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Alueisännän näkökulmasta:

Kevät toi, kevät toi…

Kesän helteet antavat vielä odottaa tuloaan, mutta toivossa on hyvä elää, sanotaan.
Kausipaikkalaisten kevätkokous pidettiin 12.4.2015. Paikalla oli 41 kausipaikan
haltijaa sekä muutama puoliso.
Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eloranta ja sihteeriksi Seppo Mikkonen, kokouksessa käsiteltiin erinäisiä Tilkunpeltoon liittyviä asioita.
Suurin muutos tuli saunavuoroihin.
Naisten vuorot alkavat totutusta poiketen
15 minuuttia aikaisemmin ja päättyvät vastaavasti 15 minuuttia aikaisemmin. Vuorojen väliin jää 15 minuutin siivoustauko.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Tilkunpellossa 6.5.2015
Puheenjohtajana toimi Liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen ja sihteerinä Esa
Kärkkäinen.
Kokous käsitteli pääsääntöisesti rahaja kirjanpitoon liittyviä asioita. Henkilövalintoja ei tässä kokouksessa ollut, ne ovat
syyskokouksen asialistalla. Kokouksessa
oli läsnä kourallinen yhdistyksen jäseniä.
Toukokuun puolenvälin jälkeen alkoi
tanssiladon kunnostustalkoot. Ladon sisäpuoliset seinät saivat levyvuorauksen ja
puolipaneloinnin. Seinät maalattiin vaaleasävyisiksi, näin saatiin valoisuutta latoon.
Suuret kiitokset Hannu Auviselle väreistä ja Erkki Suikkarille levyjen ja puutavaran hankinnasta sekä kuljetuksesta. Eikä pidä unohtaa aktiivista talkooporukka, heiltä homma sujui
muutamassa päivässä. KIITOS!
22 - 24.5.2015 SF-Caravan Koirakerho järjesti koiratreffit Tilkunpellossa. Treffeille osallistui 49 auto- / vaunukuntaa. Pohjoisin osallistuja oli Kemistä ja eteläisin Hangosta, ilmojen
suhteen treffit sujuivat hyvin.
Koirakerho piti treffien yhteydessä kevätkokouksensa, joitakin henkilömuutoksia johtoryhmään tuli. Koirakerholaiset kiittelivät Kanta-Hämettä vieraanvaraisuudesta toteamalla että
jatkossa tavataan. Treffit päättyivät tietysti arpajaisiin.
30.5.2015 Järjestettiin Tilkunpellossa ns. turvakävely, vetäjänä toimi liiton puolelta leirintäturvalli-suudesta vastaava Reijo Tuomala. Katselmus alkoi aamulla klo 9.00 ja mukana
katselmuksessa olivat alueisäntä, alueen turvallisuusvastaava, projektivastaava sekä muu

tama kausipaikkalainen.
Katselmuksessa vierähti aikaa n. kolme tuntia, jonka jälkeen pidettiin ruokailutauko.
Ruokailun jälkeen klo 14.00 Reijo Tuomala piti Tilkuntuvalla esitelmän leikkipaikkojen laitteiden turvallisuudesta sekä turvaväleistä.
Tarkastuksen yhteydessä alueeltamme ei löytynyt suurempia puutteita, joitakin pieniä
puutteita toki löytyi. Puutteet keskittyivät lähinnä ohjeistukseen ja opasteisiin, Tätä kirjoitettaessa suurin osa on jo korjattu.
Edellä mainitun esitelmän jälkeen kokoonnuttiin leikkikentälle, jossa käytiin varsinaisen
turvakävelyn ulkopuolella leikkikentän turvallisuus läpi. Sieltä löytyi yllättävän paljon korjattavaa, niinpä joudumme laatimaan aivan uuden suunnittelu- / toteutusaikataulun leikkikentän
turvallisuuden parantamiseksi. Tässä pääpiirteittäin alkukesän toiminta.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille karavaanareille oikein hyvää ja turvallista kesää!
Osmo Eloranta SF-C 38110

Onni yksillä, kesä kaikilla
Elämme nyt iloista Suomen suvea. Suvella onnikin on helpommin kaikilla. Silmiesi edessä
näkyy nyt Koukkaus, vuoden 2015 toinen numero.
Koukkaus on saanut taakseen tekijätiimin, mikä laajentaa yksien aivojen tuotosta. Sinänsähän lehti on aina sekä yhteisönsä että tekijöidensä näköinen. Mitä useampi osallistuu,
tuottaa lehteen sisältöä, sitä monipuolisempi lehdestä tulee.
Tervetuloa lehtitiimiin Seppo Mikkosen avuksi: Hannu Auvinen, Mirja Piranta, Esa Suojanen ja nuorisotoimittaja Carita Wallin!
Oma-aloitteisia jutuntekijöitä Koukkaus kiittää isosti & vuolaasti. Kiitos Mia Lommille mainioista toukokuisen vaunureissun tunnelmista! Kiitos Mari Syrjälä pääsiäisjutusta! Myös SFCaravan Koirakerhon Tilkunpellossa pidetyistä treffeistä Koukkaus sai jutun. Kiitos Tanja
Lepistö Koirakerhosta!
Koukkaus on avannut henkisen kilpailun nuorille karavaanareille. Ilmoitus kisasta löytyy
toisaalta tästä nettilehdestä, yhdistyksen netti- ja facebook-sivulta sekä Tilkuntuvan seinältä.
Toimituskunta toivoo runsasta osanottoa!
Mitä parhainta kesää kaikille!
Seppo & Mirja

Koukkaus
SF-Caravan Kanta-Häme ry:n jäsenlehti netissä
Koukkauksen toimituskunta:
Seppo Mikkonen
Mirja Piranta
Hannu Auvinen
Esa Suojanen
Carita Wallin, nuoristotoimittajaja

Koukkauksen aineisto-ohje
Juttuaineistojen saatavuuden mukaan Koukkaus ilmestyy:
* maaliskuussa (aineistot helmikuun loppuun mennessä)
* kesäkuussa (aineistot toukokuun loppuun mennessä)
* syyskuussa (aineistot elokuun loppuun mennessä)
* joulukuussa (aineistot marraskuun loppuun mennessä)
Toimita jutut muotoilemattomina raakateksteinä ja kuvat
erikseen. (Ei esim. Wordiin upotettuina.)
Toimita aineistot ajallaan, jos haluat lehden tulevan ajallaan!

Taitto: Seppo Mikkonen

Aineistot osoitteeseen: tilkunpelto@gmail.com


Kausipaikkalaisten kevätkokous
valmisteli tulevaa kesää
Tilkunpellon kausipaikkalaisten kevätkokouksessa julkistettiin Vuoden tilkunpeltolainen ja vaunukunta -äänestyksen tulokset. Kausipaikkalaisten äänestyksessä vuoden
tilkunpeltolaiseksi valittiin Jarmo Saretsalo. Vuoden vaunukunnaksi äänestettiin Marketta ja Kari Sillanpää.
Kausipaikkalaisten kokouksessa käsiteltiin monia muitakin asioita. Alueisännän kokoamasta
yöpymistilastosta käy ilmi, että majoittuminen Tilkunpellossa on vähentynyt vuoden 2014
aikana verrattuna vuoden 2013 vastaaviin lukuihin. Yöpymisvuorokausia oli viime vuonna
8563, mikä oli 228 vuorokautta vähemmän, kuin vuonna 2013.
Tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana alueen käyttö oli edellisvuotta
vilkkaampaa. Majoitusvuorokausia kirjattiin 707 (viime vuonna 663), henkilöitä yöpyi 616
(viime vuonna 587) ja henkilövuorokausia kertyi yhteensä 1459 (viime vuonna 1376).
Leirintäalueella majoittuminen on lievässä kasvussa. Vuoden 2013 tasolle on kuitenkin
jonkin verran matkaa.

Siivooja kesäavuksi - ilmaiskuljetus Tuuloseen
Kesäkuukausiksi (kesä-, heinä- ja elokuu) isäntien avuksi Tilkunpeltoon on palkattu siivooja.
Hän työskentelee viitenä päivänä viikossa. Siivoojan vapaapäivät ovat maanantai ja tiistai.
Hämeen Sanomat on tilattu alueelle kolmen kuukauden ajaksi (kesä-, heinä- ja elokuu).
Isännät huolehtivat lehden noudosta postilaatikosta. Reino Rokkila on tilannut Tilkunpeltoon Aku Ankka -lehden puoleksi vuodeksi.
Kauppakeskus Tuuloseen on alueelta ilmainen kuljetus Juhannuslauantaina sekä neljänä
lauantaina sen jälkeen.
Kuva lainattu Tilkunpellon Facebook-albumista, kuvaaja ei tiedossa



Tuuloksessa toimiva Ruutta-näyttämö on tehnyt tarjouksen katsojaryhmälle kesäteatteriesitykseen. Teatterikappaleena on ”Kirkkoväärtin kolmas kortti”. Jos alueelta saa kokoon
isomman ryhmän asiasta kiinnostuneita, liput näytökseen saa alennettuun hintaan.
Kesällä alueella vieraileville matkalaisille jaetaan mielipidetiedustelulomake, jossa he voivat kertoa kokemuksiaan Tilkunpellossa majoittumisesta. Kesäisännät jakavat lomakkeet
vierailijoille.

Kesäkeittiötä toivottiin
Kesällä käytössä olevien uima-altaiden hoidosta keskusteltiin tälläkin kertaa vilkkaasti. Uimaaltaita pidetään tarpeellisina, sillä alueella ei ole kunnollista uimarantaa. Altaiden veden laadun tarkkailu ja kunnossapito jää vuorossa olevien kesäisäntien tehtäväksi. Kokouksessa
toivottiin koulutustilaisuutta altaiden hoidosta, lähinnä tarvittavien kemikaalien oikeasta käytöstä.
Tilkunpellon käyttäjät toivoivat kunnollisen kesäkeittiön varustamista sopivaan paikkaan.
Siihen tarvittaisiin vähintään keittoliesi ja tiskialtaat sekä vesipiste. Alueella on kesätiskipaikka, mutta keittoliesi on puuttunut.
Juha-Matti Sirnelä selosti alueen kaavatilannetta. Kaikkea uutta rakentamista alueella
sitoo kaavoitus. Tällä hetkellä uutta rakennusoikeutta ei ole. Remontteja olemassa oleviin
rakennuksiin voidaan tehdä.
Yhdistys pyrkii saamaan alueelle kaavamuutoksen ja rantakaavan, joka mahdollistaisi
jopa rakennuskannan kaksinkertaistamisen. Näin suurta uudisrakentamistarvetta ei kuitenkaan ole näkyvissä.
WC-rakennuksen laajentaminen on suunnitelmissa, mutta päätöstä siitä ei ole tehty.

Liitto katsastaa leirintäalueita
Samassa yhteydessä Jarmo Saretsalo kertoi matkailujärjestöjen yhteisestä hankkeesta
uudistaa majoitusyritysten laatuluokitusta. Nykyisin on käytössä ns. tähtijärjestelmä, jossa
alueelle annetut tähdet ilmaisevat laatutasoa.
Tähdet on tarkoitus korvata ”hymiöillä” - leirintäalueilla ”vankkurihymiöllä”. Valtakunnallisiin oppaisiin uudet laatumerkit tulevat vuonna 2016. SF-Caravanin leirintätoimikunta katsastaa alueita uuden laatuluokituksen tekemiseksi.
Tilkunpellon lasten leikkialue joutuu tarkastelun kohteeksi kesän aikana. Liiton edustaja
tulee tarkastamaan alueen ja antaa siitä raporttinsa.
Alueella olevat sosiaalitilat ovat riittävät tämänhetkiseen tarpeeseen. Pientä säätöä kaipaaviin kohtiin tehdään parannuksia.

Kirjoitus- ja piirustuskilpailu nuorille
Nuorille järjestettävästä kirjoituskilpailusta oli tehty ehdotus kokoukselle. Asiasta keskusteltiin ja aloitetta laajennettiin niin, että mukaan tulee myös piirustuskilpailu. Kilpailuaika on
kesäkuun loppuun. Yhdyshenkilöinä ovat Carita Wallin ja Mirja Piranta.
Sauna-aikojen tarkistamista ehdotettiin. Naisten ja miesten saunavuorojen väliin toivottiin lyhyttä ”kuivausaikaa”, jolloin sauna ehtisi kuivahtaa. Noin 5 - 15 minuutin tauon aikana
isännät tekisivät lyhyen huoltokäynnin lähinnä peseytymistiloihin.
Isäntätehtävien aikataulutusta toivottiin. Ensimmäistä kertaa isäntävuoroja tekeville isäntätehtävien ”kellotus” selkeyttäisi asioita. Myös muille tällainen aikataulu olisi avuksi, sillä
asiat saatavat unohtua, kun isäntävuoro on keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.
Kirjasi Seppo


Paikat kuntoon kesäksi

Lammen puhdistus valtoimenaan rehottavista vesikasveista oli yksi talkoopäivän tuloksista.

Polttopuiden teko alkoi heti aamusta.


Lämpöhommat menossa. Syntyy polttopuuta vaunusaunaan ja grillikotaan. Pinot kasvoivat
mukavasti.
(Talkoista raportoi Mirja, kuvat: Esa ja Seppo)



Talkoolaiset heiluivat Tilkunpellossa huhtikuun
alkupuolella. Kausipaikkalaisten yhteistyö on voimaa, ja ilahduttavan paljon ahkeria saapui keväthommiin. Talkoissa nähtiin jopa entisiä kausipaikkalaisia, nykyisiä vierailijoita.
Alueella viihdytään, kun ovat paikat siisteinä ja
kunnossa.
Päivä alkoi suunnittelupalaverilla saunarakennuksen edessä ja siitä lähtivät kuka mitäkin välinettä heiluttamaan. Yleisvaikutelma: kivaa!
Pihakeinussa ja pihalla rentouduttiin kahvitauolla.



Tanssiladon ehostus

Raportoi Seppo, kuvat: Seppo ja Esa

Maatilan entinen heinäseiväsvarasto tunnetaan Tilkunpellossa nykyisin tanssilatona.
Huvipaikka on kestänyt aikaa harvinaisen
hyvin. Onhan sitä tietysti alusta lähtien ja
matkan varrella korjattu ja kunnostettu. Esimerkiksi ladon lattiaksi hankittiin heti alussa
Valajärven tanssilavan lattia.
Tuorein kunnostus tehtiin toukokuun alkupäivinä, kun ryhmä kausipaikkalaisia otti
asiaksi ehostaa ladon sisätilaa. Toiminnan
tuloksena syntyi uutta seinäpintaa sisälle.
Seinien alaosa sai pystylaudat ja yläosa levypinnan.
Urakka valmistui viikossa ja pysyi budjetissa. Rahaa kunnostukseen oli varattu
2000 euroa.
Kesäkauden ensimmäinen treffitapahtuma oli lähestymässä. SFC Koirakerhon treffiläiset saivat laulaa karaokensa uusitussa
tanssiladossa.

Tanssiladon ehostuksen
hoitelivat:
Järvinen Ilkka
Sillanpää Kari
Sillanpää Marketta
Suikkari Erkki
Jauhiainen Tapani
Saretsalo Jarmo
Suojanen Esa
Muuronen Kalevi
Valkjärvi Tauno
Holmgren Raimo
Viitala Reino
Ayrer Olaf



Tästä se lähti. ”Kalle” toi
tarvikkeet ehostuspaikalle.

Ilkka ja Tapani kiinnittivät
seinälautaa paikoilleen.

10

Iloinen talkooporukka laittoi Suikkarin
Erkin hankkimat remonttitarpeet paikoilleen. Maalit toimitti
Hannu Auvinen.
Kätten jälkeä kelpasi välillä pysähtyä
ihailemaan.
Tauno
maalaa, ”Kalle” ihailee.
Lopuksi Ilkka asensi kajarit seinään.
Sivulla 13 alamme
muistella. Palaamme
tanssiladon ja Tilkunpellon varhaisvaiheisiin Konolan Paulan
kuvien välityksellä.
Isot kiitokset Paulalle
kuvatallenteista!
11

Tervetuloa
tanssimaan!
SF-Caravan KantaHäme ry sai uuden
lipun 13 vuotta
sitten. Kirkkoherra
Timo Kalaja vihki
sen yhdistyksen
30-vuotisjuhlassa
16.6.2002.
Lipun suunnitteli
Tuula Nieminen
yhteistyössä Sture
Lundqvistin kanssa.
(Koukkaus 4/2002)
Poimi Mirja, kuva: Seppo
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Tomittivat: Seppo & Mirja

Tilkkarin rakentajat parkissa Rokkilan Reiskan pellolla. Ovat alkamassa Tilkunpellon perustamistyöt ja
tienteko vuonna 1982.
Ahkeria uudisraivaajia & rakentajia leirinuotiolla.
Into tehdä oli suuri, ja seutu alkoi muuttua leirintäalueeksi.
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Ensimmäinen sähkötolppa pystyyn keväällä 1982. Tanssilatoa alettiin kunnostaa toukokuussa. Entinen heinäseiväsvarasto on saava uuden ilmeen ja käyttötarkoituksen.

Kuvissa työssä ainakin Kankuksen pariskunta, Paula Konola ja
Reijo Ruusila.

14

Paikkoja rakennetaan 1982. Hiekkaa tuotiin paikoille
peräkärryllä.

Terassia tehdään saunan eteen.
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Lasten leikkipaikan vieressä sijaitsi grillikatos. Se paloi huhtikuussa 2006.

Konolan Paula muistelee
valokuvien kera vaunussaan
Tilkunpellon alkuvaiheita.
Me uudemmat tilkunpeltolaiset emme aluueen historiasta juuri tiedä. Mutta
nyt hieman enemmän.

Mihin keskityt, se lisääntyy. Kannattaa keskittyä vaikka iloon.
16

Koiratreffien avajaiskulkue aloitettiin sateessa ja tuulessa. Lippua kantaa Matti Tyynismaa,
kuonoja edustaa saksanpaimenkoira Demi Teija Nivan remmissä.

SFC Koirakerho Tilkunpellossa:

Jido ja Tyyne vuoden
2015 kuninkaalliset

SFC-Koirakerhon Kuninkaalliset Treffit järjestettiin 22.-24.5.2015 SFC Tilkunpellossa Lammilla tuulisessa ja pilvisessä säässä. Perjantaina klo 12 alkoi virallinen sisäänajo auringon
paistaessa ja väkeä kertyikin mukavasti; peräti 44 vaunukuntaa saapui karvaisine kavereineen paikalle. Myös yksi kausipaikkalainen osallistui. Koiria oli 89 kuonoa ja ihmisiä 105
nenää.
Perjantai-iltana saunottiin ja valmistauduttiin treffien virallisiin lauantaiaamun avajaisiin.
Avajaiset tosin saivat hieman suunnitellusta poikkeavan mallin, kun me naiset saunan lauteilla ideoimme kulkueen, jota eräs työryhmäläinen jo aiemmin vilautti ja sitten kun vielä eräs
kausipaikkalainen sitä pyysi, niin pitihän se toteuttaa.

Tokoa ja kokousta ohjelmassa
Lauantaiaamu valkeni sateisena ja tuulisena. Avajaiskulkue lähti liikkeelle treffitoimistolta
lauleskellen elefanttimarssin tahtiin hieman uudistetuin sanoin ja kiersi alueen ympäri. Etunenässä marssi lipunkantajana toiminut Matti Tyynismaa sekä Saksanpaimenkoira Demi
omistajansa Teija Nivan kanssa.
Kun kulkue palasi toimistolle nostettiin kerhon lippu salkoon ja avattiin treffit.
Johto- ja työryhmäläisten esittelyjen jälkeen vuorossa oli Rallytoko-kilpailu koirille. Siinä
koirakon piti tehdä erilaisia tehtäviä ohjekylttien mukaan ja nopeimmin kaikki tehtävät suorit17

tanut koirakko voitti. Kisaan osallistui yhteensä 21 koiraa.
Nopeimmin radan selvittivät Taneli ja Hannu Räsänen, aika 23,18. Toiseksi kirivät Miki ja
Päivi Korpihalla, aika 25,71 Kolmanneksi suoriutuivat Liisa ja Marianne Försti, aika 25,87.
Palkintoina oli koiratarvikkeita.
Kerhon vuosikokousta aloiteltiin klo 14 kahvitarjoilulla. Kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Matti Tyynismaa. Kokouksessa kerhon johtoryhmään
valittiin myös kaksi uutta jäsentä.

Kuningas ja kuningatar arvottiin
Kokouksen jälkeen Juhani Klockars piti todella mielenkiintoisen luennon koiran aisteista.
Luentoa oli ilo kuunnella sillä se oli todella hauskasti ja eläytyen esitetty. Kiitos Juhani!
Luennon jälkeen suoritettiin Kuningas ja Kuningatar -arvonta. Siinä kaikkien treffeille saapuneiden koirien nimet kirjoitetaan lapulle, nartut punaiselle ja urokset siniselle lapulle. Arvonnassa nostetaan yksi nimi kerrallaan ja koira, jonka nimi on nostetussa lapussa, putoaa
kisasta. Näin arpoja nostetaan kunnes jäljellä on vain yksi sininen ja yksi punainen arpalippu.
Koirat joiden nimi noissa kahdessa lipussa on, ovat Kuningas ja Kuningatar. Vuoden 2015
kuninkaalliset ovat Saksanpaimenkoira Jido ja Englanninbulldoggi Tyyne.
Onnea Uusille Kuninkaallisille!

Mihin kevät päättyy ja talvi alkaa?
Arpojen myynti alkoi lauantaiaamuna ja päättyi juuri ennen sunnuntaiaamun arpajaisia. Arpajaisissa pääpalkintona oli 50 euron lahjakortti Mustiin ja Mirriin, 2. palkinto oli upea aurinkotuoli ja 3. palkinto oli hieno Marttiinin taittoveitsi. Onnittelut kaikille, joita onni suosi arpajaisissa!
Lauantaina oli myös mahdollisuus kiertää luontopolku, jonka varrelle oli asetettu 10 kysymystä eri aihealueilta, mukana oli myös arvoituksia, joista viimeinen kuului seuraavasti:
Mihin kevät päättyy ja talvi alkaa? Oikea vastaus on t-kirjain, mutta erään vaunukunnan oivallus oli parempi: Koiratreffit!
Näinhän se on, tästä se kesä alkoi ja nähdään ensi syksynä Koiratreffeillä Himangan Sautinkarilla ja sen jälkeen laskeudutaan talven viettoon.
Nyt kuitenkin kaikki Karvakorvat omistajineen toivottavat aurinkoista kesää!
Tanja Lepistö

Tilkkarilaisia lämpimässä
Iloinen ryhmä Tilkunpellon eläkeläisiä kävi helmi-maaliskuun vaihteessa etelän auringossa
lämmittelemässä. Grand Canarian Puerto Rico oli lämmittelypaikka. Siellä viihtyivät Eeva
ja Erkki Perälä, Marketta ja Kari Sillanpää, Ritva ja Tenho Kankus, Paula Konola ja Tauno
Valkjärvi.
– Ainakin neljä kertaa ollaan tällä porukalla oltu, muisteli hyvän rusketuksen saanut Perälän Eeva innoissaan Tilkuntuvalla.
– Lämpö ja aurinko sinne vetää, ja kivaa on aina ollut, Eeva ja Erkki tuumivat.
Rusketusraitoja oli näkyvissä Tilkkarin saunassa jo ennen kotimaista aurinkoaikaa.
Kirjasi Mirja
18

Toukokuun vaunureissu
Teksti & kuvat: Mia Lommi

Patolampi ja tilaussauna Patonen Vankkurimännikössä.
Oijoi! Viikonmittainen startti kesälomaan on nyt takana ja taas ollaan arjen pyörityksessä.
Nautin viime viikon reissusta ihan mielettömästi. Useimmiten yritän pyydystää edullista
lentolippua minne tahansa, missä en vielä ole käynyt. Sen jälkeen varaan auton, museot,
ruokapaikat jne. Lopulta muutaman päivän lomalle on aika paljon tekemistä ja monta paikkaa seikkailtavana.
Tämä loma oli hieman erilainen.

Pikku-Hobbysta Solikkaan
Aloitimme oman karavaanariharrastuksemme kesällä 2011 pikkuisella Hobbylla. Itse tiesin
harrastuksesta jo jotain, koska vanhemmillani oli asuntovaunu ja olemme siskoni kanssa
päässeet piipahtamaan jopa Norjan Nordkappissa.
Miehelleni kaikki oli uutta. Ensimmäisen yhteisen kesäreissun lopuksi vaunumme kasvoi
metrillä ja päivittyi vähän uudempaan versioon. Tänä keväänä vankkurin merkki muuttui Soliferiin (mitä meille ei koskaan pitänyt tulla) ja varustelu hieman parani.
Ahkerassa käytössä ja reissatessa sitä oikeastaan vasta huomaa, mitä ominaisuuksia
omassa vaunussaan olisi hyvä olla. Kukin reissaa tyylillään ja tavallaan. Meille tärkeitä juttuja ovat toimiva pohjaratkaisu koko porukan kannalta (2 aikuista ja 1 pikkumurkku) ja toimivuus ympärivuotisessa käytössä.
Kokkausta rakastavan kannalta (C’est moi!) parhautta on iso jääkaappi pakastelokeroi19

Weber Go-Anywhere kaasupatruunagrilli. (Selvästi hyvää siinä, taittajan huomautus.)
neen, useampi kattilapaikka liedellä eikä uunikaan pahaa tee. ”Mökin” pitää olla viihtyisä.
Nyt meillä tuntuu olevan pirtti, mistä löytyvät kaikki edellä mainitut jutut.

Ihan itsekseni tällä kertaa
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun nappasin asuntovaunumme auton koukkuun ja suhasin
650 kilsaa pitkin poikin kaunista kotimaatamme ihan itsekseni. Pakko myöntää, että alkukilometrit tuntuivat ihan mahottoman jänniltä ja perhosia oli suorastaan vatsa pullollaan.
Olen kyllä saanut vetää vaunua muutaman kesän ajan useamman tuhannen kilometrin
verran, mutta aina vieressä on istunut kartturi (rakas mieheni ja henkinen tukeni). Aina on
joku antanut ohjeita, että vaunun saa peruutettua koukkuun jne.
Tällekin lomalle olisi ollut seuraa tarjolla, mutta viihdyn varsin hyvin omassa seurassani
tasaisin väliajoin. Siksi tuntui luontevalta testata omia taitoja ihan omin päin. Minä itte!
Pippurinen Pikkumyy.
Alkuperäinen suunnitelma oli kiertää Hämyralli-alueita ja kerätä leimat vierailusta.
Ajatus tuntui kivalta, koska aloittelevalle
karavaanarille uusia alueita on vielä paljon
valittavana. Rallialueet ovat itselleni kaikki
uusia nekin.

Saunomassa Mylly-Mäkelässä.
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Näkymä Maisansalon Eeva-saunan terassilta.
Reissun varrella tajusin, että monilla SFC-alueilla ei välttämättä ole ketään vastaanottamassa vierailijoita ennen kesäsesongin alkua. Sen myötä osa kohteista vaihtui ihan lonkalta
toisiin.
Aloitin hurauttamalla Hämeenlinnan Lammin Tilkunpellosta Virroille Vankkurimännikköön.
Sieltä matka jatkui Teiskoon Maisansaloon, Valkeakoskelle Hakalanrantaan, Padasjoen Mylly-Mäkelään ja viimeiseksi Sysmän camping-alueelle.
Sysmän alue oli ainoa, missä olen käynyt aiemmin eikä se ole SFC-alue. Silloin meillä ei
vielä ollut asuntovaunua.

Matkanteon rytmitys kannattaa
Joidenkin mielestä on rankkaa ”istua autossa koko loma”. Meillä ei ole sitä ongelmaa, koska
matkanteko on yhtä tärkeää kuin itse määränpää. Reissuradio (Nova) soimaan ja baanalle.
Motoristit ymmärtävät varmasti tämän. Mikä on kivempaa kuin huristella uusilla teillä kauniissa maisemissa.
Toisaalta ollaan yritetty pitää siirtymämatkat kohtuullisina, 1 - 2,5 h. Jos matka on pidempi,
niin oleillaan alueella vähintään kaksi vuorokautta. Kun seuraavaan määränpäähän lähdetään aamupalan jälkeen, niin ollaan ajoissa perillä eikä tarvitse stressata paikan etsimistä
iltamyöhään. Ehtii sitten tutustua uuteen alueeseenkin valoisaan aikaan.
Siirtymäpäiväksi varataan aina jotain sellaista sapuskaa, minkä saa nopsasti tehtyä, kun
koppi saadaan parkkiin. Meidän kuskilla on meinaan ongelma nimeltä nälkä. Se kun iskee,
niin kellään ei ole kivaa. Jopa poitsu muistaa kysyä, että ”äiti, ootko sä syönyt”.
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Lommoja nolla!
Kuinkas sitten kävikään? Aika hienosti. Kaikki asuntovaunun kulmat ovat tallella ilman lommoja. Sama koskee vetoautoa ja kuskia. Sain ajella monta kilometriä kauniin, keväisen Suomen teillä. Pääsin tutustumaan uusiin alueisiin ja ihmisiin. Saunoin monissa saunoissa ja pulahtelin raikkaisiin vesiin. Nukuin kuin ellun kana pitkään joka päivä. Nautiskelin maisemista,
hyvästä grilliruoasta ja viinistä.
Koko lomalla ei ollut aikatauluista tietoakaan. Yhtenäkään aamuna ei herätyskello herättänyt. Kolmivuorotyötä tekevästä labrahoitajasta nämä jutut tuntuivat
niin luksukselta. Ihan kuin olisin lomaillut
viikkotolkulla.
Vaunuilu tuo vapautta!

P.S. Naiset rohkeasti vaan itse
puikkoihin! Kyllä me osataan ja
aina joku jeesaa! Itse sain pelkkää positiivista juttuseuraa ja
kannustusta yksin reissatessa.
138004 kuittaa.

Näettekö hehkun?

Pääsiäisenä tapahtui Tilkkarissa
Tilkunpellossa vietettiin pääsiäistapahtumaa 3. - 6.4.2015
Tupperware-esittelyllä aloitettiin perjantaina ja mukana oli innokkaasti porukkaa koolla. Myyntiäkin saatiin ja siitä mukavia palkintoja seuraaviin arpajaisiin. Myös Pohjantähden vakuutusedustaja oli mukana tekemässä vakuutustarjouksia caravaanareille.
Karaoketansseja vietettiin ”huikeissa” tunnelmissa parina iltana peräkkäin.
Vitsojen koristelulla ja askarteluilla jatkettiin aina lasten piirustuskilpailuihin. Seuraavana päivänä lapset kiersivät Tilkunpellon alueella vaunusta vaunuun ja virpomissaalis
jaettiin virpojien kesken niin, että kaikki saivat yhtä ison pussin, josta riitti syötävää ainakin pariksi viikoksi.
Aikuisten tikkakisat olivat käynnissä samaan aikaan saunatuvalla. Naisten sarjan voittoon ylsi Mia Lommi toiseksi Merja Mäkelä ja kolmas oli Mari Syrjälä.
Miesten sarjan voitti Unto Hölttä toiseksi tuli vierailija Juha Rinne ja kolmanneksi
Seppo Lommi.
Pöytälätkäturnaus oli kiva kokemus niin aikuisille kuin lapsillekin ja vauhtia riitti. Aikuisten sarjan voittoon tuli vierailija Juha Rinne toiseksi tuli vierailija Juha Hardman ja
kolmanneksi Jukka Rantanen.
Lasten sarjan voitti Aleksi Wallin toiseksi tuli Kasper Lindell ja kolmanneksi Topi
Saari.
(Tapahtumasta on runsaasti kuvia kuva-albumissa Pääsiäinen 2015.)
terv. Mari Syrjälä
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Tyhjän tuolin syndrooma
Ilmoittautuisin Tilkkariin. Onko isäntää?

Ensin imurilla... .

Isäntävuorot kuuluvat Tilkunpellossa kausipaikkalaisten velvoitteisiin. Niinpä
onkin luonnollista, että ne
hoidetaan, ja mielellään
mahdollisimman hyvin.
Meille jokaiselle on myös
itsestään selvää, että viikonloppuisäntien
velvoitteisiin kuuluu myös siivous
sekä lauantaina että sunnuntaina.
Toimiston pöydältä löytyy
tiivistetty tehtävälista sekä
siihen täydennystä hyllystä
löytyvästä kansiosta.
Talvikaudella isäntätehtävät viedään lävitse kahden vaunukunnan voimin
viikonloppuisin.
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Läiskille hatkat lasiovesta.

ialle.
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Vanha kiillotuskikka:
sanomalehti.

.
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Pölyt pois piippuhyllyltä!

Kesäkaudella isäntäparit työskentelevät joka päivä, ja 2.7. - 19.8. mennään kolmella vaunukunnalla. Kesällä Tilkunpellossa myös touhuaa yhdistyksen palkkaama siivooja isäntien
työtä helpottamassa.
Jos Tilkunpellossa on tyhjiä kausipaikkoja, se tarkoittaa lisää isäntävuoroja muille, koska
isännille kuuluvat työt on silti tehtävä. Nykyisin isäntiä riittää ainakin kohtuullisesti, arvelee
sivustakatsoja.

Missä isäntäkaverit?
Jos isäntävuoron varanneelle tulee este, hänen on itse järjestettävä itselleen tuuraaja. Niin
sanotaan Tilkunpellon toimintasäännöissä. Semmoinen tilanne on erittäin ikävä, jos joudutaan turhaan odottamaan isäntää. Jos vaikka ei tule paikalle isäntävuoron varannut, eikä
hänen tuuraajansa...
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Tilkkarin kotisivun päivitystä iltapuhteella. Kumu viihtyi myös isäntähommissa.
Tyhjä isäntätuoli on kuitenkin täytettävä, ja silloin joku muu venyy.

Pelottavatko isäntävuorot?
Saattaa olla, tai sitten ei. Pelkäämistäkään en ihmettele tässä meidän suorituspaineyhteiskunnassamme. Mitäs jos mokaan? Mitäs jos sitten joku haukkuu minut?
Muutaman isäntävuoron kokemuksella melko tuoreena tilkkarilaisena olen itse todennut:
ei ole rakettitiedettä. Toimiston kone joskus tilttaa ohjelmansa kanssa, mutta alueisäntä Osku
aina näppärästi pelastaa.
Siivouksen kanssa ajattelen, että itselle tehdään. Meille jokaiselle, että viihtyisimme. Pöpöille kyytiä annetaan ja sitten nautitaan puhtaista paikoista.
Pesuaineiden kanssa sormi on hiukka mennyt suuhun, kun ei saa selkoa, mistä pöntöistä
mitäkin on laitettu suihkepulloihin. Sen sijaan pesuliinojen värikartta on selkeä siivouskopin
ovessa.
Havainnoi Mirja, kuvat: Seppo & Mirja

Koukkauksen 15. vuosikerta kului ihmisten käsissä vuonna 2002.
Paperilehti oli voimissaan.
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Vuoden 2015 vaunukunta:

Marketta ja Kari Sillanpää
Tilkunpellon kausipaikkalaiset äänestivät keväällä Marketta ja Kari Sillanpään Vuoden vaunukunnaksi. Kyseinen huomionosoitus kohdistui pariskuntaan nyt toisen kerran. Edellisen
kerran he olivat Tilkunpellon Vuoden
vaunukunta vuonna 2011.
Marketta on alueen siivousvastaava nyt toista vuotta. Kari on nimetty
projektivastaavakTuttu näky Tilkunpellossa: Marketta
ja Kari Sillanpää
osallistuvat yhteiseen tekemiseen
ja olemiseen
alueen kesässä ja
talvessa.
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si ja hän myös pitää huolta alueen koneiden ja laitteiden kunnosta.
- Onhan se mukavaa, että näin on äänestetty. Mehän emme viihdy pelkästään vaunussa
istumassa, on hauskempaa osallistua ja olla tekemässä jotain alueen hyväksi, ”Marke” sanoo.
- Meillä on täällä tosi hyvä ”toimeenpanotiimi”. En ole mitenkään pomoksi ryhtynyt, mutta
usein käy niin, että kun menen haalareissa aukomaan varaston pressuovea, kohta on kavereita kyselemässä ”mitäs tänään tehdään”, Kari kiittelee.
- Tätä huomionosoitusta pidän koko tiimille osoitettuna. Tämä on yhteinen kiitos kaikille
tekijöille, josta olen hyvin iloinen ja otettu, Kari Sillanpää sanoo.
Kari ja Marke ovat jo vakituiset työnsä jättäneet ja tulevat yleensä puolen viikon maissa
Tilkunpeltoon.
- Jotain tehden päivät täällä sujuvat rattoisasti, Marke ja Kari toteavat yksimielisesti.
Sillanpäät aloittivat karavaanariharrastuksen vuokravaunulla vuonna 1989. Heidät sai asiasta innostumaan Marken sisko, jonka perheellä oli jo kokemusta harrastuksesta.
- Useiden vuosien ajan vetäisimme vaunun viikoksi Kuninkaanlähteelle Kankaanpäähän.
Se oli mieluisa paikka myös kahdelle pojallemme. He löysivät siellä aina kavereita, joiden
kanssa touhuta.
- Kyllä se vaan niin on, että missä lapset viihtyvät sinne perheet tulevat uudemmankin
kerran, Kari sanoo.
Tilkunpeltoon he tulivat kesäpaikalle ensimmäisen kerran vuonna 2002. Vuodesta 2009
lähtien heillä on ollut ympärivuotinen kausipaikka Tilkunpellossa.
Onnittelemme Vuoden vaunukunnaksi valinnan johdosta!

Valinta yllätti
Vuoden
tilkunpeltolaisen
Vuoden tilkunpeltolaiseksi kausipaikkalaisten
äänestyksessä valittu Jarmo Saretsalo oli yllättynyt äänestyksen tuloksesta.
- Kyllä se tietysti hyvältä tuntui, kun tällaisen huomionosoituksen kohteeksi pääsee.
Olemme Tilkunpellossa nyt kolmatta kesää,
joten tulos pääsi yllättämään. Ilmeisesti on
tullut oltua sen verran yhteisissä toiminnoissa
mukana, että olen jäänyt kausipaikkalaisten
mieleen.
Jarmo Saretsalo ja Merja Mäkelä ovat aloittaneet karavaanarielämän keväällä 2007.
- Aluksi meillä oli matkailuauto. Se vaihtui
puolentoista vuoden kuluttua vaunuun ja sillä
linjalla on nyt toistaiseksi pysytty.
Onnea vuoden 2015 tilkunpeltolaiselle!
Jarmo Saretsalo lasten hiihtokilpailun ajanottajana Tilkkarin talvitapahtumassa.

Vuoden vaunuikunnan ja vuoden tilkunpeltolaisen haastatteli ja kuvasi
Seppo Mikkonen.
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Teksti & kuvat: Seppo Mikkonen

Peruutusharjoittelua
keilojen väliin
Ajotaitoharjoittelu on tärkeä osa karavaanariharrastusta. Aina ei riitä, että saa yhdistelmän
kulkemaan sujuvasti eteenpäin ja parkkeerattua
aution kadun varteen. Olemme vaunumatkailijoiden kertomuksista saaneet lukea ulkomaiden
vanhojen kaupunkien kapeista kaduista ja umpikujaan päättyvistä kujista, joihin kokenutkin
karavaanari joskus ajautuu.
Tapani ”Tapsa” Jauhiainen on ollut järjestämässä ajotaitotapahtumaa jo seitsemänä kesänä.
Hänellä itsellään on matkailuvaunun ja -auton
käsittely hanskassa, mutta lisäoppi ei ole pahasta. Tällä kertaa Tapsa ajoi kultaiseen ajotaitomerkkiin oikeuttavan suorituksen matkailuautolla.
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Silloin on eduksi, jos kaluston käsittelyä on tullut harjoitelluksi etukäteen. Tämänkaltaisiin
tilanteisiin vaunumatkailijoita pyritään valmentamaan mm. yhdistyksemme järjestämillä ajotaitotapahtumilla.
Ajotaitoa oli mahdollisuus harjoitella kesäkuun alussa yhdistyksen tarjoamassa ajotaitotapahtumassa. Hasilan varastoalueen asvaltille oli rakennettu merkkikartioilla erilaisia tehtäviä, joissa oli mahdollisuus harjoitella mm. pujottelua, kulmaperuutuksia ja pysäköintiä kadun laitaan.
Ajotaitoharjoittelua ja ajotaitomerkkisuorituksia varten matkailuauton sekä matkailuvaunun ja vetoauton tilaisuuteen toimitti J. Rinta-Jouppi Oy.
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Irmeli Arjovirta keskittyy kulmaperuutukseen ja Seppo Lommi seuraa tapahtumaa.
- Minulla on vaunu kausipaikalla Tilkkarissa, mutta tämä on ensimmäinen kerta kun auton
perässä on vaunu kiinni. Kyllä tässä vielä pitää harjoitella aika lailla, jotta nämä perusasiat
alkaisivat sujua, hän tuumii.

Tilkunpellon ajotaitotapahtumassa
hyväksyttiin seuraavat
ajotaitomerkkisuoritukset:
Matkailuvaunumerkit:
Kultamerkki:
Aki Syrjälä
Matkailuautomerkit:
Tästä tilanteesta tulee virhepisteitä.

Kultamerkki :
Tapani Jauhiainen
Hopeamerkki:
Mari Syrjälä
Aki Syrjälä
Seppo Lommi
Mia Lommi
Pronssimerkki:
Kaija Jauhiainen
Jorma Suoranta
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Hei, nuori karavaanari!

Koukauksen kesäkisa kutsuu

Piirustus- ja kirjoituskilpailu aiheesta:

Mikä kesällä on kivaa karavaanaritouhuissa?
Mikä on ihan kaikkein mukavinta?
3 kilpailusarjaa:

PIIRUSTUS, SARJAKUVA, KIRJOITUS (tarina, runo tai pakina)

3 ikäsarjaa:

alle kouluikäiset, alakoululaiset, yläkoululaiset

Kilpailuaikaa kesäkuun loppuun
Laita oma nimesi ja ikäarjasi työsi takapuolelle!
HUOM! piirustukset ja sarjakuvat A4-kokoon
Paperille tehdyt työt kesäkuun loppuun mennessä Tilkuntupellon toimistoon. Sähköiset kilpailutekstit osoitteeseen: tilkunpelto@gmail.com
(Sama henkilö voi osallistua kaikkiin kilpailusarjoihin.)
Sarjojen kolme parasta palkitaan.
Koukkauksen toimituskunta ratkaisee sijoittumiset.

Seuraavat tapahtumat Tilkunpellossa:
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

28.11.

YHDISTYKSEN PIKKUJOULU
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Aamunäkymä vaunun
ovelta Hakalanrannassa.
Kuva: Mia Lommi, toukokuu 2015.

Mian
tunnelmakuvan
myötä
Koukkauksen toimitus
toivottaa
ihanaa kesää!

Seuraava Koukkaus syyskuussa 2015.
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