KOUKKAUS
SF-Caravan Kanta-Häme ry:n
JÄSENLEHTI 3 / 2015



Rentoa ”leikkimökkielämää”
Juuri sellaista voi viettää omalla alueellamme Tilkunpellossa. Ihmiset ovat kiitettävästi
löytäneet Tilkkarin, kaikki kausipaikat ovat nyt käytössä ja tapahtumat ovat vetäneet
runsaasti vierailijoita mukaan.
Ihminen on syvästi sosiaalinen eläin. Ihminen tarvitsee tunteen porukkaan kuulumisesta.
Tuntemattomankin ihmisen torjunta tai ohikatsominen voi aiheuttaa ulkopuolisuuden
tunteen ja satuttaa ainakin hetkellisesti, havaittiin yhdysvaltalaisessa Purduen yliopiston
tutkimuksessa, jota Anna Tulusto kommentoi heinäkuussa Hesarissa.
Yhteys toisiin lisää hyvinvointia, kun taas sosiaalinen eristäminen on ihan tutkitusti terveysriski.
Jo pelkästään tietoinen myönteisten ajatusten suuntaaminen toisiin ihmisiin voi riittää
luomaan yhteyden tunteen.
Yhteydentunnetta on mahdollista kokea karavaanareiden omilla alueilla, myös omallamme. ”Tee elämästä kevyttä, älä raskasta”, muistuttaa Leong Tan. Muista tankata
positiivista! Huolehdi siitä, että teet ainakin joskus jotakin kivaa, mikä saa sinut hyvälle
tuulelle! Hanki kehoosi mielihyvähormoneja ja pidä energiastasi huolta! Liity myönteisten ihmisten seuraan, leikkisästi kuin matkailuvaunu olisi leikkimökki.
Naura paljon ja kerro vitsejä! Tilkkarin naisten saunassa nauru usein tarttuu, kun Elorannan Leena sen aloittaa.
Teemme silloin elämästämme rennosti kevyttä.
MirjaP

Koukkauksen aineisto-ohje:
Koukkauksen
toimituskunta
Seppo Mikkonen
Mirja Piranta
Hannu Auvinen
Esa Suojanen
Carita Wallin
(nuorisotoimittaja)

Koukkaus on
SF-Caravan
Kanta-Häme ry:n
jäsenlehti netissä

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.)
Muista tekijänoikeuslaki! Lähetä vain itse kirjoittamaasi,
kuvaamaasi ja tuottamaasi materiaalia. Jos olet saanut
luvan käyttää toisen kuvia tai tekstejä, mainitse kuvaaja tai
kirjoittaja.
Toimita aineistot ajallaan, jos haluat lehden tulevan ajallaan!
Aineistot osoitteeseen: tilkunpelto@gmail.com
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ja turvatreffit Tilkunpellossa
25.-27.9.2015

Treffihinta 40 €
25.9.2015 PERJANTAI
18:45-20:15 Naisten sauna
20:30-22:00 Miesten sauna
HILJAISUUS ALUEELLA 00:15

26.9.2015 LAUANTAI
9:00-11:00
Lammin VPK:n kalustoesittely
10:00 Sammutinhuolto paikalla (sammuttimen tarkistus 5 €/kpl)
(koeponnistus 20 €) (kosteusmittaus 30 €)
12:00-14:00 SF-Caravan ry:n leirintä- ja turvatoimikunnan tietoisku
Defibrillaattori-koulutusta (Ladolla, omat tuolit mukaan)
13:00 Tupperware tuotteiden esittelyä ja myyntiä Saunatuvalla
Esittelijänä Annika Suoniemi
13:00
Viialan Leipomon tuotteiden myyntiä
12:00-13:30 Leikkimielisiä kilpailuja, yhdessä tekemistä yms.
14:00
Yhdistys tarjoaa pullakahvit
15:45-17:15 Naisten sauna
17:30-19:00 Miesten sauna
20:00-20:45 Valaistuskilpailu (alueen valot sammuvat)
21:00-01:00 Orkesteritanssit, Duo Sävelpojat
Huom! Vain luonnonvaloilla tehdyt teokset arvostellaan.
Valaistuskilpailun tulokset julkaistaan tanssien yhteydessä klo 22:30.
Muista turvaväli ja turvallisuus tulen kanssa, myös sammutin.
HILJAISUUS ALUEELLA 01:15.
27.9.2015 SUNNUNTAI
Vapaamuotoista ohjelmaa
ja yhdessäoloa


Vielä on kesää jäljellä…
Tervehdys hyvät karavaanarit! Vääjäämättömästi syksy tekee pikkuhiljaa tuloaan.
Haluan jälleen kerran muistuttaa kaikkia karavaanareita vaunun
/ matkailuauton talvihuollosta. Tehkää se ennen talven pakkasia. On
meinaan mukavampi olla, kun kaikki pelaa.
Alkukesä oli sateinen ja tuulinen.
Koulujen alkamisajankohdan aikoihin sää lämpeni kesäisiin lukemiin.
Oli jopa parin viikon mittainen hellejakso.

Kävijämäärä lisääntyy
Alkukesän koleudesta huolimatta
vierailijoita on Tilkunpellossa käynyt kahdeksan (8) ensimmäisen
kuukauden aikana huomattavasti
enemmän, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Ensikertalaisia kävijöitä on ollut
runsaasti, ja he ovat tykänneet alueestamme. Pohjoisin vierailija tämän kesän aikana on tullut Inarista
ja eteläisin kävijä on kotoisin alppimaasta Sveitsistä.
Tänä vuonna on tullut uusia kausipaikkalaisia kahdeksantoista (18), kaikki kausipaikat ovat täynnä. Toivotankin uudet kausipaikkalaiset sydämellisesti tervetulleiksi Tilkunpeltoon.

Tapahtumia riittää

Tilkunpellossa on järjestetty erilaisia tapahtumia kesän aikana. Lastentapahtumassa kisailtiin monenlaisissa lajeissa runsaan osanottajajoukon voimin.
Rosvopaistitapahtuma kasvattaa vuosi vuodelta suosiotaan. Tänä vuonna vierailijoita
oli 72 vaunu/autokuntaa + runsaasti kausipaikkalaisia. Rosvopaistimonttuun kertyi 80
lihapakettia kypsymään. Paistokset onnistuivat todella hyvin, ja hyvää oli. Suuret kiitokset, jälleen kerran, montunlämmittäjille ja muille hengessä mukanaolijoille.
Ruokailua varten oli penkalle laitettu pitkäpöytä. Mikäs siinä oli nauttia hyvästä ruuasta ja juomasta mukavan porukan seurassa. Ilta-aurinkokin lämmitti mukavasti, oli muutenkin onnistunut tapahtuma.
25.-27.9. ovat vuorossa Valo- ja Turvatreffit, ohjelma on nettisivuillamme.
3.10. on vuorossa ”Tilkkarin” syystalkoot ja 4.10. pidetään kausipaikkalaisten syyskokous. Kaikki joukolla mukaan, yhteisen asian vuoksi.


Aluetta kohennetaan
Seuraava isompi rakennusprojekti Tilkunpellossa on leikkikentän kunnostaminen. Viikolla 37 (10.9.) on tarkoitus purkaa vanha aita pois ja siirtää kalusteita. Viikolla 38 (1718.9.) tulee kaivinkone hommiin.
Kovassa käytössä oleva vaunusauna on saanut uuden kiukaan ja vesisäiliön, kaikki
kestää aikansa.
Ai niin, keväällä mainitsin kirjoituksessani joutsenpariskunnasta, joka oli hyvissä ajoin
katselemassa pesäpaikkaa. Eikä turhaan, seitsemän (7) poikasta tuli. Nyt ne jo tekevät
lentoharjoituksia Teuronjärven yllä.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille karavaanareille ja jäsenillemme oikein hyvää syksyn
odotusta!
Osmo Eloranta alueisäntä SF-C 38110

SFC:n Timo Piilonen palkittiin
Timo Piilosen terveiset
kattojärjestömme suunnasta nähdään tässä
nettilehdessä.
Liikenne- ja viestintäministeri
palkitsi
hiljattain SF-Caravanin toiminnanjohtajan
10 muun joukossa liikenneturvallisuuden
edistämiseksi tehdystä
työstä.
Piilosen palkitsemisesta kertoi hänen kotipaikkansa paikallislehti,
Aamuposti, Ilkka Hartikaisen kirjoittamassa ja
kuvaamassa jutussa.
Timo Piilonen edusti palkituissa SF-Caravania, joka on palkitun mukaan tehnyt jo pitkään
turvallisuustyötä monella eri alalla.
Piilonen muistuttaa Hartikaisen kirjoittamassa jutussa, että karavaanarin on terveellistä
tutustua ajoneuvoonsa ennen liikkeelle lähtöä. Jo matkailuvaunun lastaus on tärkeä taito.
Painavat tavarat sijoitetaan alas ja akselin päälle, ja vetoaisa vaatii sopivan tarpeeksi painoa.
”Takapainoiseksi lastattu vaunu kiemurtelee ja pyrkii ylös vetokoukusta.”
Vain vähän liikkuville turvallisuustyöstä palkitulla toiminnanjohtajalla on myös asiaa.
”Vähän liikkuvan kaluston renkaat eivät juuri kulu, mutta ne pitäisi uusia kuuden vuoden
välein. Myös akun, muiden sähkölaitteiden ja kaasulaitteiden on oltava kunnossa.”
Ihmiseen liittyvistä seikoista toiminnanjohtaja muistuttaa, että turvallisuus on ajattelutapa, ja että jokaisen tulee pitää huolta siitä, että hän tuntee kalustonsa ja osaa käsitellä sitä
vaivatta liikenteessä.
Koukkaus onnittelee Timo Piilosta!
Mirja Piranta



Timo Piilonen:

Jäsennumerokulttuurimme
voi hyvin
SF-Caravan ry:n
jäsenen tunnistaa
matkailuajoneuvon
kulmissa olevista
jäsennumeroista. Mitä
numerokulttuurimme
kertoo ja mitä
jäsennumeron taakse
kätkeytyy?

Asuntovaunuyhdistys SF-Caravan ry perustettiin Jyväskylässä 17.5.1964. Kuusi perustajajäsenperhettä arpoi ensimmäisessä kokouksessa jäsennumerot keskenään. Perustamisen jälkeen numeroita jaettiin uusille jäsenille pääasiallisesti liittymisjärjestyksessä.
Jäsennumeron näkyminen matkailuajoneuvossa oli lainattu Ruotsista, joka oli takavuosina suurena esimerkkinä alkuvuosien järjestötoiminnallemme.
Numerokulttuuria noudatetaan myös Virossa, jonka Eesti Karavanin jäsenet käyttävät
samankaltaista numerotarraa kuin SF-Caravan. Muiden maiden matkaajat merkitsevät
ajopelejään lähinnä oman järjestönsä, paikallisklubinsa ja paikkakuntansa tunnuksilla.

Henkilökohtainen tunnus
Yhdistystoiminnassa jokainen jäsen tarvitsee jäsennumeron, oman henkilökohtaisen
tunnuksen tunnistamiseksi ja asiakaspalvelun sujumiseksi. Jäsennumeron antaminen
SF-Caravanin jäsenyhdistysten henkilöjäsenille on liiton sääntöjen mukaan liittohallituksen tehtävä. Tänä päivänä käytännön työn tekee liiton toimiston henkilökunta nykyaikaisilla tietokoneohjelmilla. Jäsennumeroita käytetään mm. laskutuksessa ja käytetään
esim. nettisivuille kirjautumisessa. Jäsen löytää oman jäsennumeronsa vuosittain jäsenkortissa sekä saa jäsennumerotarrat liittymisensä jälkeen postitettavassa materiaalipaketissa.
Suurin osa jäsenistä kiinnittää saamansa numerotarrat oman matkailuajoneuvonsa kuljettajan puoleisiin yläkulmiin. Tällä tavalla jäsenyys näkyy ja muille tielläliikkujille voidaan
osoittaa ylpeyttä järjestöön kuulumisesta.

Numeroita riittää
Jäsennumeron nähdessämme voimme osittain päätellä liittymisajankohdan SF-Caravaniin ja ehkäpä arvioida vieressä leiriytyvän karavaariuran pituuttakin. Kun 1960-luvulla
numeroita jaettiin alle 600, oli vuonna 1980 jaettujen numeroiden määrä jo yli 15 000.


Tasanumero 100 000 luovutettiin hyväntekeväisyyshuutokaupassa vuonna 2002. Viime
vuoden elokuussa luovutettuja jäsennumeroita oli jo yli 150 000.
Vuoteen 1984 saakka vapautuneita jäsennumeroita saatettiin jakaa uusille jäsenille. Nykyisin jäsennumeroita ei voi periä eikä niitä jaeta uudelleen. Jäsenyyden päättyessä
jäsennumero ”jää lepäämään”, ja sen voi saada takaisin ainoastaan numeron alkuperäinen omistaja uudelleen jäseneksi liittymällä. Jäsennumeron haltijan kuollessa numero
voidaan luovuttaa leskelle, mutta ei vainajan lapsille.
Jäsennumerot siis kasvavat vuosittain. Tämän syksyn aikana luovutettavat suurimmat
jäsennumerot ovat 154 000 kieppeillä. Huomionarvoista on, että jäsennumeroista ei voi
päätellä SF-Caravanin jäsenyhdistysten henkilöjäsenmäärää. Virallisissa jäsenmääräluvuissa kerrotaan vain aktiivisten, maksaneitten jäsenten määrä vuosittain. Viime vuoden kokonaisluku oli 63 773 jäsentä.

Itsetunnon kohottajia ja märkäkorvia
Jäsennumerokulttuuriamme arvostellaan ajoittain jäsenistön keskuudessa kovastikin.
Jo 1970- ja 1980-luvuilla järjestömme kasvaessa ja siten numeroitten suuretessa numerojärjestystä pidettiin eriarvoistavana ja erottavana. 1990-luvulla, jolloin jäsennumerot
rikkoivat uuden kymmentuhat-luvun lähes vuosittain, Caravan-lehdessä oli usein kipakoita, numerokulttuurin lopettamista vaativia kirjoituksia.
Viime vuonna julkistetussa, mainiossa historiikissamme, ”Loma edessä, mökki takana”
asiaa kuvataan eräässä lainauksessa näin: ”Pienillä numeroilla ratsastamisesta oli tullut
jo itse tarkoituksellista oman jalustan pönkkäämistä ja vanhempien vaunuilijoiden itsetunnon kohottamista.”
Jäsennumeroiden antamisen tarkoitus on alun perin ollut tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.
Jäsenistön keskuudessa siitä on kuitenkin tullut tapa erotella ihmisiä numerojärjestyksen
perusteella ”kokeneisiin ja arvostettuihin, oikeisiin karavaanareihin” ja toisaalta ”keltanokkiin, märkäkorviin aloittelijoihin”… Onko kansa siis sössinyt tämänkin ymmärtämällä
väärin hienon ja jalon ajatuksen?

Numeron käyttö vapaaehtoista
Muistutan, että jäsennumeron kiinnittäminen on aina vapaaehtoista. Liitto ei jäsenistön
vaatimuksista huolimatta puutu siihen, mitä jäsenet omilla jäsentarroillaan konkreettisesti tekevät tai mitä toisistaan leirintäaluesaunoissa puhuvat.
Ottaen huomioon värikkään, pitkäaikaisen keskustelun on oikeastaan kummallista, että
numeroiden kiinnittämisen suosio on niinkin vankka kuin se tänä päivänä on. Uusia matkailuajoneuvoja hankittaessa tilataan usein myös ne jäsennumerot – ilman numeroita
ajaminen ja SFC-alueella leiriytyminen on vähän kuin alasti kulkemista.
Monet ulkopuoliset pitävät numerointiamme kiehtovana, omaperäisenä, koko leirintämatkailuaatteen viehättävyyttä ja SF-Caravanin kiinnostavuutta lisäävänä asiana. Numerokulttuurimme jatkuu ja voi hyvin niin kauan kuin asiaan liittyy tunnetta ja intohimoa.
Timo Piilonen
80160
Kirjoittaja on SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja.


Rosvopaistiruuhka
Elokuun toiseksi viimeinen viikonloppu veti väkeä Tilkunpeltoon. Leikkimielisesti
tapausta
voi kutsua rosvopaistiruuhkaksi, positiivisesti.
– Varapaikat täynnä,
hiekkakenttä
täynnä,
risteysalueet
täynnä.
Huoltohallin taakse ohjaan seuraavaksi, selvitti isäntä Timo Eskola
perjantaina klo 19:15.

Isäntä ohjaamassa vierailijaa minne mennä...

Tuohon aikaan vieraita
oli tullut Tilkunpeltoon
jo yli 50 vaunukuntaa.
– Onhan tässä ilmassa orastavaa jännitystä,
mutta kyllä kaikki halukkaat jotenkin mahdutetaan mukaan, isäntä tuumi.

Retroperjantai
Rosvopaistin paistopaikalla Kari Sillanpää apuUnto tarkisti, mitä Marken ja Karin valvomalle montulle kuuluu.
reineen lämmittää monttua seuraavan päivän paistoa varten. Hänelle montun lämmitys on lähes retroa. Väkeä
on jo sisällä paljon, mahtuukohan kaikki liha paistumaan?
– Kyllä paistopaikassa kapasiteetti riittää, vakuutta Kari.
Tulta pidettiin yllä läpi yön. Mitä kuuluu paistopaikalle lauantaina aamukahdeksalta?
– Viimeiset tässä poltetaan ja sitten voi laittaa lihat, tuumaa Kalle Jokinen.

Saunan edessä pakettiin
Lihojen vastaanotto alkoi hyvissä ajoin aamulla saunan edessä. Paketoimassa Pia Tauriainen, Marke Sillanpää ja Leena Eloranta. Paketteja verkottamassa Tapani Jauhiainen. Alueisäntä Osmo Eloranta, meidän Osku antaa numerot.


Pia paketoi Ramin herkut paistamista varten.

Tapsa verkottaa, Esa seuraa.

– No niin, se on sitten herra 47, Osku tuumaa Sepon paketista.
Huumoripläjäystä mausteeksi.
Yhteensä 82 lihapakettia lähti kahdeksaksi tunniksi montun uumeniin paistumaan lauantaina kello 10. Ja aika oli myöhemmin näyttävä, että hyvää tuli. Ihan jumalaisen hyvää!

Positiivista odotushyrinää
Täydellä alueella oli metka kierrellä iltapäivällä. Iloista puheensorinaa kantautuu korviin,
auringonottajia siellä ja täällä, henki erityisen iloinen alueella.

Kauniissa elokuun illassa rosvopaisti maistui...


Matkailuautomies Tapani Hietanen tuli raumalaisen kaverinsa kanssa Turusta Tilkunpeltoon.
– Oli kaksi vaihtoehtoa tälle viikonlopulle, Kunkkuun (Kuninkaanlähde) tai tänne. Valitsin tapahtuman perusteella Tilkunpellon.
– Olen muuten tänä kesänä kiertänyt 59 SFCaluetta, Tapani kertoo.

Pitkä pöytä
ilta-auringossa
Aurinko helli tapahtumaa. Rantakaistaleelle rakentui huiman pitkä pöytä nautiskella montusta
nostettuja herkkuja. Näytti siltä, että Tilkunpellon
Rosvopaistitapahtumalla on tyytyväisyystakuu.
Mahkosen Erkki kiitteli vuolaasti Sillanpäitä ja
muita tapahtuman järjestäjiä heti tuoreeltaan.
Yhdyn kiitoksiin.

Erkki on tyytyväinen rosvopaistin
toteutukseen. Kaija & Tapsa kuulolla.

Teksti: Mirja Piranta
Kuvat: Seppo Mikkonen

Iltaohjemassa karaokea, mölkkyä...
Iltaohjelma alkoi lasten karaokella. Myöhäisilta oli aikuisten. Alueisäntä Osku veti karaoket. Kuvassa Anni ja Eetu junioriosastolta vauhdissa.
Ennen aikuisten karaoketansseja yksi porukka sulatteli rosvopaistia Mölkky-pelillä. Monenmoista muutakin vapaamuotoista yhdessä tekemistä siellä täällä. Sitten tanssimaan.
(Kuvat: MirjaP)
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Nyt on asennetta!

91-vuotias Hilja viettää
vaunuelämää Tilkunpellossa
Elokuun 19. päivä oli arkiharmaa keskiviikko.
Paitsi, että aurinko paistoi aamusta iltaan selkeältä taivaalta - ja Hilja Kilpiäinen täytti 91
vuotta.
Syntymäpäiväänsä edeltäneellä viikolla pirteä Hilja teki isäntävuoroa Tilkunpellon SFCalueella.
- Enhän minä lähde opastamaan asiakkaita
vaunupaikoille alueen eri puolille. Otan vieraita vastaan tässä, tervehdin ja toivotan tervetulleeksi. Juttelen niitä näitä, jos tulija näyttää olevan juttutuulella, Hilja selvittää.

Hilja Kilpiäisen vaunu on kausipaikalla Tilkunpellossa. Isäntävuorossa olo kuuluu sopimukseen.

Isäntävuorosta vastaavat käytännössä Hiljan
tytär miehensä kanssa.

”Kesät liikuttiin...”

Hilja Kilpiäisen karavaaniharrastus
1983. Kausipaikka Tilkunpellossa varattiin harrastuksen alkuvuosina.

alkoi

- Silloin oltiin ahkerasti tien päällä. Kesät liikuttiin paikasta toiseen ja talveksi pysähdyttiin
kausipaikalle. Vaunua ehdittiin vaihtaa muutamia kertoja, milloin hiukan suurempaan,
sitten pienempään. Nyt minulla on Matkaaja 510 kausipaikalla täällä Tilkkarissa.
- Mieheni Matti Kilpiäinen toimi täällä alueisäntä viisi vuotta. Hän kuoli vuonna 2001. No
sitten löytyi vierelle Leppäsen Urho, jonka kanssa harrastusta jatkettiin. Urhokin meni
syöpään vuonna 2010. Siitä lähtien olen viettänyt vaunuelämää yksin. Tytär ja vävy ovat
toki edelleen hyvänä apuna.

Kalassa ja lentopallomatseissa
Hiljan tuntevat tilkkarilaiset eivät juuri ihmettele, kun Hilja astelee kävelysauvojensa tukemana venerantaan ja lähtee verkonlaskuun. Vävy on airoissa ja Hilja virittää verkot
järveen.
- Aina sieltä jokusen kalan saa, ihan syötäväksi asti niitä monesti riittää, Hilja kertoo.
- Mieheni oli myös innokas kalastaja. Usein oltiin järvellä ja kalaakin tuli. Muutamankin
kerran oli isoja lahnoja veneen pohja peitossa. Kottikärryillä niitä tuotiin rannasta ja tarjottiin halukkaille.
Ikänaisen muita harrastuksia ovat käsityöt. Hän on kutonut useita poppanaliinoja, tehnyt
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sukkahousuista kukkia, neulonut ja virkannut
milloin mitäkin. Pientä kauppaakin on käsitöillä käyty.
91-vuotias Hilja Kilpiäinen on myös innokas
penkkiurheilija. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat Hämeenlinnan Pallokerhon naisten lentopallojoukkueen pelit. Oman tyttären
kuuluminen joukkueeseen sytytti Hiljan kiinnostuksen lentopalloon.
- Saan vävyltä kyydin naisten peleihin. Ovelta
hakee ja ovelle tuo. On se hauskaa, kun kulku
näin järjestyy.

Karjalan tyttöjä
Hilja Kilpiäisen kotipaikka on tätä nykyä Hämeenlinnassa. Elämä lähti käyntiin kuitenkin
rajan taakse jääneessä Vuokselan kunnassa
Karjalan kannaksella.
Hilja toimi mm. 16 vuotta sairaala-apulaisena.
- Seitsemän lasta meille syntyi. Nyt he ovat
omissa elämissään eri puolilla ja kaikkiin on
säilynyt hyvät välit, Hilja sanoo.
- Nuorena tyttönä olin linja-auton rahastajana
Kävelysauvat vauhdittavat
ja tukevat menoa.
Viipurin ja Imatran välisellä linjalla. Huonoja
teitä rytkyttämällä mentiin ja aikaa kului. Erikoisia juttujakin sattui. Kerran talvella matkustin hyvän pätkän linja-auton katolla, Hilja
kertoo.
- Kiipesin kiinnittämään erään matkustajan suksia kattotelineelle. Kuski oli kiireissään ja
piti ilmeisesti liian hitaana minun työtäni siellä katolla. Hän lähtikin yllättäen liikkeelle ja
minä roikuin kiinni kattotelineistä.
- Lopulta pääsin laskeutumaan astinlaudalle oven viereen ja matkustajat alkoivat huudella kuskille, jotta päästä se tyttö sisälle autoon. Niin tämäkin seikkailu päättyi onnellisesti, Hilja muistelee.
Nuoruusaikoihin kuuluvat myös kesät suurilla juurikaspelloilla, joissa Hilja harventeli
juurikkaan taimia yhdessä venäläisten sotavankien kanssa.

Mukava vaihe elämässä
- No nyt on mukava vaihe elämässä. Tämän harrastuksen ansiosta saa olla tekemisissä ihmisten kanssa. Tapaa uusia ihmisiä ja pääsee juttusille heidän kanssaan helposti.
Täällä on tullut monta hyvää ystävää, sanoo puuhakas karavaanari 91-vuotispäivänsä
kynnyksellä.
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Vaunumajoitus on tullut tutuksi Hilja Kilpiäiselle useita vuosia kestäneen harrastuksen aikana.

Toivotamme näin jälkikäteen Hilja Kilpiäiselle runsain mitoin onnea syntymäpäivän johdosta. Tulkoon osallesi keveitä ja onnellisia vuosia vielä pitkän matkaa.
Teksti ja kuvat: Seppo Mikkonen

Allasalueen penkkejä korjattiin 7.8.2015. Alueisäntä Osku
hyväksymässä kiitoksella työtä. (Kuva: Esa Suojanen)
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Marko Saikkosen esitykseen sisältyi myös koreografiaa.

Tilkkarissa karsittiin karaokefinaaliin
Yleisö odotti kultakurkkuja estradille 27. kesäkuuta. Tilkunpellossa pidettiin silloin SFCaravan Kanta-Häme ry:n karaokekarsinta. Laulajien tavoitteena oli päästä Hämeen
yt-alueen (Hämyt) karaokefinaaliin Vuorenmäen leirintäalueelle Artjärvelle 21. - 23.8.
2015.
Naisia ei tänä vuonna löytynyt laulamaan. Kolme miestä lauloi finaalipaikasta ja juniorilaulajia oli kaksi, alle 10-vuotiaden ja alle 16-vuotiaiden sarjoissa.
Marko Saikkosen Moottoritie on kuuma lupasi hyvää. Kontakti ja vauhti kunnossa, kuten
yleisölle tarkoitetussa esityksessä kuuluu
olla. Pelkkä hyvä ääni ei näet esitykseksi
riitä. Valitettavasti toiseksi lauluksi lähti soimaan outo biisi, jonka hän kuitenkin pokkana lauloi.
Miesten karsinnassa kuultiin mm. Hopeinen
kuu, Satumaa, Uralin pihlaja.
Junioreista Sini lauloi Pojat ja Kiia Missä oisinkaan.
Karaokekisan vetäjänä toimi Taina Aaltonen
ja kisan tuomaroivat Kaija Jauhiainen, Merja Mäkelä, Tellu Pentikäinen, Eine Silvonen
ja Osmo Eloranta.
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Tuomarit kuuntelivat tarkkaavaisina
kilpailijoiden lauluesityksiä.

Raimo Kaukonen

Sini Saikkonen.

Kuvat: Seppo Mikkonen, teksti: MirjaP

Karsinnan tulokset:
Miehet:
1. Tomi Juntunen
2. Raimo Kaukonen
3. Marko Saikkonen
Alle 10-vuotiaat:
Sini Saikkonen
Alle 16-vuotiaat:
Kiia Saikkonen

Tomi Juntunen lauloi Tilkkarin karsinnan
voittajaksi.
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Kiia Saikkonen ja karaokekarsinnan vetänyt Taina Aaltonen.

Juntunen lauloi finaalissa pronssille
Hämeen yt-alueen karaokemestaruuskilpailut käytiin Vuorenmäen leirintäalueella Artjärvellä. Kanta-Hämeen yhdistyksen edustajana kisassa ollut Tomi Juntunen sijoittui

Helteinen sää houkutteli yleisöä auringonottoon musiikin kuuntelun lomassa.
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kolmanneksi. Kilpailun voitti Jouni Friman
Ydin-Hämeen yhdistyksestä.
Finaalia seurasi 60 vaunuyksikön väki helteisessä säässä. Kilpailijat saivat esittää
kaksi laulua, joiden perusteella tuomarointi tapahtui.
Kilpailuun otti osaa eri sarjoissa 20 laulajaa. Naisten sarjan paras oli Pirkanmaan
yhdistyksen Mervi Viinijärvi. Lasten sarjan
voitti Miisa Vehviläinen ja nuorten paras
oli Janette Siniranta.
Ensi kesänä Hämyn karaokefinaalin järjestää Ydin-Hämeen yhdistys Hämeenhelmen vaunualueella Janakkalassa.
Teksti: Seppo Mikkonen
Kuvat: Kari Koivunen

Tomi Juntunen lauluvuorossa.

Hämeen yt-alueen karaokekisassa parhaiten menestyneet laulajat yhteiskuvassa.
17

Mitä tämä merkki tarkoittaa?

Tämä näkymä tervehtii Tilkunpeltoon tulevia karavaanareita ja heidän vieraitaan. Näkymä tervehtii myös tavaratoimituksia alueelle toimittavia kuljettajia.
Kuvassa näkyvä merkki ei ole kaikille tuttu, tai ovatko kulkijat välinpitämättömiä?
Minä seurasin aitiopaikalta isäntänä ollessani miten merkki vaikuttaa. Yllätyin, kuinka
paljon merkki ohitetaan pysähtymättä, ja pysähdys tehdään vasta myöhemmin toimiston edessä.
Hyvät ystävät, nyt pitää ryhdistäytyä, sillä portin läheisyydessä liikkuu toisinaan runsaasti nuoria ja vanhempia ihmisiä sekä heidän rakkaita lemmikkejään.
SFC-138096
Esa Suojanen

”Tilkunpellon nurmi viheriöi toista vuottaan. Suurin osa sähköistyksestä on
valmiina. Rivakat talkoohenkiset tilkunpeltolaiset tekevät uupumatta töitä
yhteisen alueen hyväksi. Heille kaunis kiitos.
Tervetuloa, uudet sekä vanhemmat jäsenet, tutustumaan sekä
osallistumaan!”
(Kari Hämäläinen puheenjohtajan palstalla, Koukkaus 2/2004)
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Chihuahua - mainio karavaanari
Minun nimeni on Caro. Esittelen tässä jutussa itseni ja perheeni. Olen pirteä pieni lyhytkarvainen chihuahuauros. Emäntäni tuntee
nimen Hannele ja isäntäni nimen Esa. Olen
syntynyt 9.2.2014, joten olen elämäni alkutaipaleella.
Elämäni ensiaskeleet otin Isokyrössä, mistä minut noudettiin Porin Noormarkkuun
13.7.2014. Ensimmäisen kerran tulin Tilkkariin 17.7.2014. Kaija Ojanvarsitieltä halusi
heti minut nähtyäni kummikseni.
Luonteeltani olen hieman arka, mutta osaan olla myös itsepäinen. Aluksi kaikki oli uutta
ja ihmeellistä. Tapasin paljon uusia ihmisiä sekä omia lajitovereita. Kun saan rauhassa
tutustua teihin ihmisiin, olen ihan kiva kaveri. Tämä sama pätee myös lajitovereihini.
Perheeni vaunu on parkkeerattu alueella osoitteeseen Välitie 7.
Toivuin hyvin
Ensimmäinen elinvuoteni ei ole ollut kaikkein parasta aikaa. Oikea takajalkani alkoi kipuilla ja aloin kulkea ontuen käyttäen vain kolmea jalkaa. Emäntäni vei minut eläinlääkärille, missä kipeytynyt jalkani kuvattiin. Oikean jalan reisiluun päässä epäiltiin olevan
Legg Perthesin -tauti. Tämä varmistettiin vielä uudelleen röntgenissä.
Lääkärin mukaan paras tapa hoitaa vaiva pois oli leikata reisiluun päästä vioittunut kohta pois. Leikkaukseen menin 9.12.2014. Toipuminen eteni hyvin ja lonkan alueelta poistettu karvakin on kasvanut takaisin.
Olihan minulla vielä pyörösolukasvainkin kirsuni reunalla, mikä parani itsekseen parissa
kuukaudessa. Nyt olen pirteä, vilkas ja niin sanotusti neliveto päällä kirmaava chihuahua.
Minulla on täällä Tilkkarissa paljon hyviä koiraystäviä ja haluan tässä esitellä muutamia
heistä valokuvien kera.
Iiris ja Senni
Aivan naapurissani asustelee kaksi chihuahuanarttua. Pitkäkarvainen musta lähes kahdeksanvuotias nimeltään Iiris. Iiris on syntynyt Tampereella ja tullut mukaan Tilkunpellon
toimintaan 2008 keväällä.
Toinen lyhytkarvainen, minua kuukauden
vanhempi Senni on syntynyt Vantaalla. Tämä
kaksikko oli minulle karavaanarimaailmassa
ensimmäinen kosketus lajitovereihin. Heidän
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emäntänsä tuntee nimen Pirjo ja isäntä tuntee nimen Erkki. Heidän vaununsa on parkkeerattu alueella osoitteeseen Välitie 4.
Sennin ja Iiriksen kohdatessani on leikki heti
täydessä vauhdissa, varsinkin Senni on vilkas ja kiva leikkikaveri. Taluttimet on vähän
väliä solmussa, kun me oikein näytämme
naapureillemme temmellyksen mallia.
Coco
Olen löytänyt täältä Tilkkarista itselleni myös tyttöystävän. Tyttöystäväni on neljävuotias lyhytkarvainen chihuahua ja tuntee nimen Coco. Meillä kemiat toimii ja tulemme
toimeen keskenämme erittäin hyvin. Olemme saaneet kirmata vapaana ja leikkiä mielemme mukaan.
Coko on syntynyt Pukkilassa. Cocon emäntä tuntee nimen Pia ja isäntä tuntee nimen
Jari. Ensimmäisen kerran Coco tuli Tilkkariin 2011. Cocon perheen vaunu on parkkeerattu alueella osoitteeseen Tilkunkehä 18.

Rambo
Rambo on minua huomattavasti iäkkäämpi
lyhytkarvainen chihuahuauros. Rambo on
melkein kahdeksanvuotias ja syntynyt Karhulassa. Rambon emäntä tuntee nimen Ulla
ja isäntä nimen Ari.
Ensimmäisen kerran Rambo tuli Tilkunpeltoon 2011, mutta on myös paljon kiertänyt
Euroopassa, mm. Kroatiassa ja Saksassa.
Rambon perheen vaunu on parkkeerattu alueella osoitteeseen Tilkunkehä 24.
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Saku
Saku on minun hyvä ystäväni, vaikka on minua paljon vanhempi ja enemmän maailmaa
kokenut. Tässä taannoin pääsin Sakun vartioimalle terassille juoksemaan, se oli hauska ja vähän hämmentävä kokemus. Saku on
kahdeksanvuotias pitkäkarvainen chihuahuauros.
Saku on syntyjään tsekkiläinen ja tullut Suomeen puolivuotiaana. Saku on ollut karavaanari vuoden 2008 keväästä asti. Tilkkariin Saku
tuotiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.
Sakun emäntä tuntee nimen Tellu ja isäntä
nimen Veltsu. Sakun perheen vaunu on parkkeerattu alueella osoitteeseen Tilkunkehä 17.
Jekku
Uusimpana lajitoverina alueella olen tavannut
vanhaherra Jekun. Jekku on kahdeksanvuotias lyhytkarvainen chihuahuauros ja on syntynyt Lahdessa. Jekku on perheineen tullut
kausipaikalle tämän vuoden keväällä.
Jekun emäntä tuntee nimen Tuire ja isäntä
nimen Tatu. Heidän vaununsa on parkkeerattu alueella osoitteeseen Peltotie 8. Jekku on
joskus pienessä koirien välisessä tappelussa
menettänyt toisen silmänsä. Minäkin aistin
tämän ja kohtaamisemme ovat hyvin rauhallisia.
Luca
Lähes samanikäinen kiva leikkikaveri Luca
on tullut Tilkkariin samoihin aikoihin kun minä.
Lucan emäntä tuntee nimen Pia ja isäntä nimen Pekka. Heidän vaununsa on parkkeerattu alueella osoitteeseen Ojanvarsitie 1.
Lucassa on puoliksi chihuahuaa, mutta se ei
haittaa, kun me pidämme pieniä painiotteluita
kohdatessamme lenkillä.
SFC-138096
Caro, Esa ja Hannele Suojanen
Kuvat: Esa Suojanen
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Kesäkisan palkitut, kesäkisan pal...
Koukkaus järjesti alkukesällä sekä piirustus- että kirjoituskilpailun nuorisotoimittaja Carita Wallinin ehdottamasta aiheesta: ”Mikä kesällä on kivaa karavaanaritouhuissa?
Mikä on ihan kaikkein mukavinta?”
Kisassa oli kolme kilpailusarjaa: piirustus, sarjakuva, kirjoitus (tarina, runo tai pakina).
Ikäsarjoja oli myös kolme: alle kouluikäiset, alakoululaiset, yläkoululaiset.
Osanotto juniorikaravaanareiden kisaan
jäi valitettavan
laimeaksi. Vain
kolme työtä tuli
piirustussarjaan, ei yhtään
sarjakuvaa, ei
yhtään tekstiä.
Palkinnot jaettiin Tilkunpellon
L a s t e n t apah tumassa 25.7.
Tässä tulokset
sekä työt.
Alle kouluikäiset, ensimmäinen palkinto: Jiri Syrjälä 5 vuotta

Koukkaus kiittää osallistujia.

Alakoululaiset
Toinen palkinto:
Petra Syrjälä
( To i m i n n a l l i nen työ, kivat
paikat auringonpaisteessa.)
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Alakoululaiset, ensimmäinen palkinto: Ronja Silander
(Työ kuvaa mainion kokonaisvaltaisesti karavaanarin nautinnollista elämää.)

Tanen pullakantit

Tanelle (Tauno Valkjärvi) oli juhannuskahveille leikattuna
omat spesialisiivut,
eli kannikkaat pullapitkosta.
Kyllä kelpaa Tanen
myhäillä.
Mukavan
yksityiskohdan kertoi ja kuvasi Esa Suojanen.
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Kuvamuistoja & tunnistusta
Reino Rokkilan arkistoista löytyi muutamia kuvia tilkunpeltolaisista vuosien varrelta. Tunnistusapuna toimi Eira Viitala.
Näkyvissä
Rokkilan
Reiskan junaa.
Tämä peli
kuljetti
aikoinaan
porukkaa
juhannustansseihin
ladolle.

Taitaa olla
palaveri
menossa
Myllyn
vaunussa.
Tuula
Nieminen
(vas.), sihteeri
Eeva Perälä,
Hannu
Jokinen,
Reino Rokkila
ja Veikko
Mylly.
Moni meistä tykkää muistella. Lapsuutta, nuoruutta, harrastuksia, työkavereita,
lemmikkejä, ihan vaikka mitä on joskus kiva muistella.
Koukkaus sai muutaman kuvan tilkunpeltolaisista Reino Rokkilalta. Osaan löytyi
Eiran avulla tarinaa, osaan ei. Jos sinä tiedät & tunnistat, mitä seuraavan sivun
kuvissa on meneillään, kerro Koukkaukselle! Koukkaus kertoo sitten lukijoilleen.
Yhteystiedot sivulla 2. Hihasta saa myös ottaa kiinni.
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Tilkunpellon väki pitää yhtä Rokkilan
Reiskan
kanssa.
Tässä
ilmeisesti
elojuhlia vietetään
alueen entisen omistajan mailla.
Ilakoimassa Eira
ja Reino Viitala
ja Raimo Holmgren.
Keitä muita?
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Tilkkarissa
nousee
lippu salkoon. Milloin
ja keitä kuvassa?
Mitä mahtaa olla meneillään tässä narun
kanssa? Kuva vuodelta 2001.
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Milloin ja mitä
tonttu vie
alueisäntäOskulle?
Tonttuna
Rokkilan
Reiska
ja Osku
ilmeisesti
kiltti ollut...

Mitä tytöillä
meneillään?
Milloin
ja keitä
kuvassa?

Missä ja koska
tilkunpeltolaiset
Nikoskelaiset?
Keitä muita
kuvassa?
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Timankin tahtiin jussia tanssattiin
Perinteiset juhannustreffit koettiin Tilkunpellossa iloiseen malliin. Suven suurin juhla innostaa aina. Lippu juhlallisesti salkoon, sitten kokkoa ja illan tansseja odottamaan.
Juuri uusitulla tanssiladolla tahdeista vastasi tanssiyhtye Timanki.
Perinteiset jussikahvit porukka nautti juhannuspäivänä Tilkuntuvalla.

Nostalgista,
juhannuskoivu
saunarakennuksen
ovella.
Kokko keräsi
porukkaa.

Jussia kuvasi:
Esa Suojanen
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Timanki takaa
tahteja.
”Parketti” täyttyi.
Tanssilato on
tuoreen remontin
jäljiltä valoisan
viihtyisä.

Odotellessa juttu luisti.

Juhannusajelu
kiinnosti juniorikaravaanareita.
Sivuvaunukyyti ei ole
ihan jokapäiväistä.

Ilmassa arpajaisjännitystä.
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”Mulle varattu”
Miksi niin helposti jämähdämme? Samaan paikkaan kahvilassa, työmaaruokalassa,
bussissa, junassa... Aina samaan kampaamoon, parturiin, vaikka minne. Miksi meidän
on niin vaikea kokeilla uutta? Herätä turtumuksen turmiollisesta unesta.
R-junalla Helsinkiin joka aamu. Päivän päätteeksi takaisin, enimmäkseen henkilöjunilla,
joskus pikajunalla molempiin tai vain toiseen suuntaan. En tiedä millainen meno junissa
on tänään, mutta 30 vuotta sitten sai murhaavia katseita, jos erehtyi jonkun paikalle.
Paikallisjunassa!
”Tää on mun paikka, voitko
siirtyä” -repliikki kävi tutuksi.
”Mistä paikallisjunaan voi
varata paikkalipun”, kysäisin
joskus ”omalle paikalleen”
änkeäjältä. Vastausta ei herunut, mutta näkyi hymynkareita muiden matkustajien
naamoilla.
Kerran keitti niin, että kysyin
suureen ääneen konduktööriltä paikkojen varaamisesta
paikallisjuniin. Konnari katsoi kuin ufoa, ja hämmästeli:
”Että paikkalippuja näihin...”
”Joo, joo, jouduin pois tuosta käytävän toiselta puolelta ikkunapaikalta. Paikka oli varattu.”
Konnari nauroi makeasti ja valisti suureen ääneen: ”Näihin paikallisjuniin ei myydä paikkalippuja, eikä näihin voi varata paikkoja. Jokainen menee siihen, missä on tilaa.”
Selkeä & oikeudenmukainen käytäntö, jokainen menee siihen, missä on tilaa. Eikä aja
ketään pois miltään paikalta, eikä siirtele muiden tavaroita penkiltä, naulakosta, hyllyltä.
Miksei ihminen siis voi mennä siihen paikkaan, joka on tyhjä? Sinne missä on tilaa...
Ajatelkaas, jos ”varattuja paikkoja” olisi vaikka saunassa ja sen pukuhuoneessa!
Eihän sellainen missään mahdollista ole, mutta jos kuitenkin olisi. Riisut, menet tyytyväisenä saunaan. Tulet saunasta, et löydä tavaroitasi, pyyhettäsi, saunajuomaasi... Alkaa
hymy hyytyä, tyytyväisyys kadota.
Mitäs jos vaikka olisin vierailija jossakin ryhmässä, ja minun vaatteeni ynnä muut tavarani saunasta tultuani poissa siitä minne ne jätin? Aika outoja ajattelisin, kovasti kummastelisin.
Inha kuvitelma. Eihän tämmöistä oikeasti voi missään tapahtua. Mutta kaikilla meillä on
silti skarppaamista. Torjukaamme jämähdystä ja turtumuksen suo kiertäkäämme!
MirjaP
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Erikoista
Tilkkarissa
Mikä Tilkunpellossa on tehnyt vaikutuksen kausipaikkalaisiin? Koukkaus kysyi Kirsti ja Jussi Sirnelältä.
– Tyttöjen ja poikien erikoisvessat,
kuuluu kuin yhdestä suusta.
– Lastenlapset kovasti tykkäävät
niistä, Kirsti jatkaa.
Tyttöjen hienosti sisustettu vaaleanpunainen prinsessavessa ja poikien
niin ikään sisustettu sinisävyinen
merirosvovessa saavat kiitosta.
– Ne ovat erikoista, niitä kannattaa
mainostaa, Kirsti vielä vinkkaa.
Kysyi: Mirja Piranta
Kuvat: Seppo Mikkonen

Tässä vessassa tulee prinsessaolo, aikuiselle
tapahtuu paluu lapsuuteen.

Viikareille &
viikarimielisille
tunnelmavessa.
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Joko olet kokeillut?

Tilkunpellossa toimii kesäkaudella vaunusauna. Sitä voi varata käyttöönsä toimistosta. Kukin varaaja lämmittää itse puilla saunan ja jättää sen hyvään kuntoon
seuraavaa varaajaa varten. Syystalkoiden aikaan tämä kesäsauna suljetaan.

Asenne voi pidentää ikää
Tutkittu on, että asenne voi pidentää ikää. Myönteisyys suojaa sairauksilta ja lisää stressinsietokykyä. Ja mikä parasta, pessimistikin voi halutessaan oppia ajattelemaan terveemmin.
Tunteemme syntyvät omista ajatuksistamme, siksi kannattaa valita ajatuksensa. Valta valita on jokaisella meillä itsellämme.

Kumpaa ajatustapaa sinä suosit?
Voi ...kele, aurinko häikäisee. / Syysaurinko lämmittää vielä niin ihanasti.
Kenkä puristaa, rakko kantapäässä. / Uudet kengät piristävät aina.
Mitähän tuokin juntti tuossa mulkoilee. / Onpa siinä komea mies, taitaa minua ihailla.
En kyllä jaksa kauppaan lähteä. / Mitäköhän herkkuja kaupasta ostaisi?
Hiki haisee ja väsyttää. / Mukavan lämmintä ja rentouttavaa.
Vielä kuukausi syyslomaan! / Enää kuukausi syyslomaan!
Ajattelutavan muutos on tiemmä nähty jopa aivokuvissa. Ainakin epäonnistumisen loputon
vatvonta kannattaa siis lopettaa ihan just. Kannattaako sahata sahajauhoja?

MirjaP
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