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Yhdistyksen hallitus 2018

Turvavastaava: Janne Aaltonen
Kalustonhoitajat: Kari Sillanpää, Erkki Suikkari,
Timo Eskola

Jukka Rantanen, puheenjohtaja
Osmo Eloranta, varapuheenjohtaja
Juha Matti Sirnelä, sihteeri
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Raimo Järvinen, jäsen
Jorma Suoranta, jäsen
Aki Syrjälä, jäsen
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Hämeen yhteistoiminta-alueen (Hämy)
edustaja: Jyrki Nikkanen
Caravan Huiput-edustaja: Jyrki Nikkanen
Tilkunpelto-toimikunta 2017

Hallituksen kokoukset pidetään joka kuun toisena
lauantaina. Kokoukselle tarkoitetut asiat tulee
ilmoittaa yhdistyksen sihteerille viimeistään
viikkoa ennen kokousta.

Marjo Rantanen, puheenjohtaja
Marketta Sillanpää
Terttu Pentikäinen
Mari Syrjälä
Kaisa Rintaneva
Kari Sillanpää
Jorma Suoranta
Tiia Väike

Yhdistyksen toimihenkilöt 2018
Nettisivujen ylläpitäjä: Marjo Rantanen
Jäsenkirjuri: Jukka Rantanen

Koukkaus

SF-Caravan Kanta-Häme ry:n jäsenlehti

Päätoimittaja: Seppo Mikkonen
Aineistoa seuraavaan lehteen voi lähettää sähköpostilla:
smikkonen2@gmail.com
Kannen kuva: Tiia Väike

Tulevia tapahtumia Tilkunpellossa
HÄMYN karaokefinaali 17.-19.8.2018.
Lisää tapahtumatietoja lehden takasivulla.


Puheenjohtajan
terveisiä
Viime Koukkauksen ilmestymisen jälkeen on ehditty pitää niin yhdistyksen syys- kuin kevätkokouskin.
Syyskokouksessa erovuoroiset Osmo Eloranta,
Tuula Järvinen ja Raimo Järvinen valittiin uudelleen ja lisäksi hallitukseen saatiin uutena jäsenenä Mika Wallin. Rahastonhoitajaksi valittiin
Mari Syrjälä. Samassa kokouksessa toiminnantarkastajien tilalle valittiin tilintarkastajat. Lisäksi
yhdistyksen säännöt päivitettiin vastaamaan liiton
mallisääntöjä.
Kevätkokouksessa voitiin todeta yhdistyksen
tehneen mukavasti positiivisen taloudellisen tuloksen.
Puskuria talouspuolelle tarvitaankin, kun katsotaan
lähitulevaisuuteen. Tilkunpellon talkooviikonloppuna vierailulla alueellamme kävivät apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja kaavoitusinsinööri
Arto Remes. Vierailu sai aikaan liikettä kaavamuutosasiassa ja näyttää vahvasti siltä, että uuden päärakennuksen suunnitteluvaihe voi alkaa. Aloitus rakentamiselle voisi olla jo vuoden 2019 puolella.
Sitä ennen pienempiä remontteja on jo tehty ja hyvin todennäköisesti tullaan/joudutaan tekemään lisääkin. Saunatilojen lattiat saivat uuden pinnan, pannuhuonetta päivitettiin ym. Kaikkea ei kerralla voida
tehdä, mutta hiljaa hyvä tulee.
Talkooviikonloppuna tapahtui muutakin. Tuli kesä. Lauantaina varsinkin aamupäivästä vielä hytistiin
mutta sunnuntaiaamuna pääskyset lensi taivaalla ja oli melkein shortsikeli. Tästä se taas lähtee. Muistakaa isännät mainostaa myös yhteistoiminta-alueitamme, Hämy -rallin ja Huippujen passien muodossa.
Jukka Rantanen



Kausipaikkalaisten kevätkokous pidettiin Saunatuvan edustalla. Osanottajia alkoi kerääntyä lämpimään
auringonpaisteeseen hyvissä ajoin ennen aloitusta.

Kausipaikkalaiset kokoustivat
kauniissa kevätsäässä
Tilkunpellon kausipaikkalaisten kevätkokouksessa keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja tuuletettiin tuntoja mieltä askarruttavista kysymyksistä. Kaikkia liikuttava seikka oli viikkoa aikaisemmin tullut suruviesti: Reino (Reiska) Rokkila oli kuollut. Hänen muistoaan kunnioitettiin hiljaisella hetkellä. Rokkila
vaikutti aikanaan ratkaisevasti alueen syntyyn ja oli vuosien varrella monessa kohtaa mukana viemässä
asioita eteenpäin.
Kausipaikkalaisten kevätkokouksessa puhetta johti Osmo Eloranta. Sihteerinä toimi Marjo Rantanen.
Kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastavat Kirsi Ågren ja Tanja Viinikka. Mahdollisiin äänestyksiin
varauduttiin valitsemalla ääntenlaskijoiksi Tapani Jauhiainen ja Raimo Holmgren.
Kahdeksan uutta kausipaikkalaista
Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja sen tuloksena todettiin edustettuna olevan 49 kausipaikkaa. Tilkunpellossa on yhteensä 96 kausipaikkaa.
Tilkunpeltotoimikunnan terveiset kokoukselle esitti Marjo Rantanen. Hän totesi edellisenä päivänä pidettyjen talkoiden sujuneen suunnitellulla tavalla. Lähes kaikki työlistalla olleet asiat tulivat hoidetuiksi.
Alueelle oli neljä vapaata kausipaikkaa ja kausipaikkajonossa kolme asiakasta. Vuoden aikana alueelle
oli tullut kahdeksan uutta kausipaikkalaista ja samaan aikaan pois oli siirtynyt 12.
Kesäksi haetaan alueelle siivoojaa, joka olisi työssä viitenä päivänä viikossa. Maanantai ja tiistai olisi

vat siivoojan vapaapäiviä. Tehtävään oli ilmoittautunut kaksi hakijaa.
Kesäksi alueelle on tilattu Hämeen Sanomat.
Juhannuksesta alkaen järjestetään viikonloppuisin
kuljetus Tuulosen kauppakeskukseen.
Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Rantanen
kiitti talkoisiin osallistuneita ja sanoi talkoiden jatkuvat myöhemmin kesällä maalauksen merkeissä.
Puheenjohtaja muistutti viikko- ja viikonloppuisäntiä alueen siistinä pitämisen tärkeydestä. Myös jokaisen alueen palvelujen käyttäjän on huolehdittava
omalta osaltaan jälkiensä siistimisestä.
Yöpymiset vähenivät
Alueen yöpymistilasto viime vuodelta osoittaa, että
alueen käyttö oli vähäisempää kuin vuonna 2016.
Yöpymisvuorokaudet vähenivät 117:lla ja yöpyjiä
oli 2259 edellisvuotta vähemmän. Tämän vuoden
kahden ensimmäisen kuukauden käyttäjämäärät
ovat puolestaan lisääntyneet viime vuoteen verraten. Tammikuussa yöpymisvuorokausia oli 287
(viime vuonna 243) Helmikuussa yöpymisvuorokausia oli 353 (215).
Tässä yhteydessä kausipaikkalaisia muistutettiin yöpymistilastointilomakkeen säännöllisen täyttämisen ja palauttamisen tärkeydestä. Lomake on
palautettava kolmen kuukauden välein toimistossa
olevaan palautelaatikkoon.

Kausipaikkalaisten kevätkokouksessa syntyi keskustelua mm. akkukäyttöisen sähköpotkulaudan tai
sähköavusteisen polkupyörän hankkimisesta kesäisäntien käyttöön. Potkulautaa oli mahdollisuus kokeilla kokouspaikalla. Jari Seppälän ajopeliä testasi ensimmäisenä Veli Laitinen.

Kaavahanke etenee
Juha-Matti Sirnelä selvitti tekeillä olevan ranta-asemakaavan nykyvaihetta. Kaava-asiaan on tullut vauh-



tia, kun Hämeenlinnan kaupungin johtoon alettiin
pitää yhteyttä. Osoituksena kaupungin kiinnostuksesta aluetta kohtaan apulaiskaupunginjohtaja Juha
Isosuo kävi tutustumassa Tilkunpeltoon talkooviikonloppuna. Tilkunpelto on Hämeenlinnan ainoa
yleisessä käytössä oleva leirintäalue.
Jo perinteeksi on muodostunut Vuoden Tilkunpeltolainen – äänestys. Tällä kertaa eniten kausipaikkalaisten ääniä sai Juha-Pekka Kurki. Vuoden Vaunukunnaksi äänestettiin Aki ja Mari Syrjälä. Osmo Eloranta ja Marjo Rantanen luovuttivat
pokaalit ja kukkakimput äänestyksessä eniten ääniä
saaneille.
Palaverin lopuksi kysyttiin kausipaikkalaisten
mieliä mahdollisesti painavista asioista. Perjantain
saunavuoroihin päätettiin lisätä tunti saunomisaikaa. Tarvikehankinnoista vastaavaa henkilöä ei ole
saatu asioita hoitamaan. Keskustelua syntyi sähköavusteisen polkupyörän tai akkutoimisen potkulaudan hankkimisesta kesäisäntien käyttöön. Hanke
vaikutti jäävän vielä ajatusasteelle. Kulkupeleistä
pyydetään kuitenkin tarjouksia niitä myyvistä liik- Marjo Rantanen ojensi kukat ja pokaalin ”Juhikselle”, joka äänestettiin Vuoden Tilkunpeltolaiseksi.
keistä.
Teksti ja kuvat :Seppo Mikkonen

Aki ja Mari Syrjälä ovat Tilkunpellon Vuoden vaunukunta. Kukat ja pokaalin heille ojensi Marjo Rantanen.


Kesälomalle kotimaahan
Karavaanari on kotimaanmatkailun
suurkuluttaja. Kesällä, juhannuksesta
elokuun puoliväliin, lähes kaikki matkailuajoneuvomme ovat liikkeellä kotimaan kohteissa, kaupungeissa, kylissä,
nähtävyyksissä ja tapahtumissa. Aktiivinen kotimaan matkailu tekee hyvää
kansantaloudellisesti. On järkevämpää
suunnata kulutus kotimaahan, kuin viedä lomarahojaan ulkomaille.
Karavaanimatkailu on ympäristöystävällinen matkailumuoto. Vaikka käytämme polttonesteitä ajoneuvojemme
tarpeisiin, on matkailuajoneuvoharrastuksemme tieliikenteen ympäristölle
aiheuttama kuormitus pientä verrattuna
esimerkiksi yhä kasvavan lentoliikenteen päästöihin. Lentomatkailu kiihdyttää maailman ilmaston muutosta
tuhoisaa tahtia. Autoja ja tieliikennettä
kontrolloidaan tiukasti; päästönormeja,
ympäristömaksuja ja veronkiristyksiä
osataan ohjata autoilijalle enemmän
kuin tarvittaisiin. Lentomatkustajina
ollessamme saamme saastuttaa miten
haluamme. Kotimaassa matkailu on
siis merkittävä teko ja kannanotto myös ympäristön puolesta.
Leirintäalue on ja voi olla tärkeä vetovoimatekijä paikkakunnalleen. Tällä hetkellä SFC-Tilkunpelto on ainoa virallinen leirintäalue koko Hämeenlinnassa. Alueen merkitys lähiseudulleen on suuri. Suurimpia hyötyjiä karavaanareista lienee Tuulosen kauppakeskus monine putiikkeineen. Valtaosa leirintämatkailijoiden
rahankäytöstä kohdistuu leirintäalueen ulkopuolelle. Karavaanari on hyötyliikkuja; erityisen tärkeää on,
että karavaanarin reissurahasto leviää moneen kohteeseen.
Viime vuonna tutkimme yhteistyössä Suomen Leirintäalueyhdistyksen kanssa leirintämatkailun rahankäyttöä. Tulos oli hämmästyttävä; leirintämatkaileva seurue jättää lomakaudellaan 235 euroa yöpymispaikkakunnalleen. Leirintämatkailun aikaan saamat verotulot olivat viime vuonna yli 71 miljoonaa euroa.
Leirintämatkailu työllistää 2520 henkilötyövuotta. Tutkittu fakta on kiistatonta. Jokaisen merkittävänä
matkailupaikkakuntana itseään pitävän kaupungin ja seutukunnan tulisi panostaa matkailuajoneuvoilla
liikkuvien palveluihin, leirintäalueisiin, matkaparkkeihin ja muihin yöpymismahdollisuuksiin.
Kotimaa tarjoaa myös edullisuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäksi aitoja, laadukkaita ja ikimuistettavia matkailuelämyksiä. Syitä tutustua rakkaaseen kotimaahamme itsenäisyyden juhlavuoden jälkeenkin
on useita. Otetaanpa jokainen tämän kesän ohjelmaamme joku uusi, aiemmin kokematon nähtävyys, harrastus, tapahtuma tai elämys. Tavataan syksyllä henkisesti virkeänä ja kokemuksellisesti rikkaampana.
Timo Piilonen
Kirjoittaja on SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja


Taas talkoiltiin

Tilkumnpellon kevättalkoissa oli miesten ja naisten työpanoksen lisäksi paljon kysyntää erilaisilla koneilla
ja laitteilla. Esimerkiksi traktori, peräkärry, painepesuri ja halkaisukone olivat ahkerassa käytössä.



Aluetta esiteltiin apulaiskaupunginjohtajalle

Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo kävi tutustumassa kaupungin ainoaan yleiseen leirintäalueeseen. Tilkunpellon portilla vierasta vastaanottamassa olivat mm. Jorma Suoranta, Kari Vikman,
Osmo Eloranta ja Jukka Rantanen.
Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo oli huomattavan vaikuttunut näkemästään vieraillessaan Tilkunpellon leirintäalueella. Isosuo kutsuttiin tutustumaan alueeseen, koska Tilkunpellon arveltiin
olevan kaupungin johdossa melko tuntematon kohde. Vierailun aikana esiteltiin apulaiskaupunginjohtajalle alueen kehittämis- ja laajennushankkeita ja niiden vaatimia kaava-asioita.
- Enpä tiennyt, että täällä on kaupungin ainoa toimiva yleinen leirintäalue. Olen todella vaikuttunut
siitä, että näin hyvin hoidettu ja tasokas matkailukohde kuuluu kaupungin palveluvalikoimaan. Tämä täydentää hienosti kaupungin tarjontaa leirintämatkailijoille, Isosuo sanoi.
Ainoa yleinen leirintäalue
Lammin perinteikkäässä Mulkolan kylässä sijaitseva Tilkunpelto on SF-Caravan Kanta-Häme ry:n omistuksessa. Se on asemaltaan SFC-alue, joka palvelee valtakunnallisen SF-Caravan ry:n jäseniä. Alueelle
ovat sen lisäksi tervetulleita majoittumaan myös yhdistykseen kuulumattomat leirintämatkailijat.
Tilkunpelto on ainoa yleisessä käytössä oleva leirintäalue Hämeenlinnassa. Pääasiassa aluetta käyttävät
kausipaikalle majoittuneet yhdistyksen jäsenperheet. Lisääntyvässä määrin majoittujien joukossa on myös
muita matkailuajoneuvoilla liikkuvia ja telttailevia matkailijoita.
Kaavoitukseen tuli vauhtia
Tilkunpellossa on jo muutaman vuoden ollut ongelmia saada suunniteltu ranta-asemakaavahanke etenemään kaupungin kaavoitusosastolla. Yhteydenpito kaupungin johtoportaaseen johti siihen, että apulaiskaupunginjohtaja tuli tutustumaan alueeseen. Siitä seurasi myös, että alueen kaavoitushanke eteni ratkaisevasti kaupungilta saadun virallisen kaavoituspäätöksen muodossa.
Tilkunpellon ranta-asemakaavaa laatinut maanmittausinsinööri Arto Remes Ympäristönsuunnittelu
Oy:n Hämeenlinnan toimipisteestä sanoi, että kaavoituspäätöksen saamisen jälkeen kaava on toteutuskel

poinen noin vuoden kuluttua.
SF-Caravan Kanta-Häme ry:n puheenjohtaja Jukka Rantanen ilahtui, kun tieto apulaiskaupunginjohtajan vierailusta saatiin.
- Yhtä suuri ilonaihe oli, kun saimme
kaupungilta tiedon kaavoituspäätöksestä.
Asiat nytkähtivät aimo askeleen eteenpäin.
Tänään saimme myös kaavan laatijalta tietoa hankkeen etenemisaikataulusta. Voimme nyt aikatauluttaa omaa toimintaamme ja
päätöksentekoa hankkeen viemiseksi eteenpäin, Rantanen kertoi.
Kyseisessä ranta-asemakaavassa Tilkunpeltoon haetaan mm. lisää rakennusoikeutta.
Teksti ja kuvat:
Seppo Mikkonen

Tilkunpellon ranta-asemakaavaa ovat vieneet eteenpäin maanmittausinsinööri Arto
Remes ja Juha-Matti Sirnelä.

Vaunusauna kiinnosti apulaiskaupunginjohtajaa.
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Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuolle esiteltiin
mm. konehalli, sauna ja ”prinsessavessa”.
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Kevätkokouksen asiapapereita tutkittiin tarkasti Tilkuntuvassa.

Yhdistyksen kevätkokous Tilkunpellossa:

Yhdistyksen 46. toimintavuosi
käsiteltiin loppuun

Vuosi 2017 oli SF-Caravan Kanta-Häme ry:n 46. toimintavuosi. Se oli yhdistyksen talouden kannalta plusmerkkinen; toiminnan tulojen ja menojen yhteenvedon jälkeen viivan alle jäi 34 979,12 euroa. Toisaalta
yhdistyksen jäsenmäärä väheni kymmenellä henkilöllä. Uusia jäseniä yhdistykseen hyväksyttiin 154, jäsenyyden lopetti 164 jäsentä. Vuoden 2017 lopussa yhdistyksellä oli 1541 jäsentä.
Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi viime vuoden tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Ne esiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa Tilkunpellossa 21.4.2018.
Kevätkokouksessa oli paikalla 31 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Vilkman ja sihteerinä Marjo Rantanen.
Kokouksessa esitellyn toimintakertomuksen mukaan yhdistyksen hallitus on toiminut aktiivisesti. Vuoden aikana hallitus kokoontui 11 kertaa.
Hallituksen jäsenenä ollut Arvi Hasila kuoli kesäkuussa. Lokakuussa Tilkunpellon alueisäntä Osmo
Eloranta jätti alueisännän tehtävät. Tilkunpelto-toimikunta otti alueisännän tehtävät hoitoonsa.
SF-Caravan ry:n liittokokouksessa yhdistyksen edustajana oli puheenjohtaja Jukka Rantanen. SFCaravan ry:n leirintä- ja turvatoimikunnan puheenjohtajana on toiminut yhdistyksemme jäsen Markku
Vänskä.
Caravan Huiput –yhtymässä ja Hämeen yhteistyötoimikunnassa (HÄMYT) yhdistystämme on edusta12

nut Jyrki Nikkanen. Caravan Huippujen rahastonhoitajana on toiminut Tuula Järvinen.

Tapahtumarikas vuosi
Yhdistys järjesti viime vuonna 18 erilaista tapahtumaa. Suurin osa tapahtumista toteutettiin yhdistyksen
omalla leirintäalueella Tilkunpellossa. Alueen ylläpidosta ja kehittämisestä on huolehtinut Tilkunpeltotoimikunta. Toimikunnan lisäksi alueen koneista ja laitteista on vastannut Erkki Suikkari, Juha-Matti
Sirnelä on toiminut rakennusteknisenä asiantuntijana ja Reino Lehtonen on hoitanut sähköasioita kesäkuuhun asti.
Tilkunpellossa on 97 matkailuajoneuvojen kausipaikkaa. Näiden lisäksi ns. vieraspaikkoja on noin 50.
Kaikille paikoille on sähköliittymät. Lisäksi alueella on joitakin säilytyspaikkoja talvikaudelle.

Talkoohenki elää
Viime vuoden aikana Tilkunpellossa on toteutettu pääosin talkootyönä mm. seuraavat hankkeet:
 Uusittiin wc/suihkurakennuksen ulko-ovet.
 Pidettiin maalaustalkoot. Uuden ulkomaalauksen saivat sauna, liiteri, kota, kylmävarasto, puucee
ja wc/suihkurakennus.
 Uusittiin kylmä- ja lämminvesiputkia.
 Vallattu suolta lisäaluetta.
 Uusittu salaojan pumppu.
 Hankittu käytetty traktori, jossa on etukauhat ja säädettävä perälevy.
 Hankittu päivitetty versio kirjanpito-ohjelmaan.
 Hankittu traktorille 6 tonnin peräkärry.
 Hankittu uusi pelikonsoli Tilkuntupaan.

Kuvassa vasemmalla kokouksen sihteerinä toiminut Marjo Rantanen vieressään kokouksen vetäjä Kari
Vilkman. Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Rantanen avasi kokouksen. Viime vuonna rahastonhoitajana
toiminut Tuula Järvinen esitteli tilinpäätöksen.
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Alueen käyttö väheni
Yöpymiset Tikunpellossa vähenivät vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilövuorokausissa
vähennys vuoteen 2016 verrattuna oli 10,2 prosenttia. Viime vuonna henkilövuorokausia kirjattiin 23 290
(vuonna 2016 luku oli 25 945). Yöpymisvuorokausia oli 10 799 (11 916) ja henkilöitä alueella yöpyi 7543
(10 417).

Talous kunnossa
Yhdistyksen tilinpäätöksen tärkeimpiä tunnuslukuja ovat mm. tilikauden voitto 34 979,12 euroa, tehdyt
poistot 10 229 euroa, taseen loppusumma 261 377,33 sekä korkotuotot 120,55 euroa ja korkomenot 91,67
euroa. Viime vuoden aikana yhdistys ei ottanut uutta lainaa.
Toimintakertomuksen päätössanoiksi hallitus on kirjannut, että vuoden lopussa yhdistyksen talous oli
edelleen vakaa ja vuoden aikana maksuvalmius pystyttiin pitämään hyvänä.
Kokoukselle esitettiin toiminnantarkastuskertomus viime vuodelta. Sen mukaan taloutta ja toimintaa on
hoidettu lain ja asetusten edellyttämällä hyvällä tavalla, eikä huomautettavaa ollut. Kevätkokous vahvisti
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017. Samalla myönnettiin vastuuvapaus viime vuoden
tilinpidosta ja toiminnasta hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Lopuksi kokouksessa kuultiin tulossa olevasta saunan puku- ja pesuhuoneen lattiaremontista. Lattioiden liukkautta pyritään vähentämään ja samalla parannellaan pesuhuoneen lattian kallistuksia. Korjaukset
tehdään Vapun jälkeen.
Teksti ja kuvat: Seppo Mikkonen

Pyydysmerkkejä
Kukkakimarasta

entinen mies palattuaan ränsistyneen näköisenä viikon ”kalastusreissulta” ja löi pöytään parikiloisen
torilta ostetun kirjolohen.
No, kaikella on aikansa. Ja nyt viimeistään on
Veli Laitinen onnistui jallittamaan keväällä hau- aika hankkia uusia pyydysmekkejä Teurojärvessä
kimamman katiskaan. Mitähän tuo nyt oli... jotain pidettäviin katiskoihin ja verkkoihin.
seitsemisen kiloa suunnilleen.
Tänä keväänä niitä saa mm. Kukkakimara -ni”Kyllähän näitä saisi, kun ehtis olemaan”, sanoi misestä kukkakaupasta kauppakeskus Tuulosesta.
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Talven
muistelua
Tilkkarin Talviriehan ajankohta helmikuussa osui parhaisiin pakkaskeleihin. Myös
aurinko antoi valoaan talvipäivän tapahtumaan. Hankijalkapalloa,
parihiihtoa,
mäenlaskua, pilkkimistä ja
reipasta ulkoilua harrastettiin
innokkaasti.

Tapahtumia kuvasi Tiia Väike
Lisää seuraavalla sivulla
15

Ulkona ruokailu on yksi talvitapahtuman parhaita ohjelmanumeroita.
Makkaragrillillä
paistui
monta lenkinpätkää ja hyvin
ne maistuivatkin.
Talviriehan leikkimielisiin
kilpailuihin osallistuivat niin
lapset kuin aikuisetkin.
Päivän päätteeksi parhaita
palkittiin, kuten alhaalla olevasta kuvasta voimme päätellä.

Kuvat:
Tiia Väike

16

Vauhdikasta menoa vanhoilla autoilla

Tammikuun lopulla nähtiin Tilkunpellon leirintäalueen sivuuttavalla tiellä reipasta autoilua, kun Historic
Rally Trophy 2018 -osakilpailu oli käynnissä. Kilpailuun otti osaa toistasataa ajokkia, joten pärinää riitti
useaksi tunniksi.
Historic Rally Trophy on vanhoilla nostalgisilla ralliautoilla ajettava rallisarja. Historic-ralliautoiksi hyväksytään tällä hetkellä ennen vuotta 1991 luokitellut autot. Sarjassa ajetaan vuosittain 5-6 osakilpailua.
Tänä vuonna sarjassa ajetaan viela kolme osakilpailua. Tulevina kilpailupaikkoina ovat Orimattila, Espoo
ja Urjala.
Lisätietoja: www. historicrallyclubfinland.fi
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Taksikyydillä Tuulosen kauppakeskukseen

Kauppakeskus Tuulosen viereisellä niityllä on nähtävänä kaksi lentokonetta. Kuvassa on toinen näytillä
olevista, venäläinen suihkuhävittäjä.
Tänä kesänä järjestetään taas maksuttomia kuljetuksia Tilkunpellosta Kauppakeskus Tuuloseen. Toiminta aloitetaan Juhannuksena, ensimmäinen kuljetus on lauantaina 23.6. Seuraavat päivät ovat lauantait 30.6. / 7.7. / 14.7. / 21.7. ja 28.7.
Lähdöt Tilkunpellosta tapahtuvat kello 10.30 ja 11.00. Takaisin pääsee kello 12.30 ja 13.00.
Kuljetus on maksuton ja siitä huolehtii Taksipalvelu Mutta Oy.

Nostalgiaa
menneiltä
vuosilta
Teiden nimiä Tilkunpellossa on muutettu. Esimerkiksi Mäkitietä ei enää ole. Nimeksi on muuttunut
Tilkunkehä.
Menneitä aikoja voi kuitenkiin muistella vaikka
nimikoidulla liivillä, kuten oheisessa kuvassa. Vielä viime vuonna tuo liivi kertoi oleellisen kantajastaan.
Liivinkantajan kuvasi Kalevi Rovio.
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Pöpöille juhlat?

Mitä mietin...

Kausipaikkalaisten kokouksessa nousi esille outo ongelma. Kaikki isäntävuorojen tekijät eivät olekaan
siivonneet vessoja kunnolla. Pohdittavaksi nousi siivoojan palkkaaminen, jolloin kausipaikan hinta nousisi
150 - 200 euroa vuodessa.
Isäntien tehtäviin kuuluu myös siivota vessat kunnolla. Tarkoittaa, että pöntötkin pestään. Pöpöjen juhlat torpataan.
Jos haluamme pitää paikkaa Tilkunpellossa, haluammeko maksaa paikasta enemmän? Vai haluaako
jokainen kausipaikan haltija edullisemman hinnan? Se edellyttää myös vessojen kunnollista siivousta ja
desinfiointia jokaisella isäntävuorolla.
Yhdellä isäntävuorollamme alueella oli norovirusta. Silloin desinfioimme useita kertoja päivässä sekä
pöntöt että lavuaarit sekä ovenkahvat ja hanat. Ei syntynyt norolle isoa juhlaa.
Nyt on siivousvastaavamme joutunut korjailemaan isäntien jälkiä. Se ei suinkaan ole tarkoitus, koska
”Maakella” on alueella siivousvastaavan muita töitä ihan riittämiin.
Riemastuin suuresti alkukeväällä, kun bongasin listat pesu- ja wc-tiloissa. Niihin kuitataan, kun on
siivottu ja desinfioitu. Mutta on myös kuulunut rutioita, että olisi liian siistiä Tilkunpellossa? Kaikki eivät
viihdy siistissä?
Pöpöille ei kuitenkaan kannata sallia alueella edes pientä juhlaa, etteivät mahdolliset mahataudit kierrä
Tilkunpellossa. Lisäksi, Tilkunpellon luokitus Vankkurihymiö-alueena edellyttää kunnollista tasoa myös
siivoukselta jokaisella isäntävuorolla.
Tilkunpeltomme on hyvin hoidettu, siisti alue. Kun jokainen isäntävuorolainen vielä skarppaa vessasiivouksessa, se on liki täydellinen rentoutumiskeidas.
MirjaP

Hymy on herkässä puhtaassa vessassa.
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Tilkunpelto ja muut Caravan Huiput – alueet
Caravan Huiput -alueilla on pidetty huolta siitä, että palvelutaso vastaa tämän päivän matkailijan vaatimuksia. Huoltorakennuksissa on hyvän perusvarustelun lisäksi mahdollisuus koneelliseen pyykinpesuun
ja niiden kuivatukseen.
Lapsille alueet tarjoavat mielenkiintoisia leikkipaikkoja. Myös ympäristöstä löytyy kiinnostavia käyntikohteita alueen oman tarjonnan lisäksi.
Etualueet: vuonna 2017
Etuniemi (SF-Caravan Sisä-Savo ry)
Kalajärvi (SF-Caravan Seinäjoen seutu ry)
Kesäniemi (SF-Caravan Turku ry)
Krapuranta (SF-Caravan Loimaan Seutu ry)
Kuturanta (SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry)
Lukkuhaka (SF-Caravan Pohjanmaa ry)
Leininranta (SF-Caravan Kaakkois-Häme ry)
Maisansalo (SF-Caravan Pirkanmaa ry)

Mussalo (SF-Caravan Masku ja Ympäristökunnat ry)
Rairanta (SF-Caravan Vakka-Suomi ry)
Rekiniemi (SF-Caravan Pielisen-Karja ry)
Sexsjö (SF-Caravan Pietarsaarenseutu ry)
Tilkunpelto (SF-Caravan Kanta-Häme ry)
Vankkurimännikkö (SF-Caravan Pirkanmaa ry)
Rantasarka (SF-Caravan Oulun seutu ry)
Lohenpyrstö (Lohenpyrstö ry)

Etupassilla yövyt joka kuudennen yön ilmaiseksi. Kerää viisi yöpymisleimaa yhdeltä tai useammalta
Caravan Huiput-alueelta ja saat kuudennen yöpymisen veloituksetta. Etukortti on voimassa 1 vuoden kortin ensimmäisestä päivämäärästä.
Lisätietoja www.caravanhuiput.fi

Kilpailu on jo loppusuoralla. Kilpapasseja voi palauttaa SFC-alueiden isännille, esim. Tilkunpellossa. Kilpailuaika on 1.1.2018 – 31.12.2018 ja tänä
aikana Hämyrallin tarkoituksena on kerätä
seitsemältä (7) eri Hämy-alueelta leima, isännän
kuittaus tai maksukuitti yövytystä yöstä.
Seuraavat alueet ovat mukana Hämyrallissa:

SF-C Forssan seutu ry:
SF-C Kerava ry
SF-C Kanta-Häme ry:
SF-C Lahden seutu ry:
SF-C Pirkanmaa ry:
SF-C Valkeakosken seutu ry:
SF-C Kaakkois-Häme ry:
SF-C Ydin - Häme ry:
SF-C Länsi-Päijänne ry:

SFC Majamäki
SFC Kangaslampi
SFC Tilkunpelto
SFC Vuorenmäki
SFC Vankkurimännikkö
SFC Maisansalo
SFC Hakalanranta
SFC Leininranta
SFC Hämeenhelmi
SFC Mylly-mäkelä

Haapasillantie 64, Tammela
Alhaistentie 77, Nastola
Mulkolantie 330, Hämeenlinna
Salmelantie 178, Orimattila
Lakarintie 178, Virrat
Kuterintie 34, Tampere
Hakalanranta 51, Valkeakoski
Siestantie 85, Kausala
Leppäkoskentie 788, Janakkala
Mylly-Mäkeläntie 14, Arrakoski

Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera viimeiseksi yöpymäsi Hämy-alueen
isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämy-edustajalle.
Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä yöstä palauttaneiden kesken
arvotaan 1000 € pääpalkinto vuoden 2019 Hämy-edustajien ensimmäisessä kokouksessa.
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Automaattinen kaasupullon vaihtaja on kätevä lisävaruste matkailuajoneuvoon. Kun toinen pullo tyhjenee, alkaa kaasu virrata toisesta pullosta. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että kaasua on pullossa.
Ikävä tilanne on edessä silloin, kun muistaa kaasua olevan vaihtopullossa, joka onkin tyhjä. Kahden
tyhjän pullon kanssa olo on yhtä kiusallista, kuin yhden tyhjän pullon kanssa.

Koiralenkki sumuisena aamuna pellon laidassa Tilkunpellossa.
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Uusi jäsenetu:

Kaksi yhden hinnalla Tankavaaran kultamuseoon
SF-Caravan ry:llä on useita etua myöntäviä kumppaneita ympäri Suomen. Uusimpiin jäsenetukohteisiin kuuluu Tankavaaran Kultamuseo Sodankylässä. Kultamuseoon pääsee tutustumaan kaksi
yhden hinnalla SF-Caravanin jäsenkorttia näyttämällä (pääsylippu 12 euroa).
Tankavaaran Kultamuseo on elämyskeskus, jossa
vierailija saa tietoa Suomen ja koko maailman kultahistoriasta. Siellä voi kokea myös itse kultaryntäyksen aiheuttaman kultakuumeen vaskatessaan
ensimmäiset kultahippunsa kultahuuhtomoilla.
Museon yhteydessä sijaitseva Tankavaaran Kultakylä on Lapin kullankaivajien perustama, Lapin
kullankaivukulttuurin esittelijä ja yksi tunnetuimpia Lapin matkailunähtävyyksiä majoitus ja ravintolapalveluineen.
Kultamuseossa on useita erilaisia ohjelmoituja tapahtumia ja kohteeseen tutustumista. Esimerkiksi
vaskoolinkäytön oppitunti tarjoaa alkeet kullanhuuhtojan uraa suunnittelevalle. Opas neuvoo Kultamuseon huuhdonta-altaalla, kuinka harjaannut
käyttämään kullanetsintälaitetta nimeltään vaskooli. Samalla kun koet itse miten kulta jää painavimpana pannun pohjalle, kuulet legendaarisia tarinoita kultakentiltä. Lopuksi huuhdontasaalis kerätään talteen ja olet hipun verran rikkaampi kuin tänne tullessasi.
Museo avoinna kesäisin joka päivä klo 10–18 ja talvisin ma-pe 10–16, la 12–16 . Lisätietoja: www.kultamuseo.fi, puh. 016 626 158.
Paikkakunnittain listatut jäsenetuliikkeet löydät karavaanarit.fi -sivustolta.

Opasteita
uusittu
Tilkunpellon opasteita on uusittu kokonaan uudenlaisella rakenteella. Viesti on
kaiverrettu viittoihin ja maalattu valkoiseksi.
Uudet opasteet ovat selkeitä ja helposti
luettavia.
Hieno oivallus ja hyvä toteutus!
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AJOTAITOTAPAHTUMA 8.-10.6.2018

Perjantai 8.6.
Klo
Klo
Klo
Klo

16.30
17.30
18.45
20.30

-

17.30
18.30
20.15
22.00

Naisten sauna
Miesten sauna
Naisten sauna
Miesten sauna

Lauantai 9.6.
Klo 10.00 – 13.00
				
				
				
				

Merkkisuorituksia / Ajoharjoittelua
Paikka: Hasilan hallin edusta, Syrjäntaustantie 8, Lammi
Kalusto: Rinta- Jouppi Lahti, matkailuvaunu + auto ja
matkailuauto
Osallistujien kesken arvotaan vaunusaunalippu!

Klo 10.00 – 11.00
Klo 13.00 			
				
Klo 17.00 			

Lasten ajotaitorata alueen hallin edustalla
Sunlight & House Oy esittelee aurinkopaneeleita
matkailuajoneuvoissa saunatuvan edustalla
Ajotaitomerkkien jako Tilkuntuvalla

Klo
Klo
Klo
Klo

Naisten sauna
Miesten sauna
Karaokea ladolla
Hiljaisuus

17.45
19.30
21.15
01.15

– 19.15
– 21.00
– 01.00
			

Sunnuntai 10.6.
Omatoimista oleskelua
Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudestaan!

Tarjous! -15% aurinkopaneelipaketeista asennettuna!
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TAPAHTUMAT JA TREFFIT
9.6. Ajotaitotapahtuma
22.-24.6. Juhannustreffit
14.7. SF-Caravan Kanta-Häme ry
Karaokekarsinta
20.-22.7. Lastentapahtuma
17.-19.8.Hämyt karaokefinaali
24.-26.8. Rosvopaistitreffit
21.-23.9. Valo ja turvallisuustreffit
6.-7.10. Syystalkoot ja kausipaikkalaisten
syyskokous
? Yhdistyksen pikkujoulut
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