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Tulevia tapahtumia Tilkunpellossa
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Uusi puheenjohtaja myy
teknologiaa ja harrastaa kalastusta
Jukka Rantanen valittiin SF-Caravan Kanta-Häme ry:n puheejohtajaksi yhdistyksen vuosikokouksessa viime syksynä.
Hän on harrastanut vaunumatkailua vuodesta 2008 lähtien ja tullut Tilkunpeltoon kausipaikalle 2014.
Allaolevassa jutussa hän esittelee meille itsensä.

Tervehdys Karavaanarit!
Vuoden vaihteessa aloitin teidän uutena puheenjohtajananne, joten pieni esittely lienee paikallaan.
Olen 51-vuotias riihimäkeläinen. Perheeseeni
kuuluu vaimo ja kaksi aikuista tytärtä sekä pari
koiraa. Lastenlapsiakin on ehtinyt siunaantua; kolme tyttöä sekä yksi poika.
Töissä olen kansainvälisessä teknologiateollisuuden alan yrityksessä, myynnin ja projektin hoidon tehtävissä.
Ensimmäinen vaunu tuli hankittua 2008 eikä
harrastus ole osoittanut rauhoittumisen merkkejä.
Muita harrastuksiani ovat kalastus, pyöräily sekä
talvella reikäpallon perässä juokseminen, eli säbän
peluu. Mitä nyt enää luut antavat myöten. Kausipaikalla Tilkunpellossa olemme vaimoni Marjon
kanssa viihtyneet vuodesta 2014. Sieltä meidät
löytää Suotieltä.

Jukka Rantanen on yhdistyksen uusi
puheenjohtaja

Jäseniä yhdistyksessämme on paljon eivätkä
kaikki tietenkään voi eikä halua olla kausipaikalla
Tilkkarissa. Myös teiltä olisi mukava saada yhteydenottoja, vinkkejä, ideoita miten voisimme yhdessä
kehittää yhdistyksemme toimintaa.
Ollaan yhteyksissä.
Jukka



Puheenjohtajan
terveisiä
Tulihan se lopultakin – kesä!
Kesä on kaiketi lopultakin koittamassa vaihtelevan kevään jälkeen. Kalustoa pestään ja kiillotellaan valmiiksi uutta kautta varten. Kannetaan tänä Suomen juhlavuotena kortemme kekoon ja
matkaillaan kotimaassa. Näin omalta osaltamme tuemme Suomen taloutta ja vielä mitä mukavimmalla tavalla.
Talouden piristyminen näkyy yhä selvemmin työelämässä ja näin vuoden alusta aloittaneena puheenjohtajana työn ja harrastustoiminnan yhteen sovittaminen tuottaa aina välillä haasteita.
Huonoa omaatuntoa potiessa pitää välillä itseä muistuttaa että kyseessä on harrastus. Tosin työviikon päätteeksi kun pääsee vaunulle ja saa rupatella tuttujen sekä tuntemattomien karavaanareitten
kanssa, on kuin eri ihminen ja virtaa taas riittää. Karavaanari kun on jostain syystä yleensä aina
hyvällä tuulella. Olisiko se harrastuksesta johtuva taudin näkyvä oire. Tiedä häntä, mutta ei se
ainakaan itseäni haittaa, että on mukavaa.
Liittokokouksessa tullaan valitsemaan kattojärjestöllemme uusi puheenjohtaja. Tätä kirjoittaessa on lähtö Lappeenrannan reissuun vasta edessä. Mielenkiinnolla odotan mitä tulevaisuus tuo
siltä saralta tullessaan. Tällä hetkellä tuntuu että pientä parsimista Liiton ja yhdistysten väleissä on
uudella puheenjohtajalla hallituksineen edessä.
Myös yhdistyksessämme ja alueellamme on henkilövaihdoksia edessä. Ainakin uutta alueisäntää olisi syksyllä haussa. Elorannan Osku on 10 vuotta tuota tehtävää mallikkaasti hoitanut ja
varmasti huilivuoronsa ansainnut.
Kesällä on alueellamme monenlaista tapahtumaa ja treffiä. Näistä tietoja löytyy kotisivuilta
sekä uusituilta facebook sivuiltakin. Koukkauskin saatiin heräteltyä takaisin eloon näin Suomen
100-vuotisjuhliin, kiitos Sepon.
Kesää kohti avoimin mielin. Otetaan vastaan niin hyttyset, hellettä kuin sateisempaakin keliä.
Kesä on kuitenkin vain kerran vuodessa.
Terveisin,
Jukka

Juhannus on jo aistittavissa!
Tule Tilkunpellon
JUHANNUSTREFFEILLE 22.-25.6.2017


Yhdistyksellä takana 45 vuotta.

Myös Tilkunpelto juhlii tänä vuonna
Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 45 vuotta. Tämä vuosi on merkkivuosi myös vaunualueellamme Tilkunpellolla. Alueen käyttöönotosta tulee kuluneeksi 35 vuotta.
Tilkunpellon kausipaikkalaisten kevätkokouksessa kiinnitettiin huomiota alueen 35-vuotiseen taipaleeseen. Kysyttiin, onko suunnitelmia juhlistaa millään tavoin tätä merkittävää ikäsaavutusta. Ei ole ollut,
mutta asia luvattiin ottaa esille yhdistyksen hallituksessa.
Vähäisempiäkin asioita, kuin yrityksen 35-vuotista menestystä on tapana juhlia. Jonkinlainen tunnelman nostatus olisi siis paikallaan Tilkunpellossa tänä vuonna.
Arkisen toiminnan pyörityksessä vuodet ja vuosikymmenet tuntuvat vierivän lisääntyvällä vauhdilla.
– Kilometritolpat olivat kuin lankkuaitaa tien vieressä, sanoi muuan mies hurjaa vauhtia kuvaillessaan.
Tähän tapaan kun aika mennä hutkii, kertyy melkoisesti tallentamisen arvoista historiaa jo yhdessä vuosikymmenessä.
SF-Caravan Kanta-Häme ry täyttää tänä vuonna 45 vuotta. Viiden vuoden kuluttua on täynnä puolensataa vuotta. Tähän mennessä ei tiettävästi ole ollut merkittävää järjestettyä historiantallennusta yhdistyksen
toiminnassa. Eikö kuitenkin olisi aiheellista ryhtyä suunnittelemaan ja hiljakseen kokoamaan aineistoa
yhdistyksen 50-vuotishistoriikkia varten?
Jäsenistössä on joukko yhdistyksen alkuajoista ja ensimmäisistä toiminnan vuosikymmenistä lähtien
mukana olleita karavaanareita. Heidän kuvakansioistaan, päiväkirjoistaan ja sanallisista muisteloistaan
löytyisi varmaan mainiota aineistoa historiakoosteeseen.
Joissakin hyllyissä ja vastaavissa säilytyspaikoissa lienee esiin kaivettavissa myös ns. virallisempaa
aineistoa. Tarkoitan kokouspöytäkirjoja ja muistioita, toimihenkilövalintoja sekä suunnitelmia eri asioihin
liittyen.
Koko ajan syntyy uutta
historiaa. Sen tallentaminen on tärkeää. Viime vuosina tapahtumien ja sattumusten tallennus on ollut
huomattavan helppoa. Lähes jokainen kuljettaa matkassaan tallennusvälineitä,
joilla valokuvan näppääminen käy käden käänteessä. Muistiinpanojakin
on helppo tehdä vaikkapa
useiden puhelimien vakiovarusteisiin kuuluvilla äänen tallentimilla.
Viiden vuosikymmenen
tapahtumien kokoaminen
ja tiivistäminen kansien
väliin vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Joko olisi aika
laittaa tällainen hanke vireille tässä yhdistyksessä?
Seppo Mikkonen
Lastenkutsut Tilkunpellossa talvella 1983.
Kuva: Salme Pohjolan albumista



Alueisäntä yllättyi:
Yhdistys juhlisti
”Oskun” seitsemänkymppisiä
Tilkunpellon pitkäaikainen alueisäntä Osmo ”Osku”
Eloranta täytti äskettäin 70 vuotta. Yhdistyksen johto yllätti Oskun 3.6. pitämällä onnittelutilaisuuden
täytekakkukahvituksen kera Tilkkarissa.
– Enpä osannut tällaiseen varautua. Itse meinasin,
että pidän pienen tilaisuuden syystalkoiden yhteydessä näissä merkeissä, juhlakalu sanoi.
Elorannalle laulettiin onnittelulaulu sekä luovutettiin yhdistyksen standaari, kukkakimppu ja joitakin muita lahjoja.

Jukka ja Marjo Rantanen ojensivat Osmo Elorannalle yhdistyksen viirin ja värikkään kukkakimpun.

Yhdistys tarjosi paikalla olleille täytekakkukahvit alueisännän synttärien johdosta. Leena ja Osmo Eloranta ”korkkaamassa” täytekakkua. Marke Sillanpää annostelee kahvia.



Osmo Eloranta:

Tilkunpellon hyvä maine on mahdollista säilyttää
Elorannan pariskunta aloitti karavaanariuransa 1985. Perheellä oli koiria, joiden kanssa kuljettiin ympäri
maata alan näyttelytapahtumissa.
– Aika äkkiä huomattiin matkailuvaunun edut hotellimajoitukseen verrattuna. Tällä pääsi näyttelyalueen tuntumaan majoittumaan ja sai olla paikalla oman aikataulunsa mukaan. Ja taloudellisesti se oli
tietenkin kannattavaa.
– Kiertelimme lisäksi lomamatkoja Suomessa. Aika usein reissu päättyi viikonlopuksi Tilkunpeltoon.
Jossain vaiheessa tuttavat alkoivat houkutella ottamaan alueelta vakituinen paikka. Se tapahtuikin vuonna
2005.
– Alueisännäksi tulin 16.11.2006 kun edeltäjä sairastui. Minulla oli 11 tuntia aikaa miettiä lähdenkö
hommaan. No, tähän kuitenkin tartuin. Välillä meni yksi vuosi niin, että en ollut alueisäntänä, sitten jatkoin taas tehtävässä. Syksyllä tulee kymmenen vuotta täyteen alueisännän toimessa. Eiköhän se yhdelle
miehelle ole tarpeeksi, ”Osku” tuumii.
Huhtikuussa hän ilmoitti jättävänsä alueisännän tehtävät syksyllä 2017.
– Teille jää puoli vuotta aikaa etsiä jatkaja tähän tehtävään, mikä on huomattavasti enemmän kuin itselläni oli tähän ryhtyessäni, Eloranta sanoi silloin.

Osmo Elorannan totisen ilmeen takaa paljastuu huumorintajuinen ja elämänmyönteinen olemus.
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Tehtävässä kiinni 24/7
Eloranta hoiti ensimmäiset kolme vuotta alueisännyyttä työn ohessa. Eläkepäivien koittaessa homma
muuttui 24/7 tyyppiseksi.
– Antoisaa tämä aika on ollut. Kyllä tässä on monenlaista kulkijaa ehtinyt nähdä. Kaikkien kanssa olen
pyrkinyt tulemaan toimeen, vaikka joskus on tullut takanapäin ”puukkoa” selkään ja pahoja puheita.
– Tässä toimessa on oltava sosiaalinen ja tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tasapuolinen pitää
olla ja ulkona erilaisista ”kuppikunnista”. Helposti käy niin, että porukka alkaa viedä isäntää ja silloin tämä
ei enää toimi oikein. Alkoholin suhteen on pidettävä nollatoleranssi, ”Osku” selvittää ikään kuin ohjeeksi
seuraajalleen.
– Tulevaisuutta ajatellen olen koonnut yhteen alueisännän tehtävän kannalta tärkeitä asioita ja toimenpiteitä. Tallennan ne muistitikulle ja annan sen tehtävässä jatkavalle. Tietysti pyrin olemaan käytettävissä,
jos uusi henkilö tarvitsee apua.
Alue nojaa talkoohenkeen
Tulevaisuudessa ”Osku” näkee mahdollisuuksia, mutta myös uhkakuvia.
– Alue on saatu 35-vuotisella työllä hyvään kuosiin. Meillä on monipuoliset palvelut, edullinen majoitushinta, kunnossa olevat rakennukset ja hyvä maine matkailijoiden keskuudessa. Tämä on mahdollista
säilyttää tulevina vuosinakin. Se edellyttää kuitenkin sitä, että nykyisenlainen hyvä talkooporukka on jatkossakin käytettävissä. Siinä on suuri haaste alueisännälle.
– Toisaalta kaikki hyvä voidaan menettää vuodessa tai kahdessa, jos homma karkaa käsistä.
– Jos joudutaan siihen, että esimerkiksi alueisäntä on palkattava kausipaikkalaisten ulkopuolelta normaaliin työsuhteeseen, ei kausipaikan hinta pysy enää nykyisellä tasolla. Lisäksi tärkeät palvelut, kuten
sähkö ja kaasu kallistuvat.
– Alueisännän tehtävä ei välttämättä ole yhden ihmisen hoidettava. Ihan hyvin voi olla kaksi henkilöä
jakamassa tehtävää. Olinhan minäkin jonkin aikaa jaetussa alueisännän tehtävässä. Meillä se ei kuitenkaan
pitemmän päälle toiminut henkilökemioiden takia, ”Osku” kertoo.
No, mitäs alueisännän pestin päätyttyä?
– Tarkoitus on vähitellen pistää jälleen vaunun pyörät pyörimään. Isäntävuosina on kertynyt menohaluja, joten eiköhän sitä vielä kierrellä maita ja mantuja. Kausipaikasta emme kuitenkaan aio luopua, Osmo
Eloranta sanoo.
Kuvat ja teksti:
Seppo Mikkonen



Vuoden 2017 Tilkunpeltolainen:

Tauno Valkjärvi on yksi alueen tekijämiehistä

Vuoden 2017 Tilkunpeltolaiseksi äänestetty Tauno ”Tane” Valkjärvi (75) on yksi alueen tekijämiehistä.
Hän sanoo oppineensa liikkumaan ja mieluummin tekemään jotain, kuin istumaan paikoillaan lukien tai
kuvaa ja ääntä tuijottaen.
- Tähän tekemiseen totuin, kun asuin omakotitalossa vuosikausia. Siinä sai olla pihatöissä ja käytellä
pienkoneita ja työkaluja. Muutto rivitaloon tiesi sitä, että tekemisen puute alkoi aika pian vaivata.
Tane toimi työelämässä pyöräkuormaajan kuljettajana. Siinä syntyi kiinnostus erilaisiin moottorilla
toimiviin koneisiin ja laitteisiin. Hän tarttuukin mielellään traktorin ohjaimiin Tilkkarissakin silloin kun
tarvitsee käydä lumitöihin tai käyttää etukuormaajaa tai peräkärryä.
- Täällä on meitä sellainen mukava porukka, joka tarttuu mielellään toimeen, kun jotain korjailtavaa tai
uuden tekemistä ilmenee. Vaikka ei tietenkään kaikesta vähällä porukalla selvitä. Nyt on tulossa muutamien rakennusten maalausurakka. Sinne ovat tervetulleita kaikki pensseliä heiluttamaan kykenevät, Tane
kertoo.
Kausipaikalla kohta 15 vuotta
Valkjärvi aloitti karavaanariharrastuksen 2000-luvun alussa. Hän oli päättänyt uransa työelämässä 1999.
Erilaisten sattumusten kautta tieto karavaanariharrastuksesta tuli Tanen tietoon. Sitähän piti kokeilla.
- 2003 tulimme kesäksi kausipaikalle Tilkunpeltoon. Seuraava askel olikin sitten vuosipaikka. Oltiin
alkuun siinä, missä nyt on Oskun vaunu, Tane kertoo.
- Tultiin täysin tuntemattomaan sakkiin. En tuntenut täällä ketään karavaanaria. Aika nopeasti täällä
kuitenkin syntyi tuttavuussuhteita ja kaveripiirejä. Tämä oli ensimmäinen kausipaikka ja täällä ollaan
edelleen.
- Teimme muutaman vaunun
porukalla lyhyitä ja pitkiä vaunuretkiä kesäisin. Viimeisin viikon mittainen matka oli kaksi
vuotta sitten. Talvella on sitten
rettkeilty muutamaksi viikoksi
etelän lämpöön lentoteitse.
- Minusta elämä Tilkkarin
kausipaikalla on ollut mielekästä ja antoisaa. Nykyisin vietämme kesällä täällä enemmän aikaa, kuin kotona, Tane sanoo.
Puhumme Tanen kanssa
vielä hetken ihmisten ikääntymisestä. Hänen iässään monet
ovat jo vaikeuksissa liikkumisensa kanssa.
On ymmärrettävää, että askel lyhenee ja tahti ehkä hiukan
hidastuu, mutta kun ei jämähdä
paikoilleen, matka jatkuu kohtalaisen sujuvasti.
Kuva ja teksti:
Seppo Mikkonen

Tauno Valkjärvi on mielummin liikkeellä kuin paikallaan istuksimassa.



Timo Piilonen:

Uudet säännöt selkeyttävät kausipaikkaleirintää
SF-Caravan ry:n liittohallitus laati viime syksynä omia jäsenyhdistyksiään varten mallisäännöt.
Säännöissä on huomioitu yhdistysten esittämien
toiveiden mukaisesti aiempaa selkeämmin SFCleirintäalueiden kausipaikkaleirintä osaksi yhdistystoimintaa. Hienoa olisi, että SF-Caravan Kanta-Hämekin hyväksyisi sääntömuutoksen tulevissa kokouksissaan.
SF-Caravan ry:n ja SF-Caravan Kanta-Häme ry:n
säännöt poikkeavat toisistaan, mutta ovat hengeltään
hyvin samansuuntaiset. Liiton säännöt on laadittu valtakunnallista edunvalvontaa ja yhdistysten yhteisten
pyrkimysten ajamista varten. Liiton jäsenyhdistysten
sääntöjen tavoite on raamittaa paikallinen toiminta
jokaisen yhdistyksen henkilöjäsenten tarpeiden mukaisesti.
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Timo Piilonen toivoo, että liiton mallisäännöt tu-

SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksen tarkoituksena lisivat hyväksytyiksi myös Kanta-Hämeen yhdison edistää omalla toimialueellaan leirintämatkailua, tyksessä.
matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta, ympäristönsuojelua, jäsentensä yhteistoimintaa, pysyvää harrastusta leirintämatkailuun ja ”oikeaa karavaanarihenkeä”. Käytännössä yhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia tapaamisia, kokouksia, treffejä ja retkiä, tiedottaa toiminnastaan ja on aktiivinen aloitteiden tekijä ja lausuntojen
antaja omalla paikkakunnallaan. Kaikista näistä toimintamuodoista on Hämeenlinnan seudullakin saatu
kokemusta tapahtumarikkaiden ja vaihtelevien toimintavuosien aikana.
Kausipaikkalaisuus SFC-alueilla jäsentoimintaa
Suuri osa yhdistyksistä Kanta-Hämeen tavoin ”harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa” eli pyörittää
omaa leirintäaluetta, ”SFC-aluetta”. Leirintäaluetoiminnan pyörittäminen Tilkunpellossa on yhdistyksen
elinkeinotoimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa yhdistykselle taloudellista voittoa ainakin sen verran, että
toiminnasta aiheutuvat kulut saadaan katettua. Toiminnan aatteellisuus ja yleishyödyllisyys näkyy siinä,
että mahdolliset voitot käytetään aina alueen investointeihin ja perusparantamiseen, matkailupalvelujen
kehittämiseen ja mukavuuksien tuottamiseen joko omille jäsenille tai Hämeenlinnan seudulla yöpyville
muille karavaanareille.
SFC-alueitten hallitseva ja muista leirintäalueista poikkeava piirre on kausipaikkaleirintä. Kausipaikkalaisuus on ilmiönä lisääntynyt jatkuvasti ja kasvaa edelleen. Yhdistykset vuokraavat kausipaikkoja pääsääntöisesti omalle jäsenistölleen. Kausipaikan haluajat sitoutuvat kausimaksun lisäksi erikseen sovittaviin talkoovelvollisuuksiin.
Kausipaikoilla tapahtuva leirintä on suurimmaksi osaksi sujunut ongelmitta. Ajoittain kuitenkin kausipaikkalaisten keskinäisessä kanssakäymisessä tai kausipaikkalaisen ja leirintäalueen pitäjän välillä on
kehkeytynyt riitoja. Tilkunpellossa asiat on onneksi soviteltu keskinäisin neuvotteluin, mutta joillakin
alueilla ratkaisuja on pitänyt hakea oikeussaleista.
Kurinpitomenettely
Uusissa säännöissä on kausipaikkaleirintä erityisesti huomioitu osaksi yhdistyksen keskeistä toimintaa

10

Jatkuu seuraavalla sivulla

rinnastamalla kausipaikalla toimiminen osittain samaksi asiaksi kuin yhdistyksessä toimiminen. Sääntöihin kirjoitetut jäsentä mahdollisesti koskevat kurinpitotoimet mahdollistavat jatkossa helpommin yhdistyksen puuttumisen kausipaikoilla tapahtuviin rikkomuksiin ilman, että aiheellisenkin huomautuksen,
varoituksen ja määräaikaisen erottamisen oikeellisuutta pitäisi hakea käräjäoikeudesta.
Kausipaikkatoimintaa harjoittavan yhdistyksen sääntöjen kurinpitomenettely tulee olla yhtäpitävä yksittäisen jäsenen ja yhdistyksen yhteisesti neuvotteleman kausipaikkasopimuksen kurinpitoseuraamusten
kanssa. Sopimus kannattaa ja pitää tehdä aina kirjallisesti; allekirjoituksella vahvistettu paperi vahvistaa
aina kumpaisenkin oikeudet ja velvollisuudet.
Yhdistyksen hallituksen asema vahvistuu
Uusien sääntöjen kurinpitomenettelyssä on yhdistyksen hallituksella aiempaa suurempi rooli ja vastuu.
Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava
erottamisen syy ja päätös on perusteltava niin, että siitä ilmenee jäsenen erottamiseen johtanut toiminta
ja menettely. Luonnollisesti jäsenelle itselleen on varattava tilaisuus selityksen antamiseen. Kurinpitomenettely ei tulevaisuudessakaan voi eikä saa olla mielivaltaa; asiat on jatkossakin ratkaistava ensisijaisesti
osapuolten välisin neuvotteluin.
Kurinpitomenettely on suurin yksittäinen muutos aiempiin sääntöihin verrattuna. Yhdistyksen hallinnolliset asiat, kokousmenettely, hallituksen jäsenten lukumäärät jne. ovat pääsääntöisesti säilyneet ennallaan. Kokonaisuutena säännöt on tehty selkeyttämään ja jämäköittämään SF-Caravan Kanta-Häme ry:n
jäsentoimintaa ja edistämään jäsenten yhteistä viihtymistä.
Timo Piilonen
Kirjoittaja on SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja

Tilkunpellosta Vankkurihymiö -alue
Tilkunpellon SFC-alue on saanut liiton laatujärjestelmän mukaisen Vankkurihymiö – tunnuksen.
Vankkurihymiö on SF-Caravan ry:n perustama
ja hallinnoima leirintäalueiden laatujärjestelmä,
jonka tavoitteena on yhteistyössä alueiden kanssa
parantaa suomalaisten leirintäalueiden tasoa, turvallisuutta, hoitoa ja hallintoa.
Vankkurihymiö-tunnus kertoo siitä, että alueen
peruspalvelut ovat kunnossa ja hoidettuja. Vankkurihymiö-tunnus kertoo, että leirintäalueella noudatetaan turvallisuusohjeita, alueen rakennukset ja
tekniset laitteet on huollettu asianmukaisesti, alueella on ensiapuvälineistö, alueen opasteet ja ilmoitustaulu ovat aina ajan tasalla, alueella on asiakaspalautejärjestelmä
Vankkurihymiö-alueet ovat aina SF-Caravan ry:
n asiantuntijoiden ja alueen pitäjän yhteistyössä auditoimia alueita.
Vankkurihymiöalueita on tällä hetkellä 22.
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Palkittiin kunniajäsenyydellä:
Salme Pohjola toimi rahastonhoitajana 20 vuotta

Salme ja Erkki Pohjola viettävät eläkepäiviään Hauhon kirkonkylässä ja viihtyvät siellä.

Yhdistyksemme ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa kunniajäsen viettää eläkepäiviään puolisonsa kanssa
Hauhon kirkonkylässä. Salme Pohjola teki pitkän kauden yhdistyksen rahastonhoitajana. Samaan aikaan
Erkki Pohjola osallistui aktiivisesti yhdistystoimintaan mm. Tilkunpellon alueen rakentamiseen alueen
alkuajoista lähtien.
– Karavaanariharrastuksen aloitimme 1970-luvun lopulla. Olen pitänyt päiväkirjaa matkoilta ja vaunuelämästä yleensä. Ensimmäinen merkintä on kesäkuulta 1979, jolloin teimme ensimmäisen kesäkierroksemme Suomessa. Vaunumme oli pieni, mutta sen merkki ei nyt tule mieleen. Karavaanarinumeromme
on 12800, Salme Pohjola kertoo.
Suomen kierrosten lisäksi Pohjolat ulottivat retkiänsä Ruotsiin ja Norjaan.
– Lähes aina kun vaunun kanssa liikkeelle lähdimme, suunta otettiin pohjoiseen. Kun päätimme lähteä
ulkomaille, olivat naapurimaat ensimmäisenä mielessä. Useat pohjoisen Norjan kalasatamat ja rannikkokylät koluttiin, käytiin meriristeilyillä ja nautittiin maisemista. Erityisesti jäi mieleen käynti Lofooteilla.
Norjassa oli silloin tullut voimaan valaiden pyyntikielto ja kalastajat pyrkivät uusille ansioille turistien
avulla. Useat kalastusalukset muuttuivat risteilijöiksi, jotka kuljettivat matkailijoita katselemaan meren
ihmeitä. Valaat olivat silloin suurin houkutin.
Tiukka kirstunvartija
Salme Pohjola aloitti yhdistyksen rahastonhoitajana 1980-luvun alussa. Tässä tehtävässä hän toimi 20
vuoden ajan.
– Minua pidettiin tiukkana rahakirstun valvojana. Muutaman kerran piti ottaa yhteen hallituksen kanssa
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esimerkiksi hankintapäätöksistä. Kerran lähetin takaisin
yhdistykselle ostetun pyykinpesukoneen, kun sen hankinnasta ei ollut tehty päätöstä.
Tiukan ja tarkan kirjanpidon
omaksuin saamani koulutuksen kautta. Myös toiminta
mieheni rinnalla yrityksessämme opetti pitämään tilikirjat järjestyksessä.
– Ilmeisesti toimintani
yhdistyksessä kuitenkin kelpasi kulloinkin yhdistystä
vetäneelle puheenjohtajalle ja
hallitukselle, kun niinkin pitkään sain olla mukana, kunniajäsen tuumii.
Yritystoimintaa
Hauholla

Tilkunpeltoa rakennetaan 35 vuotta stten. Alkuraivaus oli iso urakka.
Kuva: Salme Pohjola.

Pariskunta toimi Hauholla yrittäjinä. Heillä oli huoltoasema ja autokorjaamo useiden vuosien ajan.
– Silloin tällöin ihmiset kyselevät ja muistelevat Pohjolan korjaamoa vieläkin.
Aktiivisen työelämän aikana matkailuharrastus jäi vähemmälle.
– Tilkunpeltoa oltiin rakentamassa alusta lähtien ja siellä meillä oli kausipaikka useita vuosia. Paljon
tehtiin talkoilla. Siellä syntyi runsaasti ystävyyssuhteita ja monet tulivat tuttaviksi.
– Kun luovuimme kausipaikasta, kävi niin, että muutuimme ”turisteiksi” Tilkkarin kausipaikkalaisten
mielissä. Tuli tunne, että olemme samalla tavalla ulkopuolisia kuin alueelle tulevat matkailijat.
– Niinhän me toki olimmekin matkailijoita, mutta aika lailla sitä ihmettelimme, kun takana oli sentään
vuosikausien kausipaikkalaisuus ja vuodet alueen rakentajina. Ehkä se oli samaa ilmiötä, kuin alueen ”kuppikuntaisuus”. Siellä oli silloin joitakin
muutamien vaunukuntien ryhmiä, jotka ikään kuin eristäytyivät muista asukkaista. Se ei
tuntunut meistä hyvältä, koska se synnytti alueen porukan
kesken epäsopua ja kinastelua,
Salme Pohjola kertoo.
Kunniajäsenyys
eroamisen sijaan

Myös konevoima jylläsi alkuaikojen talkoissa Tilkunpellossa.
Kuva: Salme Pohjola,
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– Jätimme karavaanariharrastuksen vuonna 2001. Siltä
vuodelta on viimeinen merkintä matkamuistiossani. Ilmoitin
liittoon ja yhdistyksen hallitukselle, että pyydämme eroa
Jatkuu seuraavalla sivulla

liiton jäsenyydestä. Saimme vastauksen, että emme myönnä eroa, vaan teistä tulee yhdistyksen kunniajäsen.
– Seuraamme edelleen alan tapahtumia, kun Caravan-lehti kannetaan postiluukkumme. Lehdessä on
mielestäni liian paljon mainoksia ja tekniikan esittelyä. Onneksi siinä on myös muutakin luettavaa, Salme
Pohjola sanoo.
Hauholla on hyvä elää
Salme ja Erkki Pohjola ovat saman ikäluokan ihmisiä, syntyneet vuonna 1930. Tänä vuonna kummallekin
tulee mittariin 87 vuotta. Erkki on kolme kuukautta puolisoaan vanhempi. He asuvat viehättävällä alueella
kirkonkylän keskustassa rivitalon päätyhuoneistossa.
– Meillä on kaikki tarvittavat palvelut parin sadan metrin säteellä kotoa. Päivittäiset tarpeet pystyy hoitamaan kävellen. Täällä on rauhallista näin alkukeväällä, mutta kesällä kylän keskusta on täynnä ihmisiä.
Juhannuksen jälkeen alkavat maineikkaat Hauhon kesämarkkinat, joita riittää kerran viikossa heinäkuun
lopulle. Varsinkin ensimmäinen markkinapäivä kerää paikalliset asukkaat ja lukuisat kesähauholaiset keskustaan. Kaikki tienvieret ovat täynnä autoja ja kadut sekä kujat porukkaa pullollaan, Pohjolat kuvailevat.
Pariskunnalla on kaksi lasta ja kuusi lastenlasta. Lapset ovat lähistöllä, molemmat asuvat perheineen
Hauholla. Hiljaiselo pariskunnan asunnossa keskeytyy, kun lasten perheet tulevat kyläilemään.
– Voi sitä vilskettä ja vilinää. Kyllä sitä mukava on seurata, vaikka useamminkin.
Aktiivinen osallistuja
Salme Pohjola ei ole jäänyt eläkepäivinään pelkästään lepoasentoon. Hän seuraa aktiivisesti tapahtumia
kotipitäjässään ja osallistuu niihin. Liikkuminen on tosin muuttunut hankalaksi, mutta kepin kanssa vielä
pienet siirtymiset onnistuvat.
– Erkki auttaa kotona monissa päivittäisissä toimissa, laittelee syömiset ja tuo lehdet. Onneksi hänellä
jalat ovat paremmassa kunnossa.
– Monille yhdistyksille
olen laatinut historiikit ja
kirjoittelen lehtiin. Paikallisessa Keski-Häme – lehdessä julkaistaan pakinaani
otsikolla ”Hauhon kujilta
ja aitovieriltä”. Katselen ja
kommentoin siinä asioita
vanhenevan ihmisen näkökulmasta.
Salme Pohjola on koonnut yhdessä Seppo Soittilan
kanssa kaksi kotiseutukirjaa. Vuonna 2004 ilmestyi
teos ”Taksvärkkitietä Tattarinmäelle”. Siinä kerrotaan
hauholaisista paikannimistä
ja niiden synnystä. Vuonna
2007 ilmestynyt kirja ”Mahlottomia jonsei vihlonviimmesiä” sisältää 120 sivun
verran murresanoja ja kielen
Kanta-Hämeen yhdistyksen jäsenet retkeilivät mm. Kotkajärvelle ennen
ilmaisuja Hauholta.
Tilkunpellon rakentamista.
Kuva vuodelta 1981 Salme Pohjolan albumista.

Seppo Mikkonen
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Kausipaikkalaisten kevätkokous:
Yllätyksiä ja rutiiniasioita
Tilkunpellon alueisäntä Osmo Eloranta yllätti kevätkokoukseen kokoontuneet alueen kausipaikkalaiset eroilmoituksellaan. Kymmenvuotisen rupeaman alueisäntänä tehnyt ”Osku” jättää alueisännän tehtävät tulevana syksynä.
Muutoin kokouksen asialistalla oli rutiiniluontoisia leirintäalueen asioita.
9.4.2017 Tilkunpellon saunatuvassa pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi Osmo Eloranta. Sihteerin tehtävät hoiti
Marjo Rantanen. Kokouksessa
oli läsnä 39 kausipaikkalaista ja
joukko vaunukuntiin kuuluvia,
jotka täyttivät osanottajille varatut istumapaikat – muutamat
seurasivat tapahtumia seisomapaikoilta.
Alueisännän tilannekatsaus

Vuoden 2017 Tilkunpeltolainen on Tauno Valkjärvi (kuvassa oikealla).
Vuoden 2017 vaunukunta ovat Marjo ja Jukka Rantanen.
Kuva: Kalevi Rovio.

Alueisäntä Osmo Eloranta kiitti
kausipaikkalaisia, jotka ottivat
osaa äskettäin pidettyihin kevättalkoisiin.
Kausipaikkatilanteesta saatiin kuulla, että yksi paikka vapautunut ja se täyttyy sisäisellä
siirrolla. Uusia kausipaikkalaisia on tullut kaksi ja jonossa
kausipaikkaa odottamassa on
seitsemän vaunua.
Vilkkaimpaan
turistikauteen kesä-elokuuksi alueelle
on palkattu siivooja. Siivoojan vapaapäivinä (maanantai ja
tiistai) kesäisännät huolehtivat
siivouksesta. Alueelle on tilattu
Hämeen Sanomat kesä-elokuun
ajaksi.
Kesällä jatketaan suosittuja
ilmaiskuljetuksia kauppakeskus
Tuuloseen lauantaisin heinäkuussa. Ensimmäinen kuljetus

on Juhannuspäivänä.
Alueisäntä kiinnitti huomiota ikävään ilmiöön: alueella on esiintynyt perättömien juorujen levittämistä.
Tästä olisi päästävä eroon.
Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Rantanen kiitti puheenvuorossaan kevättalkoisiin osallistuneita.
Puheenjohtaja oli iloinen viime kesän runsaasta vieraskävijöiden määrästä. Hän mainitsi monien vieraiden
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kiitelleen alueen siisteyttä ja kausipaikkalaisten ystävällisyyttä. Puheenjohtaja toivoi, että myös tänä vuonna näistä asioista pidetään huolta.
Alueella tehdään pieniä korjaustöitä, esimerkiksi vessojen ja saunan ovia tullaan uusimaan. Äskettäin
voimaan tulleen ”paskalain” myötä alueella tullaan tekemään eräitä kaivutöitä.
Alueen käyttö lisääntyy
Alueisäntä selvitti viime vuoden ja alkaneen vuoden yöpymistilastoa. Tilastoinnin mukaan alueen käyttö
lisääntyi viime vuonna vuoteen 2015 verrattuna. Viime vuonna alueella kirjattiin 11 916 yöpymisvuorokautta. Yöpyjiä oli yhteensä 10 417. Henkilövuorokausia kertyi 25 954. Vertailuvuonna 2015 vastaavat
luvut olivat 10 825 yöpymisvuorokautta, 8438 yöpyjää ja 23 227 henkilövuorokautta.
Kuluvan vuoden tilastot (tammi-maaliskuu) osoittavat alueen käytön edelleen lisääntyneen. Tammikuussa yöpyjiä oli 1011 enemmän, kuin viime vuoden tammikuussa. Helmikuussa kävijämäärä lisääntyi
1979 henkilöllä ja maaliskuussa kävijämäärä kasvoi 2727 yöpyjän verran.
Puhetta jäsenlehdestä
Yhdistyksen jäsenlehteä herätellään taas henkiin. Kyseessä tulisi olemaan ns. nettilehti, joka olisi luettavissa yhdistyksen internetsivuilla. Paperiversiota lehdestä ei tehdä. Lehteä toimittaa Seppo Mikkonen.
Tavoitteena on, että lehti kiinnostaisi kaikkia yhdistyksen jäseniä, eikä painottuisi pelkästään Tilkunpellon
tapahtumiin. On kuitenkin selvää, että huomattava osa yhdistyksen tapahtumista toteutetaan Tilkkarissa.
Mutta onhan niitä kokouksia, koulutuksia, juhlia yms. tapauksia muissakin puitteissa.
Yhdistyksen hallinnolta toivotaan kuulumisia tehdyistä päätöksistä sekä mahdollisista suunnitelmista,
joista tulisi käydä yleistä keskustelua.
Lehden ilme olisi monipuolisempi, jos sen tekoon osallistuisi useampi henkilö. Vaikkapa valokuvia ja
tekstinpätkiä lomamatkoilta ja matkailukohteista voi kuka tahansa pistää tulemaan yhdistyksen sähköpostiin. Erilaisista leirintäalueista saisi myös hauskoja yksittäisiä kuvia ja pikkutarinoita, vaikka vertailemalla
oman alueemme palveluihin.
Lehden ilmestyisi tänä vuonna kaksi kertaa ja ensi vuonna kolmesti
Etteivät ideat heti alkuun loppuisi, olisi eduksi saada kokoon lehtitoimikunta, joka vauhdittaisi lehden
tekoa omilla ajatuksillaan. Älkää ihmetelkö, jos - ja kun - lehden tekijä ottaa yhteyttä näissä merkeissä.
Yhdistyksen alkuun laittama, Tilkunpellon aluetta koskeva ranta-asemakaavan muutoshakemus on
edelleen virkamiesten pöydällä tai pöytälaatikossa. Muutoshakemus on jätetty vuonna 2015 ja se on edelleen ”vaiheessa”.
Juha-Matti Sirnelä kertoi, että alkuperäinen kaavan laatija sairastui ja jouduimme hakemaan uuden
kaavan laatijan. Viranomaisilta on saatu tieto, että asiaa ei käsitellä ennen syksyä. Näin ollen kaava-asia
siirtyy ainakin vuodella eteenpäin.
Vuoden 2017 ”tilkkarilaiset”
Vuoden 2017 Tilkunpeltolainen ja Vaunukunta äänestyksen tulokset julkistettiin kausipaikkalaisten kokouksessa. Kausipaikkalaiset ovat äänestäneet keskuudestaan mainittujen tittelien saajat. Vuoden 2017
Tilkunpeltolainen on Tauno Valkjärvi. Vuoden 2017 Vaunukunnaksi kausipaikkalaiset äänestivät Marjo
ja Jukka Rantasen.
Kausipaikkalaisten asioita
Kausipaikkalaisten kyselyosiossa esiin tuli mm. se, että Tilkunpelto täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Juhlitaanko sitä millään tavalla? Osmo Eloranta lupasi ottaa asian esille yhdistyksen hallituksen kokouksessa.
Esitys sauna-aikojen jaksottamisesta siten, että naisten ja miesten vuorot olisivat tunnin mittaisia, kaksi vuoroa kummallekin sukupuolelle, otettiin keskusteluun. Kädennostolla mitatussa mielipidekyselyssä
enemmistö kannatti nyt voimassa olevaa käytäntöä.
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Puheenjohtaja Jukka Rantanen pyysi kausipaikkalaisilta ehdotuksia alueen parantamiseksi. Ehdotus
erillisen kesäkeittiön rakentamisesta ei kuitenkaan tässä vaiheessa toteudu, koska lisää rakennusoikeutta ei
saada tälle vuodelle.
Facebookissa on käyty keskustelua lasten polkuautolla ajosta. Kirjoitusten mukaan polkuautoilla ajoa
on kommentoitu provosoivasti. Alueella on merkitty kyltein missä polkuautoilla saa ajaa. Tässä asiassa,
kuten tietysti muutenkin, lapsia tulee neuvoa asiallisesti ja perustella miksi näin on.
Seppo Mikkonen

Liittokokoukseen osallistui 173 edustajaa 59:stä caravanyhdistyksestä.

Kokousterveiset
Lappeenrannasta
Liittokokousviikonloppu Holiday Club Saimaassa
on takanapäin. Itse kokous venyi liki 6 –tuntiseksi,
mutta oli viikonlopussa toki mukavampaakin yhdessä oloa.
Paikalle oli saapunut 59 jäsenyhdistystä 78:sta.
Kokousedustajia oli yhteensä 173. Aika moni oli
valinnut asuinmuodoksi hotellin, koska leiriytyjinä
meitä oli vain reilu 10 vaunukuntaa ja saman verran autoja. Liekö sähkön puuttuminen vaikuttanut
asiaan. Eipä ollut ruuhkia vessoihin eikä suihkuihin.

Liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen (oikealla)
jätti puheenjohtajan tehtävän liittokokouksessa.
Tehtävässä jatkaa Olli Rusi Turusta.
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Puheenjohtaja Juha Hämäläinen oli liiton
50 v juhlassa 2014 Hämeenlinnassa ilmoittanut, ettei enää seuraavalle kaudelle jatka, joten
isoimpana asiana tulisi olemaan uuden puheenjohtajan valinta. Avajaispuheessaan Hämäläinen
vakuutti, ettei tippaa silmäkulmaan kokousväki
saisi tulemaan, mutta päivän päätteeksi taisi sellainenkin tapahtua.
Avauspuheiden pitäjistä Lappeenrannan kaupungin terveiset toi kaupunginhallituksen jäsen Juha Härkönen. On siinä miehelle sattunut puhumisen
lahja. Olisi kerrankin kuunnellut vaikka pidempäänkin.
Sitten asiaan. Kokouksessa päätettiin hyväksyä 2018 tulo- ja menoarvio. Tämä piti sisällään kahden
euron jäsenmaksun korotuksen sekä liiton osuuden maksuvapauden päättymisen useampaan jäsenyhdistykseen kuuluvalle. Tästä käytettiin puheenvuoroja useampia, mutta ”käsi pystyyn” äänestystä pitemmälle ei asia edennyt vaan hyväksyttiin yksimielisesti.
Uudeksi puheenjohtajaksi 2018 - 2020 valittiin turkulainen Olli Rusi SF Caravan Vakka-Suomen ehdolle esittämänä 153 äänellä. Muut saivat ääniä seuraavasti. Jiri Kattelus 103, Timo Tarvainen 27 ja Ahti
Kuikka 14 ääntä.
Liittohallituksen erovuoroisina jäseninä Olivat Heikki J.O. Leinonen ja Juha Rakkola. Heidät valittiin
takaisin uudelle kolmiovuotiskaudelle, Leinonen 192 äänellä ja Rakkola 156 äänellä. Rannalle jääneinä
ehdokkaina olivat Ari Kettunen 92 ääntä ja Hannu Anttonen 86 ääntä.
Keli suosi eikä järjestelyissäkään ollut valittamista paikasta nyt puhumattakaan.
Teksti ja kuvat: Jukka Rantanen

Kaunistusta kesäksi vaunualueella

Tässä kokeillaan jotain ihan uutta. Pentikäisen tontilla Vellu istuttaa viisi vuotta vanhaan kantoon äitienpäiväruusua. Saapa nähdä jaksaako kasvaa...

Lilia Erik taiteili muovitarrasta ankan kasvoja vesipöntön kylkeen. Hyvä merkki vieraille - ankan kohdalta käännytte ja olette meidän vaunulla.
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Toiminnan kehittämistarvetta arvioitiin
ranta-asemakaavaa varten
Yhdistyksen hallitus on arvioinut Tilkunpellon vaunualueen toiminnan kehittämisen tarvetta. Tähän on antanut aiheen tekeillä oleva, aluetta koskeva ranta-asemakaava. Tulevaan alueen kaavaan
yhdistys esittää 800 neliömetrin rakennusoikeutta. Nyt rakennusalaa on valmiina yhteensä 500
neliötä. Uutta rakennustarvetta on viime vuoden helmikuussa tehdyn toiminnan kehittämisarvion
mukaan 250 neliömetriä. Arviota on tarkennettu kesäkuussa 2016.
Toiminnan kehittämisarviossa hallitus varautuu mm. siihen, että alueelle rakennetaan pieni asunto tulevaisuudessa mahdollisesti palkattavalle alueisännälle.
Asiakaskysely tuo kehitystarvetta esiin
Toiminnan kehittämisarvion on laatinut Juha Matti Sirnelä, joka on yhdistyksen rakennustekninen asiamies.
Kehittämisarvion pohjana ovat mm. vierailevilta matkailijoilta tyytyväisyyskyselyyn saadut vastaukset. Alueella on myös Tilkunpeltotoimikunta, jonka yhtenä tehtävänä on esittää yhdistyksen hallitukselle
aluetta kehittäviä esityksiä ja parannusehdotuksia. Näissä esityksissä on noussut esille mm. seuraavia
asioita:
Tilkuntuvan laajentaminen n. 120 neliöllä. Laajennuksen tarkoituksena on saada alueelle lämmintä
kokoontumis- ja yhdessäolotilaa. Tila toimisi myös lasten ja nuorten tilana heille tulevine ajanvietelaitteineen.
Yhdistys varautuu siihen, että kausipaikkalaisten pyörittämänä tehty isäntätoiminta saattaa tulevaisuudessa ajautua vaikeuksiin. Tämä toiminta käsittää mm. erilaiset huoltotyöt, vastaanoton, lumityöt,
nurmikonleikkuun sekä asiakkaiden vastaanoton. Kukin kausipaikkalainen on velvollinen huolehtimaan
vuorollaan näistä tehtävistä. Isäntätoimintaan on ajoittain vaikeuksia saada henkilöitä. Henkilöiden saantia vaikeuttavat työesteet ja jäsenistön ikääntyminen. Alueen jäsenistön keski-ikä on nyt noin 66 vuotta.
Jotta alueemme toimisi, on mahdollista, että joudumme palkkaamaan isäntätoimintoon erillisen henkilön. Tätä varten olisi tarkoituksenmukaista alueella olla pieni asunto, jonka paikka olisi mahdollisimman
lähellä Tilkuntupaa ja porttia. Rakennusala tällaiselle asunnolle voisi olla noin 60 neliötä.
Alueella on vain yksi ympärivuotinen WC-suihkurakennus. Tämä on osoittautunut ajoittain ahtaaksi.
Rakennusta tulisi laajentaa n. 20 neliötä.
Alueelle on toivottu kesäkeittiötä. Ruoanvalmistus vaunun pienessä keittiötilassa on hankalaa ja monet tekisivät sen ulkokeittiössä jo siitä aiheutuvien hajujen takia. Kesäkeittiön paikka olisi lähellä saunarakennusta ja grillikotaa. Sen rakennusala olisi 25–30 neliötä.
Nykyinen sauna on tilava. Sinne mahtuu kerralla 12–15 henkilöä. Näin suuren saunan lämmittäminen
hiljaisina aikoina ei ole taloudellista. Tällöin olisi tarkoituksenmukaista rakentaa perhesaunan kokoinen
erillinen sauna, jota tarvittaessa voitaisiin myös erikseen vuokrata matkailijoille. Saunan rakennusala
olisi noin. 20 neliötä.
Kaava-asian käsittely on viivästynyt
Yhdistyksen ranta-asemakaavahakemus on ollut viranomaisten käsittelyssä toista vuotta. Juha Matti Sirnelä kertoo, että hakemuksen käsittelyä on viivästyttänyt lähinnä asiaa käsittelevän viranhaltijan vaihtuminen Hämeenlinnan kaupunginvirastossa.
– Nyt vaikuttaa siltä, että asia on menossa eteenpäin ja tuloksia voinemme odotella tämän vuoden
puolella, arvioi Sirnelä toukokuun alussa.
– Vielä voin mainita, että tämä on nykyinen käsitys alueen kehittämisestä. Koko ajan toimikunta ja
hallitus miettivät tulevia tarpeita, Sirnelä sanoo.
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Uusi työkone Tilkunpellon teitä hoitamaan

Tilkunpellon ahkerat talkoolaiset Kalevi Muuronen, Kari Sillanpää ja Tauno Valkjärvi tutkailevat uutta
lanaa. jonka avulla alueen tiet saadaan pysymään kunnossa.

Tilkunpeltoon on saatu tänä keväänä uusi lana. Se on nimenomaan alueen tarpeisiin suunniteltu ja valmistettu. Uuden työvälineen ansiosta alueen tiet saadaan helpommin pidettyä hyvässä kunnossa.
Lanan metalliosat valmisti Erkki Suikkari ja sen hitsasi kokoon Olli Piikkilä.
Uuteen lanaan tehtiin hydrauliikalla toimiva etuterä. Sen avulla terä nousee ja laskee tarpeen mukaan.
Samaa tekniikkaa käytetään myös lanan takaosassa olevissa pyörissä.
Alueen käytössä on kaksi traktoria. Isommassa koneessa on etukuormaaja ja siihen voidaan liittää myös
kolme metriä leveä perälevy.
- Tämä levy kääntyy sivusuunnassa tarpeen mukaan, joten lumitöissä sillä voi ohjailla lumen siirtosuuntaa, selvittää koneista vastaava Kari Sillanpää.
Pienemmän traktorin varusteena on myös perälevy. Lumitöiden lisäksi sillä tehdään esim. maamassojen
tasoitusta.

Ilmainen kuljetus Tuuloseen
Tänä kesänä on jälleen ilmainen kuljetus Tilkunpellosta Kauppakeskus Tuuloseen kuutena
kesälauantaina.
Kuljetus toimii seuraavina päivinä: 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7. ja 29.7.
Kuljetus lähtee Tilkunpellosta, Tilkuntuvalta klo 11.00 ja 11.30. Takaisin palataan klo 12.30 ja 13.00
lähtevillä kyydeillä.
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Uusia ajotaitajia
syntyi Lammilla
Viisi ajotaitomerkkiä suoritettiin SF-Caravan
Kanta-Häme ry:n ajotaitotapahtumassa Lammilla 3.6.2017. Näiden lisäksi useita ajotaitoharjoituksia nähtiin suorituspaikalla Hasilan
hallin asvaltilla.

Keila heilahti ja virhe kirjattiin.

Tapahtuma toi Tilkunpeltoon runsaasti kausipaikkalaisia ja matkailijoita tutustumaan lajiin
ja verestämään ajotaitoaan.
Ajotaitosuoritusten jälkeen taitomerkit jaettiin Tilkuntuvalla. Suorituksia valvonut liiton
edustaja Lauri Nieminen jakoi merkit yhdessä
yhdistyksen ajotaitovastaavan Seppo Lommin
kanssa.
Matkailuautolla hopeisen ajotaitomerkin
suorittivat Tanja Kivikoski ja Ville Kivikoski.
Pronssisen merkin matkailuautolla ajoivat Kirsi Ågren ja Saara Aaltonen. Matkailuvaunulla
pronssisen ajotaitomerkin suoritti Saara Aaltonen.

Lauri Nieminen ja Seppo Lommi luovuttivat
hopeisen ajotaitomerkin Ville Kivikoskelle.

Merkkisuoritusten valvoja sekä ajotaitomerkin suorittaneet yhteiskuvassa. Oikealla Tanja Kivikoski,
Ville Kivikoski, Saara Aaltonen, Kirsi Ågren ja Lauri Nieminen.
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Caramba – taitoajokausi 2017 hyvässä vauhdissa
Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän ja matkailuauton käsittelystä kiinnostuneille karavaanareille
tarkoitettua kilpailutoimintaa. Matkailuautolla ajettaessa on käytössä sama rata ja samat säännöt kuin
vaunuyhdistelmällä. Jokainen kilpailija ajaa omalla autolla.
Caramba cupissa kilpaillaan miesten, naisten, nuorten, aloittelijoiden ja ikämiesten sarjassa. Nuorten
sarjassa ikäraja on 25 vuotta ja ikämiessarjassa 65 vuotta. Aloittelijoiden sarjassa saa kilpailla kaksi
vuotta, mutta yleiseen sarjaan on mahdollista siirtyä aikaisemminkin. SM–kilpailuissa on miesten,
naisten, nuorten ja ikämiesten sarja. PM-kilpailuissa on miesten, naisten ja nuorten sarja.
Caramba Cup
Neljä osakilpailua käsittävään Caramba cupiin voivat osallistua kaikki SF-Caravanin jäsenet. Caramba
cup -tuloksissa huomioidaan kolme parasta kilpailua. Kilpailuun osallistumalla saa kokemusta
carambakuvioiden ajamisesta.
Kilpailussa ajetaan kaksi erää, joissa on kolme ratakuviota erää kohti. Jokainen kilpailija ajaa
omalla autolla. Kilpailussa käytettävä vaunu on yksiakselinen, leveydeltään 2,05 - 2,35 metriä ja
kokonaispituudeltaan 6,00 - 7,20 metriä. Matkailuauton on oltava pituudeltaan vähintään 6,50 metriä.
Peruutuskameran käyttö on kiellettyä, eikä retkiautolla ajoa sallita.
Kaksi osakilpailusta neljästä on tätä luettaessa jo ajettu.
3. osakilpailu ajetaan 12.8. Virroilla, treffipaikka Vankkurimännikkö. Ehdolla olevat kuviot: 3. 4. 5. 8.
10. 13. 14. 18. 19. 21.
4. osakilpailu ajetaan 23.9. Lahdessa, Tavaratalo Kärkkäisen piha, treffipaikka Herrasmannin leirintä
(Herrasmanninkatu 20, Lahti). Ehdolla olevat kuviot: 2. 3. 4. 5. 7. 11. 12. 13. 14. 16. 17.
Suomen mestaruudesta ajetaan Riihimäellä
SM-kilpailut ajetaan Riihimäellä 10.6. Treffipaikkana on Vantaan Talli. Suomenmestaruuskilpailu on
samalla karsintakilpailu Pohjoismaiden mestaruuskilpailuun.
Pohjoismaiden mestaruudesta kisataan Pohjoismaisten Karavaanipäivien (NCT2017 – Nordic Rally)
yhteydessä Kokemäellä 13.7.2017.
Lisätietoa carambaharjoittelusta saat yhdistyksesi ajotaitotoiminnasta vastaavalta henkilöltä sekä liiton
carambavastaavalta Olof Bussmanilta: olof.bussman@karavaanarit.fi, puh. 050 569 1511.
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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. Kaikilla alueilla on uimapaikka järven tai meren rannalla.
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 alkanut ja jo hyvässä vauhdissa. Kilpapasseja on saatavana SFC-alueiden ”respasta”,
esim. Tilkunpellossa. Kilpailuaika on 1.1.2017
– 31.12.2017 ja tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena on kerätä
seitsemältä (7) eri Hämyalueelta leima, isännän
kuittaus tai maksukuitti yövytystä yöstä.
Tämän vuoden kilpailuun on liittynyt yksi alue
lisää eli SF-C Länsi-Päijänteen Mylly-Mäkelä.

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:

Seuraavat alueet ovat mukana Hämyrallissa:
SFC Majamäki
Haapasillantie 64, Tammela
SFC Kangaslampi
Alhaistentie 77, Nastola
SFC Tilkunpelto
Mulkolantie 330, Hämeenlinna
SFC Vuorenmäki
Salmelantie 178, Orimattila
SFC Vankkurimännikkö
Lakarintie 178, Virrat
SFC Maisansalo
Kuterintie 34, Tampere
SFC Hakalanranta
Hakalanranta 51, Valkeakoski
SFC Leininranta
Siestantie 85, Kausala
SFC Hämeenhelmi
Leppäkoskentie 788, Janakkala
SFC Mylly-mäkelä
Mylly-Mäkeläntie 14, Arrakoski

Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera viimeiseksi yöpymäsi Hämyalueen
isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämyedustajalle.
Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä yöstä palauttaneiden kesken
arvotaan 1000 € pääpalkinto vuoden 2018 Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
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JUHANNUSTREFFIT TILKUNPELLOSSA 22.-25.6.2017
PAKETTIHINTA 58 EUROA Huom! Ei etutelttoja / katoksia Treffien aikana.

22.6. Torstai
Saunat klo 18.45 – 20.15 naiset
klo 20.30 – 22.00 miehet
Hiljaisuus klo 24.00
23.6. Perjantai
Arpojen myyntiä alueella.
Pesuhuoneen suihkutilat käytettävissä
klo 08.00 – 09.00 naiset
klo 09.10 – 10.10 miehet
Saunat klo 13.45 – 15.15 naiset, klo 15.30 – 17.00 miehet
klo 18.00 Lipunnosto Tilkuntuvalla
klo 21.00 – 01.30 Juhannustanssit
musiikista vastaa tanssiyhtye TUPLAWERNET
klo 22.30 kokko sytytetään (säävaraus)
klo 02.15 Hiljaisuus
24.6. Lauantai
Pesuhuoneen suihkutilat käytettävissä
klo 08.00 – 09.00 naiset, klo 09.10 – 10.10 miehet
klo 14.00 Kahvi ja mehutarjoilu
Arpajaiset
Saunat klo 17.45 – 19.15 naiset, klo 19.30 – 21.00 miehet
klo 22.00 – 01.00 Karaoketanssit
klo 01.15 Hiljaisuus
25.6. Sunnuntai
Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen.
Hyvää ja turvallista kotimatkaa!
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