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Juhannusaattona tanssittiin
Hula Hulaa Suomi Tanssii -haastekisassa
sekä Maisassa että Männikössä.
Kuva Männikön Hulasta.

K AR AVA ANARIN OMA LEHTI PIRK ANMA ALL A

PICA-VIESTIN KOOT JA
ILMOITUSHINNAT 2017:

Pica-viesti
48. vuosikerta
Nro 3

2017

Päätoimittaja
Jouko Kinnunen
Rongankatu 4 D 96
33100 Tampere
puh. 0500 737 911
Caravan-lehden yhdyshenkilö
Heikki Helenius
puh. 0500 625 100
Ilmoitukset
Arto Isoaho
puh. 0500 625 416, (03) 212 1752
Sivunvalmistus:
Ideatutka Oy/Jouko Kinnunen
Puh. 0500 737 911
Ilmoitukset ja juttumateriaalit:
Sähköisesti: jouko.kinnunen@ideatutka.com
Muut aineistot: Jouko Kinnunen,
Rongankatu 4 D 96, 33100 Tampere
Tiedotustoimikunta:
Helenius Leena ja Heikki
Isoaho Airi ja Arto
Keskinen Anna-Liisa ja Erkki
Kinnunen Kaarina ja Jouko (pj.)
Sukanen Riitta ja Raine
Sukanen Satu ja Rami

			
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

JÄSENMAKSUT 2017
- Liiton jäsenmaksu
SF-Caravan ry
- Yhdistyksen jäsenmaksu
SF-Caravan Pirkanmaa ry
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ

27,00 e
25,00 e
52,00 e

(Liittymisvuosimaksu 46,00 e)
Lisäksi mahdollisia:
Rinnakkaisjäsenen jäsenmaksu
(- sis. liittomaksun 10,00 e)
- antaa äänioikeuden

19,50 e

(Perheenjäsenen liittymisvuosimaksu 13,00 e)
Ulkojäsenen jäsenmaksu
(muualla asuva liittoon kuuluva)

17 e

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2017 ALKAEN:
Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)
12 kk kausikortti
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti
(sisältää treffit)
EI-Pirkanmaan jäsen 12kk ja 6 kk + 50 e
3 kk kausikortti
1 kk kausikortti
Seisontamaksu
- Ei asutuilta vrk
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella
Mittarisähkö kWh/mittari

Jäsenhinta e

Ei-jäseniltä e

17 e/ vrk
19 e/vrk
540 e

34 e/vrk
38 e/vrk
.

400 e

-

330 e
240 e

-

2 e/vrk

-

Lämmityssähkö 1.10.-30.4.

100 e
0,2 7 e/ kWh
-min. 2 e
ei tarjolla

Valosähkö/vrk 1.5.-30.9.
Valosähkö/vrk 1.10.-30.4.
Perhesauna

kuuluu aluemaksuun
5 e /vrk
15 e/tunti

Kaasu 11 kg.
Kaasu 5 kg

0,37 e/ kWh
-min. 4 e
ei tarjolla
10 e/vrk
30 etunti

24 e
17 e

35 e
28 e

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

Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.
Isolammenkatu 2, 33710 Tampere
Painopaikka:
Offset Ulonen Oy

OSOITTEENMUUTOS
Jäsennumero:

Painosmäärä: 4 300 kpl
4041 0704
Painotuote

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2017:
N:o 1 ilm. to 16.2.
aineisto pe 20.1.
N:o 2 ilm. to 1.6.
aineisto pe 5.5.
N:o 3 ilm. to 31.8.
aineisto pe 4.8.
N:o 4 ilm. to 23.11. aineisto pe 27.10.
Lehti luettavissa myös netissä:
www.sfcpirkanmaa.fi-> yleistä->Pica-viesti
www-sivut (www.sfcpirkanmaa.fi):
Lisäykset ja muutokset nettiin osoitteella:
rami.sukanen@gmail.com

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/
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1,30 e
postimerkki)

Nimi:
Vanha katuosoite:
Vanha postin:o ja -toimipaikka:
Uusi osoite _____._____.20___alkaen:
Katuosoite:

SF-Caravan ry
Viipurintie 58

Postin:o ja -toimipaikka

13210 HÄMEENLINNA

Päiväys ja allekirjoitus:

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

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa
lähetyksen viivästymisen.

Puheenjohtajan
palsta
Harri Järveläinen

Nopeasti se kesä
meni taas

T

uli oikeastaan odotettua koko ajan
niitä kesähelteitä, kun oli joko keväinen tai syksyinen ilma, mutta ei helteistä
’intiaanikesää’. Juuri kun kesä ehti alkaa,
niin se jo onkin ohi, illat pimenevät ja
yökosteus on runsasta. Toisaalta kesä on
aina kesä ja yhdistyksemme alueilla on ollut runsaasti vierailijoita. Maisassa kiirettä
teki kansainvälinen suunnistustapahtuma
ja Männikössä on tullut useita ensi kertaa
alueella vierailevia perheitä.
Tapahtumia on riittänyt ja se vaatii ponnistuksia toimikuntalaisilta ja talkoolaisilta. Kiitokset kaikille avusta.
Liittokokous
SF-Caravan ry:llä oli liittokokous Lappeenrannassa toukokuussa. Tänä vuonna
merkittävän huomion sai liiton uuden puheenjohtajan valinta. Tällä hetkellä liittoa
johtava Juha Hämäläinen oli aiemmin
ilmoittanut että hän ei ole käytettävissä
puheenjohtajavaalissa nykyisen kauden
jälkeen. Näin oli tiedossa että saamme
liitolle uuden puheenjohtajan. Ehdolla oli
neljä hyvää karavaanaria ja heistä liittokokous valitsi Olli Rusin. Samoin liittohallitusjäsenien vaalissa oli myös neljä hyvää
karavaanariehdokasta. Liittokokous valitsi heistä Heikki J.O. Leinosen ja Juha
Rakkolan jatkamaan työtään liittohallituksessa. Onnittelut valituille ja tsemppiä
hallituskaudelle 2018-2020.
Maisansalossa rakennetaan
Vihdoinkin saimme kauan odotetut ja
pariinkin kertaan luvatut venelaiturin

Onnettomuustilanne: Autolla väistetty vastaantulevaa ajoneuvoa tien penkereelle ja
osuttu puuhun
jatko-osat ja puomit kaupungilta. Hauskana yksityiskohtana, kun vihdoin ne uudet
laiturin osat oli asennettuna, tuli minulle
puhelu, jossa soittaja sanoi, että meillä on
hänen laiturinsa. Hän oli kuulemma käynyt ihan merkitsemässä laiturinsa. Kerroin kyllä että me emme ole valinneet laitureita, vaan kaupunki ne on toimittanut
meille. Soittaja oli hieman vihainen, että
olimme ’vieneet’ hänen laiturinsa. Kerroin, että emme ihan helpolla luovu kauan
odotetusta laiturista ja ehdotin, että hän
olisi yhteydessä kaupungin edustajaan.
Hän ymmärsi kyllä tilanteen ja kuulinkin
myöhemmin, että asiat olivat järjestyneet,
emmekä menettäneet laitureita.
Pentti-saunan terassi valmistui alkukesästä. Suurkiitokset rakentajille, terassi on
hieno ja tarpeellinen. Uusi projekti, kalustohalli, on lähdössä eteenpäin ja sen valmistuttua saamme yhdistyksen tavaroita
säältä suojaan.
Vankkurimännikössä saunotaan
Männikköön ostettiin uusi sauna täydentämään saunavalikoimaa. Uusi sauna
on vanha peräkärrysauna, jonka nimi
on Sulo. Sauna ei ole enää peräkärryn
päällä ja sen löylyistä saamme nauttia
jatkossa tapahtumien yhteydessä. Ehkä
useamminkin, kun saunanlämmittäjiä
vain riittää, koska myös Sulo-saunassa on
puukiuas. Rakennustarkastajan tarkastuskäynti alueella selvitti tilannetta ja meidän
pitää hakea rakennuslupa rannan alueen
rakennuksille. Huvikummun ulkoteltat
on tarkoitus korvata katoksilla toimenpideluvalla.

Yhdistyksen syyskokous
ke 22.11.2017
Tässä lehdessä sivulla 14 on ilmoitus yhdistyksemme syyskokouksesta keskiviikkona 22.11.2017. Yhdistyksen kokous on
yhdistyksen valintoja ja päätöksiä tekevä
kokous. Siellä valitaan päätöksiä yhdistyksemme luottamushenkilöt ja suuntalinjat
tulevaisuutta varten. Tervetuloa kokoukseen.
Turvallisuutta
Matkailuajoneuvojen turvallisuus liikenteessä on saanut muutamia pahempiakin
kolauksia tänä kesänä. Sekä matkailuvaunu että matkailuauto ei korirakenteeltaan
ole kovinkaan vahva. Jos matkailuajoneuvo kaatuu, niin seinärakenteet eivät turvaa
sisällä matkustavia ja tavaroita kovinkaan
hyvin. Onneksi onnettomuuksissa kuitenkin henkilövahinkoja tapahtuu matkailuajoneuvoille harvoin. Kun olemme
liikkeellä matkailuajoneuvoilla niin ennakoidaan ja pidetään maltti liikenteessä
sekä muistetaan, että meillä on useimmiten tärkeä lasti lähimmäisiä kyydissä.
Turvallisia kilometrejä toivottaen
			
Harri
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MAISAN KUULUMISIA
KESÄN TOHINOITA
Lastenjuhla 9. -11.6.
Kesän tapahtumat aloitettiin perinteisesti
lastenjuhlalla. Perjantaina tanssahdeltiin
Tino Frimanin tahtiin. Lauantaina lasten
riennot aloitettiin poniajelulla. Lapsia kerääntyi jonoksi asti odottelemaan omaa
vuoroaan ajelulle. Maisan oma Nita-nalle
juhli omia synttäreitään ja oli pyytänyt lastenorkesteri Rokki-kokin paikalle
esiintymään. Maisatupa täyttyi nopeasti
ja tanssilattia oli kovassa käytössä. Illalla
oli vielä luvassa lapsille oma limudisko.
Diskossa soi lasten itse toivoma musiikki
ja kisailtiin erilaisissa kilpailuissa. Lapset
pääsivät pelaamaan myös bingoa.

Tutut lastenleikit saivat kädet ja jalat heilumaan

Lasten sarjan kolme parasta olivat 1. Peppi Wallenius, 2. Veeti Wallenius, 3. Helmi
Acquah

Tästä vielä kulkee helposti ali

Rokkikokit vauhdissa

Lastenjuhlien helmi: poniratsastus
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Juhannus 22.- 25.6.
Torstaina alue alkoi hiljalleen täyttyä juhannuksen juhlijoista. Väkeä saapui alueelle mukavan paljon, vaikka oli ennustettu perinteistä suomalaista juhannus säätä,
eli vesisadetta. Illalla baarilla virittäydyttiin juhannuksen viettoon laulamalla karaokea.
Perjantaina käynnistettiin perinteiset juhannusolympialaiset. Lasten sarjan kolme parasta olivat 1. Peppi Wallenius, 2.
Veeti Wallenius, 3. Helmi Acquah. Naisten sarjan kolme parasta olivat 1. Sari
Kouhia, 2. Janina Koskinen, 3. Jaana
Nummi. Miesten sarjan kolme parasta olivat 1. Sauli Kärkkäinen, 2. Eero Virtanen,
3. Erkki Fred.
Lisäksi kisailtiin tikkakisa. Naisten kolme parasta olivat 1. Päivi Fred, 2. Sinikka
Miettinen, 3. Mimmi Hänninen. Miesten
kolme parasta olivat 1. Erkki Fred, 2. Henri Rantala, 3. Sakari Lepistö. Lasten sarjan paras oli Joona Hänninen ja toinen oli
Eetu Hänninen.

”Olympiavoittajat yhteiskuvassa

Juhannuksena kisailtiin myös tikkakisassa
Perjantai-iltana päästiin ihastelemaan
upeaa juhannuskokkoa, jonka jälkeen
Maisan baarilla aloitettiin juhannustanssit Mervi Koposen johdolla.
Maisansalo osallistui myös mukaan Suo-

mi 100-vuotta tempaukseen ja Maisassa
nähtiin suuri tanssiva Hula Hula -joukko.
Viikonlopun aikana oli mahdollista kiertää Maisan juhannuspolkua. Polulle osallistujien kesken arvottiin voittaja, joka
tänä vuonna oli Tarja Nurvo Tampereelta.
Juhannus vietettiin hyvin vaihtelevassa
säässä, mutta onneksi se ei karavaanareita
säikäyttänyt.
Petanque- kilpailu 7.-9.7.
Perinteiset petanque-kilpailut vietettiin
aurinkoisessa säässä. Väkeä oli mukavasti
mukana pelaamassa sekä kannustamassa joukkueita. Voittajaksi selvisi joukkue
Hämeen Hitaat, toiseksi Team Poosut ja
kolmanneksi Nakki ja Muusi.
Rosvopaisti ja karaokekarsinta
4.-6.8.
Perjantai- iltana sytytettiin rosvopaistituli ja pubissa harjoiteltiin karaokekisoja
varten. Lauantai-aamuna aikaisin rosvopaistilihat kaivettiin maahan kypsymään
ja odottamaan illalla saapuvia syöjiä. Karaokekarsinnat aloitettiin aamupäivällä
lasten sarjalla. Lasten sarjan voittajaksi
itsensä lauloi Sandra Tikka. Naisten sarjan kolme parasta olivat 1. Leena Oksanen, 2. Leila Kattilakoski, 3. Sari Kouhia.

Tikkakisan parhaan, Erkki Fredin, ämpärituuletus

Maisan olympialaisten kilpailulajeihin kuului myös taitoajoa polkuautolla

Saappaanheitto on yksi suosituimpia kisoja erilaisten tyylilajien johdosta

Tikkakisan naistensarjan voittaja Päivi
Fred

Tikkakisan lasten sarjan parhaat

Maisan hula hula -ryhmä vielä lämmittelemässä
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MAISAN KUULUMISIA

Kuumana kesäpäivänä kisailu maistuu vaikka saapasta heittäisi

Rosvokuopat tyhjennetty ja maiskuttelu alkaa

Petankin voittajarinkiä: 1. Hämeen Hitaat, 2. Team Poosut 3. Nakki ja Muusi.

Tässä vielä karaoken voittajakolmikko:
Naisten sarjassa parhaiten pärjännyt
Leena Oksanen, lasten sarjan voittaja
Sandra Tikka sekä miesten ykkönen Olli
Miettinen

Kummasti se pallo pyörii ilman pienintäkään kitkaa

Miesten sarjan kolme parasta olivat 1. Olli
Miettinen, 2. Pasi Elo, 3. Pekka Hilden.
Kilpailun taso oli tänäkin vuonna kova
ja tuomaristolla oli kova työ valita voittajat. Perjantain ja lauantain aikana oli
mahdollista kiertää alueella olevilla musiikkirasteilla jotka oli suunnitellut Pekka Hilden, joka myös lahjoitti kilpailuun
pokaalit. Rastien voittajaksi selvisi Otto
Harju, toiseksi Timo Selin ja kolmanneksi
Ilkka Ollonqvist ja Tiina Hoivala samoilla pisteillä. Sateen vaaniessa Maisansaloa
aloitettiin rosvopaistitapahtuma. Onneksi sade osasi pysyä poissa ja karavaanarit
pääsivät porukalla viettämään mukavaa
iltaa. Lihat olivat tänäkin vuonna erittäin
hyviä. Iso kiitos kuuluu lihojen valmistajille.
6

Pica-viesti 3/2017

Naisten karaoken voittajat: 1. Leena Oksanen, 2. Leila Kattilakoski, 3. Sari Kouhia.

Miesten karaoken voittajat: 1. Olli Miettinen, 2. Pasi Elo, 3. Pekka Hilden

Tulevaa mukavaa:
Hiljalleen syksy rupeaa tekemään tuloaan, mutta onneksi tapahtumat eivät lopu
siihen. Lehden ilmestyessä on Maisansalossa vietetty jo venetsialaisia. Perinteiset
Lattaribileet tuovat Maisaan taas samban
rytmiä ja sambaryhmä esiintyy. Valojuhlaan esiintymään saapuu Meiju Suvas.
Puurojuhlaan esiintymään saapuu Jade`s
Band. Paljon mukavaa nähtävää ja kuultavaa on siis vielä luvassa.
Muita loppuvuoden tapahtumia ovat:
29.9.-1.10. Lattaribileet & Texas Holdém,
esiintymässä ovat Sambatytöt
21.10. Siivoustalkoot
3.-5.11. Valojuhla, jossa esiintyjänä Meiju Suvas
10.-12.11. Isänpäivä + Miestenpäivä
1.-3.12. Puurojuhla, jossa esiintymässä
Jade`s Band
29.12.2017-1.1.2018 Uusivuosi

MÄNNIKÖN KUULUMISIA
KESÄN KUHINAA:
Saunatapahtuma 9.-11.6.
Vankkurimännikössä kesän aloitti uutena
Saunatapahtuma. Tapahtumassa saunat
olivat aamusta yömyöhään lämpimänä ja
omien saunojen lisäksi saatiin kaksi vaunusaunaa, joita käytiin ahkerasti myös
kokeilemassa. Ja koko päivän saunomisen
välissä piti syödä ja juoda, joten takkatuvan kentälle rakennetussa grilli- ja pubitiloissa oli tarjolla kahvia ja toastia, muurinpohjalettuja, hampurilaisia, hodareita
ja makkaraa sekä juotavaa. Kaikki maistuikin saunojille ja muille paikalla olleille
hyvin, siitä pitää kiittää tekijöitä.

Telttasaunassa vasta tunnelmaa on.

Juhannusväkeä kokolla
Juhannus 23.-25.6.
Juhannus toi jälleen alueen täyteen karavaanareita. Juhannuksen vietto aloitettiin
torstaina karaoketansseilla Huvikummulla. Juhannusaattoa vietettiin osin perinteisin menoin, lipunnostolla. Yhteisen
lippulaulun jälkeen saatiin kuulla Jouko
Venäläisen laulamana Inkerin ballaadi ja Anneli Ojalan lausumasta runosta
Suomen kesälle. Kokon polton jälkeen
suunnistettiin Huvikummulle tanssimaan
Äijien tahdissa. Suomi 100-vuotisjuhlan
kunniaksi osallistuttiin suurella joukolla
myös Koko Suomi tanssii-kampanjaan.
Juhannuspäivänä tarjottiin juhannuskahvit ja iltaa odotettiin innolla, olihan Janne
Tulkki orkestereineen tulossa tanssittamaan ja hän saikin tiiviin tunnelman aikaiseksi.
Juhannuksena myös lapsille järjestettiin
ohjelmaa, vesisotaa, Zetoriajelua, valokuvasuunnistusta ja askartelua sekä lasten
juhannussauna herkkuineen.

Lipunnosto

Saunan päälle uinti ja ettei palele niin
saunahattu päässä

Saunoissa löytyi: Rentola, Onnela,
Patonen, lasten sauna Nuppula, telttasauna Suvela ja nyt myös 2 mobiilisaunaa
(vaunusaunat)

Janne Tulkki nosti aattona tunnelman kattoon
ja faneja riitti lavan edustalla
.
Pica-viesti 3/2017

7

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Lapset ahkeroivat kauniita sydämiä

Ja ulkona pelattiin mölkkyä

Juhannuksen toisena orkesterina The Äijät väänsivät rautalankaa nuoruuden innolla

Keskikesän lentopalloa

Hula hula -harjoitukset ennen illan finaalia (kts. kansisivu) Suomi tanssii -projektissa.

Pubin iloiset myyjät

Hula Hula -kouluttajat työssään

Juhannukset vesisotaa

Kokko kruunasi
juhannuksen aattoillan
8
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Tikkakisat 14.-16.7.
Heinäkuu tuli ja tikkakisat olivat perinteisesti ensimmäisenä vuorossa. Karavaanareita saapui alueelle aikaisempia vuosia
enemmän, toiset osallistuivat kisaan,
toiset kannustivat kilpailijoita. Käytiin
jännittävät kilpailut, jossa entisiä mestareita putosi ja uusia nimiä nousi kärkeen.
Toimikunta kiittää pubitikkakisan toimitsijoita, Jouko Peltomäkeä, Jari Hautamäkeä, Ari Luostarista ja Tommi Järvistä
sekä muuta talkooväkeä hyvin onnistuneista kissojen järjestelyistä.

Vuoden 2017 Pubi-tikkakisojen voittajat:
Paras tulos 1-9
Nuoret: Rajala Tomi tulos 63
Naiset: Minttu Luostarinen tulos 88
Miehet: Häkkinen Petri tulos 157
Nuoret 301
1. Rajala Tomi
2. Craelius Fiia
3. Halkolahti Iida
4. Koskela Neela
Naiset 301
1. Luostarinen Minttu
2. Veijalainen Niina
3. Heinonen Tuula
Minttu millintarkkana
4. Parikka Hanna
Miehet 501
1. Rautio-Visuri Kauko
2. Hakolahti Pasi
3. Rantanen Jarmo
4. Nieminen Aatu

Kaukon kaukokatse

Lasten ja nuorten sarjojen voittajat

Tikkakisojen voittajailmeitä

Musiikkitapahtuman miellyttävää aamusoittoa karavaanareille

Musiikkitapahtuman tarjonta ulottui myös
nuottiavainhenkiseen mansikkakakkuun

Karaokemestarit Männikössä 2017
Musiikkitapahtuna 28.-39.7.
Musiikkitapahtuma karaokekilpailuineen
toi alueelle taas ennätysmäärän väkeä.
Musiikki soi alueella, ilmat suosivat, iloinen tunnelma valtasi Männikön.
Lauantai toi tullessaan karaokekilpailut,
jossa miehille ja naisille oli omat sarjansa, kuten myös nuorille ja lapsille. Sarjat
olivat iän mukaan jaettu. Nuoria ja lapsia
saatiin kisaamaan muutamia, mutta lisää
toivotaan, liekö sitten jännitys tehnyt tehtävänsä.
Tuomarit joutuivat tarkkaan harkitsemaan laulajien järjestyksen, sarjat olivat
hyvin tasaväkisiä.
Karaokekisan 2017 voittajat:
Naiset
1. Marika Järvensivu
2. Marjo Esala
3. Mervi Niinijärvi
Miehet
1. Jorma Salmi
2. Tarmo Halminen
3. Kari Ojala

Nuoret 13-16 v
1. Emilia Voimala
Lapset 8-12 v
1. Eveliina Voimala
2. Julia Simpura
3. Nelli ja Nilla
Lapset alle 8 v
1. Milla Inkinen
Toimikunta ahersi alkukesän myös alueen parannustöissä, lisäpaikkoja tehtiin
alueelle 16, Timo Ylä-Rakkolan, Markku
Männistön ja Kari Vaajasen toimesta.
Telttasauna sai uuden katteen. Lisäksi
päätettiin esittää hallitukselle Sulo-saunavaunun ostoa Vankkurimännikön saunamaailmaan.
Elokuusta syksyn ohjelmaan
Tätä kirjoitettaessa heinäkuu on vaihtunut
elokuuksi, joka on myös tapahtumarikas.
Tapahtumat aloitetaan Caramba Cupin
osakilpailulla, seuraavaksi kuunnellaan
Hämyjen karaokefinaalia ja elokuun
lopussa Vankkurimännikön höntsääjät
puuhamiehinä järjestävät lentopalloturnauksen. Samana päivänä järjestetään

lapsille omaa ohjelmaa lastentapahtuman
merkeissä.
Musiikki soi jälleen karaokefinaalissa ja
lentopalloturnaus/lastentapahtumassa
tanssittaa aikuisia ja lapsia DJ Pasi Perälä.
Syyskuun ensimmäisenä viikonvaihteena
järjestetään Venetsialaiset ja toivotaan,
että ilmat suosivat pitkää pöytää takkatuvan kentällä. Illalla tanssit soittaa tanssiorkesteri Yötaivas. Loppukuusta laitetaan
paikat kuntoon siivoustalkoissa.
Lokakuu tuo tullessaan Kaamostanssit
Herrankerhon johdolla ja joulukuussa
pikkujoulu ruokailuineen ja tansseineen,
jonka tahdittaa Rami Rafael orkestereineen. Uuden Vuoden aattona vuoden
päättäjäiset tanssitaan Wähäkoskien soittamana.
Kesä on ollut toimikunnalle kovin tapahtumarikas, mutta Vankkurimännikössä
puuhastelee ahkera ja iloinen joukko, joka
ansaitsee suuret kiitokset upeista suorituksista jo tähänkin asti tapahtumista.
Ilman tätä joukkoa ja talooväkeä emme
saisi Vankkurimännikössä viettää näitä
mukavia hetkiä kesällä.
Tervetuloa kaikki nauttimaan Vankkurimännikön loppukesästä ja loppuvuodesta!
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MATKAILUAUTOASIAMIES VÄISKIN PALSTA
Nestekaasua ja
matkailuauton huoltoa
Edelleen nestekaasussa on ollut epäpuhtauksia ja mm. Aga on tutkinut ja todennut, että teräspullosta irtoaa epäpuhtauksia, jotka kulkeutuvat putkistoon ja
aiheuttavat ongelmia paineen säätimessä
sekä myös jääkaapeissa, lämmittimissä ja
liesissä.
Yksi ratkaisu on asentaa suodatin, toinen
vaihtoehto on vaihtaa teräspullot alumiinipulloihin. Tosin alumiinipullot eivät
sovi kaikkien matkailuautojen kaasupullokoteloihin.
Oman autoni kaasuvuoto ja automaattinen kaasupullon vaihtaja, josta kerroin
aiemmin, on nyt hoidettu asianmukaisesti ja laillisesti toimivaksi. Siinä oli kyllä haastetta, mutta todella pitkän linjan
huippuammattimies hoiti Hyvinkäällä
laitteet erinomaiseen kuntoon, josta
kiitos hänelle.

Auton alustahuoltokorjaamoja, joissa on
ammattitaitoisia asentajia, on valitettavan
vähän. Muutamia olen Pirkanmaalla kokeillut. Suurin ongelma on, että ammatti
ihmisistä on pulaa. Kyllä heitä koulutetaan, mutta kaikki evät jää alalle ja osa on
niitä, jotka vaihtavat osia ja asiakas maksaa, vaikka vika ei olisikaan siinä.
Eäässä korjaamossa vaihdettiin jakopään
remmi ja vesipumppu, mutta asentaja ei
vaihtanut muita apuremmejä, vaikka selvästi näki, että ne olivat jo todella huonossa kunnossa. Sitten oli mentävä toiseen
korjaamoon vaihdattamaan muut remmit.
Yleensä ette pääse korjaamoon itse katselemaan, mitä siellä sinun autoosi tehdään.
Jos kysyisitte, että voitteko käydä katsomassa yleisilmäyksellä millaiset korjaamotilat ovat ja samalla voitte nähdä yleiskuvan asentajista.
Meille matkailuautoilijoille on todella vähän korjaamoja, joissa voidaan huoltaa ja
korjata alustaa - puhumattakaan asuntoosan korikorjaamoja.

lientä koko keittämisen ajan, kunnes risotto on mehevää. Tarkista suolan tarve.
Ennen tarjoilua, laita parmesan-juustoa
päälle.

Pica-kokki
Loppukesän terveiset karavaanareille!
Tässä muutama syksyyn sopiva ruokavinkki:
KANTTARELLIRISOTTO (6-8 hlö)
1 l tuoreita kanttarelleja
1 hienonnettu sipuli
noin 50 g voita
noin 400 g risottoriisiä
noin 1,5 l kasvislientä
1 dl valkoviiniä
suolaa
1/2-1 dl raastettua parmesan-juustoa
Laita paloitellut sienet kuivalle, lämpimälle pannulle, pyörittele kunnes neste sienistä on haihtunut. Lisää voi ja hienonnettu
sipuli. Paista sieni-sipuliseosta hetken aikaa. Lisää riisit pannulle ja kuullota. Kaada kiehuvaa kasvislientä niin, että riisit
peittyvät, lisää myös viini sekaan. Lisää
10
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HIRVENLIHAKEITTO ( 4 hlö)
Noin 1 kg luullista hirvenlihaa
(lapaa tai etuselkää)
2 sipulia
2-3 porkkanaa
pala lanttua
pala selleriä
pala palsternakkaa
5-6 isoa perunaa
10 mustapippuria
suolaa
persiljaa
Huuhtele liha ja laita kattilaan, laske kylmää vettä päälle, kunnes liha peittyy. Keitä hetken aikaa, kuori vaahto pois. Lisää
mausteet, sipulit ja puolet kuorituista, pilkotuista juureksista sekaan. Anna kiehua
pari tuntia miedolla lämmöllä. Ota liha
kattilasta jäähtymään lautaselle. Poista
lihasta luut ja paloittele liha. Lisää loput
juurekset, pilkotut perunat ja lihan palat
liemeen. Keitä kunnes perunat ja juurekset ovat kypsiä. Lopuksi laita persiljasilppu keittoon. Tarjoile ruisleivän kera.

Ainakin Pirkanmaan Autotaidossa Lokomonkadulla on osaavia ammattitaitoisia
asentajia ja sinne sopii isompikin matkailuauto. Normaalien auton huoltojen
ohella tehdään myös alustakorjauksia
sekä kolarikorjaukset ja maalaukset onnistuvat.
Yksi omistajistakin on karavaanari, joten
hän tuntee ja tietää välineemme hyvin.
Varsinkin takapään iskunvaimentajat
ovat melko kovilla takatallisissa autoissa. Tarkistakaa ja katsokaa silloin tällöin
etteivät vaimentajat ole vuotaneet. Kun
vaihdatte iskunvaimentajat, niin laittakaa oikean kokoiset ja kunnolliset. Ne on
helppo vaihtaa normaaleihin matkailuautoihin esim. Fiatin Ducato alustaan.
Pirkanmaalle on saatu pitkän odotuksen
jälkeen Hymer-matkailuautojen ja vaunujen myynti, huolto ja varaosat BestCaravaniin Pirkkalan Turkkiradalle.
Syysterveisin
Väiski Lehtinen

KARPALOKIISSELI ( 4 hlö)
6 dl karpaloita
6 dl vettä
3 dl sokeria
3 rkl perunajauhoja
0,5 dl vettä
2 dl kuohukermaa
0,5 dl kinuskikastiketta (joko itse tehty tai
valmis)
Laita karpalot ja vesi kattilaan, keitä kunnes karpalot menevät rikki. Siivilöi marjat ja laita takaisin kattilaan, lisää sokeri,
keitä hetki. Sekoita perunajauhot tilkkaan
vettä ja lisää kattilaan hämmentäen. Anna
kiehahtaa, jäähdytä ja annostele tarjoiluastioihin ja laita kylmään.
Vatkaa kermaa tiukaksi vaahdoksi, lisää
joukkoon kinuskikastike ja sekoita. Annostele kylmän kiisselin päälle.
KINUSKIKASTIKE ( itse tehty)
2 dl kermaa
1,5 dl fariinisokeria
Kuumenna kerma ja lisää sekaan fariinisokeri. Keitä hiljaisella lämmöllä 5-10
min. koko ajan sekoitellen.
Aurinkoista syksyä toivottaen
Pertti Antila

SFC 21772

Tarkastettu

VAIHDOKKI

pica2017_A5_vaaka.indd 1
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AUTOTAITO OY
PIRKANMAAN

Isot tai pienet lommot
korjaamme ammattitaidolla:
- niin pelti- kuin
muovikorjauksetkin

TILAA AIKA, PUH. 010 423 5423
VOLVO RENAULT Ssang Yong

Tuo autosi syyshuoltoon
ennen pakkasten tuloa
Syyshuolto
alk. 129 €

• kokeneet ammattilaiset palveluksessasi
• pitävät aikataulut
• hyvä ja nopea palvelu
• tyytyväiset asiakkaat työmme paras tae

Myös muiden merkkien huollot!

AUTOKORJAAMO
Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423

PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY

www.pirkanmaanautotaito.ﬁ
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Panostamme hyvään palveluun,
siisteyteen ja toimivuuteen sekä

Olemme avoinna myös Lahden messujen jälkeise
Käytetyt matkailuautot

McLOUIS LAGAN 253 -05
18 900 €
Näppärä puoli-integroitu matkailuauto, jossa suuri takatalli! Mm:Truma
-puhallinkeskuslämmitys, vetokoukku ym. Aj.159 300 km, kok.massa
3 000 kg. Makuup. 3, matkustajamäärä 4. Pit. 600 cm, alusta Fiat 2.0
JTD

DETHLEFFS A 6773 -00
19 900 €
Mercedes 313 -alustainen Dethleffs
suurella takatallilla! Mm:Eberi-lämmitin, 2 x renkaat, vetokoukku, 6 kW
Truma -puhallinkesk.lämmitys, lattialämm, liesituul, markiisi, aj.178 800
km. Kok.massa 3500 kg.Makuup.6,
matkustajamäärä 4. Pit. 680 cm

HYMER SOLIFER EMOTION T 636
-O5 25 500 €
Mm: Truma 6EH puhallinlämmitys
sähköpatr., lattialämm., suuri jääkaappi erill. pakastim., markiisi, pyöräteline, peruutuskamera, erill. suihku,
Aj.160 000 km Kok.massa
3 400 kg. Makuup. 4, matkustajamäärä 4. Pit.660 cm, alusta Fiat 2,8 JTD

SUNLIGHT T 62 AUTOM. -06
28 900 €
Siisti, vähän ajettu. Mm:ohj. ilmastointi, autom.vaihteisto, Webasto, 6
kW Truma -puhallinkesk.lämmitys
sähköpatr., erillinen suihku.Aj.
71 000 km Kokon.massa 3 400 kg.
Makuup. 4, matkustajamäärä 4.
Pit.623 cm, alusta Fiat 2,8 JTD

CARADO T 449
-12
37500 €
Saarekevuoteellinen. Hyvät tallitilat.
Mm: Fiat -ilmastointi, vakionopeudensäädin, peruutuskamera, Truma
Combi 6E -puhallinkesk.lämmitys
sähköpatr., jääkaappi erill. pakast.,
markiisi, sähköastin. Aj.110400 km.
Kok.massa 3 500 kg
Makuup.4,matk.määrä 4. Pit.743
cm,alusta Fiat Multijet 130.
Nop.raj.100 km/h.

CARADO T 135
-11
38 900 €
Näppärä Carado -matkailuauto.
Mm:Fiat -ilmastointi, vakionopeudensäädin, 2 x Airbag, ASR-vetoluistonesto, 6 kW Truma -puhallinkeskuslämmitys kaasulla ja sähköllä,
polkupyöräteline, erillinen suihku,
aj. 47 500 km. Kok.massa 3 500 kg.
Makuup. 3, matkustajamäärä 4.
Pit. 623 cm, alusta Fiat Multijet 130
Nop.raj. 100 km/h

BÜRSTNER NEXXO T 690 G -15
59 900 €
Rek. 8/2016.Mm:Fiat -ohj ilmast.,
vakionop.säädin, per.kamera, Truma
Combi 6E -lämm. sähköpatr., lattialämm., jätevesijärj. lämm., puuvapaa
korirakenne ja XPS-Foam -eristys,
tilava jääkaappi, markiisi, suuri
takatalli, erillinen suihku. Aj. 13 400
km Kok.massa 3 500 kg Makuupaikat
4,matk.määrä 4. Pit. 699 cm, alusta
Fiat Multijet 130. Nop.raj. 100 km/h

ADRIA MATRIX SUPREME 687 SL
-14 64 900 €
Mm: Renault -ohj. ilmastointi, vakionop.säädin, per.kamera, ohj.hopea
metalliväri, Al-Ko ATS -ilmajous. takana, Alde -nestekesk.lämm.kaasulla ja
sähköllä, nestekiert. lattialämmitys
ja jätevesijärjestelmän lämm., suuri
jääk.erill. pakast., kaasu-uuni/liesi
-yhdistelmä, Aj. 22 000 km.Kok.massa 3 500 kg. Makuup. 6, matk.määrä
4. Pit.776 cm, alusta Renault 2.3 150
dCi. Nop.raj.100 km/h

CARAVAN ERÄLAUKKO Oy
1
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matkailuajoneuvojemme
ammattitaitoiseen huoltoon.

enä viikonloppuna 23.-24. syyskuuta. Tervetuloa!
Käytetyt matkailuvaunut

WEINSBERG 500 XD
-13
16 500 €
Sisältä erittäin avara isolla saarekevuoteella ja takakeittiöllä. Kunto
uutta vastaavan siisti.
Mm. Truma-lämmitys kaasulla,
hyttysovi, radio, TV-antenni.
Kp 1 350 kg, op 1 100 kg
Makuupaikat 4

Kp = Kokonaispaino Op = Oma paino

SOLIFER ARCTIC 480
-09
16 900 €
Tosi siisti, näppärän kokoinen Solifer
Artic -matkailuvaunu! Mm. Alde
-nestekeskuslämmitys kaasulla ja
sähköllä, nestekiertoinen lattialämmitys, Truma Mover -vaununsiirtojärjestelmä, pussimarkiisi, CD-radio,
liesituuletin. Vetoautot alk. 1200 kg.
Kp 1 200 kg, op 1 040 kg
Makuupaikat 4

KNAUS SPORT 500 EU -14
18 800 €
Uutta vastaavan siisti, erillisvuoteinen Knaus -matkailuvaunu!
Mm: Truma -ilmakeskuslämmitys,
hyttysverkko-ovi, polkupyöräteline,
suuri Heki -kattoikkuna, kitkavetopää, TV-antenni ja TV-teline.
Kevyen vaunun vetoautot alkaen
1300 kg.
Kp 1 500 kg, op 1 130 kg
Leveys 237 cm
Makuupaikat 4

ADRIA ADORA 512 UP -14
23 500 €
rek.05/2015.
Hyvä vaihtoehto uudelle! Virheetön
vaunu. Mm: Alde -nestekeskuslämmitys, lattialämmitys, tekstiilipaketti,
TV-antenni, Heki -kattoikkuna, hyttysverkko-ovi, alumiinivanteet, kitkavetopää, TV-teline, Led sisävalaistus
ja epäsuora valaistus, teleskooppi
pöydänjalka, tavaraluukku.
Kp 1 500 kg, op 1 305 kg
Makuupaikat 4

KATSO MYÖS
PÄIVÄKOHTAINEN
KOKONAISPOLAR 620 CTX -09
24 500 €
Talvivaunussa huikea olohuone,
väljällä L-istuinryhmällä!
Mm: Alde -nestekeskuslämmitys
kaasulla ja sähköllä, suuri jääkaappi
erillisellä pakastimella, kaasu-uuniliesi yhdistelmä, liesituuletin, suuri
Heki -kattoikkuna, pyyhekuivain,
kotiteatterijärjestelmä ja CD-radio,
TV-antenni, pussimarkiisi, kitkavetopää, alumiinivanteet.
Kp 1 800 kg, Op 1 560 kg
Leveys 254 cm, makuupaikat 5

KABE SAFIR GLE B8 KS -10
26 900 €
Alde -nestekeskuslämmitys kaasulla ja sähköllä, nestekiertoinen
lattialämmitys, suurempi jääkaappi
erillisellä pakastimella, kalusteisiin
integroitu mikrouuni, CD-radio, TVantenni, TV-teline, vaatekaappi myös
oven vieressä, liesituuletin, suksiboksi, kitkavetopää, alumiinivanteet.
Rek. 09/2009.
Kp 1 600 kg, op 1 370 kg
Leveys 250 cm, makuupaikat 4

KABE CLASSIC 560 B2 -14
28 500 €
Huippusiisti, erillisvuoteinen Kabe
-matkailuvaunu.Mm: Alde nestekeskuslämmitys kaasulla ja sähköllä,
nestekiertoinen lattialämmitys, suuri
jääkaappi erillisellä pakastimella,
TV-antenni, TV-teline, kitkavetopää,
alumiinivanteet, hyttysverkko-ovi,
erillisvuoteet, suksiluukku, Led
-sisävalaistus, pussimarkiisi.
Vetoautot alk. 1500 kg.
Kp 1 700 kg, op 1 350 kg
Makuupaikat 4

Ahertajankatu 7
33720 Tampere

OTA YHTEYTTÄ
020 755 9960

www.eralaukko.ﬁ

yhteydenotot@eralaukko.ﬁ

VARASTOTILANNE
NETTISIVULTAMME:
www.eralaukko.ﬁ

Facebook
AUKIOLOAJAT
MA–PE 9–17
LA 10-14

AJOMERKKISUORITUKSIA
2017

KUTSU
SF-Caravan Pirkanmaa ry

SYYSKOKOUS

ke 22.11.2017 klo 18.30
UKK-INSTITUUTISSA,
Kaupinpuistokatu 1, 33500 Tampere
Tänä vuonna ajomerkkisuorituksia tehtiin pitkästä aikaa
nousevassa trendissä. Sekä Maisansalossa että Vankkurimännikössä suorittajia oli koko ajan ja hyviä suorituksia riitti runsaasti. Mukana oli ensikertalaisia ja konkareita. Haastava rata
opettaa matkailuajoneuvon käsittelyä ja opettaa arvioimaan
ajoneuvon mittasuhteita.
Suorituksia tehtiin yhteensä 9 kpl matkailuvaunulla
ja 12 kpl matkailuautolla.
Suorituksia tekivät seuraavat henkilöt:
MATKAILUVAUNULLA
Kultamerkki
• Heidi Järveläinen
• Ari Kettunen
Hopeamerkki
• Leena Järveläinen
Pronssimerkki
• Sami Leivaara
• Hannu Oksanen
• Jouko Kinnunen
• Raafael Kuusniemi
• Martti Latvala

MATKAILUAUTOLLA
Mestarimerkki
• Rauno Saari
Platinamerkki
• Heidi Järveläinen
Kultamerkki
• Riku Leivaara
• Ilpo Pekkanen
•Antti Eskola
• Kauko Juvonen
• Pekka Pelkonen
Hopeamerkki
• Leena Järveläinen
Pronssimerkki
• Sami Leivaara
• Leena Oksanen
• Hannu Oksanen
• Jukka Niemi

Moni olisi vielä mahtunut mukaan, kuten edellisen
illan saunassa puheiden mukaan olisi ollutkin
osallistumassa. Ensi kesänä taas mahtuu
ajomerkkejä suorittamaan.
Kiitokset Caravan Erälaukolle matkailuauton lainasta
ajomerkkisuorituksia varten.
Liiton ajotaitosuorituksilla kilpaileva Carambacup:in osakilpailu oli Vankkurimännikössä elokuun
puolessavälissä. Siinä taitavat kuljettajat kilpailevat
vuorollaan radalla olevia kuvioita pääsääntöisesti
peruuttaen matkailuvaunulla tai –autolla. He ajavat
lujempaa ja taitavammin radan peruuttaen kuin keskiverto karavaanari eteenpäin ajaen. Hienoa katseltavaa nämä Caramba-ajosuoritukset.
14
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KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
- yhdistyksen sääntöjen
4 § syyskokoukselle
määräämät asiat
OHJELMA:
klo 17.30 kahvitarjoilu
klo17.30 jäsenkorttien tarkastus alkaa
klo 18.30 kokous alkaa

Tervetuloa!
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
Hallitus

Jym yn

Cara

y
va n p a l vel u O

Täyden palvelun
matkailuajoneuvohuolto
Nokialla:
• Kaasulaitteiden koeponnistukset
• Kosteusmittaukset
• Vuosihuollot
• Varustelut ja korjaukset
• Cabby-matkailuajoneuvojen takuuhuollot
• Valtuutettu Dometic-huoltoliike
A
VARA

AIKA:

Jymyn Caravanpalvelu Oy
Kaakkurintie 13 C, Nokia • P. 040 729 8889
jymyn.caravanpalvelu@gmail.com

Uudet Ford CI Elliot
-matkailuautot
Tule tutustumaan!

Hyvin varusteltuja ja saatavilla nopealla toimituksella.
Autot soveltuvat erinomaisesti
ympärivuotiseen käyttöön foamkorieristeensä ansiosta ja niissä
on luja komposiittirunkorakenne.

Alkovimalli

CI ELLIOT
Hinta alk.

57 790 €
Puoliintegroitu malli

CI ELLIOT
Hinta alk.

Hintoihin
lisätään
toimitusmaksu
800 €.

Vaihto mahdollinen
ja erittäin joustavat
rahoitusehdot!

56 790 €
Kysy lisää:
Caravan-myyjä
Marko Mäkinen
0444 999 908
s
paat myö
Meidät ta
-messuilla
CARAVAN
15.-17.9.
Lahdessa
a!
Tervetulo

Fordit saatavilla nyt myös
automaattivaihteistolla!

Teollisuustie 6 (Maskun halli) 33470 Ylöjärvi l p. 03 730 3993 l
Avoinna ark. 10-17.30, la 10-14 l ysitienauto.fi
Pica-viesti 2/2017 15

Tamperelaiselle karavaanarille
viikko Turussakaan ei ole liikaa

Rastila Camping on ihanteellisella paikalla
metroaseman lähellä

Turussa viime kesänä järjestetty Tall Ships Races keräsi noin 500 000 kävijää

K

yllä tamperelaiselle karavaanarille
Turkukin on hieno paikka. Monesti
vain Suomessa eri paikkakuntiin ei tule
tutustuttua kunnolla. On työmatkaa, rengasmatkaa, viikonloppumatkaa - monessa
paikassa on käyty - mutta onko tutustuttua kunnolla kuhunkin paikkakuntaan.
Olemme olleet karavaanareita noin 30
vuotta ja Suomi on koluttu vaunulla likipitäen joka kirkonkylää myöten, mistä
on pankki ja kyläkauppa löytynyt. Ennen
kesälomaa on tehty suunnitelmia, että pidetään loma Itä-Suomessa, Pohjanmaan
rannikolla, Suomenlahden rannikkokaupungeissa, Lapissa, Ruotsissa, Tanskassa
- missä milloinkin. Sitten on viikko pyyhälletty paikkakunnalta toiselle, pisimmillään pari yötä/paikkakunta. Nähty on
paljon, mutta ei ajan kanssa.
Silloin, kun on menty lentäen ulkomaille
ilman autoa kaupunkilomalle, on tullut
katseltua paikkakuntaa paljon tarkemmin
monelta kantilta. Tietysti isossa kaupungissa on paljon nähtävääkin. Aamulla lähdetään aamupalan jälkeen liikenteeseen
ja illalla tullaan rättiväsyneinä takaisin
hotelliin - hienoa on sekin, kun kaikki on
uutta.
16
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Helsinki-viikko
Mutta voisiko asiaa ajatella toisinkin.
Vuosi sitten saimme päähämme, että tällaisen ulkomaanmatkan tapaisen voisi
tehdä kotimaassakin ja ihan karavaanihengessä, mutta joukkoliikennettäkin hyväksikäyttäen. Päätimme tuttavaperheen
kanssa lähteä vaunuilla viikoksi Helsinkiin! - Siellähän on käyty muuten jo sata
kertaa - työmatkalla, teatterissa, kauppakeskuksissa, messuilla, urheilukisoissa,
jääkiekko-otteluissa, lasten harrastuksissa
- missä milloinkin. Mutta onko tullut koskaan oltua viikkoa Helsingissä ja katsottua
aivan kuten ulkomaanmatkallakin mitä
kaupunki matkailijalle tarjoaa viikoksi.
Harvemmin. Moni muistaa käyneensä Linnanmäellä joskus, Korkeasaaressa
joskus - ja joku on käynyt luokkaretkellä
Suomenlinnassakin. Mutta yhtä kaikki viikon mittaista kokonaissuunnitelmaa
Helsinkiin harva on toteuttanut. Eikun
tuumasta toimeen.
Leirintäalueeksi valittiin ehdottomasti
Rastila. Miksi? Se on Helsinkiä ja sijaitsee
aivan metroaseman tuntumassa. Helppo
ostaa useamman päivän metro-/ratikka-/
bussikortti ja liikkua sillä kaupungilla.
Helsinki Cardilla taas pääsee paikkaan jos
toiseenkin kätevästi ja edullisesti. Missä

Kyllä tämä kirkko nähty on, mutta nyt
kävimme siellä sisällä

Suomenlinnasta ei ollut kuin luokkaretkimuistot yli 50 vuotta sitten

Seurasaari on paikka, johon yhden tunnin
vierailu ei riitä

Kaisaniemessä kasvitieteellinen puutarha
on keskustassa, mutta “ei-koskaan” ehdi
käydä

Muhkea Turun linna Aurajoen rannan tuntumassa
auton kilometrejä ei tullut Rastilassa oloaikana metriäkään. Loppuyhteenvetona
viikko todettiin erinomaiseksi. Päätettiin,
että tämä täytyy uusia.
Helsingistä on paljon helpompi vierailla
myös Tallinnassa kuin Tampereelta - astut
vain laivaan

Kiasma tarjoaa erilaista nykytaidetta
sitten viikon aikana käytiin? Melkeinpä
voisi sanoa, että vaikka missä: Kiasma,
Designmuseo, Seurasaari, Linnanmäki, Suomenlinna, Uspenskin katedraali, Kauppatori, Temppeliaukion kirkko,
Helsingin tuomiokirkko, Kaisaniemen
kasvitieteellinen puutarha, Panoraama
Sightseeing bussikierros ym..... ja kaiken
lisäksi käytiin vielä viikon aikana ”ulkomaillakin” - päivä Tallinnassa. Vaunu
koko ajan tukikohtana Rastilassa ja oman

Turku-viikko
Niinpä sitten tänä kesänä päädyttiin viettämään viikko Turussa samalla kaavalla.
Ajankohdaksi valittiin Turussa ko. viikolla pidetty Tall Ships Races, joka keräsi
puolisen miljoonaa isoista purjelaivoista
kiinnostunutta kävijää Aurajoen varrelle. Aiemmin olemme siellä vuosia sitten
olleet, joten atmosfääri oli vielä jotenkin
muistissa.
Leirintäalueeksi valikoitui Ruissalo lähinnä upean luontonsa ja hyvien bussiyhteyksiensä johdosta. Bussit kulkevat keskustaan puolen tunnin välein. Turussakin
saattoi ostaa useamman päivän älykortin,
jolla sitten pääsi kulkemaan ”Fölillä” sinne
sun tänne ja tois pual jokkee mentiin Förillä. Myös Ruissalosta olisi päässyt laivalla keskustaan, mutta aikataulut olivat liian
hitaat hämäläisillekin, joten se laivamatka
jäi tekemättä. Sen sijaan teimme höyrylaivamatkan yhtenä päivänä Turusta Naantaliin s/s Ukko-Pekalla, jolloin näimme
Turun ja Naantalin väliset rantamaisemat
mereltä käsin Ruissalon pitsihuviloineen.
Turussa aloitimme tutustumisen Turun
linnasta, jossa viimeksi suurin osa meistä oli käynyt luokkaretkellä jonkin verran
yli 50 vuotta sitten. Eipä se ulkoinen ilme
siitä kuitenkaan ollut paljoa muuttunut
- nähtävää oli kyllä kovasti. Turun kauppatorilla on aina kuhinaa niin torilla kuin
viereisessä Hansakorttelissakin. Museoita

Turussa riitti. Turun Taidemuseossa kuuluisat suomalaiset taiteilijat olivat luoneet
museoon miljöön, missä arvostus nousi
varovaisuuden asteelle; Gallen-Kallelan,
Edelfeltin tai Schjerfbeckin taulujen vieressä ei saanut horjahtaa eikä huitoa käsillään liikaa, muuten tulisi kallis reissu.
Toinen mielenkiintoinen museo oli Aboa
Vetus Ars Nova, jossa sitten viime käynnin (n. 20 vuotta sitten) oli museon alle
tehty laajat lisäkaivaukset. Aboa Vetus
kertoo Turun menneisyydestä aitojen
raunioiden, katujen ja esineiden äärellä.
Ars Novan taidenäyttelyt taas esittelevät
kiinnostavia nykytaiteilijoita sekä museon
taidekokoelmaa. Asiasta toiseen - Kakola
oli myös nähtävä. Sen sijainti Kakolanmäellä on herättänyt grynderitkin paikalle eli

Suljetuin ovin Kakolassa
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Ruissalon upeita pitsihuviloita
kaivinkoneet hyörivät kiivaasti mäellä ja
tavoitteena on tehdä näköalapaikalle yksiä
Turun kalleimpia asuinrakennuksia. Niinpä sitten saimmekin tyytyä pieneen mutta mielenkiintoiseen Kakolan museoon,
joka sijaitsi vanhassa hevostallissa. Museosta löytyi monenmoista tarinaa Kakolan
kuuluisista asukeista, joiden syntilistalla
oli yhtä ja toista vakavaa rikosta. Myös
vankien erilaiset raskaat jalkakettingit
herättivät hämmästystä - mutta myös ne
taitavat käsityöt, joita vangit olivat tehneet
tuomioitaan kärsiessä.
Kakolasta sitten vain mäki alas ja olimme
synkän rikoshistorian ajasta saapuneet
Aurajoen toinen toistaan upeimpien isojen purjelaivojen maailmaan. Ja laivoja oli
paljon - Turun linnan läheisyydestä liki
Kauppatorin kohdalle ja monessa kohtaa
oli kolmekin laivaa ankkuroituna rinnakkain molemmin puolin jokea ja valtava
ihmismeri seilasi Aurajoen rantaa mennen tullen. Yksi ylellisimpiä purjelaivoja
oli Omanin laivaston täystakiloitu Shabab
Oman II, jossa laadussa ja krumeluureissa ei oltu yhtään säästelty. Parasta oli, että
laivoihin pääsi hyvin tutustumaan sisälle
jopa eri salonkeihin. Isossa venäläisessä aluksessa oli jopa oma ”kappeli”. Tapahtuma lyönee laudalta yleisömääränsä
suhteen kaiketi jokaisen yleisötapahtuman Suomessa. Ohjelmaa, ravintoloita
ja myyntikojuja on sen mukaisesti. Tall
Ships Races on selkeästi must.
Mutta 1 1/2 päivää riitti Tall Shipeille ja
oli aika tutustua muihinkin kohokohtiin
Turussa. Luostarinmäen käsityöläismuseo
oli myös paikka menneiltä ajoilta, kuten
myös muistikuvat luokkaretkeltä yli puoli
vuosisataa sitten. Turkulaisia pikkumuseoita oli myös Apteekkimuseo ja Qwenselin talo. Apteekkimuseon yrtit ja tropit sen
aikaisen mainonnan mukaan paransivat
liki kaikki taudit ja monet vielä yhdellä ja
samalla lääkkeellä. Ruissalon saareenkin
tutustuminen kuului matkaohjelmaan,
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Lohenpyrstö-patsas Aurajoessa

Luostarinmäen käsityöläismuseossa

Apteekkimuseossa

Arabimaailman komeus Shabab Oman II
Tall Ships Racessa: Jo pelastusrengas oli
nähtävyys

S/s Ukko-Pekka saapumassa Naantaliin

etenkin vanhojen pitsihuviloiden osalta.
Perille johtaa mukava rantatie Ruisrockin
kenttäalueen laidalta ja tuo tuulahduksen
1800-luvun huvilaelämästä. Aivan meren
rannalla huviloiden edustalla on useita
paviljonkeja ja rantasaunoja, joiden terassilta voi seurata edessä lipuvia purje- ja
moottorialuksia sekä myös isompia laivoja.
Paljon nähtiin ja paljon vielä jäi näkemättä. Eli yhteen kaupunkiinkin mahtuu
riittävästi aktiviteetteja viikonkin visiitille.
Ensi kesästä emme vielä tiedä mihin kaupunkiin matka suuntautuu. Yksi vaihtoehto on se, että majoitutaan viikoksi Maisansaloon ja lähdetään sieltä tutustumaan
kotikaupunki Tampereen nähtävyyksiin
- vielä on Tampereellakin paljon katsottavaa, jossa ei ole tullut käytyä tai sitten siitä
on niin kauan, että kohde ei ole enää enti-

Parasta TSR:ssä oli, kun sai vierailla
laivoissa kannella ja sisätiloissakin
sensä. Vaihtoehtoisesti jos kaupungissa ei
ole viikoksi riittävästi katsottavaa, niin voi
ottaa lähtökohdaksi myös kaksi lähekkäin
olevaa kaupunkia ja ihastella kaikkia niitä
nähtävyyksiä, mihin aiemmin ei ole ehtinyt tutustua. Suosittelen kokeilemaan.
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*) = orkesteri-/ohjelmamaksu

29.9.-1.10. LATTARIBILEET & Texas Holdém*)

Parasta piristystä syksyyn tarjoaa Maisan Lattaribileet syyskuun lopussa. Sambaryhmänä esiintyvät

Sambatytöt. Tule mukaan brasialaiseen
tunnelmaan! Wau!!!

Samana viikonloppuna peli-intoiset ottavat mittaa
Texas Holdém pelissä. Kuka pitää parhaiten pokkansa tänä vuonna.

1.-3.9. VENETSIALAISET*)

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

23.9. SIIVOUSTALKOOT JA ALUEPALAVERI

Tule mukaan talkoisiin. Pois tieltä kaikki männynkävyt ja muutkin siivousta vaativat paikat
kuntoon. Ja viikonloppuna keskustellaan myös
alueen omista asioista aluepalaverissa.

6.-8.9. KAAMOSJUHLAT*)

21.10. SIIVOUSTALKOOT
Paikat kuntoon ennen talvea. Yhdessä saamme enemmän aikaan. Tule mukaan talkoisiin!

3.-5.11. VALOJUHLA*)
Parhaat caravanpihat palkitaan ja illan kruunaa sähäkkä

Kaamosjuhlissa lepakkovaatteiden ja
hämähäkinseittien ilmapiirissä nautitaan
kauheista naamioista ja Huvikummulla tanssit

HERRAKERHO

musisoi
joten rohkeasti
mukaan vaan

MEIJU SUVAS

, joka nostaa tunnelman kattoon Maisatuvassa. Älä jätä tilaisuutta väliin.
Valojuhla on aina ollut syksyn kohokohta

10.-12.11. ISÄNPÄIVÄ + MIESTENPÄIVÄ
Tänä viikonloppuna isiä ja miehiä hemmotellaan oikein kunnolla. Onnittele isää
Maisassa. Kakkukahviakin on luvassa
isänpäivän kunniaksi lauantaina. Mitähän
mukavaa miehille on suunniteltu. Tule
mukaan, niin näet.

1.-3.12. PIKKUJOULUT*)
Aloitetaan joulunaika riemastuttavilla pikkujouluilla, jossa yhteinen joulupöytä kutsuu
karavaanarit yhteen ja Huvikummussa tahdit
antaa vauhdikkaaseen ja mukaansatempaavaan tyyliin tangoprinssi

Rami Rafael orkestereineen

Nyt on tunnelma korkealla ja tanssijalkaakin
vipattaa. Eikun matkaan Männikköön.
Tervetuloa!

10.-12.11. ISÄNPÄIVÄ

1.-3.12. PUUROJUHLA*)
Pikkujoulujen tunnelmissa joulupuuron syöntiä ,
joulupukki ja tanssiakin

Jade´s Bandin tahdissa

Muistetaan isää männikössä. Kahvituskin on
luvassa ja mukavaa yhteiseloa isänpäivän
kunniaksi.

Tervetuloa!

29.12.-1.1. UUSIVUOSI

Raketit räiskyvät, sauna maistuu ja vuosi
vaihtuu mukavasti Männikön uuden
vuoden tiimellyksessä.Lämpimästi
tervetuloa!

29.12.-1.1. UUSIVUOSI

Rakettien saattelemana wanhan vuoden
tanssittavat uuteen Huvikummussa

VÄHÄKOSKET.

