KOUKKAUS
SF-Caravan Kanta-Häme ry:n
JÄSENLEHTI 2
2014

Tässä lehdessä mm.
Kausipaikkalaisten syyskokous
Rosvopaistitapahtuma
Valo- ja turvatreffit
Ensimmäinen matka Finnjetillä


Syyskokouksen antia:

Puheenjohtaja jatkaa
- hallitukseen uusia nimiä

SF-Caravan Kanta-Häme ry:n syyskokous on päättänyt, että Jyrki Nikkanen jatkaa
yhdistyksen puheenjohtajana.
Hän on näin myös hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen kokoonpano muuttui jonkin
verran.
Kokous pidettiin 22.11.2014 Lammin Kapakanmäellä.
Yhdistyksen hallitukseen tulivat valituiksi:
Tuula Järvinen, Leena Lehtonen, Esa Kärkkäinen, Jarmo Saretsalo, Tapani Jauhiainen, Osmo Eloranta, Arvi Hasila ja Jarkko Helenius.
Vuoden 2015 Tilkunpeltotoimikunta sai seuraavan kokoonpanon:
Osmo Eloranta, puheenjohtaja, Marketta Sillanpää, Kaija Jauhiainen, Hannele Suojanen, Merja Mäkelä, Marjo Rantanen, Kari Sillanpää, Jorma Suoranta ja Seppo Lommi.
Kokouksen jälkeen yhdistys vietti pikkujoulua Kapakanmäen tiloissa.

VUODEN KARAVAANARIT 2014
ON NIMETTY
SF-Caravan Kanta-Häme ry:n Vuoden karavaanarit 2014 on nimetty.
Vuoden Karavaanari 2014 on Jarmo Saretsalo.
Vuoden 2014 Naiskaravaanari on Mia Lommi.
Vuoden 2014 Nuori karavaanari on Carita Wallin.



Vuoden karavaanarit kukitettiin
pikkujoulussa
Yhdistyksen pikkujoulut on pidetty Lammin Kapakanmäellä. Tässä
yhteydessä mm. kukitettiin Vuoden
2014 karavaanarit.
Oikealla olevassa kuvassa Vuoden
Nuori karavaanari Carita Wallin sekä
Vuoden karavaanari 2014 Jarmo
Saretsalo. Vuoden 2014 naiskaravaanari Mia Lommi ei ollut paikalla.

Saatiinpa joulupukkikin kuvaan tähän lehteen.
Vanha valkoparta vieraili yhdistyksen pikkujoulussa Kapakanmäellä.
Kiltit karavaanarit saivat ansionsa mukaan
pukin huomiota ja lahjasäkki tyhjeni rivakasti.
Seuraavan sivun kuvissa ollaankin jo aivan
muissa touhuissa.
Pikkujoulut kuvasi Pekka Nikoskelainen.


Tapahtumia tanssilattialla vauhditti Trio Sävelpojat.


Hauska lasten pikkujoulu Tilkuntuvalla



Kuvat: Taina Aaltonen



”Tilkkarin” kausipaikat täyttyvät

Tänä vuonna 70 vuotta täyttäneitä Tilkunpellon asukkaita muistettiin kukkasin.
Tilkunpellon kausipaikkalaisten syyskokous pidettiin 12.10.2014 Tilkuntuvalla. Kokouksessa käsiteltiin mm. alueen käyttömääriä viime vuosina tilastojen valossa. Tilastot osoittavat, että yöpymiset alueella ovat vähentyneet aikaisempiin vuosiin verraten. Kausipaikat
ovat kuitenkin tänä syksynä lähes täyteen varattuja.
Kokouksen aluksi vakiintunutta käytäntöä noudattaen alueen ”seitsenkymppiset” olivat
huomion kohteena. Tänä vuonna 70 vuotta täyttäneet saivat kukkaset ja onnitteluhalaukset alueisäntäpariskunnalta.
Alueella edellisenä päivänä pidetyt syystalkoot todettiin onnistuneiksi.
- Lauantaina pidetyt talkoot
sujuivat hyvin. Kiitokset
talkooväelle, erityiskiitos
Erkki Suikkarille, joka oli
talkoissa traktorin kanssa
raskaimpien töiden vauhdittajana. Jotain pientä jäi
tekemättä, mutta niitä ehditään tehdä ennen lumien
tuloa, summasi alueisäntä
Osmo Eloranta.
Ennakkotietona Eloranta
kertoi koiratreffeistä, jotka
SF-Caravan ry:n koirakerho on suunnitellut järjestävänsä Tilkunpellossa ensi
keväänä.
Aarto Kuusisto saa onnittelukukat Osmo ja Leena Elorannalta.


Ajankohta on 22.-24.5.2015.
Kerhon oma väki hoitaa treffijärjestelyt. Tilkunpellosta tulee normaalit isäntävuorot tuohon viikonloppuun.
Alueen käyttö vähenee, asukkaat ikääntyvät
Yöpymiset Tilkunpellossa ovat tänä vuonna vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.
Yöpymisvuorokausia alueella oli tammi- syyskuussa 7450 (edellisenä vuonna samana
aikana 8023), vähennystä 573. Henkilöitä yöpyi 5537 (6056), vähennystä 519. Henkilövuorokausia on kirjattu 14000 (17470), vähennystä 3470
Leirintäalueen vähenevä käyttö johtuu monistakin eri syistä, mutta merkittävinä seikkoina ovat ainakin kohonneet polttoainekustannukset, ihmisten ikääntyminen sekä heikentynyt taloustilanne.
Ihmisten ikääntymisestä
puheen ollen, Tilkunpellon
kausipaikkalaisten enemmistö sijoittuu ikäryhmään
60 - 69 vuotta. Alle 50vuotiaita on noin puolet
yli 50-vuotiaiden määrään
verrattuna.
Toimikuntaan uusia
jäseniä
Tilkunpellon
aluetoimikuntaa täydennettiin. Toimikuntaan valittiin uusina
jäseninä Seppo Lommi,
Hannele Suojanen, Merja
Mäkelä ja Marjo Rantanen.
Toimikunnassa jatkavat
aikaisemmin valitut Marketta Sillanpää, Kari Sillanpää, Kaija Jauhiainen
sekä Jorma Suoranta.
Tiloja laajennetaan

Onnitteluhalauksia jakoi Leena Eloranta.

Alueisäntä esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelmaa Tilkunpellon osalta vuodelle 2015.
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi imeytyskenttään perustuva harmaavesijärjestelmä. Suunnittelu on nyt keskeytetty, koska ei ole olemassa valtakunnallisia selkeitä ohjeita harmaavesien käsittelystä.
Toimintasuunnitelmassa on vessa- ja suihkurakennuksen laajentaminen, joka on tarkoitus tehdä ensi vuonna.
Tilkunpellon toiminta ja talous pohjautuu 97 kausipaikan mahdollisimman täyteen käyttöön.


Rosvopaistit kypsyivät
hiekkapesässä

Rosvopaistin valmistus alkaa lihan
ja höysteiden käärimisellä märkään
voipaperiin ja sanomalehtikerroksiin.
Lopuksi pinnalle tulee muutama kierros
alumiinfoliota.
Lihapaketit kiedotaan katiskaverkkoon,
jotta ne eivät hajoaisi paistikuopasta
poistettaessa. Paketit merkitään metallisilla numerokiekoilla.
Lihapaketit siirretään paistumaan
yhteiskuljetuksena. Viime kesän tapahtumassa rosvopaistipaketteja valmistettiin yli 60 kappaletta.



Paistipaketit kypsytettiin yön yli
lämmitetyssä, maahan kaivetussa uunissa.
Uunin pohjalla oli hiillos, jonka päälle lihat laitettiin. Uuni
peitettiin hiekalla ja sen päällä
poltettiin nuotiota muutamia
tunteja.
Kypsää ja maistuvaa siitä tuli.
Paistimestarit ansaitsevat kiitoksen.
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Syysiltaa valaistiin
luonnonvaloilla
Syyskuun lopulla pidetyillä Tilkunpellon Valo- ja
turvatreffeillä kiinnitettiin
huomiota luonnonvaloilla valaistuihin vaunupaikkoihin.
Treffeivieraat
saivat
osallistua kilpailuun, jossa valaistut paikat laitettiin paremmuusjärjestykseen.
Vieraiden sarjassa kolme parasta olivat Markku
Korhonen, Petri Helminen ja Jouko Tuominen.
Kausipaikkalaisten parhaat olivat Pekka Nikoskelainen, Mari Syrjälä ja Jukka Rantanen.
Alakuvassa parhaat valaisijat ovat saaneet palkintonsa.
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Mielikuvitusta käyttäen ja vaivaa nähden saadaan syntymään oheisten kuvien
mukaisia näkymiä.
Nämä koristeelliset valoteokset näkyivät kauaksi ja viihdyttivät ohikulkijoiden
mieltä.

Sivun kuvat: Osmo Kiiski
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Valo- ja turvatreffien ohjalmaan kuului mm. sammuttimien tarkastusta, jota varten
paikalle oli tullut alan asiantuntija. Tuote-esittelyä ja myyntiä tapahtui Tilkuntuvalla ja
yhdessä kilpailtiin ja leikittiin ja tehtiin muuta hauskaa. Yhdistys tarjosi vieraille kahvit
pullan kera.
Saunomisen jälkeen katsastettiin alueelle sytytetyt luonnonvalot ja tuomarit tekivät
päätöksensä illan parhaista valaisijoista.
Illan päätteeksi tanssittiin. Pekka Hilden (kuva alhaalla) orkestereineen esiintyi. Tanssin lomassa jaettiin valaistuskilvan palkinnot, jotka jakoi alueisäntä Osmo Eloranta
(oik. ylhäällä). Illalla ja aamun aikana myytyjen arpojen kohtalo arvottiin sunnuntaina. Pääpalkintona olleen taulutelevision voitti onnekkaalla arvallaan Raimo Järvinen
(vas. ylhäällä).
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Paikat puhtaiksi talkoovoimin
Tilkunpellon
syystalkoot saatiin pidettyä
kohtuullisessa säässä.
Sade tuli mukaan vasta iltapäivän puolella,
joten suurimmat ja tärkeimmät kohteet tuli
käydyksi läpi.
Vasemmalla
olevassa kuvassa putsataan
grillikodan lattiaralleja.
Puuhassa ovat Veli Laitinen ja ”Repe” Viitala,
joista viime mainittu
painepesurin suuttimen
varressa.
Toimikunta järjesti talkooväelle ruokailun ja
kahvitarjoilun. Makoisa
jauhelihakeitto lämmitti
ja ravitsi ahkerat uurastajat ja iltapäivän pullakahvit antoivat energiaa
loppurutistukseen.

Kiitokset talkoisiin osallistuneille sekä
ruoka- ja kahvitarjoiluista huolehtineille.
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Viikonvaihdetta Tilkkarissa viettämässä.

Pyörimme vaunun kanssa lomallamme vajaat pari viikkoa pitkin Viroa, josta tultiin kotiin Lammille to-pe välisenä yönä.
Vaunun pyörät ei pitkään paikalla olleet, sillä lähdimme Tilkkariin heti perjantaina katsomaan, mitä kylämme kämppärille kuuluu, jossa olikin sopivasti lasten treffit.
Ohjelmaa oli järjestetty kivasti ja ”pikkupojat” Pauli ja Erkki paistoivat 40 litraa lettutaikinaa letuiksi treffeillä olijoille.
Tehtävä oli valtava, koska lämpömittarin lukema alkoi kolmosella.
Onneksi uima altaalle pääsi viilentymään ja kuhinaa siellä olikin
Mietimme lauantaina päivällä tyttäreni Sofian kanssa, että voitaisiin järjestää alueen
lapsille yllätysohjelmana picnik- tyyppinen lasten toivekonsertti ja saunan jälkeen päätimme toteuttaa ohjelmanumeron.
Levitimme sanaa alueella oleville lapsille, että viltit ja herkut mukaan, sillä kohta alkaa
lasten toivekonsertti ja äkkiä paikalla oli mukavasti pieniä musiikin ystäviä herkkuineen.
Reilut kaksi tuntia kuunneltiin toivemusaa ja välillä kävi vanhempiakin esittämässä toiveitaan, joita ei kuitenkaan tällä kertaa huomioitu ;)
Kiva lämmin viikonloppu oli Tilkkarissa.
Kiitos myös isännille ja kaikille järjesteleville tahoille.
Kesäisin terveisin Jani, Katja ja Sofia Saarinen
SFC 91548
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Joulumatka Saksaan

Tämä joukko osallistui SF-Caravan ry:n leirintätoimikunnan järjestämälle joulu- ja uudenvuodenmatkalle vuonna 1986.
Jouluun on jo lähellä. Niinpä kerron teille joulumatkailusta, onhan se yksi matkakertomus
toisten joukossa. Meidän perhe on viettänyt jo useamman joulun matkailuvaunussa. Kolmena vuotena olemme olleet SF- Caravan -liiton leiritoimikunnan järjestämissä JouluUuden Vuodenmatkoilla Saksassa.
Näitä matkoja järjestettiin noin kaksikymmentäviisi vuotta sitten. Leiritoimikunnasta pääorganisoijana toimi Osmo Lehtoalho Helsingistä. Saksaan lähtöjä oli kaksi. Ensimmäinen lähtö tapahtui viikko ennen joulua ja toinen heti joulun jälkeen. Molempien
lähtöjen takaisin tulo tapahtui Uuden Vuoden jälkeen. Yhteen lähtöön mahtui viisitoista
yhdistelmää, joten takaisin tulomatkalla meitä oli sitten kolmekymmentä yhdistelmää.
Ennen kuin kerron yhdestä Saksaan tehdystä matkasta niin haluan kertoa, että
joskus matkustaminen on edullista. Elikkä matkan hinta GTS Finnjetillä Saksaan edestakaisin plus täysi ylöspito maksoi kahdelta henkilöstä, autosta ja matkailuvaunusta 2300
mk. Hinnan edullisuus perustui varmaankin vähäiseen rekkaliikenteeseen vuoden vaihteessa. Jos olisimme tehneet saman matkan kesällä, olisi hinta ollut 12040 mk eikä hintaan sisälly aterioita.
Lupasin kertoa meidän perheen ensimmäisestä Saksan matkasta. Vuosi oli tuolloin
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1986. Meidän perheessä yleensä sattuu ja tapahtuu normaalia enemmän, kun yleensä
ihmisille tapahtuu. Olimme varanneet ja maksaneet kyseisen matkan ja odottelimme
innolla lähtöpäivää. Tarkoitus oli matkustaa Helsingistä Travemundeen GTS Finnjett nimisellä laivalla. Laiva on jo poistettu liikenteestä ja romutettukin. Travemundesta jatkaisimme Hampuriin, josta matka jatkuisi kohti etelää noin sadan kilometrin päähän
Hampurista, jossa olisi leiriytyminen.
Leirintäalueen nimi on Azur Camping Luneburg Haide. Kylän nimi on Egestorf.
Leirintäalueelta jokainen voisi kulkea ja matkustella ympäri Saksaa oman ohjelmansa
mukaan.
Sitten tuohon ensimmäiseen matkaamme. Olin jo aiemmin povannut vaimolleni,
että kyllä meidän tuurilla se Finnjett ajaa karille tai jotain muuta sattuu. Vaimoni tokaisi
tuohon, että älä nyt ala manaamaan mitään tuollaista.
Odotellessamme matka-ajankohtaa sattui yhtenä iltana seuraavaa. Olin valmistamassa itselleni ja vaimolleni jotain iltapalaa keittiössä. Havahduin olohuoneesta kantautuvaan vaimoni
kovaääniseen huutoon.
Juoksin olohuoneeseen
kysyäkseni, että missä
palaa vai mikä nyt on hätänä. Vaimoni osoitti televisiota sanoen , että nyt
se Finnjett ajoi hinaajan
kanssa yhteen ja joutuu
telakalle. Soitin samalla
silmänräpäyksellä Lehtoalhon Osmolle tiedustellakseni että mikä nyt Finnjet oli aikansa komeimpia matkustaja-aluksia.
eteen. Osmo ilmoittikin
että yhdeksän ensimmäiseksi ilmoittautunutta perhettä pääsee rahtialuksella täydellä
ylöspidolla. Matka-aika toki pitenee yhdellä vuorokaudella. Soitinkin saman tien työantajalleni ,että voinko lähteä päivää aiemmin lomalle kyseisen asian takia. Esimies ei
pystynyt tekemään päätöstä joten ilmoitin Osmolle kuitenkin että jos vielä on tilaa, niin
me lähdemme ja tilaahan oli.
Kyseisenä matkapäivänä sitten lähdimme kesärenkain varustetulla matkailuvaunu yhdistelmällä ajamaan kohti Helsinkiä. Saksassahan ei saa käyttää nastarenkaita.
Saavuimme Helsingissä Intiankadun risteykseen, jossa siihen aikaan oli valo-ohjattu
risteys. Lunta oli satanut koko tulomatkan, mistä ilmeisesti johtuen ajopelimme sammui
kyseisiin liikennevaloihin eikä yrityksistä huolimatta käynnistynyt. Olimme kolmen kaistan keskikaistalla. Että silleen.
Avasin konepellin jotta uteliaan arvaisivat, että vikaa olisi tullut autoon. Menin
kuitenkin ja suljin konepellin ja palasin auton sisälle. Muodon vuoksi kokeilin startata
ja ihme kyllä auto käynnistyi ja vihreä valo syttyi samalla liikennevaloihin. Myöhemmin
selvisi lumen ja pakkasen aiheuttaneen kaasuttajan kurkun läpän jäätymisen. Auton
seisoessa vähän aikaa moottorin lämpö sulatti jään ja pääsimme jatkamaan matkaa.
Seuraavaksi saavuimme satamaan, jossa yksi perhe jo odottikin laivaan pääsyä.
Menin laivaan ilmoittautumaan laivan perämiehelle. Kerroin meidän olevan karavaanareita ja meitä tulee kaikkiaan yhdeksän perhettä. Perämies ilmoitti ykskantaan, että ette
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tule. He olivat koko päivän laittaneet hyttejä meitä varten kuntoon, kunnes selvisi, että
olivat unohtaneet hakea Unionilta lisälupia. Joten vain yhdeksän henkeä saa tulla laivaan. Yhdistelmät toki sai ajaa laivaan.
Satamassa odotellessamme alkoi vaimo huitoa autossa. Menin kysymään syytä
huitomiseen ja sain vastauksen, että tänne autoon jäätyy. Kehotin laittamaan puhaltimen päälle, johon sain vastauksen, että milläs laitat kun se juuri hajosi. Siinä vaiheessa
ulkona oli pakkasta, tuuli ja satoi lunta.
Vihdoinkin satamaan saapui varustamon ja karavaanareiden edustaja paikalle.
Varustamon edustaja ilmoitti ykskantaan, että saatte palata koteihinne. Varustamo ei
kuulemma voi tälle asialle mitään. Ilmoitin: emme lähde minnekään. Koska teillä on ollut
koko päivä aikaa ilmoittaa meille, ettei kyseinen matka tuolla laivalla onnistu. Laittakaa
meidän kalustot laivaan ja viekää vaikka soutuveneellä, meillä on aikaa. Turusta tulleen
perheen vaimo ilmoitti Turun murteella etteivät he lähde luistelemaan tuohon keliin kesärenkailla. Edustajat poistuivat paikalta.
Väki tuumasi siinä odotellessa, että tuolla toisessa laiturissa seisova Ruotsin laiva
varmaankin odottaa meitä. Ruotsin laivan olisi kuulunut jo aikataulun mukaan lähteä.
Sanoinkin että tuskin se meitä odottaa. Jonkin ajan kuluttua edustajat saapuivatkin takasin satamaan. Jäivät kuitenkin alueen toiseen laitaan. Väki ehdotti, että menisin edustajien luokse, etteivät tee mitään omia sopimuksia. En tiedä olinko liiaksi äänessä vai mistä
moinen ehdotus johtui. Menin kuitenkin edustajien luokse. Ilmeisesti eivät enää voineet
sopia keskenään asioita koska palasivat saman tien karavaanareiden luokse.
Silja Linen edustaja ehdotti seuraavaa. Linja-auto tulee ja vie meidät Ruotsin laivalle. Auto on meidän käytössä koko matkan ajan. Ruotsista jatkaisimme Tanskaan
jossa yöpyisimme. Seuraavana päivänä sitten lautalla Saksaan Lübeckiin. Lübeckissä
joudumme yöpymään, koska rahtialus ajaa sen verran hitaasti. Ilmoittivat että Silja mak-

Kaistat olivat joskus tukossa ja jonottamaan sai tottua.
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saa matkat ja majoitukset.
Tiedustelin edustajalta, että missä ne ateriakorvaukset ovat. Kerroin heidän alunperin luvanneen täyshoidon koko matkalle. Myöskin sanoin, että heillehän tulee korvaus vakuutusyhtiöstä. Muut matkalaiset yhtyivät näihin kommentteihin. Lopputulos oli
että kaikki muu korvataan paitsi Tanskassa illalla tarjottava illallinen. Suostuimme näihin
ehtoihin.
Vihdoinkin pääsimme laivaan. Hetken kuluttua pojat juoksivat hyttiin huutaen, että
limonadiautomaatti on tulessa ja yksi mies laittaa syliinsä Coca Colaa. Meni katsomaan
tilannetta. Tilanne oli jo siinä vaiheessa lauennut ja joku oli ottanut sähköjohdon irti.
Loppumatka menikin sitten ilman kommelluksia. Linja-auto kuljettaja tosin hermoili, että miten hän kerkiää jouluksi kotia.
Näistä kaikista pienistä vastoinkäymisistä huolimatta näin koko tämän matkan
positiivisin silmin. Saimme kalustomme luvattuna ajankohtana. Suuntasimme Hamburgin jälkeen Lübeckissä sijaitsevaan Cittymarkettiin. Market on tosi suuri tukkumyymälä,
johon pääsi joko tukkukortilla tai ulkomaalaiset passia näyttäen. Ostoskärryt olivat tosi
valtavia. Ensin tuntui, ettei meillä ole mitään käyttöä niin suurille ostoskärryille. Kassalle
tultaessa ei enää tarvinnut meidänkään ihmetellä kärryjen kokoa, nehän oli joku toinen
täyttänyt niin täyteen, että hyvä kun kaikki tavarat mahtuivat. Seuraavaksi matka jatkui
kohti leirintäaluetta. Meitä oli varoitettu Saksan moottoritieliikenteestä. Moottoritiellä on
kolme kaistaa ja meidän pitää pysyä pääsääntöisesti oikean puoleisella kaistalla. Ohitustilanteissa voi käyttää keskimmäistä kaistaa varovaisuutta noudattaen.
Meitä neuvottiin tarkkailemaan sivupeilejä. Jos peileistä näkyy pieni piste, niin se
on tosi nopeasti kulkeva auto/moottoripyörä, joka on kohta teidän kohdallanne. Tuntui
siltä ettei ne nyt niin äkkiä tule kohdallemme. Toisin kävi. Kun havaitsin sen pisteen, niin
se meni saman tien jo ohi. Rekkoja kun ohitti, niin siinä vaiheessa kun vaunun peräosa
oli rekan puskurin kohdalla, niin rekka näytti vilkulla merkin, että nyt voi palata takaisin
reuna kaistalle.
Kävimme leirintäalueelta esim. Bremenissä jossa tuntui olevan joka kaista tukossa. Ihmettelin että mitenkäs vaihdat kaistaa, kun vieressä ajavat eivät edes havaitse,
että sinulle on vilkku päällä. Näin kuitenkin miten ne toiset toimivat. Elikkä käsi ulos
vanhanajan mukaan, eli suuntaviitta ulos ja kas kummaa, jonoon syntyi heti väli. Liikennekulttuurissa meillä suomalaisilla on vielä oppimista saksalaisten ajokulttuurista.
Asiaa olisi riittänyt vieläkin enemmän, mutta juttu on jo tässäkin vaiheessa pitkä
luettavaksi. Leirintäalueelta tehdyt retket ovat sitten luku sinänsä. Tulomatka sujuikin
sitten kommelluksitta.
Terveisin Harri Paajanen
SFC 21908

NETTILEHTI KOUKKAUS
Seppo Mikkonen
vastaava toimittaja
Sähköposti: tilkunpelto@gmail.com
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Kuva: Johanna Kaipainen

Olen kultaisen noutajan pentu
nimeltäni Risto, asuinpaikkani
on Tampere. Olin ensimmäisellä
pidempiaikaisella vierailulla SFCaravan Kanta-Häme ry:n alueella Tilkunpellossa.
Vierailuaikani kesti 8 päivää.
Tuona aikana sain tutustua karavaanielämään ja alueen vieraisiin kuonoihin.
Ristohan olikin jo valmis karavaanarikoira eli kaikkien kaveri.
Jokaisena vierailupäivänä Risto
luovutti meille yhden maitohampaan ja kutina oli kova.
Ristoa ei myöskään ”koppielämä ”haitannut, päiväunia nukuttiin sulassa sovussa samoin yöt.
Ruokailun tullessa ajankohtaiseksi Risto osasi myös komentaa ja kuppi tyhjeni minuutissa.
Riston
vierailua
Tilkkarissa
emännöi Leena Eloranta.

TILKUNPELLOSSA TAPAHTUU
Uudenvuoden vastaanotto
Tilkunpellossa
keskiviikkona 31.12.2014
Ohjelmassa mm. Ilotulitteiden ammuntaa klo 18.00 alkaen
(mukaan omat raketit)
Tinanvalantaa,
Karaoketanssit Tilkuntuvalla alkaen klo 22.00
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