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Mulkolan kylähistoria kansien
välissä
Tilkunpelto sijaitsee Mulkolan kylässä, joka on
Lammin kylistä nuorimpia ja pienimpiä. Tiesitkö, että Mulkolan kylässä sijaitsevien talouksien
määrä on kuusi (6)? Talouksien määrä on sama,
kuin 1500 -luvun puolivälissä.
Väkimäärä talouksissa on vähentynyt vuosien
saatossa. Entisaikaan taloissa asui yleisesti kolme sukupolvea. Nyt vaarit ja mummot majoittuvat vanhustentaloissa tai erilaisissa hoitolaitoksissa.
Tällaisilla tiedoilla aloittaa Markku Vettenniemi
laatimansa pienen kyläkirjasen esipuheen. Koviin kansiin sidottu omakustanneteos on nimetty
ytimekkäästi ”Mulkolan kylä 2012 - 2014”.
Vettenniemi esittelee kylän talot ja niiden nykyiset omistajat tai haltijat sanoin ja valokuvin.
Mulkolan kylän talot ovat Rokkila, Yli-Mäkelä,
Isotalo, Ali-Mäkelä, Oja-Vilppula ja Vilppula.
Vilppulan tilalla toimii nykyisin matkailubisnestä harjoittava Leila Land. Taloista Oja-Vilppula
on tyhjillään ja muut tilat toimivat maataloustuotannossa.
Kirjasessa esitellään lyhyesti myös Rokkilan
maista lohkaistu Tilkunpelto. Karavaanarialueen
kerrotaan syntyneen siitä, että kylän läpi kulkeva
Mulkolantie oli jäämässä valtion tienhoidon ulkopuolelle vähäisen käytön takia. Karavaanareiden
uskottiin lisäävän tien käyttöä sen verran, että tie
säilyisi valtion ylläpidossa. Liikenne tiellä vilkastuikin, mutta valtion tierahat menivät muualle.
Kylähistoriaa voi käydä tutkimassa lisää Tilkuntuvalla, jossa Vettenniemen kirjanen on piakkoin luettavissa.
Alueisäntä Osmo Eloranta sai Mulkolan
kyläkirjan karavaanareiden luettavaksi.



Lastentapahtumassa syntyi myös kiinnostavaa yllätysohjalmaa.

Lasten tapahtumaa
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

Noin 40 litran taikina paistettiin letuiksi lastentapahtumassa Tilkkarissa.



Kausipaikkalaiset kevätkokouksessa
Tilkunpellon kausipaikkalaiset pitivät jokavuotisen kevätkokouksensa huhtikuussa. Tilkuntuvassa
istui väkeä tuvantäydeltä, kun alueisäntä Osmo Eloranta naputti pöytää nuijalla kokouksen alkumerkiksi.
Kokouksen aluksi alueisäntä käytti puheenvuoron. Tällöin selvisi mm. että kesäisäntien avuksi palkataan siivooja, joka työskentelee viitenä päivänä viikossa. Siivoojan vapaapäivät ovat maanantai
ja tiistai.
Loppuvuoden sovittuihin tapahtumiin tarvitaan tekijöitä. Eloranta piti harmillisena sitä, että tapahtumien vetovastuu kaatuu liian usein samojen aktiivien hoidettavaksi. Tämä ei kuitenkaan ole yhteisten tapahtumien tarkoitus.
- Uusia kausipaikkalaisia on tullut neljä. Kausipaikkoja on tyhjänä 19, alueisäntä Eloranta mainitsi.
Puheenjohtajan terveisiä
Yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Nikkanen käytti kokouksessa puheenvuoron. Hän kertoi liiton 50vuotisjuhlatreffeistä, jotka pidetään Hämeenlinnassa.
- Toisin kuin julkisuudessa on mainittu, Kanta-Hämeen yhdistys ei hoida liiton juhlatreffien järjestelyjä organisoidusti. Järjestelyissä ollaan mukana, mutta vetovastuu on toisaalla, selvitti Nikkanen
juhlan herättämää polemiikkia.
Puheenjohtaja mainitsi myös, että tänä kesänä avautuu lähiseudulla kaksi uutta leirintäaluetta.
Nämä ovat ”Leininranta” Iitissä ja ”Hämeen Helmi” Janakkalassa.
Tilkunpellosta Hämeenlinnan ja Turenkiin suuntautuvan liikenteen takia yhdistys on kuulunut kahteen tiehoitokuntaan, jotka kesäkuun alusta lukien yhdistyvät yhdeksi. Sen jälkeen tietä Turengin ja
Lammin suuntiin hoitaa Montolan-Mulkolan tiehoitokunta.
Lopuksi puheenjohtaja esitti kiitokset Tilkunpellon kausipaikkalaisille alueen hoidosta ja hyvästä
yhteistyöstä.
Altaan hoito puhutti
Talven isäntävuorot olivat yhtenä keskusteluaiheena kokouksessa. Isäntävuoroista todettiin, että
talvella tuskin tarvitaan kahta isäntäparia hoitamaan viikonloppuja. Päätettiin kokeilla, kuinka talven
viikonloput sujuvat yhden vaunukunnan isäntävuoroilla.
Kesällä käytössä olevien uima-altaiden hoidosta käytiin keskustelua. Altaita on hoitanut aikaisempina vuosina tehtävään nimetty henkilö (tai henkilöt), jonka vastuulla on ollut altaiden vedenlaadun
tarkkailu ja altaiden puhtaana pitäminen.
Tulevalle kesälle uima-altaiden hoitajaa ei löytynyt. Asiaan vaikutti se, että altaiden hoidosta vastaavat ovat saaneet asiatonta palautetta toiminnastaan.
Tästä asiassa käydyn keskustelun aikana yhdistyksen puheenjohtaja pahoitteli sitä, että alueella
esiintyy niin sanottua ”selkään puukotusta” sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka käyttävät vapaa-aikaansa talkoohengessä alueen viihtyisyyden säilyttämiseen ja parantamiseen.
Uima-altaat nähtiin kuitenkin matkailijoiden kannalta tarpeellisiksi alueen houkuttavuuden säilyttämiseksi. Päätettiin ottaa selvää, mitä kustannuksia syntyisi, jos altaiden hoito annetaan ulkopuolisen
yrityksen tehtäväksi.
Vuoden ”tilkkarilainen”
Vuoden 2014 tilkunpeltolaiseksi kausipaikkalaisten äänestyksessä nousi Erkki Suikkari. Vuoden
2014 vaunukunnaksi on äänestetty Pia Tauriainen ja Mika Wallin.
Äänestyksen tulokset julkistettiin kausipaikkalaisten kevätkokouksessa.
Tilkunpeltoon toivottiin lisää ”oheistoimintaa”. Siis erilaisia tapahtumia. Mainituksi tuli mm. lettukestit. Alueisäntä antaa vapaat kädet kehitellä tapahtumia ja odottaa, että ideoinnin lisäksi löytyy myös
tapahtumien toimeenpanijoita.


Tilkuntupaa uusittiin
Tilkuntuvan laajennus ja
perusparannus tuli valmiiksi keväällä.
Nyt tuvassa on lisää sisäoleskelutilaa ja uudistettu vastaanottotiski.
Uutena tilana on myös
pieni keittiö ja vessa.
Sisustuksesta voi päätellä, että laajennus on ainakin nuoremman väen
mieleen.



Elvytyslaite Tilkunpeltoon
Turvallisuuteen on Tilkunpellossa satsattu
tänä keväänä tuntuvasti. Alueelle hankittiin
jokin aika sitten elvytyslaite - defibrillaattori
- joka on tarkoitettu ensiavuksi auttamaan sydänpysähdyksen uhria.
Laite opastaa auttajia
toimimaan oikein.
Laitteen toiminta perustuu
sähköiskuun,
jolla sydämen toiminta
pyritään saamaan uudelleen käyntiin. Laite
antaa iskun vain, mikäli
sitä todella tarvitaan.
Elvytyslaite on sijoitettu koteloon, jonka avaaminen aiheuttaa hälyS y d ä n p y s ä h d y k s e n tysäänen. Vieressä ensiapupakkaus pienten vammojen hoitoon.
sattuessa on aina pyydettävä apua hälytyskeskuksen numerosta 112.
Defibrillaattorin toimittaja kävi esittelemässä laitetta ja sen toimintaa alueella Aihe kiinnosti yli
kahtakymmentä tilkunpeltolaista.
Sydänpysähdyksen sattuessa ensimmäiset kolme minuuttia ovat tärkeitä. Mitä lyhyempi aika
elvytyksen aloittamisesta on, sitä parempi mahdollisuus elvytyksellä on onnistua, kerrotaan laitteen toimittaneen Merplast Oy:n esitteessä. Oikein käytettynä laite voi auttaa pelastamaan sydänpysähdyksen uhrin.
ZOLL AED Plus on helppokäyttöinen laite. Laite neuvoo auttajaa toimimaan oikein vaihe vaiheelta elvytystapahtuman aikana. Se pystyy antamaan reaaliaikaista palautetta elvytyksen laadusta
(ts. onko painelusyvyys ja -tahti sopiva).
Kun laite on laitettu toimimaan, kone ohjeistaa käyttäjää vaihe vaiheelta toimimaan oikein.
Kun auttaja asettaa elektrodit autettavalle, laite analysoi potilaan rytmin ja ”tietää” onko rytmi
iskua vaativa vai ei. Laite ei anna iskua, mikäli potilas ei sitä tarvitse. Iskun annettua laite ohjaa
käyttäjän jatkamaan painelu-puhalluselvytystä yksityiskohtaisin ohjein.
Elvytyslaite on sijoitettu saunatuvan päädyssä olevan tiskipaikan seinään. Samassa kohtaa on
myös ensiapupakkaus, josta löytyy apua erilaisten pikkuvammojen hoitoon.



Kohti uusia haasteita
Halusin kirjoittaa muutamia
ajatuksia uutena Tilkunpeltolaisena ja tietenkin SFCaravan
Kanta-Hämeen
uutena jäsenenä. Viimeaikana meidän perheessä on
tapahtunut kerralla taas lukematon määrä asioita.
Yleensähän ihmisten elämässä asiat tapahtuvat
yksi kerrallaan, näin kuulee
puhuttavan, mutta ei meillä.
Minä jäin eläkkeelle, muutimme Järvenpäästä Lahteen ja vaihdoimme caravanaluetta ja yhdistystäkin.
Tässä vain muutama tapahtuma mainitakseni, niitä tapahtumia mahtui kuukauden sisälle useampia. Joillakin pelkkä eläkkeelle jäänti jo tuottaa paineita. Caravanaluetta halusimme, vaihtaa
olimmehan olleet edellisellä alueella yli kymmenen vuotta ja kotipaikan vaihtokin edisti asiaa.
Tilkunpelto tuli vasta kolmantena vaihtoehtona, koska mieliin oli painunut vuosien myötä ajatus,
että tälle alueelle on pitkä jonotusaika paikoista. Jostain syystä kuitenkin ajauduin Tilkunpellon
nettisivuille ja hämmästykseni oli suuri kun mitään jonoa ei ollutkaan. Soittaessani Osmo Elorannalle sain vahvistuksen, että kyllä paikkoja on.
Osmo Elorannan kohteliaalla opastuksella tutustuimme alueeseen. Jostain kummasta syystä
löysimme Teurojärven rannasta vaunupaikan. Teurojärvi on noin kolme kilometriä pitkä ja paikoin kolme ja puoli metriä syvä.
Meillä kävi ilmiömäinen tuuri paikan suhteen. Mielestämme saimme alueen parhaan paikan.
Toki ei kerrota sitä muille, ettei tule kateellisia paikan suhteen. Alueella tuntuu olevan erittäin
hyvä henki sekä ahkeraa talkooväkeä tuntuu riittävän. Näkee selvästi että vuosien varrella on
väki ahertanut alueen hyväksi erittäin paljon. Huoltorakennukset, saunat ja muut sosiaalitilat
ovat järjestyksessä ja erittäin siistit.
Lapsiakaan ei ole jätetty
huomiotta. Lapsille löytyy
leikkipaikka, tietokonepelejä, polkuautoja, polkupyöriä ja uima-allas. Alueelta
löytyy aikuisillekin uimaallas. Tilavasta saunasta
toki voi pulahtaa jokeen.
Saunan kupeesta isolta terassilta johtaa hyvät rappuset jokeen. Vaunusaunakin
löytyy alueelta. Harvalta
caravanalueelta
löytyy
matkailuvaunusta tehtyä
saunaa. Kesäviikonloppui

na kuulemma tanssitaan
ladossa.
Moni kausipaikkalainen
varmaankin ihmettelee,
että mitä tuo noita asioita
meille kertoo, koska kyllähän me olemme tienneet nuo asiat jo vuosia.
Sen takia en näistä kokemuksista kerrokaan,
vaan että joku uusi jäsen
saisi vinkkiä ja tulisi katsomaan onko kyseisissä
tarinoissa mitään perää.
Nettiä lukevia taas saattaa esim. lasten uima-allas houkuttaa ajamaan

alueelle viettämään vapaa aikaansa.
Alue on meidän mielestä erittäin rauhallinen ja vehreä kaikin puolin.
SF-Caravan Kanta-Hämeen nettilehteä alkaa tekemään ja ideoimaan Seppo Mikkonen. Seppo tarvitsee varmaankin meidän kaikkien panosta. Ei meidän tarvitse olla kirjailijoita tai Suomenkielen maistereita tehdäksemme näihin lehtiin juttuja sillä mehän niitä asioita luemme.
Joskus kuulee arvostelua ettei lehti ole lukemisen arvoinen tai että se on sitä taikka tätä.
Siihen ei voi muuta sanoa kuin sen, että mitä me itse olemme sen eteen tehneet. Jotenka nyt
auttamaan Seppoa ja toimittamaan hänelle matkakertomuksia tai vaikka kakkureseptejä.
Tilkunpellon toimistolla havaitsin kausipaikkalaisten listat, joista silmiin osui henkilöitä, joiden
jo ammattinsa puolesta varmaankin saamme lehteen artikkeleita uusista ajokortti asetuksista,
jos niitä on tulossa, uusista tieliikenne määräyksistä ym.
Lopuksi kerron kun me kävimme Tuuloksessa kauppakeskuksessa ostoksilla ja löysin sieltä
Hämeen Yrityssanomat -lehden. Syy siihen, miksi mainitsin tuosta lehdestä, on seuraavaa.
Lehdestä löytyi pieni kertomus SF-Caravan liiton 50 -vuotisjuhlista. Kertomuksessa mainittiin
kuinka SF-Caravan Kanta-Hämeen puheenjohtaja Jyrki Nikkanen on ollut kiinni pitemmän ajan
kyseisten juhlien järjestelyissä. Juhlatreffeille oli majoittunut Aulangolle 160 vaunukuntaa ja
muu väki hoteleihin. Elikkä yhdistyksemme panos näkyi näissäkin juhlissa.
Kauppareissulta vaunualueelle palatessa pysähdyimme Myllyn Kuppi ja Kakku kahvilan
kohdalla. Kahvilan pihapiirissä on aitaus, jossa on
kanoja, pässi ja aasi, jonka jaloissa makaa kaksi
pientä porsasta. Näyttää
olevan ”kaikkien kaveri” tämä aasi, jonka nimi
muuten on ”Elvis”.
Kesäisin terveisin hymyillään kun tavataan.
SFC- 021908 Airi ja Harri
Paajanen ( Rexi koira )



Harrastukseen uutta sisältöä
Melko tuoreina karavaanareina kiersimme kolmena kesänä ahkerasti armasta kotimaatamme etelästä pohjoiseen ja lännesta itään. Karavanharrastuksemme alkoi Saksan Mittenwaldissa vietetyn juhannuksen jälkeen 2011. Siellä maisemat oli vähän erilaisia, mutta karavaanareita oli liikkeella silläkin. Kuvat on otettu hotellimme ikkunasta. Kotiin palattuamme
aloimme keskustella karavaanareiksi ryhtymisestä. Lähdimme lyhyen keskustelun jälkeen

ajelemaan kohti Tamperella sijaitsevaa Erälaukon Caravan-myymälää. Tämä oli ensimmäinen kosketus konkreettisesti nykyiseen harrastukseemme. Ensimmäisen asuntoauton ostimme Tervajoelta heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Lyhyen valmistelun jälkeen lähdimme
tien päälle jo heinäkuun puolivälin jäljeen.
Tilkunpeltokin tuli tutuksi kiertäessämme maata. Kävimme alueella kolme kertaa asuntoautolla ja syksyllä 2013 kävimme täällä asuntovaunun kanssa valo- ja turvatreffeillä. Treffeillä
meillä syntyi päätös kausipaikasta, kun olimme keskustelleet toimistolla olleen isännän kanssa. Olimme kyselleet kausipaikkaa lähempää Porin Noormarkkua, mutta sopivaa paikkaa ei
löytynyt. Kuninkaanlähde ja Rairanta olivat mielestämme liian suuria alueita. Pitkäjärvi oli
lähellä ja meille sopivan kokoinen, mutta kausipaikkoja ei ollut vapaana. Tilkunpelto oli sopivan kokoinen ja rauhallinen paikka viettää aikaa pidempäänkin, kuin vain vierailijana. Yhtenä
tärkeänä kriteerinä valintaamme vaikutti myös alueen siisteys. Matka kodin ja Tilkkarin välillä
on melko pitkä n. 210 km, mutta se ei tunnu haittaavan meitä ollenkaan.
Myöhemmin syksyllä olin yhteydessä alueisäntä Osmo Elorantaan. Marraskuussa poikkesimme paikan päällä keskellä toimistoremonttia. Osmo esitteli meille
alueen palvelut ja vapaana olleet
paikat. Sillä käynnillä osoite välitie
7 miellytti eniten ja teimme paikasta sopimuksen. Kevättalvella poikkesimme alueella ottamassa mittoja ”tontillamme” olevasta laverista.
Kotona alkoi lavan korjaus- ja laajennussuunnitelmien teko. Suunnitelmien loppuun saattaminen vaati
vielä yhden käynnin paikan päällä
Tilkkarissa. Huhtikuun alkupuolella
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tulimme alueelle mukanamme vaunu ja puutavaraa. Tulimme sillä mielellä, että aloitamme
meille varatun alueen rakentamisen meidän näköiseksi. Nyt leirimme on pääosin valmis ja
voimme alkaa nauttia osallistumalla alueella tapahtuviin yhteisiin asioihin.
Tämä alue Suomesta ei aikaisemmin ollut
kovin tuttua meille. Pääkaupunkiimme on
hyvät yhteydet esim. autolla Riihimäelle
ja sieltä junalla loppu matka. Nyt olemme kierrelleet lähialueella jo useita kertoja. Lyhyt matka on myös Nurmijärvelle,
missä asuu yksi kolmesta lapsestamme.
Lapsenlapsillemme tämä on myös ihanteellinen paikka tulla viettämään aikaa
mummun ja tuffan kanssa. Tällä alueella
on otettu lasten harrastusmahdollisuudet
huomioon erittäin hyvin.
Täällä voimme taas elvyttää eloon kalastusharrastuksen pitkän tauon jälkeen uudelleen. Pyydysmerkit on hankittu ja katiska on viety
järvelle pyytämään haukea, ahventa ja lahnaa. Virvelit ja haavi on myös valmiina uistelureisulle lähtöä varten. Mato-onkivarustus odottaa myös sitä oikeaa hetkeä. Savustuspönttö on
testattu kirjolohen ja muikkujen savustuksella. Alueen grillit on kokeiltu ja todettu toimiviksi.
Kun olimme asettuneet Tilkunpeltoon löysimme molemmat uuden harrastuksen. Aikaisemmin emme olleet käyneet uimassa alle 10 asteisessa vedessä. Tilkkarissa tästä tuli totta.
Uinti kuuluu osana saunarupeamaan aina ja myös muulloinkin.
SFC-138096
Hannele ja Esa Suojanen

TILKUNPELLOSSA TAPAHTUU
23.8.2014 rosvopaistitapahtuma
26. -28.9.2014 valo- ja turvallisuustreffit
NETTILEHTI KOUKKAUS
Seppo Mikkonen
vastaava toimittaja
Sähköposti: tilkunpelto@gmail.com
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