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

PiCa-vieSTin KooT Ja
 ilmoiTuSHinnaT 2021: JäSenmaKSuT 2021

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

Perhesauna                                                              15 e/tunti                                     30  etunti

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

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

Jäsenhinta  e Ei-jäseniltä e

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

maiSanSalon Ja vanKKurimänniKÖn HinnaSTo 1.1.2021 
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OSOITTEENMUUTOKSET
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäsenten osoitetie-
dot päivitetään SF-Caravan ry:n ylläpitämään 
jäsenrekisteriin Väestörekisterikeskuksen 
väestötietojärjestelmästä automaattisesti. Jos 
sinulla on osoitteenluovuttamista koskeva kielto 
väestötietojärjestelmässä, ilmoita uusi osoitteesi 
SF-Caravan ry:lle itse: puh. (03) 615 311, jasen-
rekisteri@karavaanarit.fi  tai muutoslomakkeella 
https://www.karavaanarit.fi /jasenyys/muutokset-
jasenyyteen/.
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SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus ja 
Pica-viestin toimitus toivottavat 

jäsenilleen ja lukijoilleen
hyvää joulun odotusta ja entistä parempaa 

ja mukavaa uutta vuotta!



Sakari Lepola

Puheenjohtajalta
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Syksyyn myöhennetty yhdistyk-
semme kevätkokous ja ajallaan 

pidetty syyskokous sekä SFC:n 
liittokokous muodostivat samalle 
viikonlopulle yhdistyksemme toi-
minnalle merkittävät tapahtumat. 
Hämeenlinnan Aulangolla pide-
tyssä liittokokouksessa valittiin 
liiton hallitukseen yhdistyksemme 
varapuheenjohtaja Harri Järveläi-
nen. Parhaat onnittelut Harrille ja 
menestystä tärkeässä luottamus-
tehtävässä. Liittokokouksessa poh-
justettiin myös tärkeitä tulevai-
suuteen tähtääviä tavoitteita, joilla 
pyritään kehittämään liitosta entis-
tä parempi ja vahvempi karavaana-
reitten etujärjestö. Suomen suu-
rimpana karavaanariyhdistyksenä 
meidän on otettava aiempaa ak-
tiivisempi ja vaikutusvaltaisempi 
rooli liiton toiminnan ohjauksessa. 

Kevät- ja syyskokoukset pidet-
tiin peräjälkeen Murikanrannas-
sa, jonka ammattimainen palvelu 
mahdollisti teknisesti onnistuneet 
puitteet kokoukselle turvavälit 
mukaan lukien. 
Kevätkokouksessamme käytiin 
kriittistä keskustelua vuoden 2019 
tilinpäätöksestä siitä huolimat-
ta, että tilinpäätös oli reilusti voi-
tollinen, vaikka toimintavuoteen 
ajoittui merkittäviä kustannuksia 
aiheuttaneet 50- vuotisjuhlat. Kes-
kustelu johti äänestyspäätökseen, 
jonka mukaan tili- ja vastuuva-
pautta ei myönnetty tilivelvollisille 

ja vuoden 2019 tileistä päätettiin 
teettää erityistilintarkastus. Vaikka 
päätöstä voidaankin pitää poikke-
uksellisena, on erityistilintarkastus 
kuitenkin toimenpide, jolla epä-
luottamus ja eripura vuoden 2019 
tileistä saadaan selvitettyä ja voim-
me jatkaa toimintaamme puhtaalta 
pöydältä. 

Syyskokous sujuikin sopuisimmis-
sa merkeissä. Vuoden 2021 toimin-
tasuunnitelma hyväksyttiin ja pie-
nelle miinukselle tehty talousarvio 
myös. Koronan toisen aallon vai-
kutuksia on vaikea arvioida, mut-
ta selvältä näyttää ensimmäisen 
aallon perusteella, että tulemme 
kärsimään taloudellisesti vielä ensi 
vuonnakin koronan jälkivaikutuk-
sista. Tärkeintä kuitenkin on, että 
me kaikki pysyisimme terveinä, 
sillä sen arvo on aina rahaa suu-
rempi. Syyskokous hyväksyi val-
mistellun sääntömuutoksen, jolla 
siirrymme yhden vuosikokouksen 
malliin nykyisen kahden kokouk-
sen sijaan. Kokous hyväksyi myös 
esityksen yhdistyksen kirjanpidon, 
kaasuhankinnan ja vakuutusten 
kilpailuttamisesta sekä valitsi uu-
den tilintarkastusyhteisön yhdis-
tyksen tilintarkastajaksi. Hallitus-
jäsenten vaalissa Timo Vaahto uusi 
hallituspaikkansa ja uusina jäse-
ninä hallitukseen nousivat Harri 
Huhtala, Pentti Wallenius ja Joni 
Hietala. Pasi Sivula ei tällä kertaa 
uusinut paikkaansa ja Juha Keulas 

sekä Markku Hölli eivät asettuneet 
enää ehdolle. Kiitokset hallitus-
työskentelyn päättäneille ja onnea 
tehtävään valituille. 

Huolimatta näistä vaikeista ajois-
ta, on yhdistyksemme toiminta 
ja talous vankalla pohjalla ja yh-
dessä tekemällä pystymme mihin 
vaan. Asioita ja tekemisiä on aina 
syytä kyseenalaistaa, sillä se on ke-
hityksen ehto, mutta eripuran kyl-
väminen ei koskaan ole johtanut 
muuhun kuin riitelyyn. Kaikilla 
yhdistyksemme jäsenillä on oikeus 
tuoda mielipiteensä ja ehdotuksen-
sa yhteisiin asioihimme.  Päätökset 
tehdään siinä järjestyksessä mitä 
sääntömme niistä määräävät ja sii-
hen on kaikkien tyytyminen. 

Syksy on jo pitkällä ja joulu ja uusi 
vuosi lähestyvät. Kohta on vuo-
si 2020 takana ja se jää historiaan 
vuotena, joka muutti maailmaa py-
syvästi. Vain pieni, näkymätön vi-
rus sai sen aikaan.  Mutta tähänkin 
asiaan voi suhtautua rauhallisesti, 
vaikkapa argentiinalaisen kirjaili-
jan Jorge Luis Borgesin ajatelmal-
la: ”Mitään ei ole rakennettu kalli-
olle, kaikki on hiekalle rakennettua, 
mutta meidän on rakennettava 
kuin hiekka olisi kalliota”. 
Hyvää ja turvallista loppuvuotta!
 
Sakari Lepola
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Kesä ja syksy maisansalossa 
koronan varjossa

Onko tällaista kesää koettu ennen, 
ajatteli varmaan moni karavaanari 

kesän jo kääntyessä syksyyn.
Aluevetäjien silmin tämä on ollut haas-
teellista aikaa.
Kevättalvella jouduimme ajamaan toi-
mintojamme alas, josta kuitenkin selvi-
simme ihmeteltävän hyvin. Matkailijat 
eivät unohtaneet meitä.
Liekö syynä ulkomaan matkailun tyreh-
tyminen kieltojen tähden. Monet suoma-
laiset ovat löytäneet karavanmatkailun 
uutena lomailumuotona. Tämä näkyi 
Maisansalossa lisääntyneenä kausipaik-
kojen kyselyinä. Aluevetäjälle on tullut 
kesänaikana toistasataa kyselyä kausipai-
koista.
Ihan tällaiseen ryntäykseen tämän asian 
osalta emme olleet osanneet varautua.

Vierailijoita on kaikesta huolimatta käy-
nyt suhteellisen mukavasti. Tapahtumia 
jouduttiin perumaan kevään ja kesän ai-
kana esim. pääsiäinen, vappu ja juhannus. 
Nämä ovat tietysti asioita, joille emme 
voineet tilanteesta johtuen mitään.
Syksy on tuonut koronan kakkosvaiheen 
tullessaan myös meidän alueellemme.
Toivotaan ettei se koettelisi meitä kovin 
rankalla kädellä ja että voisimme aloittaa 
vuoden -21 jo normaalimpaan tapaan.

Toivommekin kaikilta karavaanareilta 
ymmärrystä ja pitkämielisyyttä kaikkia
rajoituksia kohtaan, joita olemme joutu-
neet ja joudumme asettamaan alueellem-
me.
Nämä rajoitukset ovat olleet ja ovat jat-
kossakin kuitenkin meidän kaikkien
turvallisen elämisen ja olemisen varmis-
tamiseksi.
Hauskaa syksynaikaa ja joulun odotusta 
kaikille karavaanareille!!

             Aluevetäjät Päivi ja Ipe

Venetsialaisten tunnelmaa
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Venetsialaiset ja rannaltaonginta 
Maisassa

Pitivätten  perskeles meittiä karavaanarei-
takin karantteenissa koronan takia koko 
kevvään. Vaan heti kun helpottivatten 
pistettiin pilleet pystyyn. Pyylettiin Jani  
ja Taxi Drivers:it jammailemmaan.  Sii-
nähän alko tanssijalka vipattamaan häntä 
yhellä sun toisella.

Vaan ans olla kun häntä perjantaista 
oltiin selviytytty,  niin eikös  ’Vaahlon’ 
Timo huuellu, että: kaikillen onkivapa 
vaan kätteen  ja rannallen kaloja  narraa-
mahan.

Tulihan niitä mahloton määrä. Äijille  2.4 
kg kolmelle parraalle. Muijat ja mukolot 
saivatten vähemmän  - 2,3 kg oli kolmen 
parraan saalis yhteensä.  Järjestys oli seu-
raava  ja  renikat kaulaan kolmelle par-
raalle joka sarjassa:

Rannaltaongintakisan tulokset:            
Äijät: 1. Kauko   2. Timo   3. Esko

Muijat: 1. Ritu   2. Sinikka   3. Tarja

Mukulat: 1. Caspian 2. Pihla 3. Nikkilä

Toimikuntalaiset alkovatten järjestelemä-
hän illan venetsialaisia. Juuso tälläs häntä 
raktorin kauhaan teltan ja rillit, jotka pis-
tettiin pystyhyn saunarantaan. Naisihmi-
set koristelivatten polkujen reunat kyntti-
löillä, että rahvas ossuu  juhlapaikalle.  

Rammari laitettiin soittamahan reipasta 
musiikkia ja pistettiin terassilla oikein ja-
lalla korreesti. Naiset oli ’sotkennu’ salaa-
tit ja makkaroita rillattiin satamääriä.

Tuli ilotulituksen aika. Naapurirannan 
kanssa on häntä tupannut tulemahan 
tulituskilpailu. Olotettiin silmät tapillan-
sa, mutta pimeenä pysy naapuriranta. 
Epäiltihin koronan tepposia.

Meilän puolella sitten riitti räiskettä ja 
rätinää, kun Nakki löysi tulentekovehke-
het. Juhlat loppuvatten räiskintään. Kynt-
tiläkujaa seuratannen osasivatten vähän 
väsyneemmätkin takasin vaunuillensa.

Toivottavasti alkaa vapa tutista Äijien parhaat kalakilvassa

Naisten sarjassa Tarja (3.) tuuletti jo 
muualla
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Kiitosta tuli vierailijoilta ja omalta väeltä, itse tilaisuudesta  - 
mutta myös alueemme viihtyvyydestä, siisteydestä ja  vieraan-
varaisuudestamme.                                                                                  

Näin koronakesä vierähti ja jäämme odottamaan uutta ja pa-
rempaa ensi kesää.

Kiitos tästä kesästä kaikille vierailijoille, kausipaikkalaisille, 
talkoolaisille....

29.10.2020 uusitun pienois golf radan avajaiset. Työn suoritti Tmi Upi- remppa.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx0mwQAzHAmbbDIyblMyMmNweGM 1/1

MAISAN KUULUMISIA

Sanovat, että ne kalat viihtyvät parhaiten ruohikoissa

Uusitun minigolf-radan avajaisissa

Keittiöhenkilökunta valmistautumassa venetsialaisten iltaan

Syksyn tullen Maisatupa tarjoaa karavaanareille mukavan 
kokoontumis- ja viihtymistilan

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

• HUOLLOT • KORJAUKSET • PELTITYÖT
• MAALAUKSET • KATSASTUSPALVELUT
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Suomessa ensimmäinen Rapido-asun-
toautoilijoiden tapaaminen järjestettiin 

Maisansalossa 18.-20.9.2020 Eri puolilta 
Suomea saapui 23 autokuntaa Maisansa-
lon alakentälle, johon ryhmälle oli varattu 
paikat. Muutama ilmoittautunut joutui, 
kuka mistäkin syystä perumaan osallis-
tumisensa, mutta ensimmäiseksi Face-
bookin kautta kokoon kutsutuksi tapah-
tumaksi onnistuimme hyvin. Tapaaminen 
aloitettiin perjantaina infotilaisuudella, 
jossa alueisäntä Ilpo Pekkanen kertoi Mai-
sansalosta ja sen tarjoamista palveluista ja 
allekirjoittanut kertoi SF-Caravan Pirkan-
maasta sekä tapaamisen ohjelmasta. Kes-
kustelimme myös alustavasti siitä, miten 
toimintaa halutaan jatkaa ja mitä näiltä ta-
paamisilta odotetaan. Maisansaloa kehut-
tiin heti alkuun hyväksi tapaamispaikaksi, 
vaikka noin puolet osallistujista ei ollut 
aiemmin täällä käynyt. Saunojen jälkeen 
pubissa tanssittiin mainion Tampereen 
Harmonikkaorkesterin tahdissa.

Lauantaina ulkoiltiin ja vietettiin yhdessä 
aikaa keskustelleen autoista ja matkusta-
misesta eri puolilla Eurooppaa. Jauhesam-
muttimien tarkastus oli myös ohjelmassa 
ja Liha-Villeltä sai ostaa laadukkaita liha-
jalosteita. Puolenpäivän aikaan nautittiin 
Maisansalon loistavien emäntien, Päivi 
Pekkasen, Kati Järveläisen ja Erja Lepis-
tön valmistama ja tarjoilema lounas, josta 

kiitokset tekijöille annettiin aplodien saat-
tamana. Best-Caravan sponsoroi lounaan, 
josta kiitos heille. Iltapäivällä lounasta 
sulatellessa jatkettiin keskusteluja, miten 
toimintaa jatketaan. Yleinen mielipide 
oli, että Rapido Suomi Facebook-ryhmä 
on toimiva viestintäväline eikä klubia tai 
muuta vastaavaa toimintamuotoa katsota 
tarpeelliseksi. Tapaamisia päätettiin jat-
kaa vuosittain ja seuraavaa tapaamista jär-
jestelemään lupautui Keijo Hyvönen Lep-
pävirralta. Monenlaisia ideoita tulevasta 
toiminnasta löytyi ja laitettiinpa mietin-
tään sekin, josko lähdettäisiin käymään 
Rapidon tehtailla Mayennessa Ranskassa, 
jossa taidepuuseppä Constant Rousseaun 
70 vuotta sitten perustama perheyritys on 
valmistanut asuntoautoja 40 vuotta ja kas-
vanut yritysostojen myötä useissa maissa 
toimivaksi konserniksi.

Saunomisen jälkeen pubissa laulettiin 
karaokea. Torstain myrskyn jälkeen sää 
oli aurinkoinen koko viikonlopun, joten 
senkin puolesta tilaisuus oli onnistunut. 
Sunnuntaina lähdettiin kotiinpäin kukin 
aikataulunsa mukaan. Kokonaisuutena ta-
pahtumasta jäi hyvä maku ja mieltä läm-
mittävää oli se, että niin monet kehuivat 
Maisansaloa ja jotkut olivat sitä mieltä, 
että tämä voisi olla ryhmän vakituinen 
kokoontumispaikka. Mutta katsotaan mi-
ten ja missä seuraavaksi kokoonnutaan, 

vähän samalla ajatuksella kuin sotamies 
Shveik ensimmäiseen maailmansotaan 
lähtiessään sanoi kavereilleen ravintola 
Pikarissa: ”Tavataan Pikarissa kello kuusi 
sodan jälkeen.”.

  Sakari Lepola

Rapido-autoilijoiden tapaaminen 
Maisansalossa

Rapido-rivistöä Maisansalon alakentällä

Lounaspöydän herkkuja



Tiedote       
hallituksen päätöksistä

Nro 3/2020
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ilmoitusasiat

Syyskokouksen hyväksymä sääntö-
muutos on pantu 9.10.2020 vireille 
PRH:n yhdistysrekisteriin.

Tilintarkastuksen toimeksianto

Syyskokouksen päätöksen mukaisesti 
on 19.10.2020 allekirjoitettu tilintar-
kastuksen toimeksianto Oy Tuokko 
Ltd:n kanssa. 

SFC- Savonlinnan seutu ry, 
kutsu 30-vuotisjuhlaan 5.12.2020

Päätettiin että ei osallistuta juhliin, lä-
hetetään onnitteluadressi.

Hallituksen virkistäytyminen

Hallituksen virkistäytyminen järjeste-
tään Murikanrannassa 20.11.2020.
Määrärahan puitteissa on varattu 
saunat ja päivällinen. Niille, joilla 
ei ole mahdollista majoittua omas-
sa vaunussa/autossa Maisansalossa, 
varataan majoitus Murikanrannasta. 
Majoituskustannus sisältyy varattuun 
määrärahaan. Maisansalossa majoit-
tuvien kuljetus Murikanrantaa selvite-
tään erikseen. 

esitykset liittokokoukselle 2021

SFC:n liittokokous pidetään 15.5.2021 
ja yhdistysten esitykset kokoukselle 
on toimitettava 45 vuorokautta en-
nen kokousta, joka merkitsee sitä, 
että meidän on päätettävä ja tehtävä 
esityksemme maaliskuun hallituksen 
kokouksessa. Jäsenistölle annetaan  
mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä 
esitämme liittokokoukselle. Pica-vies-
tiin 4/2020 laitetaan ilmoitus, jossa 
pyydetään jäsenistöä tekemään eh-
dotuksia asioista, joista hallitus tekee 
esityksiä liittokokoukselle. Esitykset 
pitää toimittaa hallitukselle 26.2.2021 
mennessä.

Syyskokouksen päättämän 
kilpailutuksen toteutus

Kirjanpito
Kirjanpidon kilpailutuksen valmis-
televat puheenjohtaja ja talouden-
hoitaja. Pyydetään nykyisen kirjan-
pitotoimiston lisäksi riittävä määrä 
tarjouksia, joista hallitus tekee valin-
nan. Pyritään siihen, että valittu toi-
misto voi aloittaa vuoden 2021 alusta. 

Vakuutukset
Pyydetään tarjoukset keskeisiltä va-
kuutusyhtiöiltä. Asian valmistelevat 
Juha Keulas ja Timo Vaahto. Koska 
Juha jää pois hallituksesta vuoden 
2021 alussa, valitaan Timo Vaahto yh-
distyksen vakuutuksista vastaavaksi 
hallituksen jäseneksi. 

Kaasut
Valitaan ammatillisen kokemuksen 
perusteella Pentti Wallenius yhdis-
tyksen kaasuasioista vastaavaksi halli-
tuksen jäseneksi ja hän hoitaa kilpai-
lutuksen tammikuun 2021 aikana.

erityistilintarkastus 

Syyskokous päätti, että vuoden 2019 
tileistä on tehtävä erityistilintarkastus.
Hallitus päätti antaa toimeksiannon 
Oy Tuokko Ltd:lle erityistilintarkas-
tuksen tekemiseksi yhdistyksen ti-
leistä 2019, kohdistuen hallintoon ja 
50-vuotisjuhliin.
Tilintarkastuskertomus esitetään jäse-
nistölle seuraavassa yhdistyksen vuo-
sikokouksessa v. 2021

etätyöpöytäohjelmiston 
hankkiminen

Aluevetäjien työskentelyä helpotta-
maan, on ehdotettu etätyöpöytäsovel-
luksen hankkimista. Tämän sovelluk-
sen avulla aluevetäjille on mahdollista 
työskennellä myös muualla kuin alu-

eella ja näin nopeuttamaan ja helpot-
tamaan asioiden hoitoa. 
Päätettiin hankkia etäkäyttöratkaisu 
Teamviewer, hinta 1 kpl lisenssi/sallii 
1 istunto kerrallaan auki, noin 500,00 
€/vuosi sis. alv,  Pasi Sivula hoitaa 
hankinnan

yhdistyksen vuosikokous 2021

Uudistettujen sääntöjen mukaan vuo-
sikokouksen ajankohta säätää monia 
aikamääriä, joten kokousaika on olta-
va tiedossa, kun tehdään vuoden 2021 
toimintakalenteria.
Päätettiin, että SF-Caravan Pirkan-
maan ry:n vuosikokous pidetään sun-
nuntaina 14.11.2021. Paikka ja kellon-
aika päätetään myöhemmin.

nettisivujen päivitys 
  
Pasi Sivula jatkaisi yhdistyksen netti-
sivujen päivitystä. 

vuoden karavaanari 

Päätettiin että jäsenistö saa esittää 
vuoden karavaanaria, vastaus peruste-
luineen yhdistyksen sihteerille tämän 
vuoden loppuun mennessä: 
toimisto@sfcpirkanmaa.fi 
Päätös vuoden karavaanarista tammi-
kuussa 2021.
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Kuka on sinun ehdokkaasi
Vuoden Karavaanariksi Pirkanmaalla.

Tee ehdotus + mainitse perustelu:
e-mail: toimisto@sfcpirkanmaa.fi 

Valitsemme nyt ensimmäistä kertaa Vuo-
den Karavaanarin Pirkanmaalla. Vastaa 

kuka Sinun mielestäsi se voisi olla: mies 
tai nainen, pääasiassa, että on SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäsen ja on jollain tavalla 
ansioitunut karavaanari: Tehnyt jotakin 
karavaanareiden hyväksi, yhdistyksen 
hyväksi, leirintäalueidemme hyväksi eli 
perustele vastauksessasi myös se, minkä 
vuoksi hänen tulisi olla Vuoden Kara-

vaanari Pirkanmaalla. Vastaa sähköpostilla 
tämän vuoden loppuun mennessä. E-mail-
osoite: 
toimisto@sfcpirkanmaa.fi 

Päätös vuoden karavaanarista julkistetaan 
tammikuussa 2021 nettisivullamme, aluei-
demme Facebook-sivuilla sekä Pica-viestis-
sä 1/2021, joka ilmestyy 18.2.2021. Eniten 
ääniä saanut karavaanari voittaa. Äänestää 
saa vain kerran.

Äänestä 31.12.2020 
mennessä

Huollamme:
• Henkilöautot
• Pakettiautot
• Kuorma-autot

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

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

Mercedes-Benz
Erikoisalaamme

kalusto

OSAAVA
AUTOKORJAAMO

PIRKKALASSA
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CARAVAN-TAGINE 
MAISASSA
Alkukesän hellepäivänä Maisansalon 
vuosipaikallamme  herkuttelimme kesän 
ensimmäiset tagine-sapuskat. Useat 
talvet matka-autoretkillämme Marokossa 
viettäneinä olemme omaksuneet 
marokkolaisen tagine-herkuttelun. Olemme 
tuoneet mukanamme  talviretkeltämme  
tagine-padan ja  nyt oli aika sitten panna 
kesän ensimmäiset herkut muhimaan tällä 
menetelmällä.

Tagine on peräisin Marokosta, Pohjois-
Afrikasta. Taginella tarkoitetaan sekä 
kaksiosaista, kannellista savi- tai metallipataa 
että siinä valmistettua ruokalajia. Padan 
kartion muotoinen kansi palauttaa 
höyrystyneen nesteen ruokaan, näin se säilyy 
mehevänä. Padan pohjaosaa käytetään 
tarjoiluastiana. 

Resepti:
Taginea voidaan valmistaa monenlaisista 
raaka-aineista. Perusmateriaalina on 
usein jokin liha, kuten kana, nauta, porsas 
ja erilaiset juurekset, peruna, pataatti ja 
mausteet.

Tällä kertaa raaka-aineina oli  mm. 
porsaanlihaa vähän ruskistettuna, porkkanaa, 
varsiselleriä, valkosipuliperunaa, lanttua, 
paprikaa, pähkinöitä, mausteeksi inkiväärin 
juurta, kanelitankoja, valkosipulijauhetta, 
currya, metsäsienijauhetta, chili-
valkosipulikastiketta. 

Suikaloidut materiaalit aseteltiin padan 
alaosaan ja  kerrosten väliin laitettiin eri 
mausteita. Lopuksi lisättiin vesi. Kaasugrillin 
liekki säädettiin pienehkölle lämmölle siten, 
että neste juuri ja juuri kiehui. Reilun tunnin 
kuluttua tagine oli valmis herkuteltavaksi.

Voimme suositella muillekin tätä 
mahdollisuutta, sillä Suomessakin on 
saatavissa näitä patoja.

              Irma ja Raimo Johannes Marttila

Kevät- ja syyskokous 
peräjälkeen 27.9.2020 

Kokoushotelli 
Murikanrannassa

Syyskokouksessa erovuorossa 
olevien hallituksen jäsenten 
tilalle valittiin: vasemmalta
Pentti Wallenius, Timo Vaah-
to (edelleen), Joni Hietala ja 
Harri Huhtala.

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Sakari Lepola sekä taloudenhoi-
taja Anu Oikarinen

Liiton ansiolevyke luovutettiin Rami 
Sukaselle

Toinen Liiton ansiolevyke luovutettiin 
Niilo Virtaselle puheenjohtajan  toimesta

Yhdistyksen kevät- ja syyskokous pidet-
tiin peräjälkeen Kokoushotelli Murikassa 
27.9.2020. Paikalle oli kokoontunut yh-
teensä 117 virallista kokousedustajaa. Pää-
töksiä lyhyesti mm:
- Jäsenmaksut pidettiin ennallaan
-Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilal-
le äänestyksessä Pentti Wallenius, Timo 
Vaahto (uudelleen), Joni Hietala ja Harri  
Huhtala
- Talousarvio hyväksyttiin hallituksen esi-
tyksen pohjalta
- Jatkossa kevät- ja syyskokous yhdistetään 
yhdeksi vuosikokoukseksi, joka v. 2021 pi-
detään 14.11.2021.
Huomionosoituksena jaettiin liiton an-
siolevykkeet pitkään yhdistyksen tiedo-
tustoimikunnassa nettiasioita hoitaneelle 
Rami Sukaselle sekä Maisansalon aktiivina 
tomivalle Niilo Virtaselle. Lisää kokoussi-
sällöistä puheenjohtajan palstalta, s. 3 ja 
hallituksen päätöksistä, s. 8.
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Liity jäseneksi verkossa. Maksun suoritettuasi saat
paluuviestin sähköpostiisi, jolla voit todistaa jäsenyytesi.
Jäsennumero postitetaan sinulle noin viikon kuluttua. 

Tervetuloa jäseneksi!

www.karavaanarit.fi/liity

Lisätietoja

LEIRINTÄ-
ETUJA

TIETOA TURVALLI-
SUUTTA

Katsastus
-10%

Auto-
vakuutus
-10%

Neste-
kaasu
-20%

On tää hienoo 
hommaa!

Yli 100 eri etua!
 Liity ja nautit niistä kaikista!
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Monen matkailijan harrastuksiin 
kuuluu marjastus. Mustikka ja 

puolukka ovat yleisimmät luonnonmarjat 
metsissämme. Yhä useampi karavaanari 
suunnistaa kalustoineen syksyisin cara-
van-alueiden lähiympäristön ja luonto-
polkujen puolukka-apajille.
Monet ovat tehneet retkeilykohdevalin-
tansa aivan marjastuksen perusteella. 
Näin matkailusesonki jatkuu pitkälti syk-
syyn.

Puolukoissa on todettu olevan runsaasti 
terveysvaikutteisia aromeja ja yhdisteitä, 
joiden on havaittu suojaavan mm. virsa-
tietulehduksilta. Kiusallinen ja kivulias 
vaiva saattaa olla ehkäistävissä jo sadan 
gramman puolukka-annoksella päivässä. 
Monesta marjasta löytyy runsaasti ter-
veysvaikutteisia ainesosia, mutta puoluk-
ka on todettu ykköseksi. Puolukassa on 
myös paljon muita hyödyllisiä ainesosia, 
joiden saanti ravinnosta vähentää riskiä 
sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. 
Lisäksi puolukassa on C-vitamiinia. Puo-
lukka sopii moneen käytötarpeeseen, ku-
ten suolaisen aterian lisukkeeksi, salaat-

teihin ja jälkiruokiin. On myös juomana 
ja kiisselinä hyvin maistuvaa.

Karavaanarin juomat

Mikäli puolukan perusmakuun halutaan 
erilaisia vivahteita ja makuelämyksiä, 
makeussävyjä voi kehitellä omien mielty-
myksiensä mukaan. Makea sävy puolukan 
kirpeään makuun saadaan “Karavaanari-
pirtelöllä”, jossa jäiset puolukat hienonne-
taan banaanin ja appelsiinimehun kanssa 
tehosekoittimella.  Banaanin pehmeys ja 
appelsiinin sokerit tasapainottavat puo-
lukan kirpeyttä ja siksi lapsetkin pitävät 
siitä.

Karavaanaripirtelö neljälle

 2 kpl  banaania
 6 dl pakastepuolukoita
 6 dl appelsiinituoremehua

Paloittele banaanit. Lisää jäiset puolukat. 
Täytä astia appelsiinimehulla. Hienonna 
sauvasekoittimella. Juoma on heti valmis-
ta nautittavaksi. Nam.

Irma ja Raimo Johannes Marttila

PUOLUKKAAN! 
- vielä on syksyä jäljellä

vaasan Jaakoon puolukkajuoma

 12 litraa kypsiä puolukoita
   3 litraa vettä
   3 kilua sokuria
 60 grammaa viinihappua

Marjat survotahan, vesi ja viinihappo lisä-
tähän, sitte se saa seisua 2-3 päivää. Sitte se 
siivilöirähän, liemehen lisätähän sokuri ja 
hämmennetähän puolen ja yhyren tiiman 
ajan. Vaahto kuoritahan pois ja mehu on 
valamista pullotettavaksi. Se säilyy vaikka 
kuinka kauan, ei käy eikä homehru. Kun 
sitä tarjoollahan, sitä kaaretahan kynnen 
verran klasin pohojalle ja raikasta vettä 
päälle.

Vaccinium vitis-idaea
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Teollisuustie 6 (Maskun halli) 33470 Ylöjärvi   l   p. 03 730 3993  l  ark. 9.30-17, la 10-14

Vaihto mahdollinen ja erittäin 
joustavat rahoitusehdot!
Uusien autojen hintoihin lisätään toimitusmaksu 900 €

UUDET MATKAILUAUTOT JA -VAUNUT MEILTÄ
Hyvin varustellut CI Elliot -matkailuautot Ford-alustalla, Weinsbergin retkeilyautot ja Knaus matkailuvaunut sekä -autot 

saatavilla Ylöjärven myymälästämme nopealla toimituksella. Autot saatavilla myös automaattivaihteistolla!

Kysy lisää:
Caravan-myyjä 
Marko Mäkinen
0444  999 908

CI KYROS 4 ELITE 
2,3 M-JET 140 HV

NYT HINTAAN 

55 256 €

www.ysitienauto.fi @ysitienauto @ysitienauto

Knaus 700 MEB 
Platinuim Selection 
2,3 M-JET 140HV 

autom.
NYT HINTAAN 

75 900 €

CI KYROS 4 ELITE 
2,3 M-JET 140 HV

NYT HINTAAN 

55 256 €

Ford CI Elliot 
65XT 2,0 TDCI 

170HV ALDE 
AUTOM. NYT 

HINTAAN
73  900€

Knaus 700 MEB 
Platinuim Selection
2,3 M-JET 140HV 

autom.
NYT HINTAAN 

75 900
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Caramba 7-9.8.2020

Vaikka vuosi alkaa olla lopuillaan, on 
syytä palata vielä hetkeksi muistelemaan 
mennyttä kesää. Edelliseen lehteen ei enää 
ehtinyt juttua yhdestä kesän hauskasta ja 
jännittävästä tapahtumasta, nimittäin 
Caramba-kilpailuista. Kisa järjestettiin 7.-
9.8. ja Vankkurimännikkö järjesti kisapai-
kan ja ruokatarjoilun kisojen ajaksi. Sikäli 
kisa oli myös varsin historiallinen, että 
se oli kesäkauden ensimmäinen kilpailu. 
Koska karavaanariharrastajien määrä on 
kuluvana vuonna lisääntynyt runsaasti ja 
joukossa on varmasti paljon myös hei-
tä, joille tämä Caramba-kilpailu on uusi 
asia. Kerrottakoon heille, että Caramba 
on matkailuvaunuyhdistelmän ja matkai-
luauton käsittelystä kiinnostuneille kara-
vaanareille tarkoitettua kilpailutoimintaa. 

Caramba-ajoa harjoittamalla saa var-
muutta ja kokemusta matkailuajoneuvon 
kanssa liikkumiseen niin matkalla kuin 
leirintäalueella. Pirkanmaalaisia jäseniä 
ei tänäkään vuonna ollut mukana osallis-
tujissa, vaikka niitä aina niin kovasti toi-
votaan. Jos kiinnostuit, niin kisat järjeste-
tään taas ensi vuonna Männikössä ja lisää 
tietoa kisoista löytyy liiton sivuilta https://
www.karavaanarit.fi /sf-caravan-ry/asi-
antuntijat/caramba/. Samoilta sivuilta 
löytyvät myös tämän vuoden tuloslistat. 
Samana viikonloppuna oli alun perin 
tarkoitus myös järjestää Hämyjen kara-
okefi naali. Kisa kuitenkin siirrettiin vii-
me hetkillä Lahden suunnalle Nastolaan. 
Vankkurimännikön edustajat pärjäsi-
vät taas hienosti. Naiset toinen sija Miia 
Östring, Miehet toinen sija Toni Ahonen 
ja Naiset +60 ensimmäinen sija Tarja Ka-
mila. Onnittelut kaikille osallistujille.

venetsialaiset 28.-30.8.

Tämä ihana viikonloppu vietettiin loista-
vassa säässä. Pitkäpöytä rakennettiin Pa-
tolammen rantaan, johon kokoonnuttiin 
nauttimaan rennosta oleilusta yhdessä. 
Illan hämärtyessä tapahtuma huipentui 
kokon loisteeseen. Ja vaikka perinteisesti 
venetsialaisiin kuuluu rakettien paukut-
telu, Vankkurimännikössä on jo joitakin 
vuosia sitten tehty päätös, että ilotulitteita 
ei tapahtumassa ammuta. Näin suodaan 
rauhaisa viikonloppu myös nelijalkaisille 
ystäville. 

Siivoustalkoot ja aluepalaveri 
18.–20.9.2020

Väkeä oli paikalla oikein mukavasti ja 
kaikki listalla olleet työtehtävät saatiin 
tehtyä. Aluepalaverissa ensitöikseen alue-
vetäjät Tuula ja Matti kiittelivät kovasti 

talkoolaisia hyvin tehdyistä töistä. Lisäksi 
keskusteltiin alueen asioita, miten on ku-
luva kausi mennyt ja mitä on tulossa. Pa-
laveri oli varsin sopuisa ja jotenkin aisti, 
että oltiin porukalla sitä mieltä, että kun 
yhdessä tehdään, niin hyvä tulee.

Kaamoskemut  2. – 4.10.2020

Taas nähtiin, että todella moni karavaana-
ri nauttii naamioitumisesta ja hauskasta 
hulluttelusta. Niin lasten kuin aikuisten 
yllä oli taas mitä kekseliäimpiä asuja. 
Huvikummulla oli tapahtumaa koko vii-
konlopun ajan. Lauantaina päivällä lasten 
omassa ohjelmassa oli naamiaisdisko ja 
muuta mukavaa tekemistä. Aikuisempaan 
makuun Huvipubissa perjantaina laulet-
tiin karaokea ja lauantaina oli vuoden en-
simmäiset orkesteritanssit. Tanssiorkeste-
ri Taxi & Driver’s täytti tanssitilan kerta 
toisensa jälkeen tanssin hurmaan.

Taitoajoa Catering valmiina

Kohta grillataan virtolais-venetsialaistapaan

Venetsialaiskokko
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Hurja naamio

Tytöt kuiskuttelee

Glamour

Mrs White

Terveiset Alpeilta

Prosit! Ollaan vihreitä

Pitkänpöydän tunnelmaa Venetsialaisissa

2020 toimikunta aluepalaverissa

loppuvuosi

Loppuvuoden vuodelle suun-
nitellut tapahtumat ovat 4.-
6.12 Isänmaalliset iltamat ja 
pikkujoulut sekä 31.12 uuden 
vuoden vastaanotto. Molem-
piin tapahtumiin on ajateltu 
orkesteritanssit lauantaille. 
Kannattaa merkitä tapahtumat 
omaan kalenteriin, ne järjeste-
tään, mikäli se on mahdollista. 
Ja kyllähän Vankkurimänni-
kössä voi viettää vapaa-aikaa 
ihan muutenkin. Syksy on 
ihanaa aikaa viettää aikaa 
luonnossa vaikkapa samoillen 
lähistön metsäpoluilla. Alu-

een palvelut ovat käytettävissä 
ja saunat lämpiävät varmasti 
joka viikonloppu, mahdollisesti 
myös viikolla, (tämä kannattaa 
tarkistaa toimistolta). Mikä-
li korona-epidemia aiheuttaa 
muutoksia, tiedotamme netti-
sivuilla, alueen ilmoitustaululla 
sekä facebookissa, niistä löytyy 
aina viimeisin tieto. Hyvää lop-
puvuotta kaikille toivottaen, 
moikataan kun taas kohdataan, 
joko tien päällä tai Männikössä.

KAAMOSKEMU-
HAHMOJA:
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Syystalkoissa taas paikat kuntoon ja valmistautumista talveen:

Talkoosoppaa jotta jaksaa...

Ossi ja QuattroX Beach-kentän kunnostusta

Veneen nosto ja siirto talviteloilleRännit puhtaaksi

Lämmin kiitos 

käikille tälkoisiin
osällistuneille!



4.-6.12.
ISÄNMAALLISET ILTAMAT 

JA PIKKUJOULUT 31.12. UUSIVUOSI
Arvokasta ja hauskaa.

Joulupukki!!! 
Orkesteritanssit!

Vaihda vuosi Männikössä. Ilotulitus. 
Mainiota uutta vuotta! 

Orkesteritanssit.

2021
Kts. tarkemmat tiedot tapahtumistamme lähempänä ao. 
tilaisuutta nettisivullamme www.vankkurimannikko.fi  sekä 
Facebook-sivuillamme.

5.12.
JOULU-
PUURO-
JUHLA

Puurot, yhdessäolo 
ja joulupukki. 

Hyvät eväät joulun 
etkoille. 

Vaihda vuosi Maisassa. 
Ilotulitus. 

Mainiota uutta vuotta!

Tule onkimaan ja 
tanssimaan. 
Orkesteri!

Kts. tarkemmat tiedot tapahtumistamme lähempänä ao. 
tilaisuutta nettisivullamme www.maisansalo.fi  sekä 

   Facebook-sivuillamme.

Loppuvuoden Helmet

JOULU-
PUURO- 31.12.

UUSIVUOSI

 23.1.
LAUTA-
PELI-

TAPAHTUMA

2021  23.1.

Tule pelaamaan!

23.2. PILKKIKISAT
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Mainion Maisan ohjelmaa
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Korona muutti kesän matkasuunnitel-
mia niin, että pidempien ulkomaiden 

reissujen sijaan reissasimme kotimaassa 
ja elokuussa päädyimme tekemään pie-
nen Baltian kierroksen. Totuttuun tapaan 
ylitimme Suomenlahden DFDS:n avulla 
Hangosta Paldiskiin. Reitillä on nyt uu-
dempi, suurempi ja kaikin puolin parem-
pi laiva, Patria Seaway vanhan Sailorin 
sijaan. SFC-alennuksella meidän auto ja 
kaksi matkustajaa kustansi meno-paluun 
175 € verran. Aika edullinen, kun hin-
taan sisältyi myös ruokailu. Matkusta-
jista ei ollut tunkua klo 22.00 lähtevässä 
laivassa, jossa kolme asuntoautoa ja neljä 
rekkaa pääsivät kolmessa tunnissa Pal-
diskiin. Ajelimme satamasta jonkin mat-
kaa Pärnua kohti ja jäimme nukkumaan 
Ruunawere Postimõis Hotellin matka-
parkkiin. Parkki ei maksanut mitään ja 
siitä hyvästä nautimme hotellissa kuuden 
euron maukkaat aamiaiset. Viron ja Latvi-
an rajalla pienten ostosten jälkeen ajelim-
me Riian torille ostamaan tuoretuotteita 
ruuanlaittoon. Löysin myös laadukkaan 
tuntuiset puolalaiset henskelit työhousu-
ja kannattelemaan. Torilta ajoimme Riga 
City Campingiin Kipsalan saarelle, jossa 
meidän lisäksi majaili useita suomalaisia 
ja saksalaisia. Latasin kännykkään Bolt-
sovelluksen, jolla taksilla liikkuminen on-
nistuu kätevästi ja edullisesti sekä maksun 
suhteen luotettavasti. Ajoimme Bolt-kyy-
dillä Jurmalaan tapaamaan Arjaa ja Ollia, 
entisiä työkavereita, jotka olivat laivamat-
kalla Riiassa.

Kuurinmaalla

Kahden sateisen yön, joiden välissä oli 

vähemmän sateinen päivä, jatkoimme 
matkaamme aurinkoisessa säässä koh-
den Ventspilsiä. Lähellä Talsia on matkan 
varrella Meza muzejes Jaunmoku pili, ja 
kuten nimestä voi päätellä, on kyseessä 
vanhassa kartanossa oleva metsämuseo. 
Kävimme käyskentelemässä sen puistos-
sa ja puutarhassa ja ihailemassa hienos-
sa kunnossa olevia rakennuksia. Yöksi 
jäimme Usma Spa:n campingille, jonne 
ajoimme hyvissä ajoin iltapäivällä. Muka-
va camping pienen kylpylän yhteydessä, 
Latvian mittapuussa suuren Usma-järven 
rannalla. Aurinkoinen iltapäivä kului gril-
laillen ja ympäristöön tehdyn kävelylen-
kin merkeissä. Täältä jatkoimme luon-
tomatkailua ajellen osin sorateitä, jotka 
olivat leveitä, mutta niin täristäviä. Tavoit-
teenamme oli Ventas Rumba Kuldigassa, 
joka on on Euroopan levein vesiputous, 
jossa pudotusta on tosin vain 1,8-2,2 m. 
Putous on lähes kaupungin keskustas-
sa historiallisen sillan vieressä. Mukava 
retkikohde, jossa pysäköintipaikoissa oli 
huomioitu myös asuntoautot. Kuldigan 
kaupunki on perustettu 1200-luvulla ja 
se oli aikanaan Kuurinmaan ensimmäi-
nen kaupunki. Veden kohinaa aikamme 
kuunneltuamme lähdimme kohti Itäme-
ren rannikolla sijaitsevaa Liepajaa.

JääKäreiden JalanJälJillä

Karostassa, Liepajan pohjoisosassa, on 
pienen järven hiekkaisella rannalla BB-
camping, jolle asetuimme yhdeksi yök-
si. Campingilta on seitsemän kilometriä 
Liepajan keskustaan, joten sinne men-
näksemme turvauduimme jälleen Bolt-

kyytiin. Hyvin se pelasi täälläkin. Liepaja 
on 1200-luvulta peräisin oleva, nykyään 
Latvian kolmanneksi suurin kaupunki. 
Se oli myös puoli vuotta Latvian pääkau-
punkina maan ensimmäisen itsenäisyy-
den alussa. Neuvostoliiton aikaan siellä 
oli Baltian laivaston päätukikohta ja sen 
myötä se oli suljettu sotilaskaupunki. Lie-
paja liittyy Suomen historiaan jääkäreiden 
kautta. Jääkärit olivat vähän yli sata vuot-
ta sitten täällä saksalaisten koulutettavina 
ja osallistuivat ensimmäisen maailman-
sodan taisteluihin. Kaupunki tunnettiin 
siihen aikaan saksalaisella nimellä Libau. 
Aivan kaupungin keskustassa on Pyhän 
Kolminaisuuden luterilainen kirkko, jos-
sa oli jääkäreiden valatilaisuus 1918 en-
nen Suomeen paluuta. Kirkon seinällä on 
tästä muistolaatta, johon valan teksti on 
kirjoitettu latviaksi, suomeksi ja ruotsik-
si. Kirkko on säilynyt sotien melskeissä, 
vaikka sen vieressä olleet monet kaupun-
gin keskustan rakennukset tuhoutuivat 
toisessa maailmansodassa. Myös läheiset, 
Darza-kadun punatiiliset Bayer-kasarmit 
ja Alejas-kadun Hansakasarmi, joissa 
myös jääkärit asustivat, ovat säilyneet. 
Historiasta kiinnostuneille nämä ovat 
mielenkiintoisia käyntikohteita. Nälkäkin 
alkoi kaupungilla kulkiessa vaivaamaan ja 
kävimme syömässä maukasta jäniksen-
koipea Maja-ravintolassa.

Kuurin KynnäS

BB-campingilta lähdettyämme kävimme 
vielä Karostassa katsomassa ortodoksista 
katedraalia ja ajoimme yli teräsrakentei-
sen, mutta puukantisen Oskars Kaplaks 

Pieni kierros Baltiassa

Meza muzejez Jaunjoku pili Ventas Rumba -vesiputous
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-sillan, joka on yksi kaupungin nähtä-
vyyksistä.
Liepajasta matkamme jatkui kohti Liettu-
aa, jonne saavuttuamme ajelimme kier-
roksen Palangan kaupungissa ja kävimme 
Klaipedassa ostoksilla Maxima-tavarata-
lossa. Liettuaan on määrätty maskipakko 
julkisiin tiloihin, joten mekin naamioi-
duimme kauppaan mennessä. Klaipedasta 
pääsee lautalla Kuurinkynnäälle, joka on 
98 kilometrin pituinen kapea niemimaa, 
jonka pohjoisosa kuulu Liettuaan ja ete-
läosa Venäjän Kaliningradin alueeseen. 
Kynnään leveys vaihtelee noin 400 metris-
tä 3,8 kilometriin. Aikanaan Kuurinkyn-
näs oli osa Saksan Itä-Preussia. Kynnäs 
on Unescon maailmanperintökohde ja 
siellä sijaitsee luonnon- ja kulttuuriarvo-
jensa takia suojeltu kansallispuisto, joka 
on Liettuan ja Venäjän yhteinen kohde. 
Perjantai-iltapäivä ja aurinkoinen sää oli 
houkutellut kynnäälle muitakin meidän 
lisäksi. Lautalle sai jonottaa lähes tunnin 
ja sen jälkeen havaittiin, että kaikki paikat, 
mukaan lukien alueen ainoa camping, oli-
vat tupaten täynnä lähinnä liettualaisia 
lomailijoita. Joten ajeltuamme kynnään 
Kaliningradin rajan pinnasta takaisin 
Klaipedaan, jäi pidempi oleskelu siellä 
tekemättä. Kaipedan lähellä on hyväta-
soinen Juros-camping lähellä suosittua 
hiekkarantaa. Ahtaasta mäntymetsästä 
löytyi meille asfaltoitu autopaikka sähkö- 
ja vesiliitännällä. Autopaikkojen vieressä 
on myös viemäriluukku, johon kemsan ja 
harmaaveden voi tyhjentää. Campingin 
vierestä kulkevan rautatien junaliikenne 
hieman häiritsi muutoin mukavaa oleske-
lua.

TaKaiSin laTviaan

Klaipedasta lähdettyämme ajoimme ta-
kaisin Latviaan, Bauskan lähellä olevaa 
Rundalen palatsia katsomaan. Palatsi on 
Latvian suosituimpia turistikohteita ja 
nytkin siellä oli melkoinen määrä ihmi-
siä. Palatsi, jota kutsutaan Itämeren Ver-
saillesiksi, rakennettiin vuosina 1736-37 
kuurinmaalaisen herttuan Ernst Johan 
von Bironin kesäasunnoksi. Bironin per-
heen käytössä se oli vuoteen 1795 saakka, 
jolloin Kuurinmaan herttuakunta liitettiin 
Venäjän Keisarikuntaan.
Palatsin suunnitteli ja sen rakentamista 
valvoi Venäjän Keisarikunnan italialais-
syntyinen hoviarkkitehti Bartolomeo 
Rastrelli, joka suunnitteli myös Pietarin 
Talvipalatsin ja monet muut tunnetut ra-
kennukset Venäjällä. Palatsi taidekokoel-
mineen ja sen puutarha ovat katsomisen 
arvoiset, muutama tunti niiden parissa 
kuluu helposti.
Rundalesta ajoimme yöksi vanhaan tut-
tuun Labiriti-campingiin Bauskan poh-
joispuolelle. Paikka on todella siisti ja 
edullinen, vain 15 € vrk. Campingien hin-
nat Baltiassa näyttävät vakiintuneen 23-25 
€ tasoon. Täällä tapasimme suomalaisen 
pariskunnan, jotka olivat kahden koiran-
sa kanssa matkalla Zakopaneen Puolaan. 
Heidän auton etupyörän jarru jumitteli 
ja sitä iltapäivä korjailtiin, me lähinnä 
katseella seuraten. Labirintista ajoimme 
Birinuun, jossa kävimme katsomassa Biri-
nu pilssiä, hienoa 1857-1860 rakennettua 
linnaa ja sen puistoa. Linnassa toimii ny-
kyisin hotelli, mutta linnaan voi turisti tu-

tustua pientä pääsymaksua vastaan. Yöksi 
matkasimme Gaujan kansallispuiston 
alueella sijaitsevan Cesisin keskiaikaisen 
kaupungin lähellä, Gauja-joen rannalla 
olevalle olevalle Camping Zagarkalnssil-
le. Campingilta voi polkupyöräillä Cesisin 
keskustaan, mutta menomatka on pelkkää 
ylämäkeä, joten kaupunkiin näin tutus-
tuminen tapahtuu paita märkänä kelistä 
riippumatta. Paluumatkalla paita kuivuu 
alamäkeen lasketellessa.

viroon Ja KoTiin TaKaiSin

Cesisistä ajoimme Valmieran kautta Val-
kaan, joka on Latvian ja Viron rajakau-
punki ja muuttuu Viron puolella Valgaksi. 
Valkassa on hyvin varustettu SuperAlko, 
josta ostimme vähäisiä kotiin tuomisia. 
Täältä matka jatkui Pärnuun, kaikille tut-
tuun Konseen, jossa nyt oli tilaa runsaas-
ti. Korona kurittaa myös Baltian maita ja 
näkyy saksalaisten asuntoautoilijoiden 
vähäisenä määränä ja varsinkin hollanti-
laisten puuttumisena. Konsessa kävimme 
saunomassa ja illalla kaupungilla syömäs-
sä gruusialaisessa ravintolassa. Suoma-
laisia Konsessa oli jonkin verran ja pari 
päivää kului siellä mukavan seurustelun 
ja kaupungille tehtyjen pyöräretkien mer-
keissä.
Paluu Paldiskin kautta Hankoon sujui 
Patria Seawaysilla, kuten tulomatkakin. 
Nyt laiva oli lähes täynnä, rekkoja lähinnä.
Matkamuistona tuli parin päivän kuluttua 
Virosta postia, ylinopeussakko 21 €, jonka 
nöyrinä maksoimme.

                  Tuula ja Sakari Lepola

Karostan ortodoksinen katedraali Birinu pils
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Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi:
Matti Mäkelä ja Minna Kekkonen

nyt haastattelemme vankkurimän-
nikössä vaikuttavia matti mäkelää ja 
minna Kekkosta. matti toimii vankku-
rimännikössä toimikunnan vetäjänä 
(toisena vetäjänä Tuula aronen).
 
Milloin teidän karavaanarius alkoi ja 
mikä sai teidät tämän harrastuksen pa-
riin?
- Meillä molemmilla karavaanarius on al-
kanut jo lapsuudessa, kun olemme kulke-
neet vanhempiemme matkassa. Aikuisiän 
ensimmäinen ja samalla myös meidän 
ensimmäinen yhteinen vaunu ostettiin 
vuonna 2014. Tarkoitus oli saada vain 
omaa tilaa lähipiirin kesämökin pihaan, 
mutta tuli sitä reissaamistakin kokeiltua. 
 
Mikä sai  teidät tulemaan  ensimmäisen 
kerran Vankkurimännikköön?
- Matin Vankkurimännikköhistoria vie 
lapsuusaikoihin ja 80-luvun puoliväliin 
kestäen melko vilkkaana aina 90-luvun 
alkuvuosiin. Pari1kymmentä vuotta vie-
rähti välissä ja 2015 oli aika  lähteä koko 
perheen voimin muistelemaan menneitä 
aikoja.  Minnalle tuo oli ensimmäinen 
vierailu Vankkurimännikköön. 

 
Millaisilla vaunuilla/autoilla olette ka-
ravaanariaikananne liikkuneet:
- Matkamökkinä meillä on aina ollut 
asuntovaunu. Ensimmäinen oli  Kna-
us 580 vuodelta 2006 ja sitä seurasi  pari 
vuotta myöhemmin saman vuoden Soli-
fer 560.  Tilaa kaivattiin taas parin vuoden 
periodin jälkeen lisää ja  vaunuksi vaihtui 
Hobby 720.  Nyt syksyllä Hobby sai siirtyä 
kotiin odottamaan ensi kesän reissuja ja 
kausipaikkavaunuksi tuli Polar 950.

Mitkä kehitysasiat mielestänne ovat 
Vankkurimännikössä tänä päivänä eni-
ten pinnalla/vaatisivat toimenpiteitä:
- Vankkurimännikön kausipaikkalaisten 
määrä on tällä hetkellä noin 140, mutta 
olemme Maisansaloa enemmän vieraili-
joiden varassa mitä tulee esimerkiksi ta-
loudellisiin mahdollisuuksiin. Vuosittain 
olisi saatava kehitettyä uusia ideoita millä 
saada ensikertalaiset tulemaan ja miten 
heidät saadaan vielä palaamaan uudes-
taan ja uudestaan..

Tarjottavien palveluiden osalta varmas-
ti ikuinen ongelma on löytää tasapaino, 
jossa sosiaalitilat riittäisivät myös seson-
kina, mutta jossa niistä huolehtiminen ei 
vastaavasti olisi liian työlästä muina vuo-
denaikoina. Myös monipuolisen sauna-
alueen eniten käytetyllä puusaunalla on 
lähivuosina edessä iso peruskorjaus ja 
päivittäminen nykyisen käyttöasteen vaa-
timuksia vastaavaksi.
 

Kumpi teistä toimii karavaanarikokkina 
alueella:
- Isäntä grillaa, mutta yleensä muu ruo-
kavastuu on koko perheen yhdessä ollessa 
Minnalla. 
 
Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä 
muuta harrastusta voisitte harkita – tai 
jo nyt harrastatte:
- Ylöjärvellä, haja-asutusalueella, sijaitse-
va kotitalo on jäänyt viime vuosina vähän  
huonolle hoidolle, joten vaunuilun kor-
vaava harrastaminen olisi varmasti löyty-
nyt oman pihapiirin kunnostamisesta ja 
lisärakentamisesta. Matilla pitää aina olla 
lukematon määrä keskeneräisiä projekteja 
(harrastuksia).

Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoi-
sesti viettäneet Vankkurimännikössä:
- Pisin aika on varmasti ollut luokkaa viik-
ko tai vähän yli. 

Mistä treffeistä pidätte eniten?
- Minnalle mieleisin on Lastentapahtuma 
ja viime vuosina nimellä Superviikonlop-
pu kulkenut monen tapahtuman yhdistel-
mä. Matille on monestakin syystä mieleen 
nähdä, kun alueella on kuhinaa ja tämä 
tapahtuma on yleensä keskikesän juhla - 
Juhannus. 
 
Mikä on ollut hauskin muistonne kara-
vaanielämässä:
- Vaikka kausipaikkaelämäänkin mahtuu 
paljon hauskoja muistoja, niin kyllä siinä 
on aina oma hohtonsa lähteä ystäväper-

Minna ja Matti

Väinö (vas.) ja Veikka (oik.) tykkäävät myös Männiköstä ja polkuautoista varsinkin.
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Määräaikaishuollot    alk. 165€
Auton noutopalvelu         39€
Sijaisauto huollon ajaksi     29€
Jopa 12 kk korotonta maksuaikaa
     Tarjoukset voimassa 31.3.2021

Edullinen Transit osaaja

Nuutisarankatu 6, 33900 Tampere    020 7661 000

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

RS Huolto Oy

heen kanssa reissaamaan ja katsomaan 
muiden leirintäalueiden elämää. Viime 
vuosina reissaaminen on jäänyt hyvin vä-
hiin, mutta josko tuo edellä mainittu reis-
suvaunu tekisi tulevana vuotena lähtemi-
sen kynnyksen pienemmäksi.
 
Oletteko yöpyneet koskaan Maisansalos-
sa ja jos olette, niin mitä piditte alueesta:
- Perinteinen “viikko Maisassa” jäi tänä 
vuonna tekemättä, mutta muuten siel-
lä on menneinä vuosina käyty ja hyvin 
on viihdytty. Ja kun lapset viihtyvät, niin 
viihtyvät aikuisetkin. Matin aluevastaavan 
rooli Virroilla on tuonut esiin leikkimie-
lisen ajatuksen, jossa reissuvaunu viedään 
Maisansaloon mahdollistaen välillä täy-
sipainoisen lomailun nauttien täkäläisen 
toimikunnan pyörittämistä palveluista.
  
Mikä on ollut pisin karavaanireissunne:
- Ajallisesti tämä on ollut varmaankin 
puolentoista viikon mittainen ja kotimaan 
rajojen sisäpuolella on toistaiseksi pysytty

Oletteko olleet aiemmin enemmän liik-
kuvia  vai yhdessä paikassa  karavaani-
aikaa viettämässä:
- Vaunuiluaikamme ennen kausipaikkaa 
oli melko lyhyt, mutta kyllä sitä kaipaa  vä-
lillä uusi  maisemia. Ensi vuonna vaunun 

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

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

JOS MATKAILUAJONEUVOLLE SATTUU 
TAPATURMA - KORJAAMME SEN KUNTOON!

MATKAILUAJONEUVOJEN VAURIOKORJAUKSET:

• vahva kokemus matkailukaluston erilaisten pintamateri-
aalien korjaamisesta
• korjaamme niin kohokuviopinnat (kuulavasarointi) kuin 
sileätkin pinnat ilman, että koko pintaelementtiä tarvitsee 
vaihtaa, jolloin korjaustoimenpide on huomattavasti nope-
ampi ja kevyempi toteuttaa. Jos elementti  on kuitenkin 
vaihdettava, niin sekin onnistuu.
• suoritamme vahinkotarkastuksen ja laadimme kustan-
nusarvion kaikillle vakuuutusyhtiöille.

renkaat saisivat taas pyöriä enemmänkin.
 
Vaikuttaako karavaanarielämä teillä 
ruokavalioon eli muuttuuko karavaani-
alueella ruoka erilaiseksi kuin kotona?  
Ja onko perheen kokki sama kotona ja 
karavaanialueella:
- Aika pitkälti ruokailutottumukset py-
syvät samanlaisina. Ehkä aavistuksen 
vaunulla tulee grillailtua enemmän kuin 
kotona. Ja vastuualueet pysyvät samoina 
kotona ja vaunulla - mitä sitä hyväksi to-
dettua muuttamaan.
 
Mikä Vankkurimännikössä viehätti, kun 
valitsitte kausipaikkaa:
- Kyllä se oli lämminhenkinen ilmapiiri 
minkä myötä vierailumäärän tihentyes-
sä oli luonnollista siirtyä kausipaikkalai-
siksi. Esikoinen oli vierailujen alkaessa 
noin puolitoista vuotias ja pikkuveli pian 
syntymässä. Näin ollen alkuaikoina usein 
vaunulla nähty pari koostui  isä Matista ja 
pienestä pojasta mikä oli  tavallaan omalta 
osaltaan pienentämässä kynnystä tutustua 
alueen ihmisiin.. 

Mikä karavaanielämässä on mukavinta:

- Sopiva yhdistelmä puuhailua ja ihan 
vaan olemista. Lapset viihtyvät vaunulla 

hyvin ja löytävät aina jotain kivaa puuhas-
telua.
 
Harrastatteko myös muuta matkailua 
kuin karavaanarireissuja ja mikä on ol-
lut suosituin matkailukohteenne silloin:
- Muut reissaamiset rajoittuvat vuosittain 
muutamiin kotimaan hotelli/mökkilo-
miin.
 
Miten tämä korona-aika on vaikuttanut 
työskentelyynne ja vapaa-ajanviettoon 
yleensä Vankkurimännikössä:
- Matin roolissa muutos on tietenkin ol-
lut iso, kun vaikutuksia alueen normaaliin 
pyörittämiseen ollut hyvinkin paljon. Var-
sinaiseen vapaa-ajan viettoon vaikutukset 
ovat olleet melko vähäisiä.
  
Mitä terveisiä haluatte lähettää Vankku-
rimännikköön tuleville vierailijoille:
- Vielä on paljon oman yhdistyksenkin 
jäseniä, jotka eivät ole koskaan tai vuosi-
kymmeniin käyneet Vankkurimännikös-
sä. Kaikki joukolla katsomaan kuinka hy-
vin hoidettu ja mukava paikka me yhdessä 
omistetaan Virroilla.
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2020-2021
Tapahtumakalenteri

m = maisansalo    v = vankkurimännikkö
 *) = orkesterimaksu

Tapahtumalista sitoumuksetta ja täydentyy 
myöhemmin. Korona-epidemiasta ja 
valtiovallan ohjeistuksista johtuen 

ohjelmat saattavat joko muuttu, peruuntua 
tai siirtyä. yksityiskohtaisemmat tiedot 

aina lähempänä tapahtumaa netissä www.
sfcpirkanmaa.fi 

ja alueiden omilla Facebook-sivuilla 
vankkurimännikössä ja maisansalossa

SuunniTelluT oHJelmaT: 
(varauksin)

2020
JouluKuu

04.-06.12.  Isänmaalliset iltamat ja 
                    pikkujoulut (orkesteri)          V
05.12.           Joulupuurojuhla      M

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

2021
TammiKuu

23.01.       Lautapelitapahtuma      M

HelmiKuu

19.-21.02.    Pilkkikilpailu (orkesteri)       M

maaliSKuu

01.-07.03.  Hiihtolomaviikko (ohjelma
       tarkentuu myöhemmin)      M
01-07.03.   Hiihtolomaviikko (kevyt
                   päivittäinen ohjelma)              V    

Pirkanmaan Yrittäjät r.y. jäsen

Sellukatu 28
(Lielahden Gigantin vieressä)

Puh. 010 3222 710
Avoinna kesä-elokuussa ma-to 8-17, pe 8-16, la 9-14

www.kymppikatsastus.fi 

TAMPERELAINEN PERHEYRITYS

55 €55 €

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

(max. 3500 kg) määräaikaiskatsastuksen 
Autoliiton jäsenhintaan päästömittauksineen

(norm. 71 €)
*) Ovia korotettu, joten 
myös alkovimallien kat-
sastus onnistuu hyvin.

Soita ja sinua palvellaan: 
044 284 7045/Vesa tai 044 280 7377/Jari

www.trp.fi  
Terälahdentie 1011, 34260 Terälahti

Renkaiden myynti, rengastyöt sekä 
ajoneuvojen huollot ja korjaukset.

Jäsenten esitykset 
liittokokoukselle 

2021
SFC:n liittokokous pidetään 15.5.2021 ja yh-
distysten esitykset kokoukselle on toimitettava 
45 vuorokautta ennen kokousta. SF- Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäsenillä on mahdollisuus 
tehdä 26.2.2021 mennessä yhdistyksen halli-
tukselle esityksiä tai aloitteita asioista, joista 
yhdistys voisi tehdä liittokokoukselle esityksiä.

Jäsenet, miettikää miten SFC voisi pa-
rantaa toimintaansa oman yhdistyksemme 
näkökulmasta!
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PUHEENJOHTAJA                                    MATKAPUHELIN         SÄHKÖPOSTI
Sakari Lepola                                          0400 425 198                         sakari.lepola@kolumbus.fi 

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

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

TALOUDENHOITAJA
Anu Oikarinen                                                        taloudenhoitaja@sfcpirkanmaa.fi 

HALLITUS
Joni Hietala (v. 2021 alusta)                045 601 1582                       jonihietala@suomi24.fi 
Harri Huhtala (v. 2021 alusta)                044 980 3001                             harrihuhtala1@gmail.com
Markku Hölli (v. 2020 loppuun)                0400 632 436           markku.holli@hotmail.com
Harri Järveläinen    0400 511 199                        harri.jarvelainen@gmail.com
Juha Keulas (v. 2020 loppuun)                             040 541 0065            juha.keulas@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871           heikkilahtinen71@gmail.com
Ilpo Pekkanen     040 510 1980                        ilpo.pekkanen@hotmail.com
Pasi Sivula (v. 2020 loppuun)   0400 562 906           pasi.sivula@lalopoint.fi    
Timo Vaahto     0400 567 390           timo.vaahto@gmail.com
Tiina Vaskuu                                                              050 3579 258                           tiina.vaskuu@gmail.com
Pentti Wallenius  (v. 2021 alusta)   0400 636 685           pentti.wallenius@gmail.com

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

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

WEBMASTER/sivustojen päivitys
(sfcpirkanmaa.fi )
Pasi Sivula     0400 562 906           pasi.sivula@lalopoint.fi  

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY 
toimisto@sfcpirkanmaa.fi 
www.sfcpirkanmaa.fi   
www.maisansalo.fi 
www.vankkurimannikko.fi   

OMAT ALUEEMME:

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

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

www.sfcpirkanmaa.fi 

Yhteystiedot



Painotie 2
14200 Turenki
010 235 0235

Tammimäenkatu 8
20320 Turku
010 235 0233

SYKSY ON OTOLLINEN AIKA 
VAIHTAA MATKAILUAJONEUVOA!
Tutustu jatkuvasti vaihtuvaan valikoimaamme tarkastettuja  
matkailuautoja- ja vaunuja osoitteessa miseva.fi

Ostamme myös eri ikäisiä ja hintaisia matkailuajoneuvoja. 
Lue lisää sivulla ostopartio.fi 

Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere Myynti:

Maisansalo
Vankkuri-
männikkö

Valmistuttaja: 
SF-Caravan 
Pirkanmaa ry

Jouluksi ja
joululahjaksi!

350

Hanki joulupöytään tai joulu-
lahjaksi erinomaista Kastike-

mestareiden valmistamaa
Maisan tai Männikön sinappia. 

Nämä nimikkotuotteet voit 
ostaa jommalta kummalta 

omalta alueeltamme.
€


