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Puheenjohtajan
terveisiä
Kesä se sitten meni. Monen mielestä sitä ei koskaan oikein tullutkaan, mutta eihän se ihan niinkään ollut.
Mahtui tähänkin kesään mukavia tapahtumia ja paljon iloisia ihmisiä niin Tilkkarissa kuin muuallakin.
Tilkkarissa alkukesästä maalailtiin talkoilla saunatupa, grillikota sekä wc-rakennus. Osanotto oli
runsas ja porukka hyvällä tuulella. Sääkin suosi tapahtumaa. Meinasi olla jopa liiankin aurinkoista ja
lämmintä.
Varsinainen karavaanarikesä näytti tänä vuonna
alkaneen vasta Juhannuksen jälkeen. Maanteillä
näkyi todella runsaasti kalustoa. Tämän huomasi
myös alueellamme. Kenttä oli lähes täynnä ainakin
silloin, kun itse alueella oleilin. Se kertoo alueemme suosioista, mutta itsestään selvyytenä sitä ei tule
pitää. Jokainen meistä kausipaikkalaisista osaltaan
luo vieraille mielikuvan alueestamme. Väärä lause
väärässä paikassa on tänä päivänä luettavissa sosiaalisessa mediassa ennen kuin sanojaan ehtii edes
miettiä. Siellä ne tahtoo yleensä vielä paisua, eikä
siinä enää selittelyt auta, päinvastoin. Alueesta on
myös pidettävä huolta ja sitä on koko ajan kehitettävä. Rakennusoikeutta ei toistaiseksi ole ennen kuin
kaava-asiat saadaan kuntoon, mutta sillä välin kehitetään muita kohteita.

Jukka Rantanen

Syksy tuo tullessaan myös lisää henkilövaihdoksia yhdistyksessämme. Pitkäaikainen rahastonhoitajamme
Tuula Järvinen siirtyy nauttimaan eläkepäivistään. Tilalle on ehkäpä jo saatu uusi, mutta tiedotetaan tästä
sitten, kun nimet on virallisesti papereissa. Innokkaita yhdistystoiminnasta kiinnostuneita kun ilmoittautuisi sankoin joukoin, niin eipä näissä miettimistä olisikaan. Rohkeasti nykäisemään hihasta jos tunnet
pientäkin kipinää olla mukana toiminnassa. Mitä enemmän porukkaa on asioita tekemässä, sitä enemmän
on uusia ideoitakin.
Muistutuksena vielä että syyskokouksessa 9.11. käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen
sääntömuutosta. Toivottavasti saadaan runsas osanotto.



Timo Piilonen:

Liitto panostaa koulutukseen

Erilainen koulutus ja neuvonta ovat aina olleet SF-Caravanin toiminnan painopisteitä.
Liiton vapaaehtoisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio, leirintä- ja turvatoimikunta, on
sekä itse järjestänyt kursseja ja koulutustilaisuuksia että saapunut tarvittaessa paikalle jäsenyhdistyksiin ja alueille palvelemaan
jäsenistöä. Koulutettavia aiheita turvallisuuskysymyksistä,
leirintäaluetoiminnan
kehittämisestä, tapahtumajärjestelyistä ja
järjestötoiminnan nikseistä riittää. Kaikilla
yhdistysten henkilöjäsenillä on hieno mahdollisuus saada tietoa, omaksua sitä ja tarvittaessa kysyä lisää tutuilta tuntijoilta.
Liiton suurin koulutusponnistus ensi vuonna on Porissa
Jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus kutjärjestettävä SF-Caravanin turvallisuuspäivät, kertoo liiton
sua liiton asiantuntijakouluttajia kokouksiintoiminnanjohtaja Timo Piilonen.
sa, treffeille ja erilaisiin tilaisuuksiinsa. Tiedon tarjoaminen käytännönläheisesti ja vuorovaikutteisesti, karavaanarilta suoraan toiselle karavaanarille on toimintamallimme vahvuus. Koulutus on
yksi merkittävimpiä jäsenetujamme.

Aisapainosimulaattori Caravan Showssa
Tuleva vuosi lähtee käyntiin perinteisesti, mutta räväkästi Caravan Show-messuilla Turussa 12.–14.1.2018.
Messujen kaupallisen ja viihteellisen annin lisäksi Caravan Show tarjoaa kattavan tieto-ohjelman, jossa
voi kuunnella luentoja ja jututtaa asiantuntijoita kaikista leirintään, turvallisuuteen ja matkailuun liittyvistä aiheista. Erikoisuutena SF-Caravanin osastolla on aisapainosimulaattori, joka näyttää havainnollisesti
kuormauksen vaikutuksen ajoneuvon vakaaseen liikkumiseen. Simulaattori sai viime vuoden messuilla
suuren suosion. Messuosastolla voi tutustua moneen muuhunkin turvallisuuslaitteeseen, testata ja päivittää
tietojaan sekä osallistua mukaviin kilpailuihin.

Polttonäytös Porissa
Vuoden suurin koulutusponnistus on 10.–11.3.2017 Porissa järjestettävä SF-Caravanin turvallisuuspäivät.
Koulutusviikonlopun tavoitteena on oppituntien, harjoitusrastien ja demonstraatioiden avulla kehittää karavaanareiden paloturvallisuutta ja pelastusvalmiutta. Tapahtuman aikana tutustutaan mm. alkusammutukseen sekä toimimiseen liikenneonnettomuuspaikalla, sähköiskutilanteissa ja yleisimmissä hätäensiaputilanteissa. Turvallisuuspäivillä on runsaasti käytännön harjoituksia todellisen tuntuisissa tilanteissa.
Turvallisuuspäivät on toistaiseksi massiivisin panostus jäsenistön turvallisuuskoulutukseen. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan kanssa. Viikonlopun aikana poltetaan mm.
henkilöauto ja pari matkailuvaunua, jotta voidaan todentaa matkailuvaunupalon nopeus ja vaikutus palopaikan lähiympäristöön. Tapahtumasta on tulossa lisätietoa yhdistyksiin syksyn aikana.
Tapahtumasta myöhemmin julkaistava video on luonnollisesti jäsenistön käytettävissä koulutusmateriaalina.

Turvallisuus on yhteinen asiamme
Turvallisuusasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota SF-Caravanin leirintäalueilla. Vuosien koulutus ja
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valistus sekä viime vuosina lanseerattu, erityisesti SFC-alueille kehitetty laatujärjestelmä, Vankkurihymiö,
ovat osaltaan parantaneet alueita pitävien yhdistysten sekä niillä vierailevine henkilöjäsenten tietoisuutta
mm. paloturvallisuudesta, sähköjohdoista ja oikeista turvaväleistä. Asiat ovat kehittyneet hyvään suuntaan,
mutta turvallisuustyö on jatkuvaa.
Huomiota herättäviä tempauksia emme järjestä pelkän ulkoisen näyttävyyden ja julkisuuden vuoksi,
vaan siksi, että saisimme kiinnitettyä sopivan kiinnostavasti huomiota arkipäivän turvallisuuteen. Niihin
tavanomaisiin turvallisuustekoihin, mitä teemme lähtiessämme liikenteeseen, ajaessamme kalliilla matkailuajoneuvollamme vaihtelevissa keliolosuhteissa, leiriytyessämme ja harrastaessamme maailman hienointa matkailumuotoa yhdessä muiden samalla tavalla toimivien ihmisten kanssa.
Tämän vuoden aikana on liiton jäsenyhdistyksiin liittynyt noin 5 500 uutta jäsentä. Välttämättä kaikille
uusille karavaanareille neljän (4) metrin turvavälimme, etutelttojen tulen käsittely, sähköturvallisuusmääräykset yms. eivät ole tuttuja asioita entuudestaan. Toivottavaa on, että opastukseen ja neuvontaan kiinnitettäisiin huomiota niin alueella toimittaessa, yhdistysten kokouksissa kuin yksittäiselle karavaanarille
apua annettaessakin. Perustieto löytyy liiton nettisivuilta www.karavaanarit.fi ja lisätehoa saa osallistumalla erilaisiin koulutustilaisuuksiin tulevan vuoden aikana.
Timo Piilonen
Kirjoittaja on SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja

Vesikasvit saivat huutia
Tilkunpellon venerannassa kasvaa joka kesä runsaasti kaislaa ja lumpeikkoa. Vesikasvien poistamiseen ei
ole käytettävissä muita menetelmiä, kuin niittäminen. Aikaisempina kesinä on kokeiltu mm. perinteisen
viikatteen käyttöä kasvien katkaisuun. Kuluneena kesänä oli käytössä tarkoitusta varten kehitetty tehokkaampi työkalu, sahanterällä varustettu laite, jota liikuteltiin perämoottorin työntämällä veneellä. Jälkeä
syntyi, mutta hikipisaroitakin se vaati.

Tilkunpellon venerantaa puhdistamassa olivat Veli Laitinen ja Veli-Matti Pentikäinen. Niittolaitteen kehittäjä on valmiina veneen keulassa laskemaan laitteen veteen. Koneenkäyttäjä valmistautuu perämoottorin
käynnistämiseen.



Kausipaikkalaisten syyskokouksessa oli väkeä Tilkuntuvan täydeltä.

Kausipaikkalaisten syyskokous hämmentyi:

Uusi alueisäntä jäi valitsematta
Tilkunpellon kausipaikkalaisten syyskokous oli tiukan paikan edessä. Kenestä seuraaja alueisäntänä kymmenen vuotta toimineelle Osmo Elorannalle?
Kokouksessa vaikutti siltä, että kausipaikkalaisilla oli pasmat pahan kerran sekaisin. Ennakkoon ei ollut
löytynyt alueisännäksi sopivia ehdokkaita, vaikka joistakin junttausvirityksistä kuului huhuja pitkin kesää
Elorannan lopettamisilmoituksen jälkeen.
Asian käsittelyssä esille nousi useita ehdokasnimiä. Kaikki ehdotetut kieltäytyivät tehtävästä. Väkeä
heräteltiin sillä, että alueisännän palkkaaminen ulkopuolelta tulee kalliiksi. Kausipaikan hintaan tulisi näin
menetellen huomattava korotus, jopa yli kaksinkertaistuvasta kausipaikan hinnasta puhuttiin.
Lopulta löytyi yksi oljenkorsi; isäntätehtävät jätettiin aluetoimikunnan hoidettavaksi. Toimikunta sopii
keskuudessaan, miten tehtävät jäsenten kesken jaetaan. Näin menetellään siihen saakka, kunnes uusi alueisäntä löydetään.

Kukkatervehdyksiä
Perinteen mukaan kokouksen alussa onniteltiin vuoden aikana 70 vuotta täyttäneitä tai täyttäviä kausipaikkalaisia punaisilla ruusuilla. Tänä vuonna tuohon ikään ovat ehtineet tai ehtivät Pekka Solismaa, Sirkka
Koskinen, Osmo Eloranta, Kirsti Lyytinen, Anna-Liisa Kivi, Matti Kuivanen ja Raili Tanskanen.
Tehtävänsä jättänyt alueisäntä Osmo Eloranta sai myös toisen kukkamuiston. Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Rantanen esitti ”Oskulle” yhdistyksen ja kausipaikkalaisten puolesta kiitokset menestyksekkäästi
hoidetusta kymmenen vuoden isäntäjaksosta. Kukkakimpun oheen oli liitetty pieni muistolahja.

Kausipaikoilla pientä vaihtoa
Alueisännän terveisinä kuultiin mm. että Tilkunpeltoon on vuoden aikana tullut 19 uutta kausipaikkalaista.
Kun jokseenkin saman verran on kausipaikoilta poistunut vaunukuntia, ei paikkaluvussa ole tapahtunut
muutoksia. Alueella on nyt 98 kausipaikkaa.
Talven lähestyessä on syytä muistaa, että etuteltoissa saa käyttää ainoastaan ulkokäyttöön hyväksyttyjä
kodinkoneita, esim. jääkaappeja, mikroja, valaisimia yms. Turvallisuudesta ei vaunumajoituksessa kannata
tinkiä.
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Kuva: Kalevi Rovio

- Liiton hyväksymien turvallisuusseikkojen huomioon ottaminen on yksi edellytys sille, että Tilkunpellon Vankkurihymiö –status säilyy. Turvallisuusseikkojen noudattamista ja alueen tilaa muiltakin
osin tarkkailevat liiton asiantuntijat, huomautti yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Rantanen.
Viikonloppuisännille muistutettiin, että alueen
siivous kuuluu isäntien velvollisuuksiin.

Matkailijat viihtyvät alueella
Alueella vierailevilta matkailijoilta halutaan
kuulla, mitä mieltä he ovat olleet Tilkunpellon alueesta ja kuinka ovat alueella viihtyneet. Tämän selOsmo Eloranta saa yhdistyksen ja kausipaikkalaisvittämiseksi kävijöille jaettiin mielipidekyselylomake. Kesä-elokuussa mielipidekyselyyn vastasi 353 ten kiitokset kymmenen vuoden isäntäpestistä.
matkailijaa (viime vuonna 298), vastaajista ensikertalaisia kävijöitä oli 215 (187).
Kyselyn tulosten yhteenveto osoittaa, että Tilkunpellon arvostus matkailijoiden keskuudessa on hyvä.
Parhaimmat arvostuspisteet (335) sai isäntätoiminta, toisella sijalla oli alueen siisteys (303). Sitten tulivat
alueen ulkoinen olemus, alueen ilmapiiri, yleisarvosana, sauna- ja wc-tilat, yleiset tilat, vastaanottotilat,
uima-altaat, leikkialueet ja vaunusauna.
Kaikki kyselylomakkeen saajat eivät palauttaneet lomaketta, osalle sitä ei huomattu antaa ja kaikki
kyselyyn vastanneet eivät ole käyttäneet kaikkia palveluita (esim. uima-altaat, vaunusauna, leikkialueet).
Kysely on kuitenkin suuntaa-antava ja sen tuloksista on oltava tyytyväinen. Kyselyä jatketaan myös tulevana kesänä.

Kausipaikkojen käyttö vähenee
Kausipaikoilla yöpymisistä tehtyä yhteenvetoa, koskien aikaa tämän vuoden tammikuusta syyskuun loppuun, esiteltiin kokouksessa. Tilasto osoittaa, että alueella majoittuminen on vähentynyt selvästi vuoden
2016 vastaavaan aikaan verraten.
Majoitusvuorokausia kertyi mainittuna aikana 9415 (viime vuonna 10977). Henkilöitä alueella yöpyi
6375 (9877). Henkilövuorokausia tilastoitiin 20179 (23750).
Majoitusvuorokausissa tapahtui 1562 vähennys, yöpyjien määrä väheni 3502 henkilöllä ja henkilövuorokausia väheni 3571.
Tilastosta alueisäntä veti sellaisen johtopäätöksen, että sääolot vaikuttivat alueen käyttöön melko paljon. Alueella vieraili pienempiä perhekuntia ja nämä viettivät täällä aikaisempaa vähemmän aikaa.

Uusia jäseniä toimikuntaan
Tilkunpelto-toimikuntaan valittiin kaksi uutta jäsentä. He ovat Saara Aaltonen ja Terttu Pentikäinen.
Toimikuntaan kuuluvat lisäksi Marketta Sillanpää, Mari Syrjälä, Marjo Rantanen, Kaisa Rintaneva,
Kari Sillanpää ja Jorma Suoranta.
Samassa yhteydessä perustettiin uusi tapahtuma-/huvitoimikunta. Sitä vetää Saara Aaltonen. Hän kutsuu siihen tarvittavan määrä jäseniä. Toimikunnan tehtäväksi tulee kehittää alueen perinteisten treffi-tapahtumien ohjelmaa ja mahdollisesti ideoita uusia tapahtumia.

Asiaa viikonloppuisännistä
Tilkunpellon isäntävelvoitteiden ja -vuorojen suhteen käytäntö jatkuu nykyisellään. Viikonloppuisännyyden hoitaa kaksi vaunukuntaa kerrallaan. Kesäaikana kolmen vaunukunnan isäntävuorot ovat voimassa
ajalla 22.6. – 23.7.
Isäntätehtävien helpottamiseksi toivottiin isäntien käyttöön sähköavusteista polkupyörää. Asia tulee
esille yhdistyksen hallituksessa lähiaikoina.
Alueelle toivottiin uutta kalustosuojaa, johon mahtuisivat myös traktorit. Alueella ei kuitenkaan ole
käyttämätöntä rakennusoikeutta, joten rakennuslupaa sellaiselle ei nyt saada. Kevytrakenteinen pressukatteinen kaarihalli olisi mahdollista pystyttää ilman rakennuslupaa.
Tulevan kesän tapahtumista saatiin tietää, että Hämy:n karaokefinaali pidetään Tilkunpellossa 17.–
19.8.2018.
Seppo Mikkonen



Syyskokous pidetään 9.11.2017

Yhdistykselle etsitään uusia toimihenkilöitä

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tänä vuonna 9.11.2017 kello 18.00 alkaen.
Kokouspaikka on Myllyn kuppi ja kakku –ravintola osoitteessa Syrjäntaustantie 8, 16900
Lammi.
Tällä kertaa kokouksessa käsitellään myös muita kuin sääntöjen määräämiä asioita. Asialistalla on ainakin sääntömuutos, joka perustuu liiton hyväksymiin yhdistysten mallisääntöihin.
Sääntömuutos selkeyttää yhdistyksen ja sen jäsenten asemaa mahdollisissa ristiriitatilanteissa.
Syyskokouksen asioihin kuuluu myös henkilövalintoja. Hallituksesta on erovuorossa neljä
jäsentä.
Erovuorossa hallituksen jäsenistä ovat Osmo Eloranta (varapj.), Tuula Järvinen (rahastonhoitaja) ja Raimo Järvinen. Arvi Hasila on kuollut ja hänen tilalleen valitaan uusi henkilö.
Hallituksessa jatkavat Jukka Rantanen (pj), Juha Matti Sirnelä (siht.) Janne Aaltonen, Jorma
Suoranta ja Aki Syrjälä.
Yhdistyksessä on käynnissä uusien toimihenkilöiden etsintä. Yhdistyksen rahastonhoitaja Tuula Järvinen on ilmoittanut jättävänsä tehtävän, jota on hoitanut kaksikymmentä vuotta.
Yhdistyksen jäsenkirjuri Pirjo Suikkari on myös jäämässä pois tehtävästä. Nyt tutkitaan, onko
uuden jäsenkirjurin valinta tarpeen, vai voidaanko jäsenasioissa turvautua ainoastaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin.
Lisäksi Tilkunpellon alueisäntä Osmo Eloranta on jättänyt alueisännän tehtävät. Hänelle ei
löytynyt nimettyä seuraajaa Tilkunpellon kausipaikkalaisten syyskokouksessa 8.10. Alueisännän tehtäviä hoitaa toistaiseksi aluetoimikunta.
Kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa. Kahvitarjoilu sekä jäsenkorttien tarkastus alkavat
kello 17.30.
S.M.

Saara pronssille
karaokefinaalissa
Hämeen karavaaniyhdistysten yhteistoiminta-alueen (Hämyt) karaokekilpailuissa tänä vuonna oli
osanottajia myös Kanta-Hämeen yhdistyksestä.
Tilkunpellossa pidetyssä karaokeillassa karsittiin
osanottajat Hämyn finaaliin. Yhdistyksen edustajiksi tulivat Saara Aaltonen ja Ilpo Tampio.
Loppukilpailu pidettiin Vankkurimännikössä.
Siellä Saara sijoittui sarjassaan kolmanneksi.
Hämy-karaokefinaalin tulokset:

Naisten kolme parasta laulajaa. Saara Aaltonen
(oikealla), Leila Kattilakoski ja Marika Järvensivu.

Naiset:
1. Leila Kattilakoski, Pirkanmaa,
2. Marika Järvensivu, Pirkanmaa
3. Saara Aaltonen (Kanta-Häme)

Lapset 8-12v:
1. Saaga Pitkänen (Lahden seutu)
2. Jenny Köngäs ja Neela Koskela (Ydin-Häme)

Miehet
1. Markku Partanen, Lahden seutu
2. Tarmo Halminen, Pirkanmaa,
3. Olli Miettinen, Pirkanmaa

Yleisöäänestys:
Naiset: Marika Järvensivu
Miehet: Tarmo Halminen
Lapset: Saaga Pitkänen



Mia Lommi:

Suomi-kierrosta
tekemässä perheen kanssa

Nyt on karavaanarin kesäkin jo vaihtunut syksyyn.
Iltojen pimetessä on kiva muistella menneen kesän
vaunuretkiä. Tänä vuonna meillä ei ollut varsinaista reissusuunnitelmaa. Päätimme, että säänhaltija
saa määrätä suunnan, ja me matkaamme poutaa
etsien. Melkoista sahausta siitä sitten tulikin. Suomen rajat sentään riittivät.
Olimme tien päällä neljä viikkoa. Lomaviikot
osuivat heinäkuun ruuhkasesonkiin. Kolmen viikon ajan saimme kierrellä koko perheen voimin,
minkä jälkeen jatkoin vielä viikon itsekseni. Mies
kierteli alueita vielä elokuussa viikon verran. Kuuden vuoden aikana olemme löytäneet omat suosikkikohteemme, joihin haluamme aina palata. Joka
vuosi olemme halunneet käydä myös ihan uusissa
paikoissa. Joka alueelle (oli kyseessä SFC- tai yleinen alue) menemme avoimin mielin tutustumaan.
Parasta on kokea asiat ihan itse.
Reittimme alkoi Mäntyharjulta, mummin
mökiltä. Edellisestä visiitistä oli vierähtänyt neljä
vuotta. Tästä alueesta poitsu tuumi aikoinaan, että
siellä on erinomainen ruoka ja sauna, vähän vierailijoita ja ihan parhaat isännät ilman keltaisia liive-
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jä. Toisin sanoen meidät lellitään pilalle.
Matka jatkui Kouvolaan ja Tykkimäelle. Pitäähän kerran kesässä päästä huvipuistoon. Tykkimäen
leirintäalue alkaa olla hieman aikansa elänyt. Vanhempi suihkurakennus haisi niin vahvalle homeelle,
että siellä ei juuri tehnyt mieli käydä.
Porvoon Sondbyn Skepparsista löysimme
seuraavan aurinkopaikan. Rantakalliot ja meri on
meidän kaikkien suosikki. Kortinpeluun lomassa
bongasimme merimetson ja harmaahaikaran. Aika
mahtavaa! Ennen kuin huomasimmekaan, niin viipotimme jo kohti Länsi-Suomen rannikkoa.
Kaarinasta löytyi pieni SFC-alue, Harvaluoto.
Siististä huoltorakennuksesta löytyi kaikki tarvittava. Saunomaan pääsi viereisen yleisen uimarannan
saunoihin. Hyvässä kunnossa olivat nekin.

Lepotauko meren äärellä
Tästä oli hyvä jatkaa kauniille Saariston rengasreitille vaunu perässä. Saariston kapeat tiet ja lauttamatkat toivat oman jännityksensä päivään. Illan
suussa olimmekin jo Taivassalon Mussalossa.
Kolmen päivän lepotauko meren äärellä ja auringon
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lämmössä! Olo oli kuin etelän lomalla.
Lomareitti jatkui Kankaanpään Kuninkaanlähteen kautta Räihän Lintulahteen. Jälkimmäinen oli
meille uusi tuttavuus, mukava sellainen. Vaikka pideltiin sateita, niin pyykit tuli pestyä, pizzat paistettua ja
saunoista nautittua. Ehdottomasti jatkoon.
Kiihtelysvaaran Hietajärven alueelle meillä on aina ikävä. Yritämme pistäytyä siellä kerran
vuodessa. Rento meininki, ihana murre, lupsakat
ihmiset, itsetehdyt karjalanpiirakat, kangasmaasto,
savusauna järven rannalla jne. Näistä kaikista me
tykkäämme paljon.
Parin päivän jälkeen saderintama hätyytteli meitä hiukan takaisin päin Kuopion suuntaan. Alatalon
alue on ihan passeli paikka auringonottoon ja lekotteluun. Joroisten Jokirannassakin olemme aiemmin piipahtaneet. Silloin alueella tehtiin maaston
muokkauksia. Nyt kaikki näytti jo viihtyisältä.
Joroisista huristelimme kohti Suomenniemen
Laamalansaarta ja pahamaineista hiekkatietä. Itse
tie ei mielestäni ollut normaalia hiekkatietä kummoisempi, mutta kun sitä pitää ajaa vaunu perässä 17 kilometriä, niin onhan siitä hohto kaukana.
Ajomatka on ehdottomasti kaiken vaivan arvoinen,
kunhan muistaa tankata jääkaapin täyteen sapuskaa,
ja pitää käteistä matkassaan. Todella kaunis ja rauhallinen paikka Saimaan rannalla. Tykättiin kovasti.
Yhden yön pysähdys Iitin Leininrannassa.
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Kolmen viikon kierros päättyi Tilkkariin lastentapahtumaa järkkäämään. Sitä olikin mukava tehdä koko
porukalla. Lapsilla oli silminnähden mukava päivä.

Autoliitto pelasti pulasta
Meidän onneksi vetoauton takarengas oli tyhjentynyt vasta yön aikana alueelle jo päästyämme. Olisihan
se voinut posahtaa ajon aikanakin. Olofin kanssa tuli onneksi juttua Autoliiton jäsenyydestä. Sillä aikaa
kun me vietimme mukaa päivää lasten kanssa, tuli Autoliiton hinausauto ukkeleineen paikkaamaan auton
renkaan.
Viimeinenkin lomaviikkoni oli siis pelastettu. Sen vietin meren rannalla Tammisaaressa Ormnäsin
leirintäalueella. Tämä yleinen alue yllätti minut erittäin positiivisesti. Meininki oli kansainvälistä. Oli mökkeilijää, telttailijaa, autoilijaa ja meitä vaanareita. Kaikki toimi ja oli siistiä. Kylälle oli vain parin kilometrin pyöräilymatka. Sain vielä perheenkin mukaan viikonlopun viettoon. Esiin kaivettiin leija, mitä ei oltu
vielä koskaan kokeiltu. Hitti!

Kohti uusia seikkailuja
Tänä syksynä olemme olleet karavaanareita kuuden vuoden ajan. Sinä aikana olemme oppineet harrastuksesta paljon. Asuntovaunu on jo kolmas. Nyt siinä on kaikki, mitä meidän perhe tarvitsee. Tilkunpelto on
ollut meidän ”opettelualueemme” monessa mielessä. Olemme saaneet tutustua moniin ihmisiin. Joidenkin
vankkuri on ikäväksemme jo pysähtynyt. Joistakin olemme saaneet elinikäisiä ystäviä. Tämän kesäkauden
päätteeksi meidän on aika lähteä kohti tuntematonta, kohti uusia seikkailuja. Tilkunpeltoon palaamme varmasti ainakin vierailijoina.
Oikein hyvää jatkoa ihan jokaiselle Tilkkarilaiselle!
Terkuin: Mia, Sepe & Topi
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Juhannuksen juhlintaa Tilkunpellossa
Juhannuksen vietto sujui perinteisin menoin yhdistyksen vaunualueella Tilkunpellossa. Lipunnostolla aloitettiin ja asian hoitivat Jukka ja Marjo Rantanen. Sitä ennen oli tosin jo saunottu ja virittäydytty juhannusaaton tunnelmiin.
Kokko oli komea, kuten odottaa sopi. Tulen loimua riitti aamun ensi tunneille saakka ja sitkeimmät
katselivat tulen voimaa kekäleisiin saakka.
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Arpoja ostettiin innokkaasti.

Voittoarvoille jaettiin hienoja palkintoja.

Tuplawernet kävi tanssittamassa.

Illalla osallistuttiin yhteiseen
Hula hula -tanssiin monien
muiden ryhmien mukana. Ennätykseen ei kuitenkaan ylletty.
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Possua paistettiin

Tilkunpellon perinteinen Rosvopaisti-treffi onnistui tänä vuonna hyvin. Lihapaketteja
laitettiin monttuun enemmän, kuin aikaisemmilla kerroilla. Osaavien kausipaikkalaisten
yhteistyön tuloksena lihat käärittiin verkolla
suojattuihin paketteihin, laitettiin kahdeksaksi
tunniksi paistomonttuun ja nostettiin ylös.
Hyvät kesäiset muistot jäivät onnistuneesta
tapahtumasta. Lämmin kiitos toteuttajille.
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Luulisi lihamestariksi

Mahkosen Erkki harrastaa lihanpaistoa

Erkki Mahkonen, 69 v, on tuttu näky Tilkunpellon treffeillä. Varsinkin alueen Rosvopaistitreffit ovat vetäneet Mahkosen Tilkkariin ensimmäistä paistitapahtumaa lukuun ottamatta. Vuosien varrella hän on ollut
kehittämässä kymmenien lihapakettien kypsentämiseen tarvittavaa uunia ja paistomenetelmiä. Hän on keitellyt myös hernekeittoa erilaisissa tapahtumissa.
– Ruoanlaitosta on tullut vuosien myötä mieluisa harrastus. Minulla ei ole ammatillista taustaa ruokaalalla. Lihan paistossa olen saanut oppia lähinnä puolisoltani. Itse työskentelin Turengissa sokeritehtaan
valvomon hoitajana eläkkeelle jäämiseen saakka.
– On minulla kotonakin rosvopaistikuoppa. Teen siinä syksyisin paistin ja paketissa on mieluummin
possua kuin esimerkiksi lammasta, Mahkonen kertoo.
Nykyisin Tilkunpellossa käytössä oleva paistiuuni on Mahkosen ohjeiden mukaan valmistettu.

Hiiliä ja lihaa
Myös lihapakettien asettelu kuumaan kuoppaan vaatii harkintaa.
Paistien kypsennys on aikaa vievää. Aluksi paistikuoppa on saatava kuumaksi, joten siinä poltetaan
koivuhalkoja noin puoli vuorokautta. Puolentoista kilon painoisia paistipaketteja uuniin ladotaan 60 – 70

Erkki Mahkonen vaunuineen on kesäisin tuttu näky Tilkunpellossa.
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kappaletta ja niitä kypsennetään kahdeksan tuntia.
– Niin, tämä uunin täyttö on tehtävä kokeiltujen
ja hyväksi havaittujen menetelmien mukaan. Ensiksi kuoppaan laitetaan kerros kuumia hiiliä, sen päälle kerros paistipaketteja, sitten kerros hiiliä ja taas
lihaa. Näin kuoppaa täytetään ja päällimmäiseksi
tulee hiilikerros ja sen päälle hiekkaa. Lopuksi uuni
peitetään kannella ja sitten odotellaan, Mahkonen
selvittää.

30 vuotta karavaanarina
Erkki Mahkonen on ollut karavaanariharrastuksessa mukana noin 30 vuotta. Tilkunpellon toimintaan
hän tuli mukaan alueen alkuaikoina. Alusta alkaen
hän on ollut aktiivinen harrastaja ja vetänyt myös
kaksi lastaan mukaan harrastukseen. Hänen tyttärellään on vaunu Tilkkarissa.
- Kyllä me ahkerasti kierrettiin vaunun kanssa
kesäisin. Suurimmaksi osaksi kotimaassa kuljettiin,
mutta paljon on täällä vielä näkemättä. Pohjoismaat
on myös käyty eripituisilla reissuilla. Yksi suosikkialueeni oli aikanaan Viralan SFC-alue Janakkalassa. Mutta nyt Tilkunpelto on kärjessä, Mahkonen
toteaa.
Tällä hetkellä Mahkosten vaunumatkailua rajoittaa puolison sairaus. Erkki Mahkonen toimii vaimonsa omaishoitajana.
Ensimmäiset paistipaketit ovat kuopassa. Erkki
Mahkonen ja Jukka Rantanen miettivät jatkoa.

Teksti ja kuvat:
Seppo Mikkonen

Seuraavan kerran
karavaanareilla on
mahdollisuus nauttia
Erkki Mahkosen
kinkkua yhdistyksen
pikkujouluissa
Idänpään Torpalla.
2.12.2017.

Nyt sitten vaan odotellaan. Se on
tehty mikä täytyy ja osataan.
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Yhdistyksen standaareja jaettiin

SF-Caravan Kanta-Häme ry:n 45 –vuotisjuhlan ja Tilkunpellon 35 –vuotisjuhlan kunniaksi yhdistys tarjosi
kakkukahvit Rosvopaisti-treffien osanottajille 26.8. Samalla muistettiin yhdistyksen standaareilla yhdistyksen hyväksi toimineita karavaanareita.
Standaarin saivat: Kaija ja Tapani Jauhiainen, Marketta ja Kari Sillanpää, Mika Wallin ja Pia Tauriainen,
Jyrki Nikkanen, Tauno Valkjärvi, Jorma Suoranta, Jarmo Saretsalo, Juha Matti Sirnelä, Olli Piikkilä, Seppo
Mikkonen, Aarto Kuusisto ja Veli Matti Pentikäinen.
Oheisessa kuvassa paikalla olleita standaarin saajia.
Kuva: Pekka Nikoskelainen

Bussman ja Grönholm Caramba cupin voittajat
Matkailuajoneuvojen taitoajon - Caramba cupin - viimeinen osakilpailu ajettiin syyskuun lopussa Lahdessa, Tavaratalo Kärkkäisen pihassa. Neljä osakilpailua käsittävän cupin tuloksissa huomioidaan kunkin
osallistujan kolme parasta kilpailua.
Caramba cupin 2017 matkailuvaunusarjan voittajaksi kruunattiin inkoolainen Elis Bussman, ja matkailuautosarjassa voiton vei Karl-Olof Grönholm Karjaalta.
Elis Bussman on ehtinyt voittaa kauden aikana jo caramban suomenmestaruuden ja pohjoismaidenmestaruuden. Caramba cupissa Bussman korjasi voiton kolmesta osakilpailusta, jääden kakkoseksi kauden
toisessa, Tampereella ajetussa osakilpailussa.
Bussmanille pisteitä ropisi kauden aikana 60, kun toiseksi sijoittuneelle Janne Kalliolle pisteitä kertyi
50 ja kolmannelle, Eero Mustoselle, 33 pistettä.
Caramba-kuvioita matkailuautolla pyörittelivillä käytiin ykkössijasta tiukempi kilpailu. Lahdessa ykköseksi ajanut ja peruuttanut Juhani Peteri ei onnistunut lopputuloksissa ohittamaan viimeisen osakilpailun
kakkoseksi sijoittunutta Karl-Olof Grönholmia. Grönholm korjasi cupin voiton 55 pisteellä. Peteri toinen
52 pisteellä, ja Kari Härkönen kolmas 42 pisteellä.
Caramba cupin 2017 naisten matkailuautosarjan voittaja on Marjo-Riitta Björkroth (40 pistettä) ja
aloittelijoiden sarjan voittaja on Ronny Råberg (20 pistettä). (SF-Caravan ry)
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1992 oli hyvä uutisvuosi
Vuonna 1992 Kanta-Hämeen Matkailuvaunuyhdistys täytti 20 vuotta. Tasavuosia juhlittiin näyttävästi elokuun puolessa välissä.
Yhdistys sai oman lipun ja juhlapuhujaksi
saatiin oman maakunnan ministeri Sirpa
Pietikäinen. Ministeri tosin myöhästyi lipun naulaamistapahtumasta.
Tuo tapahtuma ylsi lehtien uutisiksi asti.
Vanajaveden Seutu kertoi ministeri Pietikäisen luonnehtineen karavaanareita ”maltillisen ja turvallisen matkanteon taitajiksi”.
”Nyky-yhteiskunnassa tarvitaan kaltaisianne ’kulkureitten kuninkaita’, rohkeita uusien ratkaisujen löytäjiä, päätöksentekijöitä,
jotka myös ottavat vastuun teoistaan”, sanoi
Pietikäinen juhlapuheessaan.
Lehti kertoi myös yhdistyksen historiikista, jonka esitteli Heikki Pirttioja. Yhdistyksen ensimmäinen vuosikymmen meni
historiikin mukaan kerhon haeskellessa
omia linjojaan.
”Järjestettiin tapaamisia, joita kutsuttiin
pienimuotoisuutensa takia kuurumeiksi.
Toinen vuosikymmen alkoi oman vaunualueen, Tilkunpellon merkeissä”, kirjoitti
Vanajaveden Seutu historiikin esittelijän
puhuneen.
Keski-Häme -lehti raportoi juhlassa palkitun kymmenkunta aktiivista jäsentä. Yksi
palkituista, kalvolalainen Taisto Valtonen
kertoi liittyneensä yhdistykseen 1976. Valtonen sai liittyessään jäsennumeron 6201.
Juhlan aikaan vuonna 1992 mentiin karavaanareiden jäsennumeroissa 64000 paikkailla. Tänään, Suomen 100-vuotisjuhlavuonna, on jo yli 150000 jäsennumeroa myyty.
Myöhemmin syksyllä (24.9) Uutis-Häme kirjoitti yhdistyksen syystreffeistä. Tapahtuman teemana olivat paloturvallisuus ja matkailuvaunujen sähkölaitteet sekä ensiavun antaminen liikenneturmissa.
Paloturvallisuutta opetti Lammin palokunta. Palopäällikkö Antti Jäämaa opasti käsisammuttimien
käytössä ja muistutti palovaroittimen tarpeellisuudesta matkailuajoneuvossa.
Hämeen Uutiset kertoi 5.11.1992 puheenjohtajavaihdoksesta. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
silloin Lammin Biologisella tutkimuslaitoksella.
Markku Konola luovutti siellä puheenjohtajan nuijan Tuula Niemiselle. Hänestä tuli silloin yhdistyksen 20-vuotisen historian ensimmäinen nainen nuijan varteen. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle
valittiin Leila Rekolainen ja Aslak Vuorio. Markku Vänskä ja Veikko Heino tulivat uudelleen valituiksi
ja Tuula Niemisen paikalle hallitukseen valittiin vuodeksi Reijo Markkula.
Jäseniä yhdistyksessä oli silloin noin 1200. Jäsenmäärä lisääntyi vuosittain noin sadalla jäsenellä.
(Jutun lähteenä oli Salme Pohjolan lehtileikearkisto.)
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Valo- ja turvatreffeillä upeita valoteoksia

Hienoja teoksia Valotreffeillä kuvasi Kirsi Ågren.
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Tilkunpellon perinteiset valo- ja turvallisuustreffit
onnistuivat jälleen herättämään karavaanarien kiinnostuksen. Osanottajamäärässä ei ylletty aivan parhaiden vuosien tasoon. Valoteoksissa kuitenkin oli
nähty vaivaa ja käytetty mielikuvitusta.
Illan päätteeksi pidettiin ladolla tanssit. Tahdit
antoi Köpin Talli -orkesteri. Samassa yhteydessä
palkittiin valoteosten parhaat.
Palkintosijat jaettiin seuraavasti:

VIERAILIJAT:
1. Jarno Heinonen
2. Erkki Mahkonen
3. Kari Lehto
KAUSIPAIKKALAISET:
1. Eira Viitala
2. Pekka Nikoskelainen
3. Raimo Holmgren
Onnittelut vielä voittajille!

Valotreffien parhaat palkittiin illan päätteeksi.
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Kuva: Kalevi Rovio
Jatkuu seuraavalla sivulla

Matkailuajoneuvojen ja leirintäalueiden turvallisuudesta tietoa antoi Lammin palolaitos.
Valo- ja turvatreffeillä kisailtiin ketjun ja kravatin heitossa. Aikuiset ja lapset kisasivat omissa
sarjoissa. Tulokset:
KRAVATIN HEITTO LAPSET:
1. Sonja Aaltonen
2. Eetu Ruosteinen
3. Jere Toivonen

KETJUN HEITTO LAPSET:
1. Nico Ågren
2. Eetu Ruottinen
3. Patrik Lesch

KRAVATIN HEITTO AIKUISET:
1. Tuomo Pieskä
2. Lauri Paavilainen
3. Armi Myllymäki

KETJUN HEITTO AIKUISET:
1. Mikke Lesch
2. Arttu Kettunen
3. Armi ja Pekka Myllymäki
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Otoksia Salme Pohjolan valokuva-albumista
Yhdistyksen pitkäaikaisen rahastonhoitajan Salme Pohjolan nykyelosta kerrottiin Koukkauksen edellisessä numerossa. Hänen keräämästään leikekirjasta ja valokuva-albumista löytyy mukavia muistoja sekä
tuokiokuvia menneilta vuosilta. Tässä vielä muutamia kuvia vuosien varrelta.

Syksyllä 1982 Kanta-Hämeen kerho täytti 10 vuotta. Tapahtumaa juhlittiin Padasjoella.
Juhlivaa kerhoa onnittelemassa Reino Rokkila. Puhetta kuuntelevat Marja Kekki, Heikki Pirttioja, Veikko Tamminen ja Auvo Jokinen.

Tilkuntuvan vihkiäisiä vietettiin vuonna 1991. Tunnistamattomaksi jääneiden soittajien
lisäksi kuvassa ovat Salme Pohjola, Reijo Markkula ja Eila Teiskonlahti.
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Vuoden 1991 pääsiäisenä oltiin näin värikkäitä. Kuvassa ovat Pirjo Leppänen, Salla Waden
ja Marja Haanperä.

Vappuna 1993 skoolattiin mm. tällaisella porukalla. Kuvassa ovat Tuula ja Erkki Nieminen,
Erkki Pohjola sekä Salli Holopainen.
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Yhdistyksen ensimmäinen harrastenäyttely pidettiin Tilkuntuvassa vuonna 1995.
Viereiseen kuvaan on osunut
Raimo Holmgrenin, Salme Pohjolan ja Erja Jokisen töitä.

Maiju Ollikaisen valokuvia.

Pöydällä Ulla Syrjän posliininmaalaustöitä.

Rouva Kauppisen kudonnaisia.
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Herneenpalkokekkerit Tilkunpellossa kesällä 1990 järjesti Pohjolat kesäisäntäviikon
päätteeksi.

Kahvikonsertti Tilkuntuvassa vuonna 1995. Hanuria soitti Juha Virtanen.

Tikkupullat paistuivat kodan hiilloksella vuonna 1995.
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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 jo loppusuoralla. Kilpapasseja voi palauttaa SFC-alueiden isännille, 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.
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 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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SF-Caravan Kanta-Häme ry:n

Pikkujoulut 2.12.2017
Idänpään Torpalla, Torpantie 16 13210 Hämeenlinna.
Yhteiskuljetus Tilkunpellosta. Lähtö klo 18, paluu klo 1.00.
Sitova ilmoittautuminen 25.11. mennessä Tilkuntuvalle
tai Marjo Rantanen 040-7175583, marjo.rantanen@kolumbus.fi
tai Facebookissa

LAPSIPARKKI pikkujoulujen aikanaTilkuntuvalla yli 4 v. lapsille
Lapsiparkki on toiminnassa 2.12. klo 18.00-23.00. Lapsille on luvassa mm. askartelua,
pikkujoulutunnelmaa yhteisleikein ja -lauluin, iltapalaa ja herkkuja
sekä illan päätteeksi rauhoittumista elokuvan parissa.
Ennakkoilmoittautumiset Tilkuntuvan listaan. Mukaan mahtuu maks. 15 lasta.
Huomioithan, että lapset tulee hakea pois klo 23.00 mennessä.
Järjestäthän kyytisi pikkujouluista sen mukaisesti
(yhteiskyyti Tilkunpellossa vasta n. klo 01.30).

Terveisin Tilkunpellon Tapahtumatoimikunta
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