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Alueisännän näkökulmasta:

Käyn ahon laitaa, kohta ilman paitaa...

Näin kesän kynnyksellä on mukava jälleen tervehtiä teitä kausipaikkalaisia ja muuta karavaanarijäsenistöä.
Kulunut talvi on ollut säiden puolesta vaihteleva,
on ollut pakkasia, satanut vettä ja räntää.
Ilmatieteenlaitoksen mukaan kevät on noin kuukauden etuajassa. Teuronjärven vakiasukkaat,
nimittäin joutsenet, ovat jo olleet muutaman viikon
tutkailemassa mahdollisia pesintäpaikkoja.
Tämä tietää hyvää meille karavaanareille.
Päästään aikaisin keväällä vaunuilun pariin. Niiden vaunuilijoiden, jotka eivät juuri talvella käy
vaunulla tai talvimatkailua harrasta, on syytä tarkistuttaa vaunun / auton kaasulaitteet, akun kunto
ja mahdolliset vesivahingot ennen kaluston käyttöönottoa. Näin toimien vältytään ikäviltä takaiskuilta esim. kesälomareissulla.
Helmikuussa pidettiin perinteinen hiihtolomatapahtuma, pilkkikilpailut tosin jouduttiin perumaan heikon
jäätilanteen vuoksi. Sen sijaan hiihtokilpailut saatiin järjestettyä, polkuautojen talvikisa siirrettiin jäältä
mantereen puolelle turvallisuussyistä. Hankipotkupallopeliin osallistui ilahduttavan suuri joukko kovakuntoisia karavaanareita, mutta siitä huolimatta maitohapot jylläsivät kintereissä. Lunta oli paikoin polveen asti.
Yle Häme teki tapahtumasta suoran radio-ohjelman maakuntakierrokselle, toimittajana Mikko Moilanen.
Lisää Moilasen tekemästä jutusta on luettavissa SF-Caravan Kanta-Häme ry:n nettisivuilla.
Tulevista tapahtumista mainittakoon SF-Caravan Koirakerhon kevättreffit. Edellisen kerran koiratreffit
järjestettiin Tilkunpellossa vuonna 2012, tuolloin mukana oli ennätysmäärä osallistujia.
Treffit järjestetään tänä vuonna 22.- 24.5. Koirakerho vastaa ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä itse.
Treffeille voi osallistua vaikka ei olisi koirakerhon jäsen, maksamalla osallistumismaksun.
Muista Tilkunpellon tapahtumista ja aikataulusta saat tietoa nettisivuiltamme.
Tänä vuonna Hämen yt-alue (Hämyt) on ottanut käyttöön ”Hämyralli” passin. Siihen kerätään leima seitsemältä (7) eri ”hämyalueelta”, esim. Tilkunpellosta. Kilpailupasseja ja ohjeita on saatavilla kaikilta ”hämyalueilta”. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 1000 € arvoinen pääpalkinto, kilpailuaika on tämän vuoden loppuun.
On keskusteltu paljon Tilkunpellon erilaisista rakennusprojekteista. Tällä hetkellä alueen rakennusoikeus
on käytetty. Prosessi on käynnistetty ranta-asemakaavan muutoksesta, millä toimenpiteellä haetaan lisää
rakennusoikeutta.
Kun lupa-asiat on saatu kuntoon, niin täytyy tarkoin miettiä mitä ja millä aikataululla rakennetaan.
On puhuttu Tilkuntuvan laajentamisesta, WC / suihkurakennuksen saneerauksesta.


Tilkunpellon kevättalkoot pidetään 11.4. klo 8.30 alkaen ja kausipaikkalaisten kevätkokous 12.4. klo 10.00.
SF-Caravan Kanta-Häme ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tilkunpellossa 6.5. klo 18.00.
Kevät on muutoksen aikaa kausipaikkalaisille. Joka kevät osa vaihtaa toisiin maisemiin. Uusia kausipaikkasopimuksia tälle kaudelle on jo tehty. Kausi alkaa 1.5. ja tällä hetkellä on muutama vapaa kausipaikka. Jos
olet kiinnostunut kausipaikasta, ota yhteyttä alueisäntä Osmo Elorantaan puh. 050 3793989
Alueemme on kautta aikojen saanut positiivista palautetta siisteydestä. Niinpä olemme tällekin kesälle
palkanneet ulkopuolisen siivoojan kesäisäntien avuksi. Siivooja työskentelee kesä – elokuun ajan viitenä
päivänä viikossa.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille karavaanareille oikein hyvää ja turvallista kesää.
Osmo Eloranta
alueisäntä
SF-C 38110

HÄMYRALLY 2015

KILPAILUKUTSU
Kilpailuaika on 1.1.2015 – 31.12.2015.
Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena on kerätä erityiseen Hämy-passiin seitsemältä
(7) eri Hämyalueelta leima ja isännän kuittaus tai maksukuitti yövytystä yöstä.
Kilpailu on avoin kaikille SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten jäsenille.
Hämyalueet ovat:
SF-C Forssan seutu ry: SFC Majamäki, SF-C Kanta-Häme ry: SFC Tilkunpelto, SFC Lahden seutu ry: SFC Vuorenmäki, SF-C Pirkanmaa ry: SFC Vankkurimännikkö ja
SFC Maisansalo, SF-C Valkeakosken seutu ry: SFC Hakalanranta, SF-C KaakkoisHäme ry: SFC Leininranta, SF-C Ydin-Häme ry: SFC Hämeenhelmi.
Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera viimeisen yöpymäsi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämyedustajalle.
Kaikkien seitsemän leimaa ja isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä yöstä palauttaneiden kesken arvotaan 1000 € pääpalkinto.
Arvonta suoritetaan vuoden 2016 Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
Lisätietoja saat yhdistyksen Hämyedustajalta.
ONNEA KILPAILUUN!


Toisenlainen Koukkaus
Koukkaus kokeilee virkistyä. Nettilehden ulkoasu on muuttunut, ja
Koukkaus pyrkii ilmestymään vaikkapa neljästi vuodessa, mikäli
yhdistyksen hallinto ja jäsenet niin tahtovat.
Tästä vuoden 2015 ensimmäisestä lehdestä ei löydy puheenjohtajan
palstaa, toivottavasti jatkossa löytyy. Tietoja tapahtumista ja muusta
yhdistyksen toimintaan liittyvästä näkee yhdistyksen kotisivujen
tapahtumaosiosta.
Yhdistyksen FB-seinä olisi myös oiva ja nopea paikka tiedottaa, mutta
nyt uusin tieto siellä on takavuosilta. Ken tietää mitä tuleman pitää,
toivottavasti laittaa myös seinälle?
Tämä nettilehti lähinnä säilöö muistoja palatessaan hyvähenkisiin
tapahtumiin yhdistyksen alueella Tilkunpellossa. Lehdestä tulee sitä
enemmän yhteisömme näköinen, mitä useampi osallistuu Koukkauksen
tekoon.
Jonkinlainen lehtitoimikunta saattaisi virkistää aineiston tuottamista.
Kevätkokous tulossa, voisi vaikka valita vastuuhenkilöitä.
Mitä mainiointa kevään odotusta kaikille!
NettiKoukkaus kokeilee ilmestyä maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja
joulukuussa. Ja se onnistuu, jos tulee aineistoa sivuille.
Laita tulemaan tarinaa ja kuvia osoitteeseen: tilkunpelto@gmail.com
Huom! Aineistopäivä kuhunkin lehteen viimeistään ilmestymiskuun
ensimmäisellä viikolla.

Nettilehti Koukkaus
Toimittaja Seppo Mikkonen
sähköposti: tilkunpelto@gmail.com



Mitä lapset edellä,
sitä aikuiset perässä

Pilkkikilpailut jouduttiin peruuttamaan jään huonon kunnon takia.
Seudun hiihtolomaviikon alkajaisiksi pidettiin Tilkunpellossa riehakas talvitapahtuma.
Lämmin talvi tosin torpedoi suunnitelmia, mutta jotakin onnistui tehdä. Helmikuinen lauantaiaamu valkeni pilvisenä, vinkka tuuli ravisteli puita.
Jäälle ei ollut asiaa, oli vedessä kahluukeli. Niinpä ohjelmasta putosi pois pilkkikisa ja
polkuautokisa siirtyi maapohjalle.

”Tuonne hiihdetään ja kierretään
muovitötterö.”

Pappa hallitsee siteiden säädön.


Hiihtokilpailun lähtövuoroa odoteltiin jännityneinä.
Radio mukana
Talvitapahtuma herätti myös radioväen mielenkiinnon. Ylen maakuntaradio (Yle Häme,
Hämeenlinna) teki tapahtumasta ohjelmapätkän lauantaiseen Suomi-kierros
-ohjelmaansa. Radio-ohjelma on luettavissa juttumuodossa Ylen nettisivuilla.
Lommin Seppo kertoo Mikko Moilasen haastattelussa joutuneensa ”karavaanikärpäsen” puremaksi vuonna 2011.
Seppo avasi Tilkunpellossa tehdyssä
radio-ohjelmassa hieman myös karavaanariuden ydintä.
”Täällä ollaan huomattavasti tiiviimmin
tekemisissä keskenämme. Kotona ollessa ’hajaannumme’ ympäristöön, mutta Seppo Lommi Mikko Moilasen jututettavana.
täällä vietämme rentoa yhteistä aikaa. Te- Aarto Kuusisto seuraa katseella.
kemisen puutetta ei ainakaan ole. Sään
salliessa ulkoilemme paljon, mutta jos on
kurja sää, niin pysyttelemme mukavasti
sisätiloissa ja pelaamme vaikka lautapelejä tai katsomme elokuvia.”
Myöhemmin päivällä Seppo ajoi ulkona polkuautokisassa hopealle.
Toimittaja Moilanen myös summasi
osuvasti: ”Karavaanielämä ei yhdistä pelkästään perheitä, vaan samanhenkisiä
ihmisiä ympäri Suomen. Se on osaltaan YLE:n lähetysauto Tilkkarin pihalla herätti
huomiota.
myös lajin suola.”


Kaverukset katsomossa.

”Eipä ole pitkä matka tänään...”

”Tästä se lähtee!”


Suksi suihki pehmeässä
Hiihtokisa vaunualueen viereisellä pellolla aloitti ulkoilutapahtumat. Ennen sitä
tapahtui ilmoittautuminen toimistossa ja
osallistujat saivat historialliset Lapin Kulta
-numeroliivit.
Kisan nuorin, 2,5-vuotias Ronja käveli niin polleana toimistolta kisaliivi yllään H-hetkeä odottamaan.
Mehupiste, ajanotto, maalisihteeri ja latu lämpimän sään pehmittämällä pellolla raskas, mutta innolla matkaan. Lapset hiihtivät iän mukaan kolmessa sarjassa. Nuorten
sarjaan ilmoittautui kaksi osallistujaa, miehiin ja naisiin kumpaankin yksi.
”Hyvä, Eetu, anna mennä”, kaikuu kotijoukkojen kannustushuuto, kun Eetu nuorimpien sarjasta säntää ladulle.
Pienet kiersivät merkkitötterön lähempänä, isommat kauempana pellon kulmassa.

Aikuisten vuoro...


Nuoret hiihtivät pidemmän kiertomatkan kaksi kertaa.
Aikuisten oli määrä kiertää koko pelto, mutta yksi kulma oli niin kuramössöllä, ettei voinut. Noin puoli peltoa kuitenkin pääsi toista kautta ja se matka sujakoitiin kahdesti, toinen
käännös maalilla.
”Hyvä, iskä”, hihkuvat Kivirannan lapset, kun isä-Elias lähtee toiselle keikalle. Latu
on jo niin pehmeä, että iskän suksi uppoaa ja hän pyllähtää toisen kierroksensa alussa.
Mutta meno jatkuu salamannopeasti.
”Minun iskä ja minun isoveli”, iloitsee Aliina-tyttö. ”Iskä on Elmeriä parempi!”
Nyt on, mutta miten on jokusen vuoden päästä. Niin lupaavannäköistä oli Elmerin
meno ladulla.
Hiihtokisan jälkeen Kivirantojen huoltajana toiminut äiti miettii: ”Saa nähdä, tuleeko
Kivirannoille neloisvoitto?”
Melkein tuli, kolme kultaa ja hopea.

Jalkapallopeli lumen peittämällä pellolla on raskas laji.
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Pudotuskisa polkuautoilla
Polkuautoilla kisattiin lenkki vaunualueella. Jäistä oli, rengas lipsui, etenkin lähdössä,
mutta turvallisesti kisa sujui. Lasten sarjoja kolme, nuorten sarja ja aikuisten sarja.
”Hyvä, Mimmi, polje, polje”, tsempparit kannustavat. Katsojat elävät mukana kuin formulakisassa.
Nuorten sarjan Carita kävi rattiin ja väänsi hanat kaakkoon. Taidokkaat käsijarrukäännökset, luja vauhti, vesiroiskeessa voittajana maaliin kuin rallikuski.
Aikuiset ajoivat polkuautoilla pudotuskisan, jossa nähtiin myös jännä ohitus. Aikuiset
ovat terveitä, kun he leikkivät. Lasten perässä mentiin hymysuin ja kohta jatkettiin sekajoukkueina hankijalkapalloon.
Jalkapalloa liikuteltiin koskemattomalla pellolla syvässä hangessa. Ottelussa oli vastakkain kaksi eri-ikäisistä pelaajista muodostunutta joukkuetta. Hikistä näytti harrastus
olevan, mutta intoa pelaajilla riitti. Saunan lauteilla kerrottiin illalla, että hankijalkapallo
päättyi tasapeliin.
Paparazzit Mirja & Seppo

Hiihtokilpailun tulokset
Lapset 3-5 vuotta:
1. Johanna Rintaneva
2. Aliina Kiviranta
3. Eetu Olkinuora
4. Jiri Syrjälä
5. Ronja Annala
Lapset 6-8 vuotta:
1. Aino Kiviranta
2. Mimosa Järvinen
Lapset 9-11 vuotta:
1. Elmeri Kiviranta
2. Petra Syrjälä
Nuoret:
1. Carita Wallin
2. Aleksi Wallin
Miehet:
1. Elias Kiviranta
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Naiset:
1. Päivi Vilen
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Polkuautojen talviajot
Lapset 3-5 vuotta:
1. Jiri Syrjälä
2. Alina Kiviranta
3. Eetu Olkinuora
4. Johanna Rintaneva
Lapset 6-8 vuotta:
1. Aino Kiviranta
2. Petra Syrjälä
3. Mimosa Järvinen
Lapset 9-11 vuotta:
1. Elmeri Kiviranta
Nuoret:
1. Carita Wallin
Aikuiset:
1. Aki Syrjälä
2. Elias Kiviranta
3. Seppo Lommi
4. Kari Sillanpää
5. Mari Syrjälä

Pienlehti, mhhh... Palvelee mainoksena & todisteena siitä, että yhteisö on olemassa ja toimii. Miten olisi aineistoa sivuille tuottava toimikunta, joka yhdessä
ryhtyy pitämään yllä yhteistä identiteettiä?
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Tanssien uuteen vuoteen

Väriä yötaivaalle.
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Solisti Osku miettii, mitä kajauttaisi.

Tilkunpellon ikioma karaoke.

Vuosi 2015 on pitkällä. Mutta hyvin on muistissa vuoden vaihtuminen Tilkkarissa. Koirallisen karavaanarin vinkkelistä jumalainen rauha Tilkunpellossa.
Meillä kotona pommitus alkoi taas tapanina satunnaisina pamauksina. Jatkuva pommitus alkaa yleensä uudenvuodenaattona iltapäivällä ja jatkuu uudenvuodenpäivän iltapäivään. Joutuu säätämään, etteivät koirat pelästy.
Mutta Tilkunpellossa, ilo ja järjestys hanskassa. Raketit tiettyyn aikaan tietyn ajan ja
se oli siinä. Mikä rauha! Jostain kauempaa vain kantautui korviin hiljaista kumua.
Solistien tahtiin
Tilkkarin porukka tykkää laulaa ja tanssia. Karaokevehkeet viriteltiin Tilkuntupaan, Tilkkarin Karaoke esiin ja tanssin pyörteisiin. Paparazzin silmin erittäin hyvähenkistä, iloista

Hannu pyörittää Hasilan Terttua.

Merja ja Jarmo Tellun sukulaispojan kaa.
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menoa. Huippusolistit – Hannu, Osku ja Tellu – takasivat kunnon tahdit lattialle. Eivätkä
peffat penkissä juuri pysyneetkään, kun vuotta vaihdettiin.
Tanssien jälkeen väki kerääntyi rantaan seuraamaan hallittua ilotulitusta. Kaunista,
nautinnollista. Isot paperilyhdyt taivaalla
vielä kruunasivat Tilkkarin uuden vuoden.
Paparazzi Mirja

Laitisen Veli jutskaa Viitalan Repen
kanssa.

Höltän Unto vie Laitisen Paulaa.

Solisti Tellu tunnelmoi.

Solisti Hannu pyöritti tanssijoiden
sukkia…
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Kun tanssijalkaa oikein kutittaa, eikä viejiä
riitä, Päivi ja Tellu vievät toisiaan.

Solisti vie solistia, Osku ja Tellu.

Paula (vas.), Päivi ja Kaija huokaavat tovin.
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Tapahtumat ja treffit
Tilkunpellossa vuonna 2015
3.-6.4.
Pääsiäistapahtuma
11.-12.4.
Kevättalkoot / kausipaikkalaisten kevätkokous
30.4.-1.5.
Vappu
10.5.
Äitienpäivä
22.-24.5.
SF-Caravan Koirakerhon treffit
6.6.
Ajotaitotapahtuma
19.-21.6.
Juhannustreffit
27.6.
SF-Caravan Kanta-Häme ry:n karaokekarsinta
24.-26.7.
Lastentapahtuma
22.8.
Rosvopaistitapahtuma
25.-27.9.
Valo- ja turvallisuustreffit
3.-4.10.
Syystalkoot / kausipaikkalaisten syyskokous
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