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              185 x 135 mm
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PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2018: 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/

1,40 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

Suomi 100 v -juhlavuosi 
on mennyt hyvin

Kiitokset kaikille kuluneesta vuodesta 
ja nyt suunnitellaan jo ensi vuotta.

Nyt voi sanoa että talvi tuli nopeasti, ehkä 
jopa yllättikin. Toivottavasti olette valmis-
telleet matkailuajoneuvonne talvikuntoon 
ajoissa. Vesijärjestelmän jäätyminen on 
suurimman uhan alla pakkasella, ”plussa-
kelillähän” se ei onnistukaan…

Tämä vuosi on ollut hyvä meille, vaikka 
kesä olikin säiden puolesta aika pettymys. 
Vierailijoita on riittänyt hyvin molemmil-
la alueilla ja melko tarkkaan menemme 
edellisen vuoden ”urissa”. Selkeä uusi ha-
vainto kesällä ja vielä syksylläkin on ollut 
paljon vierailijoita, jotka eivät ole aikai-
semmin käyneet alueillamme.

Yhdistyksen syyskokous

Kun tämä lehti tulee jakeluun, on yhdis-
tyksemme syyskokous juuri pidetty ja tär-
keitä päätöksiä tehty. Onnittelut valituille 
ja kiitokset kokoukseen osallistujille. Toi-
vottavasti ensi vuosi sujuu suunnitelmien 
mukaisesti.

Toimisto muuttaa 
Vankkurimännikköön

Hallitus on päättänyt säästää toimiston 
vuokrassa. Toimisto on melko vähällä 
käytöllä: ”Keväällä kävi yksi asiakas/jäsen 
ja sen jälkeen on ollut hieman hiljaisem-
paa…”
Tietysti hallitus on kokoontunut toimis-
tolla ja tiedostustoimikuntakin on käyt-
tänyt toimistoa lehden postituksessa. Toi-
misto on ollut pitkälti arkistopaikkana ja 
yhdistyksen sihteerin työskentelytilana. 
Siirtyminen taloushallinnossa sähköiseen 
kirjanpitoon ja laskujen käsittelyyn on vä-
hentänyt saapuvan postin määrää. Olem-

me saaneet selkeitä säästöjäkin uuden 
sähköisen laskujenkäsittelyjärjestelmän 
avulla.
Rakennustiimi Vankkurimännikössä on 
tehnyt hienoa työtä ja saimme toimisto-
huoneen Huvikumpuun. Kiitokset raken-
nustiimille. Arkisto sijoitetaan Huvikum-
mun yläkerrokseen. Postiosoite siirretään 
käytännön syistä Tampereen läheisyyteen 
Maisansaloon. Tämä kaikki tulee voimaan 
ensi vuoden alusta.

Vankkurimännikössä

Männikössä oli kiireinen elokuu ja ta-
pahtumia oli joka viikonloppu. Tarkka 
rahankäyttö on alkanut tuottaa tulosta ja 
pystymme varautumaan talven menoihin, 
jolloin tuloja on vähemmän. 
Olen neuvotellut Virtain kaupungin kans-
sa mahdollisuuksista ostaa Männikön ja 
valtatie 66:sen välissä olevan peltoalueen 
laajentumisvaraksi. Meidän vain pitää 
olla varmoja, että alueen kaava muutetaan 
ensin meille toimivaksi. Sähköjen paran-
taminen on edennyt suunnitelmien mu-
kaisesti ja sitä jatketaan ensi vuonna, jos 
syyskokous hyväksyy suunnitelman.

Maisansalossa

Suurimmat investoinnit liittyvät raken-
tamiseen, kalustovajan rakentaminen on 
aloitettu ja Pentti-saunan sekä rantasau-
nan terassit valmistuivat jo. Kiitokset tal-
koolaisille. Ensi vuodelle suunnitellaan 
rakennusten korjaamista myös, jos syys-
kokous niin päättää.

Liittohallitukselle uusi puheenjohtaja

Liiton puheenjohtaja vaihtuu ensi vuo-
den alusta ja kiitän Juha Hämäläistä yh-
teistyöstä liiton puheenjohtajana. Uutena 
puheenjohtaja aloittaa Olli Rusi ja hänelle 
toivotan onnea sekä menestystä tehtävän 
hoitamiseen.

Pakkaset tulivat jo

Mikäli matkailuajoneuvossa on neste-
keskuslämmitys, niin putkistossa virtaa 
pakkasnestettä lämmitysjärjestelmässä. 
Se on samaa ainetta kuin autojen jääh-
dyttäjissäkin käytetään. Mikäli jostain 
syystä on nestettä lisätty järjestelmään, on 
mahdollista, että sinne on lisätty vain vet-
tä. Putkistossa pitäisi olla 50 %:nen pak-
kasnesteseos. Lämmitysnesteen pakkasen 
kestokyvyn voi tarkistaa samalla laitteella 
kuin auton jäähdytysnesteen pakkasen-
kesto mitataan. Yleensä tämä tarkistus 
tehdään huoltojen yhteydessä, mutta jos 
huolto onkin viivästynyt, niin mittaus oli-
si hyvä tehdä edes ennen talvea. Monilla 
on itselläänkin mittauslaite ja nykyään se 
ei paljoa maksa tarvikeliikkeissä, edul-
lisimman löysin jopa kolmella eurolla 
eräästä liikkeestä. Uskoisin, että se antaa 
oikean suunnan, kestääkö lämmitysneste 
pakkasta. Esimerkiksi uusi Alden lämmi-
tin maksaa noin 3000 €, joten sitä ei halu-
aisi uusia montaa kertaa.

Rauhallista ja Hauskaa Joulua sekä 
Hyvää Matkailuvuotta 2018 toivottaen

   Harri

 

Yksi malli pakkasnestemittarista, jossa vii-
sari näyttää pakkasen kestolukeman.
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Syksy alkoi

Venetsialaiset
Venetsialaiset aloitettiin perjantai- iltana 
Nina Åkermanin tahdittamana. Tanssi-
lattialla olikin mukavasti väkeä koko illan. 
Lauantai aloitettiin onkikilpailulla. Kil-
pailun jokaiseen sarjaan osallistui mukava 
määrä kisaajia. Nuorten (alle 15-vuotiaat) 
sarjan voitti Julia Tamminen, toiseksi 
tuli Sandra Tikka ja kolmanneksi Alex 
Tamminen. Naisten sarjan voitti Leena 
Aittakallio, toiseksi tuli Terhi Moisio ja 
kolmanneksi Sinikka Miettinen. Miesten 
sarjan voitti Kauko Puranen, toiseksi tuli 
Timo Vaahto ja kolmanneksi Esko Lisma. 
Lauantain muuttuessa hiljalleen illaksi 
aloitettiin venetsialaisten juhliminen to-
della tuulisessa ja viileässä säässä. Säästä 
huolimatta väkeä saapui rantaan naut-

timaan hienosta tunnelmasta ja hyvästä 
ruuasta. Illan huipentuma oli näyttävä 
ilotulitus.   

Samba ja Texas Holdém
Samba ja Texas Hold’em -viikonloppu veti 
Maisansaloon kiitettävän paljon väkeä, 
perjantai-ilta oli yksi vuoden vilkkaimpia.

Monet karavaanarit saapuivat jo torstaina 
viettämään pitkää viikonloppua, ja täy-
dessä saunavuoroilla oli jo tuolloin tiivis 
tunnelma.

Mitä! Tänne Maisan saunan katolleko Hämeensil-
lan yksi patsaista sitten tuotiin. Ei toki. Juusohan 
siellä vaan kuvaa Venetsialaisten tunnelmia.

Tunnelmavalot alkavat toimia Venetsialaisten alkuillasta

Nina Åkerman sytytti tanssitunnelman korkealle jo per-
jantaina ennen lauantain Venetsialaisia

Mukavaa puuhaa tämä rannaltaonginta

Venelaituri oli suosittu ongintapaikka
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Viikonlopun virallinen ohjelma alkoi per-
jantai-iltana saunavuorojen jälkeen, kun 
Maisan pubissa lavalle asteli Taxi Drivers 
-niminen aiemmiltakin vuosilta tuttu ko-
koonpano soittamaan tanssimusiikkia, 
joka tuntuikin miellyttävän yleisöä varsin 
kiitettävästi. Perjantai-illan kohokohdat 
olivat tietenkin tamperelaisen Roseira-
sambakoulun samba-esitykset, joista ei 
väriä, rytmiä ja näyttävyyttä jäänyt puut-
tumaan. Esityksiä oli illan mittaan kaksi 
kappaletta. Hieman tosin jäi ihmetyt-
tämään (kyseisenä iltana tiskin takana 
työtehtävissä olleen näkökulmasta), että 
miksi niin moni miespuolinen asiakas tuli 
tiskille jonottamaan selkä esitykseen päin 
juuri sambaesitysten aikana. Mahtoiko 
ujous iskeä?

Viikonlopun toinen varsinainen ohjelma-
numero oli tietenkin lauantaipäivän Texas 
Hold’em -pokeripeli. Perjantaina ilmoit-
tautuneita oli vasta muutama, mutta jo 
tutuksi tulleella tavalla osallistujia saatiin 
runsaasti lisää lauantai-aamuna, ja kolme 
pelipöytää oli täynnä.
Harvoin näkee niin vakavia karavaanarei-
ta kuin Texas Hold’em pelipöydän äärellä. 
Parasta pokerinaamaa (ja Columbo-mai-
sella taktiikalla ehkä vastustajat hieman 
yllättäen) voittajaksi selviytyi Maisan oma 
peltiheikki eli Hannu Karkulahti.

Finaalipöydässä pelasivat/tulokset:
1. Pelti-Heikki
2. Henri Kuva
3. Hannu Saarinen
4. Pentti Hartikainen

5. Miika Mäkinen (Target-pelaaja)
6. Teuvo Mantere
7. Pekka Pohjaranta
8. Jukka Lahtinen
9. Raimo Pihlajamaa
Pelien jälkeen jälkipyykki pestiin tieten-
kin karavaanri-tyyliin saunassa, ja sun-
nuntaina olikin kotiinpaluun aika.

Tulevana vuonna Texas Hold’em ja Sam-
ba jäävät vuoden tauolle, eli näihin tun-
nelmiin Maisassa palataan seuraavan 
kerran vuonna 2019!

Valojuhla
Maisansalon syksyn hienointa tapah-
tumaa vietettiin Valojuhlan merkeissä. 
Perjantaina paikalle saapui mukavasti 
vierailijoita ja kausipaikkalaisia. Perjan-

Kalakisan parhaat: miehet:
1. Kauko Puranen
2.  Timo Vaahto
3. Esko Lisma

Pokeripöydässä tiukkoja ilmeitä ja takapirut tarkkoina

Kalakisan parhaat: Alle 15-vuotiaat
1. Julia Tamminen
2. Sandra Tikka
3. Alex Tamminen

Kalakisan parhaat: Naiset
1. Leena Aittakallio
2. Terhi Moisio
3. Sinikka Miettinen

...ja lopuksi pokerissa voiton vei Hannu 
Karkulahti alias Pelti-Heikki

Kalakisan palkintomitali



6 Pica-viesti 4/2017

MAISAN KUULUMISIA

ERITYISKIITOS!
26.09.2017 Maisansalossa vietettiin upeat Venetsialaiset. Oheisen ku-
van reippaat ja iloiset vierailijatytöt päättivät juhlien kunniaksi siivota 
alueen leikkikentän ja leikkimökin.
Leikkikentän autot olivat hienossa rivissä ja muutkin leikkivälineet oli 
siististi koottu, ja sitten tietenkin se leikkimökki. Olihan siistiä. Joten 
koko alue oli siis tosi siisti ja juhliin valmis.
Kiitos Eveliinalle, Avalle ja Sinille, toivottavasti pian taas tavataan.

Meiju Suvas viihdytti Valojuhlaviikon-
lopun perjantai-illassa ravintolayleisöä

Suomi100-valaistusta

Tontut saivat monessa valoasetelmassa 
pääosan

Charlie Chaplinhan siinä pukukilpailun
voittajana

Valojuhlan upea “kummituskokko”

tai- iltana Maisan pubi täyttyi ripeään tah-
tiin ja karavaanarit pääsivät tanssimaan 
Meiju Suvaksen tahdissa. Tanssilattialla 
ei tyhjää hetkeä illan aikana näkynyt.
Lauantaina päivällä karavaanarit pääsi-
vät herkuttelemaan kauhugrillin tarjon-
nalla ja valmistautumaan illalla olevaan 
valojuhlaan. Illan pimentyessä sytytettiin 
kummituskokko, joka oli upean näköinen 
pimeässä illassa. Kokon valaistessa rantaa 
alueelta sammutettiin katuvalot ja valo-
kulkue lähti kiertelemään aluetta ympäri. 
Samaan aikaan tuomaristo lähti katsele-
maan ja arviomaan karavaanareiden teke-
miä valotaideteoksia. 
Valokilpailun 2017 voittajaksi selvisi per-
he Lehtolat, toiseksi sijoittui Jokisten per-
heen ”tonttula-asetelma” ja kolmannelle 
sijalle Kukkoloiden perheen ”tontut leiri-
nuotiolla- asetelma”. 
Lauantai- iltana pubissa vietettiin hal-
loween-naamiaisia. Karavaanarit olivat 
mukavasti panostaneet tänäkin vuonna 
pukeutumiseen. Pukukilpailun voittajaksi 
äänestettiin Chaplin, onnea voittajalle.
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LOPPUKESÄN JA SYKSYN
TAPAHTUMIA

Caramba
Viidettä kertaa peräkkäin Vankkurimän-
nikkö sai kunnian olla Caramba-cupin 
osakilpailun pitopaikkana ja ilma suosi 
kilpailuja. Kisat järjestettiin Betoniase-
man pihassa. Hiekkaiset kilpailupaikat 
saivat talkoolaisten ja toimikunnan harjat 
heilumaan ja hetkessä tuli puhdasta. Ki-
sapaikalle tuotiin myyntiin virvokkeita, 
makkaraa ja pyttipannua, jotka maistuivat 
kilpailujen aikana. 
Mukana kisassa oli 13 kilpailijaa, jotka 
esittivät varsin vauhdikkaita ajosuorituk-
sia. Kisaajat ja yleisö olivat tyytyväisiä 
järjestelyihin, vaikka kilpailijoilla olikin 
ahtaissa kuvioissa omat haasteensa. Ja ensi 
vuonna taas tavataan, koska uusi kilpailu-
paikka on katsottu ja Carambakerho on 
sen hyväksynyt. 

Tulokset
Matkailuvaunut
Miehet 
1. Elis Bussman
2. Bror-Erik Nyholm
3. Ralf Hietaniemi
Matkailuautot
Naiset
1. Marjo-Riitta Björkroth
Miehet
1. Karl- Olof Grönholm
2. Kari Härkönen
3. Juhani Peteri

Kilpailuun ovat tervetulleita kaikki kara-
vaanarit suoritettuaan vähintään yhden 
ajotaitomerkin. 

MAISAN KUULUMISIA

Hämykaraokefinaali 
Hämykaraokefinaali järjestettiin tänä 
vuonna Männikössä ja paikalla oli kilpai-
lijoiden lisäksi paljon kannustajia. Perjan-
tai-iltana karaoketansseissa kilpailijoilla 
oli vielä mahdollista harjoitella lauantain 
koitokseen. 
Lapset ja nuoret aloittivat lauantaina kil-
pailut, jännitystä oli ilmassa, mutta hyvin 
kukin suoriutui lauluistaan. 
Päivi ja Pirjo valmistivat ruokaa myyn-
tiin, ja sehän maistui niin kilpailijoille, 
kannustajille kuin muillekin alueella ma-
joittuville.
Sitten olikin jo naisten ja miesten kilpai-
lut. Sali oli täysi väestä, tiivis tunnelma toi 
varmaankin kilpailijoille omat haasteensa. 
Tuomareilla oli haastetta kilpailijoiden 
paremmuusjärjestykseen laittamisessa, 
mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Järjestys 
löytyi ja ennen palkintojen jakoa päätuo-
marina toiminut Riitta-Liisa Arokanta 
antoi kilpailijoille neuvoja esiintymisestä, 
joka on yksi arvioinnin osa.
Illalla oli vielä karaoketanssit, jossa mui-
den laulajien kera myös kilpailuihin osal-
listuneet lauloivat.

Hämykaraokefinaalin tulokset
Naiset
1. Leila Kattilakoski 

(Pirkanmaa, Maisansalo)
2. Marika Järvensivu 
(Pirkanmaa, Vankkurimännikkö)
3. Saara Aaltonen (Kanta-Häme)
Miehet
1. Markku Partanen (Lahden seutu)
2. Tarmo Halminen 
(Pirkanmaa, Vankkurimännikkö)
3. Olli Miettinen 
(Pirkanmaa, Maisansalo)
Lapset 8-12 v
1. Saaga Pitkänen (Lahden seutu)
2. Jenny Köngäs ja Neela Koskela 
(Ydin-Häme)
Yleisöäänestys
Naiset:  Marika Järvensivu
Miehet:  Tarmo Halminen
Lapset:  Saaga Pitkänen

Lentopallo- ja lastentapahtuma
Männikön höntsääjät kutsuivat kaikki 
lentopallon ystävät rentoon ja leikkimie-
liseen lentopalloturnaukseen. Lisäksi 
toimikunta järjesti samalle viikonvaih-
teelle lastentapahtuman. Lentopalloilijat 
ahersivat aamupuolikymmenestä ja lapset 
aloittivat päivän Caramba-kisalla ja päi-
vän ohjelma jatkui puuaskartelulla, paljon 
kaivatulla nalleneuvolalla, jossa neuvolan 
tädit antoivat ensiapua loukkaantuneille 
ja kuumeisille lasten vauvoille ja nalleille. 

Lentopalloa Lastentapahtuma

Hämy-karaoke -naisvoittajat:
1. Leila Kattilakoski 2. Marika Järvensivu
3. Saara Aaltonen

Hämy-karaoke -miesvoittajat:
1. Markku Partanen 2. Tarmo Halminen
3. Olli Miettinen

Hämy-karaoke -voittajat, lapset 8-12 v:
1. Saaga Pitkänen 2. Jenny Köngäs ja 
Neela Koskela
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Jouduttiinpa siinä yhden nallen kohdal-
la tekemään kirurgisia toimenpiteitäkin, 
kun jalka oli kokonaan irronnut. Jalka 
neulottiin kiinni ja Nallen emäntä sai hoi-
to-ohjeet. Myös suunnistus ja poniajelu 
toi lapsille lisäohjelmaa.
Jos ei välillä syödä, ei jaksa myöskään 
harrastaa, joten Männikön hyviksi tode-
tut  hampurilaiset ja hodarit olivat kysyt-
tyjä ja jälkiruoaksi letut menivät kaupaksi 
niin lapsille kuin aikuisillekin.
Päivän lopuksi lapset discoilivat Dj Pasi 
Perälän musiikin tahdissa ja illalla aikui-
setkin saivat nauttia discoilusta. Päivä oli 
tapahtumarikas lapsille ja aikuisille, jo-
kainen varmaankin nautti täysin rinnoin 
tapahtumasta.

Venetsialaiset
Syyskuun alussa Venetsialaiset kutsuivat 
väkeä Vankkurimännikköön. Perjantaina 
aloitettiin jälleen karaoketansseilla ja lau-
antaina oli peräkonttikirppikseltä mah-
dollisuus tehdä ostoksia. Kokko oli raken-
nettu rantaan ja iltaa kohden rakennettiin 
pitkäpöytä ruokailijoita varten. Pitkäpöy-
tä oli menestys, paljon ruokailijoita tuli 
viettämään iltaa ja saatiin kuulla myös 
kahden vierailijoina olleen hanuristin 
musiikkia.  Ilma suosi juhlia ja iloinen pu-
heensorina ja nauru täytti rannan.  Kokko 
lämmitti, ruoka maistui, mutta sitten oli-
kin jo kiirehdittävä tanssimaan Yötaivas-
yhtyeen soittaessa tanssimusiikkia.

Siivoustalkoot ja aluepalaveri
Syyssiivoustalkoiden ja aluepalaverin 
vuoro oli 22.-23.9. ja talkoolaisia saapui 
alueelle. Vaikka puissa oli vielä lehdet, oli 
kuitenkin paljon muuta työtä eikä päivä 
näin ollen ollut turha, siivottavaa ja järjes-
teltävää aina riittää. Töitä tehtiin ahkeras-
ti, tauoilla oli tarjolla kahvia pullan kerran 
sekä myöhemmin Alpon ja Erkin valmis-
tamaa hyvää jauhelihakeittoa syöden.
Syystalkoiden yhteydessä pidettävä alue-
palaveri kokosi Huvikummulle 92 kara-
vaanaria keskustelemaan alueen tulevai-

suudesta. Jo useamman vuoden peräkkäin 
alueen kävijämäärät ja kausipaikkalaisten 
määrät ovat kasvaneet. 
Lisäksi valittiin hallituksen erovuoroisten 
tilalle ehdokkaat.
Tapahtumien ja muiden talkootöiden jär-
jestelyt ovat toimineet hyvin ja aluevetäjät 
kiittivät kaikkia kausipaikkalaisia, jotka 
ovat olleet toimikunnan apuna.
Palautteista keskusteltaessa, on esitetty 
toive, että lämpimänä olevat saunat voisi 
merkitä esim. siten, että saunojen edessä 
olevaan aitaan lisätään kyltti, jossa on il-
moitus käytössä olevista saunoista.
Ylimääräinen aluepalaveri pidettiin 
14.10.2017, jolloin aluevetäjiksi valittin 
Markku Ojanen ja Eeva Mäenpää.
Aluevetäjät kokoavat toimikunnan ja laa-
tivat toimintasuunnitelman ensi vuodelle.

Kaamos
Kaamos alkoi jälleen karaoketansseilla 
perjantaina ja väkeä kokoontui ihan mu-
kavasti mukaan. 
Lauantai aloitettiin uikkarisaunalla ja 
-uinnilla, kirpparilla oli jokunen myyjä ja 
kauppojakin tehtiin.
Lapsille oli järjestetty ohjelmaa, naamiai-
set ja laavuretki. Ilma tällä kertaa ei suo-
sinut laavulle menijöitä, vettä satoi, mutta 
kuitenkin matkaan lähti kymmenkunta 

Hiki tuli, kun Huvikummun yläkertaa 
siivottiin

Ruokaa odotellessaAnneli ja Leena kukkapenkkien kimpussa

Aluepalaverin kokousväkeä

Tiina Vaskuu ja Harri Järveläinen
aluepalaverin pidossa

Savupönttö ja katos siivottuAuli Väyliö luovutti Männikölle Suomi 
100 -harjan
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Hirvikeittoa myytävänä. Kysyntää piisasi.

Kaamoskokko 
paloi iloisesti

Marilyn vai MadonnaReijo “Donald” Koivula ja Miia “Melanie” Östring voit-
toisassa tuuletuksessa

Hui kauhistus!

Karmivaa jännitystä

Hyvää tarjolla
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urheaa matkailijaa.
Illalla poltettiin kaamoskokko ja kaamos-
tapahtumaan valokisa. Tuomaristo kiersi 
vesisateessa aluetta valitsemaan valokisan 
voittajan.
Tänä vuonna parhaan valaistuksen voit-
taja oli Leena Ritala. Tuomaristo halusi 
vielä antaa kunniamaininnan asettelusta 
Raila Koppelojärvelle ja taiteellisuudesta 
Maarit Huuhtaselle.
Kaamostansseissa väki oli pukeutunut 
parhaisiin naamiaisasuihin. Ja yllätys, 
yllätys, presidentti Donald Trump Me-
lanie-vaimoineen tuli kunnioittamaan 
läsnäolollaan naamiaisia. Parhaan asun 
yleisöäänestyksessä saikin Trump ja Mela-
nie, jotka sitten osoittautuivat Reijo Koi-
vulaksi ja Miia Östringiksi. Ilta oli mitä 
parhain, puheensorina, naurut ja Herra-
kerhon soitto mukautuivat toisiinsa.
Sunnuntaina sitten ratkottiin Mölkyn 
mestaruus ja voiton vei Kari Koppelojär-
vi, toinen oli Tuula Pelkonen ja kolmas 
Erkki Peltoniemi. Lasten sarjan voitti Jimi 
Heinonen.
Onnea kaikille voittajille ja kiitos osallis-
tumisesta eri tapahtumiin ja kilpailuihin 
vuoden aikana.

Loppuvuoden ohjelmaa
Loppuvuodeksi on luvassa Pikkujoulu ja 
Uuden Vuoden vastaanotto.
Pikkujoulussa on jälleen seisova pöytä jou-
luruokia. Jos haluat osallistua ruokailuun, 
ilmoittaudu kiireesti Vankkurimännikön 
toimistolle tai sähköpostilla toimisto(at)
vankkurimannikko.fi.
Joulupukki vierailee joulujuhlassa ja lap-
sille järjestetään myös muuta ohjelmaa. Il-
lalla Huvikummun salissa tanssittaa Rami 
Rafael orkestereineen. Katso ohjelma fa-
cebookista tai yhdistyksen sivuilta.
Perinteinen Uuden Vuoden vastaanotto 
järjestetään 29.12.2017-1.1.2018 ja orkes-
terina vuoden viimeisessä tapahtumassa 
on Wähäkosket.

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Muuta toimintaa 
Vankkurimännikössä
Riihi (Raikkaan riihi) saatiin kunnostet-
tua parahiksi syyskuun alkuun, jolloin 
yksi kausipaikkalainen vietti juhliaan ja 
olivat erittäin tyytyväisiä tiloihin. Katso 
kuvia seuraavalla aukeamalla.
Lisäksi yhdistyksen toimiston arkisto ja 
tarvikkeet siirretään Vankkurimännik-
köön, joten rakennusryhmä stailasi pal-Kirpparin tohinat

Mölkyn voittajat

Raila Koppelojärven valomeri

Leena Ritolan voitokas valojuhla

Maarit Huuhtasen valojuhlaa

kintohuoneen toimiston kalusteille.
Jälleen on yksi vuosi vierähtänyt ja kohta 
olemmekin jo vuodessa 2018.
Toivotamme kaikille karavaanareille Hy-
vää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
2018.
Tulkaahan käymään, olette erittäin ter-
vetulleita alueelle.
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Tarkastettu
VAIHDOKKI
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PIRKANMAAN

UTOTAITO OYA

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

AUTOKORJAAMO
PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY

           Myös muiden merkkien huollot!  
VOLVO   RENAULT   Ssang Yong

Isot tai pienet lommot
korjaamme ammattitaidolla: 

- niin pelti- kuin 
muovikorjauksetkin

TILAA  AIKA,  PUH. 010 423 5423

Huollata autosi mieluummin
lämpimässä autohallissa kuin

pakkasessa maantiellä

Tuo autosi osaaviin käsiin meille: Talvihuollot, 
rengasmyynti, akkulaturit, lohkolämmittimet, 

sijaisauto edullisesti huollon ajaksi.

Mölkyn voittajat

Raila Koppelojärven valomeri

Leena Ritolan voitokas valojuhla

Maarit Huuhtasen valojuhlaa
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2017-2018 
Tapahtumakalenteri

M = Maisansalo    V = Vankkurimännikkö
 *) = orkesterimaksu
Tapahtumalista sitoumuksetta 
Yksityiskohtaisemmat tiedot aina lähempänä 
tapahtumaa netissä www.sfcpirkanmaa.fi

2017 
JOULUKUU
1.-3.12.        Pikkujoulut                    V*)
1.-3.12.        Puurojuhla                               M
29.12.-1.1.   Uusi Vuosi            V*), M*)

2018
TAMMIKUU
27.1.    Lautapeli-ilta                    M

HELMIKUU
23.–25.2.    Pilkkikilpailu (orkesteri)        M*) 
26.2.-4.3.    Hiihtoloma                    V

MAALISKUU
30.3.-2.4.    Pääsiäinen (orkesteri)    M*), V*)

HUHTIKUU
28.4.    Siivoustalkoot ja aluepalaveri V
29.4.-1.5.    Vappu                M, V

TOUKOKUU
12.5.            Äitienpäivä              M, V
26.5.            Siivoustalkoot                   M

KESÄKUU
21.-24.6.      Juhannus (orkesteri)     M*), V*)

HEINÄKUU
7.-8.7.         Muksufestarit Virroilla,
                    kuljetus järjestetään                  V
13.-15.7.     Tikkakisat     V
27.-29.7.     Musiikkitapahtuma   V

ELOKUU
3.-5-8.    Rosvopaisti tai loimutus,
                    karaoke                    M
24.-26.8.     Venetsialaiset & Rannalta-
                     onginta (orkesteri)                 M*)

SYYSKUU
-

LOKAKUU
19.-21.10.   Siivoustalkoot ja aluepalaveri V
20.10.    Siivoustalkoot    M

MARRASKUU
2-4.11.    Valojuhla (vetonaulaesiintyjä)   M*)
10.11.      Isänpäivä                M, V
30.11.-2.12. Pikkujoulu (orkesteri)            V*)

JOULUKUU
8.12.         Joulupuuro    M
28.12.-1.1. Uusivuosi (orkesteri)       M*), V*)

Riihen etupiha

Kyllä täällä kelpaa merkkipäiviä viettää

Riihen hyvin varustettu keittiö

Yläkerrassa voi pitää vaikka tanssit

Männikön uusi kunnostettu Riihi 
näyttää tältä:



• 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:
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Tervehdys - laitan pari helpohkoa ja 
maukasta reseptiä näin joulun alla.

POSSUPATA (4hlö)
600 g kassleria
suolaa, mustapippuria
öljyä
3 keskikokoista punajuurta
1 hienonnettu sipuli
2 omenaa kuutioina
noin 2 cm pala inkivääriä raastettuna
muutama maustepippuri
soijakastiketta maun mukaan
2 valkosipulinkynttä hienonnettuna

Kuutioi liha ja leikkaa punajuuret pi-

eniksi kuutioiksi. Ruskista liha padassa, 
kuullota punajuuret ja sipuli öljyssä. Lisää 
punajuuri-sipuliseos lihojen joukkoon, 
lisää soijaa ja inkivääri ja muutama koko-
nainen maustepippuri. Hauduta kannen 
alla miedolla lämmöllä noin 50 minu-
uttia välillä sekoittaen. Lisää mukaan 
kuutioidut omenat ja valkosipuli, jatka 
kypsentämistä vielä noin 20 minuuttia 
sekoittaen. Voit halutessasi lisätä tilkan 
lihalientä alussa, jos haluat enemmän kas-
tiketta.
Possu ja punajuuri ovat herkullinen 
makupari. Perunasose oiva lisuke.

PASTAA SIENI-PURJOKASTIKKEESSA 
(4 hlö)
250 g nauhapastaa
250 g sieniä maun mukaan
1 purjo
suolaa, mustapippuria
2 rkl voita
hyppysellinen cayennepippuria
noin 1 dl kuivaa valkoviiniä
3 dl kermaa
100 g raastettua parmesan-juustoa

Huuhtele purjo ja leikkaa se ohuiksi ren-
kaiksi. Leikkaa sienet viipaleiksi. Keitä 
pasta al denteksi runsaassa suolavedessä 
pakkauksen ohjeen mukaan. Kaada pasta 

siivilään, valuta ja pidä lämpimänä. Kuu-
menna voi pannulla, kypsennä purjo ja 
sienet koko ajan sekoittaen noin 5 mi-
nuuttia. Mausta suolalla, pippurilla ja cay-
ennepippurilla. Lisää valkoviini ja kerma 
ja anna kastikkeen kiehua hiljalleen muu-
taman minuutin ajan (7-8 min). Sekoita 
pasta kastikkeeseen, tarkista maku ja tar-
joa parmesanraasteen kera.

LUUMURAHKA (4-6 annosta)
1 prk vaniljarahkaa
2dl vispikermaa
1dl luumumarmeladia
2 tl vaniljasokeria

Vatkaa kerma vaahdoksi ja sekoita muut 
aineet joukkoon, anna maustua yön yli 
jääkaapissa.

Jälkiruoka sopii myös joulun aikaan.

Hyvää loppuvuotta Suomen talveen. Me 
muuttolinnut ajoimme etelään lokakuun 
lopussa ja palailemme kevään koittaessa.

Terveisin
Pertti Antila
SFC 21772

Hyvää Joulua ja Hienoa 
Karavaanivuotta 2018

SF-Caravan Pirkanmaa ry
Hallitus

Pica-viestin toimitus



Alkovi-
malli

CI ELLIOT
Hinta alk.

57 790 €

Puoli-
integroitu malli

CI ELLIOT
Hinta alk.

56 790 €

Täys-
integroitu malli

CI MAGIS
Hinta alk.

74 000 €

Autot soveltuvat 
erinomaisesti 
ympärivuotiseen 
käyttöön foam-
korieristeensä 
ansiosta ja niissä 
on luja komposiit-
tirunkorakenne

Fordit saatavana nyt
myös automaatti-
vaihteistolla.

Hintoihin lisätään 
toimitusmaksu 
800 €.

Vaihto mahdollinen 
ja erittäin joustavat 
rahoitusehdot!

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

Hyvin varusteltuja ja saatavilla nopealla toimituksella.

Myös uudet Weinsberg-matkailuvaunut meiltä!
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”Puolan johdossa on vikaa” – ja 
muita tarinoita matkan varrelta

Sakari ja Tuula Lepola

Echon uimaranta

Sudenpesän bunkkereita

Gdansk

Schidlerin tehdas Krakovassa

Puola on ollut meille läpiajomaa mat-
koilla Keski- ja Etelä Eurooppaan. Kun 

muutamaa pysähdystä lukuun ottamatta 
emme ole maahan syvemmin tutustuneet, 
oli korkea aika korjata tämä puute. Läh-
dimme heinäkuun puolenvälin jälkeen 
matkalle, joka kulki tuttuja reittejä, ensin 
Eckeröllä Tallinnaan ja sieltä Via Balticaa 
eteenpäin. Ensimmäisen yön vietimme Lat-
viassa, Bauskan lähellä olevassa Camping 
Labirintissa. Paikka oli tuttu viime keväältä 
ja valitsimme sen hyvän ensikokemuksen 
perusteella. Kolme hollantilaista autoa oli 
meidän lisäksi viettämässä rauhallista yötä 
15 €:n hinnalla. Viime kerrasta poiketen 
isäntä toi käteismaksusta kassakuitin, jossa 
vero oli eritelty. Joten myös ”keisari sai sen 
mikä keisarin on”.

Masurian järvialue ja Sudenpesä
Aamulla matka jatkui kohti Kaunasia ja siel-
tä Marijampolen kautta Puolan Suwalkiin. 
Rajan jälkeen oli vaihdettava vähän zlotyja 
kun Puola ei ole eurossa. Onneksi huolta-
moilla ja lähes kaikkialla muuallakin voi 
maksaa kortilla. Suwalkista otimme suun-
nan kohti Masurian järvialuetta, jossa on n. 
2 000 järveä. Alue on suosittu lomakohde 
puolalaisille ja enenevästi myös turisteille. 
Masuria oli ennen toista maailmansotaa osa 
Saksan Itä-Preussia. Ensimmäisessä maail-
mansodassa siellä käytiin kuuluisa Masuri-
an järvien taistelu Saksan ja Venäjän välillä. 
Sotien muistomerkkejä on siellä täällä ja me 

poikkesimme lähellä Elk:iä olevalle suurelle 
saksalaisten sotilaiden hautausmaalle kun 
haimme sopivaa paikkaa pysähtyä tauolle. 
Iltapäivällä saavuimme valitsemallemme 
kohteelle, Rydzewiessä olevalle Camping 
Echolle. Järven rannassa oleva siisti ja hy-
vin hoidettu camping oli lähes täysi, mutta 
touhukas emäntä löysi meille hyvän paikan 

johon asetuimme. Turvavälejä noudatettiin 
aika joustavasti, mutta saimme automme 
paikalleen jotakuinkin säädetysti niiden-
kin suhteen. Paikka on erityisesti lapsiper-
heiden suosiossa ja matala uimaranta oli 
ahkerassa käytössä. Muita suomalaisia ei 
tällä kertaan alueella ollut, mutta suoma-
laisia käy siinä määrin että alueella kiertävä 
kalakauppiaskin osasi muutaman suomen 
sanan. Kävelymatkan päässä oli useita ra-
vintoloita, joista yhdessä kävimme syömäs-
sä hyvin ja edullisesti. Palan paineeksi tuli 
puolalaista kansanmusiikkia. Vuorokausi 

Echossa kustansi n. 20 €, mukaan lukien 
16 A:n sähköliitännän. Parin yön ja yhden 
kokonaisen päivän jälkeen jatkoimme mat-
kaa Gizyskoon ja sieltä Ketrzyniin (entinen 
Rastenburg), jonka läheltä löytyi Fürher-
haupquartier Wolfsschanze eli Sudenpesä. 
Tästä päämajastaan Hitler johti sotatoimia 
toisessa maailmansodassa vuosina 1941 - 
1944. Päämajassa oli teräsbetonisia, erittäin 
vahvoja maanpäällisiä bunkkereita, muita 
rakennuksia ja vahvat puolustusjärjestel-
mät. Rautatie ja lentokenttä takasivat logis-
tiikan. Saksalaiset yrittivät tuhota bunkkerit 
alueelta perääntyessään mutta eivät siinä 
täysin onnistuneet. Hitleriä vastaan tehtiin 
epäonnistunut murhayritys heinäkuussa 
1944 Sudenpesän kokousparakissa. Paikka 
on nykyisin historiallinen ulkomuseo, jossa 
käy vuosittain tuhansia vierailijoita. Pääsy-
maksu ja parkkimaksu perittiin. Karavaana-
reille on parkkipaikan vieressä matkapark-
ki, jossa voi tarvittaessa yöpyä.

Gdansk ja puolan johto
Sudenpesästä lähdimme kohti Gdanskia, 
jonne ajelimme Olsztyn ja Elblagin kaut-
ta hyväkuntoisia, maaseutumaisemissa ja 
jylhissä metsissä kiemurtelevia teitä pit-
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Keskustelua turvaväleistä Gdanskissa

kin. Tiet ovat usein kuin puistokujia, joita 
tammet, lehmukset tai muut jalopuut reu-
nustavat. Näillä teillä ei ojaanajo ole to-
dennäköistä, puuta päin menee, jos tieltä 
suistuu. Loppumatkasta oli pätkiä maksul-
lisia moottoriteitä ja lähempänä Gdanskia 
tietöitä, joiden kilometrien pituisissa ruuh-
kissa meni pari tuntia ylimääräistä aikaa. 
Illaksi päädyimme kuitenkin Camper Park 
Stogiin, kuuden kilometrin päähän Gdans-
kin keskustasta. Suuri camping oli lähes 
täynnä. Me saimme paikan, johon autom-
me juuri sopi, saksalaisen ison Concorden 
viereen. Tällä campingilla ei turvaväleillä 
ollut merkitystä ja virkailija osoitti paikan 
johon ajetaan. Kun meidän toiselle puolel-
le ahdettiin kaksi saksalaista autoa metrin 
etäisyydelle toisistaan ja Concorden toiselle 
puolelle samalla etäisyydelle ruotsalainen 
auto, oli tunnelma läheinen mutta läm-
minhenkinen. Muutoin campingilla piisasi 
elämää, palvelut olivat hyvät, aamuisin sai 
ostaa tuoretta leipää ja ravintolasta pientä 
purtavaa. Viereisessä mäntymetsässä oli hy-
viä lenkkeilypolkuja. Uimarannalle oli mat-
kaa n. 300 metriä ja sen pitkät hiekkarannat 
olivat ihmisiä pullollaan. Uimarannan yh-
teydessä oli myös useita ravintoloita, kaup-
poja ja lapsille monipuolinen leikkipuisto. 
Vuorokausi maksoi n. 21 €, ja sähköä sai 
käyttää rajattomasti 16 A:n sulakkeella.
Gdanskin keskustaan pääsi campingin por-
tin vierestä ratikalla. Gdansk on Puolan 
kuudenneksi suurin kaupunki ja tunnettu 
mm. telakkateollisuudesta. Kaupunki on 
perustettu 900-luvulla ja sitä ovat hallinneet 
vuosisatojen saatossa saksalaiset, puolalai-
set, Böömin kuningas ja erilaiset herttu-
akunnat ja se kuului aikanaan myös Han-
saliittoon. Vuoteen 1945 kaupunki kuului 
Danzig-nimisenä Saksalle ja sodan jälkeen 
siitä tuli osa Puolaa. Lähihistoriaan Gdansk 
liittyy Puolan kommunistihallinnon päätty-
miseen 1989. Gdanskin telakalla perustet-
tiin Solidarisuus-ammattiliitto, joka Lech 
Walesan johdolla demokratisoi Puolan. 
Puolan nykyhallinto näyttää valitettavasti 
ajavan maata toiseen suuntaan. Kerrotaan, 
että Walesa, joka oli telakan sähkömies, 
innostui politiikasta kun hän pysähtyi aut-
tamaan autoilijaa, jonka Polski-Fiat oli 

sammunut kadulle. Moottoria tutkiessaan 
Walesa sanoi, että ”puolan johdossa on vi-
kaa”. Lähellä ollut salaisen poliisin agentti 
kuuli mitä Walesa sanoi ja pidätti hänet. Sil-
loin Walesa vakuuttui, että Puolan johdossa 
oli vikaa.
Gdanskin vanha kaupunki on hienosti en-
tisöity sodan raunioista ja siellä on turistille 
paljon nähtävää vaikka ei kaikkia museoita 
kävisikään. Motlawa-joen rantakaduilla on 
vilkasta elämää, jokiristeilyjä ja paljon hyviä 
ja edullisia ravintoloita. 

Itämeren rantaa ”Mielnon Rivieralle”
Lähdimme Gdanskista eteenpäin sunnun-
tai-aamuna, jolloin liikenne oli hiljaista ja 
kaupungilla pystyi hyvin ajelemaan ja kat-
selemaan paikkoja. Ajoimme Sopotiin, joka 
oli viehättävän kaunis mutta vähän ahdas 
asuntoautolle. Sieltä jatkoimme Gdyniaan, 
jonka läpi ajoimme yhtä kauppapysähdys-
tä lukuun ottamatta kohti Koszalinia ja sen 
lähellä olevaa ”Mielnon Rivieraa”. Mielno 
on pieni kaupunki, jossa on paljon loma-
asutusta, hotelleja, pensionaatteja ja leirin-
täalueita mittavan hiekkarannan äärellä. 
Liikenne oli ruuhkaista Koszalista Miel-
noon ja Mielno oli tupaten täynnä ihmisiä. 
Monet etelän lomakohteet jäävät hopealle 
Mielnon kilometrien pituisten markkina-
katujen kanssa. On huvipuistoa, tivolia, 
kauppoja, myyntikojuja ja ravintoloita sil-
mänkantamattomiin. Pääsimme lopulta 
perille Camping Rodzinnyyn kuullaksem-
me portilla, että ilman varausta paikkaa ei 
löydy. Aloimme hieromaan autoa ympäri, 
kun respan tyttö tuli sanomaan, että isä oli 
sanonut, että löytyy se paikka kuitenkin. Ja 
niin saimme hyvän paikan (turvaväleistä on 
turha mainita mitään) tältä perheen pyörit-
tämältä, kaikin puolin siistiltä campingilta. 
Vuorokausi maksoi n. 15 €, mutta sähköstä 
olisi pitänyt maksaa kulutuksen mukaan, 
joten päätimme olla akkujen ja Efoy-poltto-
kennon varassa. Olimme ainoat suomalai-
set, puolalaisten ja saksalaisten lisäksi täällä 
oli yksi ruotsalainen auto, jonka isäntä vah-
vasti nauttineena soitti musiikkia lujalla ja 
ärsytti naapurin saksalaisia ja vähän mui-
takin. Lomailemassa oleva nuori puolalai-
nen rekkakuski tuli juttelemaan kokemuk-

sistaan Suomessa ja muissa pohjoismaissa 
ja tarjosi paukun erittäin pahanmakuista 
värillistä juotavaa. Meno oli muutenkin rei-
pasta, mutta hiljeni, kun hiljaisuuden aika 
tuli. Mielnossa aika kului rannalla ja muissa 
markkinahoukutuksissa. Rannalla oli myös 
kalasatama, kalasavustamoja ja kalaravinto-
loita ja -myymälöitä ja mekin ostimme sa-
vustettua kalaa yhden päivällisen tarpeisiin.

Torun, Krakova ja merkkihenkilöitä hy-
vässä ja pahassa
Mielnosta lähdimme sisämaahan päin kun 
olimme saaneet tältä erää tarpeeksemme 
rantalomailusta. Kohteemme oli Torun, 
vanha Hansakaupunki Veikselin varrella. 
Metsäisen maaseudun ja lukuisien kylien 
kautta, pääsääntöisesti hyviä teitä ajellen, 
olimme iltapäivällä perillä Tramp Camp 
-nimisellä, oppaiden perusteella kaupungin 
ainoalla campingilla. Tämäkin osoittautui 
oikein siistiksi, sijainniltaan hyväksi, ra-
vintolalla ja muilla palveluilla varustetuksi 
paikaksi. Camping on Veikselin yli johta-
van sillan vieressä reilun kilometrin pääs-
sä keskustasta. Bussiin pääsi aivan vierestä 
eikä matka kävellenkään olisi ollut pitkä. 
Vain liikenteen melu hiukan häiritsi. Kolme 
suomalaista autokuntaa tuli sateisen illan 
mittaan meidän ja muiden kansallisuuk-
sien seuraksi. Täällä myös turvavälit olivat 
kunniassa, osa paikoista oli tilavia, pensailla 
rajattuja poteroita. Torun on Unescon maa-
ilmanperintökohteita ja kaikin puolin hieno 
vanha kaupunki. Uudemmasta arkkitehtuu-
rista voi mainita Veikselin ylittävän Józef 
Piłsudskin sillan, joka ei ole kaunis, mutta 
vakuuttava teräsrakennelma. Torunissa 
oleiluamme haittasi sade ja siksi viivyimme 
siellä ajateltua lyhemmän ajan. Suuntasim-
me etelään kohti Krakovaa, jonne saavuim-
me illalla reilun 400 km ajon jälkeen. Cam-
ping Clepard, jonne yritimme, oli täynnä 
ja muutoinkin vaikutti vähän epäsiistiltä, 
joten suuntasimme kaupungin toisella lai-
dalla olevalle Camping Smokille. Sinne so-
vimme ja olimme tyytyväisiä valintaamme. 
Smokissa olimme myös ainoat suomalaiset 
eri kansallisuuksien joukossa. Varsinkin 
italialaisia oli paljon ja naapurin Genovas-
ta oleva italiaano tuli juttelemaan ja kertoi 
matkastaan, joka oli kulkenut Venäjälle, 
Moskovan ja Pietarin kautta Suomeen, Nor-
jan ja Ruotsin kautta olivat tulleet Puolaan. 
Smokista pääsi kätevästi bussi/ratikka-yh-
distelmällä Krakovan keskustaan. Krakova 
on Puolan suosituin matkailukaupunki ja 
siellä on paljon nähtävää ja koettavaa. Kau-
punki on syntynyt vanhan kauppareitin 
varrelle ja se on aikanaan ollut myös Puo-
lan pääkaupunki. Veiksel virtaa kaupungin 
läpi ja sen varrella oleva Wawelin linna 
oli meille ensimmäinen tutustumiskohde. 
Linnan katedraali on Puolan kuninkaiden 
ja kansallissankareiden hautapaikka ja sen 
kryptassa kävimme katsomassa itsenäisen 
Puolan ensimmäisen valtionpäämiehen, 
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Bratislavan linna

Viinikellareita Egerissä

Balaton kutsuu uimaan

Mustalaisviulu soi

marsalkka Józef Piłsudskin ja Smolenskin 
lentoturmassa kuolleen Puolan presidetin 
Lech Kaczyńskin ja tämän puolison sargofa-
geja. Linnan pihasta hyppäsimme City Tour 
-sähköauton kyytiin kiertoajelulle, jolla tu-
tustuttiin Krakovan vanhaan kaupunkiin, 
sen lukuisiin kirkkoihin, sodan aikaiseen 
ghettoon ja entiseen juutalaiskaupungin-
osaan Kazimierziin. Krakovan juutalaiset, 
neljännes koko kaupungin väestöstä, tuhot-
tiin sodan aikana lähes kokonaan. Tehtailija 
Oskar Schindler tuli kuuluisaksi pelastaes-
saan toista tuhatta juutalaista. Steven Spiel-
berg teki tästä elokuvan Schindlerin lista 
ja Schindlerin tehdas, jota myös kävimme 
katsomassa, on edelleen olemassa. Mikä pa-
rasta, kiertoajelun selostus tuli suomen kie-
lellä, joka on harvinaista herkkua maailmal-
la. Yksi asia, jolta Puolassa ei nykyään voi 
välttyä ja varsinkaan Krakovassa, on Paavi 
Johannes Paavali II:n patsaat. Niitä on kaik-
kialla, vähän kuin ennen Leninin patsaita 
Neuvostoliitossa. Tämä paavi oli alkujaan 
Krakovan arkkipiispa Karol Wojtyła. Oles-
kelu Smokissa kustansi sähköineen n.26 € 
vuorokausi. Käteisellä piti maksaa mutta eu-

rotkin kelpasivat. Smokista ajoimme lähellä 
olevaan Krakovan eläintarhaan. Se sijaitsi 
vuoren huipulla sankassa metsässä. Kapeaa 
ja mutkaista tietä pääsi ylös perille. Eläintar-
ha oli oikein mukava käyntikohde vaihteek-
si kulttuurille ja historialle. Työeläkekortilla 
sai alennusta pääsylipusta 19 senttiä, joten 
mikä on eläkeläisenä ollessa. Eläintarhan 
jälkeen ajoimme paikkaan, jossa ihmi-
siä kohdeltiin aikanaan huonommin kuin 
eläimiä. Auswitchin keskitysleiri sijaitsee 
Oświęcimissa, reilun 60 km päässä Krako-
vasta ja on erittäin suosittu matkailukohde. 
Nytkin siellä oli tuhatmäärin ihmisiä käy-
mässä. Paikka on masentava muistomerkki 
siitä, mihin ihminen pahimmillaan kyke-
nee. Auswitchissa, joka on nykyään Unes-
con maailmanperintökohde, murhattiin 
saksalaisten toimesta yli miljoona ihmistä. 
Viimeinen joka siellä pääsi hengestään, oli 
leirin komendantti Rudolf Höss, joka sodan 
jälkeen tuomittiin puolalaisten toimesta 
kuolemaan ja hirtettiin kaasukammion vie-
ressä. Hirsipuu on tästä vieläkin muistona.

Syrjähyppy Tsekin ja Slovakian kautta 
Unkariin
Kun Etelä-Puolassa oltiin, niin mieleen 
nousi ajatus vaihtaa maata ja niinpä suun-
tasimme rajalle, Tsekin kautta Slovakiaan 
kohti Bratislavaa, Slovakian pääkaupunkia, 
joka on vielä meille käymätön paikka. Rajal-
la piti Tsekin puolelle hankkia tiemaksulaite 
(samanlainen kuin Puolassa) ja Slovakiassa 
piti ostaa kymmenen päivän vinjetti kym-
menellä eurolla. Jäimme yöksi Piestanyyn, 
Autocamping Pullmaniin, jossa yöpyminen 
sähköineen kustansi 15,70 €. Vähän rähjäi-
nen paikka, jossa illalla ryhmä nuoria tsek-
kejä innostui tappelemaan niin, että poliisin 
piti käydä heitä rauhoittelemassa. Tästä eta-

pista Bratislavaan oli vajaa sata kilometriä 
hyvää moottoritietä ja sinne saavuimme 
aamupäivällä. Oppaiden mukaan Bratisla-
vassa on vain yksi camping, Zlate Piesky, 
seitsemän kilometrin päässä keskustasta 
Zlate Piesky -järven rannalla. Portilla näyt-
ti, että olemme tulossa vanhalle tehdasalu-
eelle ja merkillepantavaa oli myös poliisin 
toimipiste portin pielessä. Myöhemmin 
havaitsimme, että poliisit partioivat alueel-
la säännöllisesti. Kun hieman epäluuloisis-
sa tunnelmissa pääsimme sisään, avautui 
edessä suuri puisto, jossa karavaanareille 
oli hyvät paikat ja normaalit palvelut. Vuo-
rokausi täällä sähköineen maksoi 17,80 €. 
Alue oli suuri, paljon vaatimattoman nä-
köisiä mökkejä ja paljon telttailijoita. Ra-
vintoloita oli useita, varsinkin rannalla, jos-
sa oli parin kilometrin verran uimarantaa 
ja paljon ihmisiä aurinkoisena lauantaipäi-
vänä. Mekin kävimme uimassa ja vietim-
me aikaa rannalla aurinkoa ottaen. Illalla 
menimme syömään rantaravintolaan, jos-
sa ruoka oli hyvää ja annokset valtavan 
kokoisia mutta hinta juomineen kahdelta 
vain 22 €. Campingin palveluihin sisältyi 
myös ilmainen konsertti, rantaravintolassa 
pauhasi musiikki aamukuuteen asti sellai-
sella volyymilla että taatusti ei saanut nu-
kuttua. Täällä saimme parin viikon tauon 

jälkeen myös puhua suomea muutoin kuin 
keskenämme. Suomalainen perhe oli meillä 
melkein naapureina. Aivan campingin vie-
ressä oli päätepysäkki, josta ratikalla pääsi 
suoraan Bratislavan vanhaan kaupunkiin. 
Kävimme Bratislavan linnassa, jonne oli 
melkoinen kiipeäminen mutta näköalat yli 
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kaupungin palkitsivat jalkavaivat. Kaupun-
ki on peräisin 1000-luvulta ja ilmeeltään hy-
vin samanlainen vanhojen eurooppalaisten 
kaupunkien kanssa. Kokonaisuutena Bratis-
lavan keskusta on erittäin siisti ja viihtyisä.

Veljeskansan parissa näännyttävässä 
helteessä
Seuraavaksi päätimme siirtyä vajaan kak-
sisataa kilometriä etelään, Unkarin Balato-
nille. Teimme muutamaa päivää aiemmin 
sähköpostilla paikkavarauksen Camping & 
Bungalows Furedista. Tiemaksuista ei Un-
karissakaan pääse eroon, rajalla piti rekiste-
röidä auto valvontajärjestelmään ja maksaa 
siitä ilosta kymmenen päivän hinta, 22,77 
€. Paikallisia forinteja piti myös vaihtaa ja 
niillä pääsi rahamiehen maineeseen, 50 € 
kun antoi, sai 15 000 forintia. Isojen rahojen 
kanssa touhuilu tuntuu hupaisalta, campin-
gilla pesukoneen poletin sai tasan tonnilla. 
Camping & Bungalows Fured on valtavan 
suuri ja täydellisesti varustettu huvipaikka 
Balaton-järven rannalla. Ja melko täynnä, 
joten ennakkovaraus oli paikallaan. Mutta 
sitten alkoivat ongelmat. Saimme paikan, 
jota numeron perusteella haimme ja löydet-
tyämme totesimme, että siinä asusti saksa-
laisia, jotka kertoivat lähtevänsä seuraavan 
päivänä. Paikka oli suuri, koska sellaisen 
tilasimme, mutta sen keskellä kasvoi kaksi 
suurta puuta. Auto olisi sopinut ja tilaa olisi 
muutoin ollut, mutta puut estäisivät markii-
sin levityksen ja se näissä lämpötiloissa olisi 
tarpeen. Respan tyttö valitteli tapahtunutta 
ja alkoi etsiä meille paikkaa, joka vihdoin 
löytyi, mutta oli pienempi eikä niiltä pai-
koilta, joista varauksemme oli. Muutoin 
paikka oli hyvä, myös sijainniltaan, ja sopi 
meille. Pyysimme kuitenkin hyvitystä se-
kaannuksesta, vaikkapa alennusta hinnasta. 
Sitä ei annettu, mutta saimme pullon puna-
viiniä. Se oli kohtuullisen hyvää ruokajuo-
maa kun illalla grillailimme. Alueella oli 
suuri uima-allas, mutta lämpimässä ja pit-
kään matalassa Balatonissa oli mukavam-
pi uida, varsinkin iltamyöhään puolikuun 
loisteessa sorsaperheiden seassa. Lämpötila 
lähenteli päivisin +40 C mutta viileni on-
neksi siedettäväksi yön ajaksi. Ruoka ravin-
toloissa oli edullista, kaksi henkeä söi ja joi 
20 €:lla runsaan, mutta erittäin rasvaisen ja 
suolaisen päivällisen. Vuorokausihinta tääl-
lä oli n. 39 €, kohtuullinen kun ottaa paikan 
tarjonnan huomioon.

”Erkin Pikakivääri” ja mustalaisro-
manssit
Balatonilta jatkoimme itään, ohi Budapestin 
määränpäänä Eger. Budapestin päätimme 
jättää väliin, koska olimme siellä pari vuotta 
aiemmin. Egerissä otimme tukikohdaksi pa-
rin kilometrin päästä kaupungin keskustas-
ta olevan Camping Tulipanin, hintaan 16,30 
€ vuorokausi. Täällä tapasimme vanhoja 
tuttuja, suomalaispariskunnan Naantalista 
ja saimme paikan heidän vierestä. Aivan 

campingin vieressä on Szépasszonyvölgy, 
”Kauniin naisen laakso”, jossa on kaunis 
puisto ja hyviä ravintoloita viinikellareiden 
yhteydessä. Eger on Unkarin viininvilje-
lyalueen keskus ja Suomessa 1980-luvul-
la suosittu punaviini ”Erkin Pikakivääri”, 
Egri Bikavér (”Egerin häränveri”) on täältä 
kotoisin. Kauniin naisen laakson antimis-
ta nautimme päivällisen merkeissä, ruoka 
oli hyvää ja edullista ja mustalaisorkesteri 
soitti romansseja. Täällä ruokalista oli saa-
tavana myös suomenkielisenä. Kaupungin 
vanhassa keskustassa on kapeita kujia, kä-
velykatuja, toreja ja vanhoja historiallisia 
rakennuksia, mm. 1400-luvulta peräisin 
oleva linnoitus. Paahtava helle ilman uin-
timahdollisuutta teki oleskelun tukalaksi ja 
ylitti myös auton jääkaapin toimintakyvyn. 
Siksi suuntasimme viileämpiin maisemiin, 
Slovakiaan ja takaisin Puolaan.

Tatran kautta kotiinpäin
Ajoimme Egeristä Miskolcin kautta Koci-
seen ja sieltä Tatra-vuorille, jossa sijaitsevat 
Slovakian parhaat talviurheilukeskukset. 
Kylissä oli vilkasta toimintaa myös nyt, vael-
tajia ja muita retkeilijöitä oli paljon liikkeel-
lä. Maisemat ja kylät olivat komeat, vaikka 
todellisia vuoristoteitä emme päässeetkään 
ajamaan. Puolan puolella on lukuisia hie-
noja talviurheiluun satsaavia kyliä ja kau-
punkeja Zakopanen lisäksi. Majoituimme 
Zakopaneen, Camping Pod Krokwiaan, 
joka oli nuhjuinen, mutta hyvällä paikal-
la, hyppyrimäkien vieressä ja kävelymat-
kan päässä keskustasta. Vuorokausihinta 
n. 16 € ilman sähköä. Zakopane on kaunis 
kaupunki, jossa silmiinpistävää on hienot, 
usein puurakenteiset omakotitalot hyvin 
hoidetuin pihoin. Kokonaisuudessaan Tat-
ran alue on mielestämme kauneinta Puo-
laa. Zakopanesta matkamme jatkui kohti 
Varsovaa, joka tarkoitti sitä, että kotiinpäin 
ollaan menossa. Krakovan suuntaan ajetta-
essa saimme nauttia vuoristoisista maise-
mista, joissa isommat ja pienemmät, siistit 
ja vauraan oloiset kylät seurasivat toisiaan. 
Tiet olivat pääsääntöisesti hyviä, mutta vilk-
kaasti liikennöityjä ja ruuhkaisia. Krakovaa 
kohti oli rakenteella uusi moottoritie, joka 
ratkaisee ruuhkaongelmat aikanaan. Illaksi 
ehdimme Varsovaan ja siellä tuttuun, nuh-
juiseen ja ylihintaiseen (32 €/vrk) Camping 
Majawaan. Auton jääkaappi pysyi sitkeästi 
lämpimänä Egeristä lähtien ja jouduimme 
turvautumaan kylmälaukkuun elintarvik-
keiden säilymisen turvaamiseksi. Mutta 
Majawassa jääkaappi heräsi ”kolmantena 
päivänä kuolleista” ja oli aamuun mentäes-
sä täydessä iskussa. Olisiko ulkolämpötilan 
parinkymmenen asteen pudotuksella jota-
kin tekemistä asian kanssa? Jääkaapin temp-
puilu kannusti meitä ulkona syömiseen var-
sinkin kun Majawan vieressä on tyylikäs 
ravintola, josta saa edullisesti hyvää ruokaa.
Loppumatka sujuikin entisen kaavan mu-
kaan. Varsovan jälkeen pysähdyimme yöksi 

Kaunas Campingiin ja sieltä jatkoimme os-
toksille Riian torille. Seuraava yö vietettiin 
Camping Jurasdzenissa, meren rannalla 
Riian pohjoispuolella. Eckerön iltalaiva toi 
Helsinkiin, josta ajoimme Hyvinkäälle Best 
Caravanin matkaparkkiin yöksi ja seuraa-
van aamuna huollatimme jääkaapin koska 
se ei vieläkään ollut aivan kunnossa.

Mitä jäi mieleen?
Puola on karavaanarille ihan mukava mat-
kailumaa. Nähtävää on paljon, palvelut pe-
laavat ja hintataso on edullinen. Masurian 
järvialue, Itämeren rannikko ja Karpaattien 
alue etelässä ovat maisemallisesti kauneinta 
Puolaa. Tiestö alkaa olla pääsääntöisesti hy-
vää ja liikenne sujuu, joskin vähän vauhdik-
kaammin mihin meillä on totuttu. Polttoai-
ne on vain vähän halvempaa kuin Suomessa 
ja tiemaksut syövät sen hyödyn. Meillä oli 
edellisestä reissusta jäänyt Puolan ViaToll- 
maksulaite autossa ja siinä jäljellä oleva 
raha riitti melkein koko matkalle. Puolassa 
on myös yksityisten ylläpitämiä moottori-
teitä ja niillä pitää maksaa erikseen, ViaToll 
ei niillä kelpaa. Mekin jouduimme maksa-
maan Krakovan ja Katowicen välillä näitä 
maksuja. Unkari on maisemallisesti aika 
yksitoikkoinen, ellei jostakin syystä pidä 
tasaisesta maisemasta. Siellä kaupungit ja 
Balatonin alue ovat parasta antia. Slovakia 
tuntui olevan Puolan ja Unkarin välimuoto 
vähän kaikessa ja siitä huokui teollisuusval-
tion vahva leima. Varsinkin autoteollisuutta 
on paljon, Slovakiassa tuotetaan asukasta 
kohti enemmän autoja kuin missään muus-
sa maassa, nykyisin noin miljoona autoa 
vuodessa. Moni suomalainekin ajelee Slo-
vakiassa valmistetulla autolla vaikka sitä ei 
heti auton merkistä voisi päätellä. Tällä reis-
sulla pääsimme käyttämään huoletta omaa 
nettiyhteyttä, koska verkkovierailu- eli roa-
ming-maksujen perintä EU:n sisällä loppui 
15.6. tänä vuonna.  
Kokonaisuutena matkamme sujui hyvin il-
man suuria vastoinkäymisiä, jos jääkaapin 
temppuilua ei oteta huomioon. Kilometrejä 
kertyi 5 406 ja auto kulutti 11,6 litraa sadalla 
kilometrillä. Myös olutta ja viiniä kului koh-
tuullisesti ruokaillessa ja juhlatilaisuuksissa. 
Ja elämähän on yhtä juhlaa. 

Arto kiittaa
Lämmin kiitos yhdistyksen 

hallitukselle ja tiedotustoimi-
kunnalle saamastani 

huomionosoituksesta 
merkkipäivänäni!

Arto Isoaho
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Pikkujoulujen tunnelmissa 
joulupuuron syöntiä, 

joulupukki ja tanssiakin  

Jade´s 
Bandin 

tahdissa

Puurojuhla 
1.-3.12.*)

Uusi vuosi 29.12.-1.1.*)
Ilotulitus.Tanssit tahdittaa aattona           

Wähäkosket

 Uusivuosi 
29.12.-1.1.*)

Aattona (su) tanssittaa
meidät uuteen vuoteen rakettien 

saattelemana
 

Timo Kallio Duo
Tervetuloa vaihtamaan vuotta 

kanssamme!

     Lautapeli-ilta 27.1.2018                       Rento lautapeli-iltapäivä lauantaina

JOULUA JA UUTTA VUOTTA
MÄNNIKÖN TAPAAN!

LOPPUVUOSI
- siinä sitä jotakin on. Tule!

Ohjelmaa koko perheelle. 
• lapsille jouluisia askarteluita
• aikuisille tansseja: 
  pe tonttulakkikaraoke 
  la Rami Rafael 
orkestereineen

• la ohjelmallinen joulujuhla  
  mm.  joulupukki
• la herkullinen joulubuffet    
  (varanneille)
• su joulumyyjäiset 
• su arpajaiset

Pilkkikilpailu 
23.-25.2.2018

Perinteinen pilkkikisa Näsijärven jäällä. 

Pääsiäinen 
30.3.-2.4.2018*)

Katso tarkemmin nettisivul-
tamme: www.maisansalo.fi*) = orkesterimaksu

Katso tarkemmin ohjelmat netistä:
www.vankkurimannikko.fi

Pikkujoulut 1.-3.12.*)

V. 2018 ohjelmaa:


