissa 
oli tarvittavat leimat, jatkui matka vajaan 
kilometrin päähän huoltoasemalle, jossa 
oli BellToll -tiemaksunlaitteiden myyn-
tipiste. Myyntipisteen virkailija tutki re-
kisteriotetta ja kävi lopulta ulkona katso-
massa millainen auto meillä on, jotta osasi 
antaa oikean maksulaitteen ja tarvittavan 
maksuperusteen. Kolmiakseliset joutuvat 
maksamaan enemmän ja kokonaispaino 
vaikuttaa myös hintaan. Kun paperit saa-
tiin tehtyä, maksettiin 50 € panttia ja 70 € 
edestä ladattiin tiemaksua. Sitten vaan lai-
te, joka on aivan samanlainen kuin Puolan 
ViaToll, tuulilasiin kiinni tarralla ja matka 
jatkui piipittelyn tahdissa, kun laite söi eu-
roja säännöllisin välein. 
Tie rajalta Minskiin oli pääsääntöisesti 

kehnoa ja tietöitäkin matkalla oli. Vasta 
lähempänä kaupunkia tie parani. Tiemak-
sun maksaminen tämänkuntoisista teistä 
on kyllä hätävarjelun liioittelua. Onneksi 
diesel oli halpaa, n. 0,60 €/litra ja huolto-
asemia oli aika taajassa. Tankkaus oli vä-
hän ongelmallista, kun Lukoilin asemalla 
ei automaattiin kelvannut muu kuin Lu-
koilin oma kortti, mutta onneksi henkilö-
kunta avasi pumpun ja maksaa sai sisällä 
Visalla. Rajan pinnassa olevalla huolta-
molla oli maksettava ensin ja vasta sitten 
sai tankata. Tarvittava polttoainemäärä 
piti arvioida. Paria isompaa taajamaa lu-
kuun ottamatta saimme ajaa suurten pel-
tojen ja tiheiden metsien reunustamaa 
tietä. Liikenne sujui kuten meilläkin eli 
nopeusrajoitukset ja ohituskiellot eivät 
koske pakettiautoja, joilla on peräkärry 
perässä. Navigaattori hukkasi itsensä yh-
dessä vaiheessa, mutta heräsi järkiinsä, 
kun Minsk alkoi edessä häämöttää. Vain 
pari viimeistä kilometriä piti lentokenttää 
haeskella näköhavainnoilla, mutta hyvin 
se lopulta löytyi. Perillä valitsimme mie-
leisemme paikan ja asetuimme taloksi. 
Sää oli sateinen ja tuulinen.

Treffit lentokentällä
Seuraavan päivän aikana kaikki osallistu-
jat 16 eri maasta olivat paikalla ja tapah-
tuma alkoi. Edelleen oli pilvistä ja koleaa, 
mutta ei onneksi satanut. Ohjelma oli 
pääosin musiikki- ja kansantanssiesityk-
siä, eikä kaikki mitä paperilla ilmoitettiin 
tapahtuvan, koskaan tapahtunut. Näyttä-
vintä oli avajaisissa, kun Valko-Venäjän 
lippua lennätettiin helikopterilla tapah-
tumapaikan yläpuolella. Armeija tarjo-
si puuroa kenttäkeittiöstä, mutta muut 
ohjelmassa olleet armeijan osuudet jäivät 
toteutumatta. Alueella oli pikaruoka- ja 
elintarvikemyyntipisteitä sekä paljon 
erilaisten matkamuistojen ja käsitöiden 
myyntiä. Huolto oli järjestetty siten, että 
säiliöautosta sai vettä ja WC:t olivat ba-
jamajoja, joihin myös kemssat tyhjen-
nettiin. Suihkuja, muita peseytymis- tai 
tiskipaikkoja ei ollut.  Lataussähköä sai, 

Belarus Home Spirit – karavaanitapahtuma Valko-Venäjällä

Virallinen lipunnosto

Kansantanhuja minskiläisittäin
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jos oli pitkä jatkoroikka, sillä sähköpisteet 
oli tehty kiitoradan ja terminaalin välissä 
olevalle nurmialueelle, johon oli ollut tar-
koitus sijoittaa autot. Sateet olivat pehmit-
täneet nurmikon niin, että sinne ei juuri 
ollut asiaa, joten autot olivat asfalttiken-
tällä ja väärässä paikassa sähköpisteisiin

nähden. Sähköt myös katkeilivat usein, 
vaikka sitä tuotti iso, kuorma-auton päällä 
oleva generaattori. Näissä oloissa arvos-
timme oman automme suurta vesitankkia 
ja omavaraista sähköjärjestelmää. Alueel-
la piti olla ilmainen WiFi, mutta me, ja 
tuskin juuri kukaan muukaan, joka ei osaa 
venäjää, ei onnistunut sitä käyttämään.

Illalla järjestettiin pitkän pöydän pidot, 
joihin toivottiin kaikkien tuovan jotakin 
kansallista syötävää ja juotavaa. Näitä sit-
ten kierreltiin maistelemassa keskinäisen 
seurustelun lomassa. Me, tai siis Tuula, 
teki hapankorpuista ja lapinrieskasta kyl-
mäsavuporolla, kylmäsavulohella, kinkul-
la ja tuorejuustoilla täytettyjä rullia. Ne 
tekivät hyvin kauppansa. Suomalaisilla oli 
myös mämmiä tarjolla ja ”pompannapit” 
tuorejuustolla olivat myös suosittuja. Kan-
sallisista juomista Koskenkorvaa saattoi 
saada pikku pikarista. Valkovenäläisten 
pöydässä sai lämpimän aterian, perunoita, 
lihaa ja hapankaalia. Tsekkien tarjottavis-

sa oli vahvasti maustettuja makkaroita 
ja puolalaiset tarjosivat mm. itsekaadettua 
savustettua hirvenlihaa. Virolaisten pöy-
dissä olivat kala ja kananmuna vahvasti 
esillä. Erilaisten kansallisten juotavien 
kanssa sai olla tarkkana, koska niitä auliis-
ti tarjoiltiin. Hyvien syötävien ja juotavien 
parissa ilta sujui koleudestaan huolimatta 
mukavasti kansainvälisessä karavaanihen-
gessä.

Minsk kaupunkina
Minskin keskustaan pääsi kätevästi bus-
silla 0,60 ruplan (n. 0,30 €) lipulla. Kä-
vimme katsomassa kaupunkia, joka oli 
harvinaisen siisti ja kaikin puolin hyvässä 
kunnossa. Historiallisessa keskustassa oli 
aikamoinen torimeininki käynnissä kan-
sanmusiikki ja -tanssiesitysten ryydittä-
mänä. Lenin seisoi tukevasti jalustallaan 
hallituksen talon pihalla ja muutoinkin 
neuvostoajan symbolit olivat paikoillaan. 
Jotenkin oli aistittavissa, että maassa val-
litsee kuri ja järjestys. Humalaisia ja ker-
jäläisiä ei näkynyt missään. Ei myöskään 
pakolaisia, koska Valko-Venäjä on maa, 
josta mieluummin paetaan kuin, että sin-
ne paettaisiin. Kaikki toimii täsmällisesti, 
mutta mitään erityistä palvelualttiutta ei 
ollut havaittavissa. Ihmiset olivat kohte-
liaita, mutta pidättyväisiä. Kuvaavaa oli, 
että tapahtumapaikalle mentäessä tur-
vamies portilla esitteli itsensä ja anteek-
sipyytäen sanoi, että hänen on kysyttävä 
teiltä onko teillä mukananne aseita. Kiel-
tävä vastaus ja turvamiehen ovelta autoon 
kurkistus riittivät alueelle sisäänpääsyyn. 
Ilakointia ja riehakkuutta oli havaittavissa 
lähinnä kansantanssiesityksissä ja tietysti 
meissä karavaanareissa kansallisuudesta 
riippumatta.

Kotia kohti
Varsinainen tapahtuma päättyi vapunaat-
tona konserttiin ja monet lähtivät silloin 
paluumatkalle. Me lähdimme vapunpäi-
vänä. Yöllä oli alkanut jälleen sade ja sitä 
riitti koko aamupäivän. Osin sade tuli 
räntänä niin, että maa oli valkoisena.  Ra-
jalla palautimme BellTollin ja pantti sekä 
siihen ladatut käyttämättömät rahat saa 
palautuksena Visan kautta. Rajamuodol-
lisuuksissa meni lähes kaksi tuntia, vaik-
ka mitään ruuhkaa ei ollutkaan, paitsi 

kilometrien rekkajonot, mutta ne eivät 
muuta liikennettä hidastaneet. Heti kun 
pääsimme Liettuan puolelle, alkoi sää sel-
keytyä ja iltapäivästä tuli lämmin ja aurin-
koinen. Yöksi ajoimme Latvian Iecavas-
sa, muutaman sadan metrin päässä Via 
Balticasta olevalle Camping Labirintille, 
joka osoittautui oikein hyväksi paikaksi. 
Suihkut, vessat ja ympäristö olivat siistit 
tällä maatilan yhteydessä olevalla campin-
gilla. Isäntä oli touhukas kaveri ja puhui 
vähän suomeakin. Hinta, johon sisältyi 
myös lämmityssähkö, oli 15 €. Käteisellä 
piti maksaa ja isäntä unohti antaa kuitin, 
joskaan emme sitä pyytäneetkään. Tällä 
kertaa kaikki vieraat olivat suomalaisia, 
meidän lisäksi kolme muuta Minskistä 
palaavaa autokuntaa. Aamulla kahdek-
salta isäntä jyräytti vieressä Belaruksen 
käyntiin, joka oli sopiva merkki siitä, että 
vieraittenkin on aika herätä. Aamutoi-
mien jälkeen matkamme jatkui Riikaan, 
jossa kävimme torilla ostoksilla. Pari kii-
nalaista asuntoautoa  tuli vastaan, kun 
lähdimme ajamaan eteenpäin. Nämä eivät 
olleet samoja, jotka Vilnassa nähtiin. Tällä 
menolla Maisansalossakin on syytä varau-
tua siihen, että joku kaunis päivä portilla 
on kiinalaisia karavaanareita. Latvian ja 
Viron rajalla olevassa SuperAlkossa poik-
kesimme ostamassa vähän punaviiniä 
ja tsekkiläistä olutta. Matkan viimeinen 
etappi oli jälleen Pärnun Konse, jossa 
meidän lisäksi yöpyi puolenkymmentä 
muuta Minskistä palaajaa. Eckerö toi mei-
dät 3.5. Tallinnasta Helsinkiin. Matkaa 
retkelle kertyi 2088 km.

Jälkitunnelmia
Valko-Venäjä oli mielenkiintoinen vie-
railukohde. Se on aika lähellä, mutta kun 
sinne menee, on tunne, että on kaukana. 
Venäjästä se ei poikennut juuri miten-
kään, paitsi että se tuntui monelta osin 
Venäjääkin enemmän vanhalta Neuvos-
toliitolta. Kaupungissa näkyi julisteissa 
ja koristeluissa miten valmistaudutaan 
viettämään Voiton päivää 9. toukokuuta. 
Siisteys oli merkillepantavaa, kaduilla ja 
tienpielissä ei ollut roskia ja rajan pinnas-
sa, missä rekat jonottavat tulliin, puuttui 
Venäjältä tuttu roskamäärä. Yleinen hin-
tataso oli edullinen ja kaupoissa oli hyvät 
valikoimat. Oli myös opettavaista käydä 
jälleen maassa, jossa on oma valuutta ja 
rajat kiinni. Rajalla saa jonottaa mennen 
tullen, täytellä papereita ja esitellä tulli-
virkailijoille autoaan sisältä ja ulkoa. Ra-
haa piti vaihtaa, kun euron käyttö ei ollut 
mahdollista ja se olisi ollut myös laitonta. 
Onneksi kortilla pystyi useissa paikoissa 
maksamaan. Kyllä karavaanarille EU ja 
Euro ovat parasta. Jos matkustaa Euroo-
pan halki asuntoautolla ja joka rajalla olisi Kansanmusiikkia

Turvallista asua armeijan naapurissa

Minskin keskustaa

Pitkän pöydän antimia
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tarkastukset, menisi suurin osa ajasta tul-
leissa jonotellessa. Ne, jotka haikailevat 
rajoja kiinni ja markkaa takaisin, eivät 
taida matkustella Takahikiän baaria kau-
emmaksi.
Treffitapahtuman järjestelyt eivät saa ko-
vin korkeaa arvosanaa. Ohjelma ei ollut 
sitä mitä ilmoitettiin ja muutoinkin tun-
tui, että hommaa hoidettiin vähän sinne 
päin. Musiikkia ja tanssia esiintymisla-
valla piisasi ja äänessä ei säästelty. Huono 
sää latisti myös tunnelmaa. Mutta koke-

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N

KAUSIKORTTIEN 
OMISTAJAT!

Olettehan huomioineet, että 
kausikorttimme käy molem-
milla alueillamme sekä Mai-

sansalossa että Vankkurimän-
nikössä. Eli kausikortilla voitte 

vierailla kummalla alueella 
hyvänsä.

Kiitämme lämpimästi

• Kaasulaitteiden koeponnistukset
• Kosteusmittaukset
• Vuosihuollot
• Varustelut ja korjaukset
• Cabby-matkailuajoneuvojen takuuhuollot
• Valtuutettu Dometic-huoltoliike

    
 Jymyn

   Caravanpalvelu Oy

Täyden palvelun 
matkailuajoneuvohuolto 

Nokialla: 

Jymyn Caravanpalvelu Oy
Kaakkurintie 13 C, Nokia  • P. 040 729 8889

 jymyn.caravanpalvelu@gmail.com

VARAA AIKA:

Pirkanmaan yhdistystä sekä 
Anua ja Juusoa saamastamme 

huomionosoituksesta.
Olli ja Sinikka Miettinen

mus oli tämäkin ja kun ilman vahinkoja 
ja suuria vastoinkäymisiä selvittiin, niin 
voi vain todeta, että karavaanarielämään 
mahtuu kaikenlaista. Ja lopuksi vielä aihe, 
josta en taaskaan voi olla mainitsematta. 
Kyllä Suomessa tiet ovat surkeassa kun-
nossa. Baltian maissa ja jopa toisin pai-
koin Valko-Venäjällä saa ajella sileitä ja 
hiljaisia teitä. Meillä on tiet urilla, asfaltti 
karkeaa ja meteli sen mukaista.

Sakari ja Tuula Lepola



Pica-viesti 2/2017 17 

Fordit 65XT, 66XT ja 86XT automaattivaihteistolla 
ovat saatavilla kesäkuussa. 

Tervetuloa!

Teollisuustie 6 (Maskun halli) 33470 Ylöjärvi   l   p. 03 730 3993  l  
Avoinna ark. 10-17.30, la 10-14   l   ysitienauto.fi

Automme soveltuvat 
erinomaisesti ympärivuotiseen 
käyttöön foam-korieristeensä 
ansiosta. Lisäksi autoissa on luja 
komposiittirunkorakenne.

Hintoihin 
lisätään 

toimitusmaksu 
800 €.

Tule tutustumaan 
uutuuksiimme! 

Hyvin varustellut CI Elliot -matkailuautot Ford-alustalla 
ovat saatavilla Ylöjärveltä nopealla toimituksella.

Alkovi-
malli 

CI ELLIOT
Hinta alk. 

57 790 €

Kysy lisää:
Caravan-myyjä 
Marko Mäkinen
0444  999 908

Puoli-
integroitu malli 

CI ELLIOT
Hinta alk. 

56 790 €

Ysitien_auto_Pica-viesti_210x297.indd   1 4.5.2017   16.49
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Aluekartta

Loistavat mahdollisuudet rentoutumiseen
Tervetuloa Vankkurimännikköön Virroille. Tarjoamme erinomaiset puitteet 

vapaa-ajan viettoon niin lapsille kuin aikuisillekin. Alueen aktiviteetit ja ympäristön 
nähtävyydet ja luontokohteet tuovat virkeyttä ja muistorikkaita hetkiä kesään. 

TOIMISTO-
RAKENNUKSESSA:
• Vastaanotto
• Kioski
• Tiskaus
• Uuni
• Vaatehuolto
• WC:t
• Suihkut
• Lastenhoitohuone
• Juomavesi
• kem. vessan tyhjennys
• Kaasunmyynti

HUVIKUMMUSSA:
• Lasten leikkihuone
• Nuorisotila
• Pub C-oikeudet ja 
   tanssisali
• Pingis
• Biljardi
• Tikkahuone
• WC:t

SAUNAT:
• Rentola
• Onnela
• Patonen
• Nuppula
• Suvela

TOIMISTON AUKIOLO:
Kesällä 1.6.-31.8.
ma-pe  klo 9-20
la             klo 10-17
su klo 10-15
Muulloin
pe klo 17-19
la  klo 11-13 ja
                klo 16-17
su klo 10-13
Treffeillä oma ohjelma

SAUNA-AJAT:
Kesällä 
su-pe N klo 18.00-19.30
  M klo 19.30-21.00
la N klo 17-19
 M klo 19-21

PUH.NUMEROITA:
Alueisäntä        050 555 0369
Toimisto/
Vastaanotto        043 214 0014
Yleinen hätänro        112
Ensiapu ja järjestys      050 555 0369
Terveyskeskus, Virrat (03) 485 3200
Eläinlääkäri         044 715 1351
Myrkytystietokeskus   (09) 417 977
Taksi          0100 - 2020

TREFFIT/TAPAHTUMAT:
Kts. takasivun kesäohjelmat
Ajankohtaiset asiat tarkemmin 
nettisivullamme
www.vankkurimannikko.fi
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PUHEENJOHTAJA                                    MATKAPUHELIN             SÄHKÖPOSTI
Harri Järveläinen                                         0400 511 199     harri.jarvelainen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Juha Keulas                                    040 541 0065    juha.keulas@gmail.com

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

HALLITUKSEN JÄSENET
Markku Hölli     0400 632 436   markku.holli@hotmail.com
Juha Keulas                                          040 541 0065    juha.keulas@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871   heikkilahtinen71@gmail.com
Eeva Mäenpää     040 757 9466   eevae.maenpaa@elisanet.fi
Juuso Oikarinen     050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi
Ilpo Pekkanen     040 5101 980   ilpo.pekkanen@hotmail.com
Vesa Peltola                  040 554 9122   vesa.peltola@hotmail.fi
Tiina Vaskuu                                                              050 3579 258                   tiina.vaskuu@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen      050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi   
     
VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Eeva Mäenpää ja Jouko Venäläinen  040 757 9466                          eevae.maenpaa@elisanet.fi
Susanna ja Mika Viitala    050 5722 942   susanna.viitala@netikka.fi
Alueisäntä     050 5550 369

ENSIAPU-,TURVA- ja AJO-
HARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen    040 7193875   sinikkamiettinen@wippies.fi
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen  0400 511 199   harri.jarvelainen@gmail.com
 
MATKAILUAUTOASIAMIES
Väinö Lehtinen                                         0440 640 437      vlehtinen45@gmail.com

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

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen                                         040 521 2048              rami.sukanen@gmail.com

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY 
Isolammenkatu 2 LH 4, 33710 Tampere 
Puh. 050 383 0800
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi  
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi  
Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

OMAT ALUEEMME:

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

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

www.sfcpirkanmaa.fi

Yhteystiedot



Kesän parhaimmat riennot

7.-9.7. PETANQUE-KILPAILU*)

4.-6.8. ROSVOPAISTI & KARAOKE

25.-27.8.  VENETSIALAISET JA RANNALTAONGINTA*) 

Tervetuloa upeaan lastenjuhlaamme, jossa 
lastenorkesteri  Rokki Kokki pitää konsertin.
• Lasten limudisko • Paljon touhua ja mukavaa lasten 
yhdessäoloa koko viikonlopun: keinut, karusellit, polku-
autot, liukumäet, pihashakki

Mukana jälleen juhannuksen kuulut Maisan Olym-
pialaiset, juhannuspolku, kokko sekä tanssit, jossa 
esiintyjänä Mervi Koponen
Tervetuloa yöttömän yön juhlaa viettämään Maisaan. 
Aina yhtä mukavaa.

Petankkitapahtumassamme solistina 
Mikko Alatalo
Tule kisaan mukaan osallistujana tai katsojana. Heinä-
kuun lämmin viikonvaihde saa taas väen liikkeelle.
Tervetuloa!

Taas laitetaan rosvopaisti tulille ja muhimaan Maisan 
monttuihin ja väki kerääntyy herkuttelemaan mahtavan 
maun liharuoista saunapolun mäelle omine pöytineen 
ja tuoleineen. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 
10.7. klo 9.00 Maisansalon toimistossa tai puhe-
limella 050 412 3123. Sähköposti- tai tekstiviesti-
ilmoittautumisia emme ota vastaan. Ensimmäiset 180 
ilmoittautunutta pääsevät mukaan. Yhden annoksen 
hinta on 8 €.
 Annokseen kuuluu rosvopaistiliha, lisuke ja Anun tai-
kakastike.Asiakkaiden tuomia omia lihoja emme pysty 
kuoppiimme mahduttamaan. Illalla sitten kuuntelemme 
karaoken parhaita Maisatuvassa.

Upeat tulet elokuun illassa, rannaltaonginta perin-
teiseen tapaan sekä tanssittajana laulajatar
Nina Åkerman
Hieno kesän päätös ja Polsonlahden upein ilotulitus.
Tervetuloa!

9.-11.6. LASTENJUHLA*)

23.-25.6. JUHANNUS*)

Lattaribileet & Texas Holdém 29.9.-1.10. • Siivoustalkoot 21.10.
• Valojuhla 3.-5.11. • Isänpäivä + Miestenpäivä 10.-12.11.

Juhannusaattona  klo 21.30-02.00 tanssittaa
rokkenrollin tahtiin The ÄIJÄT R&B
Juhannuspäivänä klo 21.30-02.00 esiintyy
JANNE TULKKI
Juhannusviikonloppuna myös:
• to 22.6. karaoketanssit • pe 23.6. lipunnosto 
ja juhannuskokko • la 24.6. lastenohjelmaa, 
juhannuskahvit, myyjäiset ja peräkonttikirppis
• su 25.6. arpajaiset ja bingolenkin palkinto-  
jen jako, mölkyn osakilpailut

Tikkakisat jo 27. kerran kokoavat enemmän 
tai vähemmän asiaa harrastaneet jännittävään 
pelitunnelmaan.Omat sarjat sekä nuorille, 
naisille ja miehille. Tervetuloa katsomaan tai 
kisaamaan!

Musiikkia moneen makuun. Karaokekisasta 
suuriin ryhmäsoittoihin sekä sisällä että ul-
kona. Vankkurimännikkö soi mukavasti koko 
viikonlopun ja illan tansseissa tunnelma on
aina katossa. Tervetuloa aina innostaville 
musiikkitreffeillemme.

9.-11.6. SAUNATAPAHTUMA*)

23.-25.6. JUHANNUS*)

14.-16.7. TIKKAKISAT*)

28.-30.7. MUSIIKKITREFFIT*)

11.-13.8. CARAMBA

18.-20.8. HÄMYKARAOKEFINAALI*)

25.-27.8. LENTOPALLO-/LASTENTAPAHTUMA

1.-3.9. VENETSIALAISET*)

Kaikki saunat lämpiminä, kun juhlistamme 
Suomen Saunaseuran 80-vuotista taivalta 
myös Männikössä. Vaikka saunoja meillä on 
joka lähtöön, niin lisää siirtosaunoja laitetaan 
takkatuvan kentälle. Ja hiukopalaa ja juomia 
on tarjolla Takkatuvan kentän teltalta ja 
grillivaunulta.

Nys saunotaan!

 Tervetuloa!

*) = ohjelmamaksu
*) = ohjelmamaksu

     Janne Tulkki

Matkailuajoneuvojen käsittelystä kiinnostu-
neille ja harrastajille Caramban 3. osakilpailu

Pitkäpöytä Patolammen rannalla, missä aterioimme 
hämärtyvässä illassa tervapatojen ja kynttilöiden loisteessa. 
Yötaivas tanssittaa myöhemmin Huvikummussa. Mie-
leenpainuva tapahtuma kesän päätteeksi. Kannattaa tulla.

Yhdeksän karavaaniyhdistyksen keskinäinen kilpailu, jossa kannattaa olla 
mukana yhdistyksemme edustajia kannustamassa

Lentopallon ohella lapsille Disko ja aikuisille vähän vanhempaa musiikkia Dj 
Pasi Perälän ohjauksessa. Lapsille myös muuta monenmoista ohjelmaa.

Katso aina tarkemmat tiedot sivultamme www.sfcpirkanmaa.fi tai alueen ilmoitustaululta


