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Hallinto ja kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 14.4.2012 Porin Raviradalla. Kokoukseen osallistui 30 äänivaltaista 
jäsentä sekä 3 muuta osanottajaa. (2011/37, 2010/19, 2009/30, 2008/21, 2007/30, 2006/24). 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 20.10.2012 Nakkilan Liikuntakeskuksessa. Kokoukseen osallistui 86 
äänivaltaista jäsentä. (2011/116, 2010/84, 2009/90, 2008/98, 2007/55, 2006/69). 
 
Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Tapani Erkkilä, varapuheenjohtajana Altti Nurmi sekä 
jäseninä, Veikko Kivini, Jouko Lindfors, Raija Salminen, Maiju Savolainen, Unto Koskinen, Ilkka 
Tiihonen ja Aulis Tommila. 
Hallitus kokoontui 10 kertaa ja sen lisäksi hallitus kuuli kaikkia toimikuntia toimihenkilöristeilyn yh-
teydessä.  
Yhdistyksen sihteerinä toimi Hilkka Tommila, rahastonhoitajana Tuula Pihlajaniemi ja jäsenkirjurina 
Ulla Koponen. 
 
Yhdistyksessä on toiminut seuraavat toimikunnat: Kuninkaanlähteen aluetoimikunta, vetäjänä Tilla 
Rosenberg sekä turvatoimikunta, vetäjänä Pekka Nordlund. Arpajaisten vastaavana on toiminut Maiju 
Savolainen. Lisäksi yhdistyksen erilaisia toimia, kuten kalustonhoitoa, arpajaisia, tarvikemyyntiä yms. 
ovat aktiivisesti hoitaneet useat henkilöt. Kirvesmiesryhmä on toiminut ansiokkaasti Kuninkaanlähteen 
alueen hyväksi. 
 

Osallistuminen liiton toimintaan 
Liitto piti liittokokouksensa Rovaniemellä 19.–20.5.2012. Kokouksessa yhdistystämme edustivat 
Tapani Erkkilä ja Sirpa Riento, Maiju ja Lauri Savolainen sekä Aulis ja Hilkka Tommila.  
 

Osallistuminen Satakunnan YT-alueen toimintaan 
Satakunnan yhteistyöalue, johon kuuluu SFC-Kokemäen seutu ry, SFC-Rauman seutu ry sekä SFC-
Satakunta ry, käyttää toiminnassaan epävirallista lyhennettä SYT. Yhdistystämme ovat toimikunnassa 
edustaneet Tapani Erkkilä, Altti Nurmi sekä Raija Salminen. SYT järjesti vuoden aikana Yhden 
kokouksen. SYT:n puitteissa järjestettiin maaliskuun toisena viikonvaihteena perinteiset Curling-treffit 
Hiittenharjulla. 
 
 

Jäsenistö 
Jäsenkirjurin ilmoittaman mukaan yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa: 
 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Varsinaisia jäseniä 2082 2082 2096 2069 2077 2027 
Vapaajäseniä 15 15 17 18 20 20 
Rinnakkaisjäseniä 128 125 109 104 92 103 
Kunniajäsen 1 1 
Ulkojäseniä 8 10 12 17 17 19 
  
Vuoden 2012 aikana yhdistykseen liittyi uusia jäseniä seuraavasti: 
Pääjäseniä 179 191 185 201 208 195 
Rinnakkaisjäseniä 25 28 9 18 12 21 
 
 
 

Yhdistyksen talous 
Talous on edelleen vakaalla pohjalla. Yhdistyksen pääasialliset tulot muodostuvat Kuninkaanlähteen 
tuloksesta sekä jäsenmaksuista. Myös osa järjestetyistä treffeistä ovat tulokseltaan positiivisia.  
Tarkempi erittely selviää erillisestä vuoden 2012 tilinpäätöksestä. 
 
 



Koulutus 
Kuninkaanlähteen tuleville kesäisännille ei tällä kertaa järjestetty erillistä koulutuspäivää, koska 
aluetoimikunta koostui erittäin kokeneista jäsenistä, jotka halusivat itse ohjeistaa tulevan kesän 
viikkoisännät.  
Liitto järjesti Turvalliseen liikenteeseen ja leirintään kurssin Kylpylähotelli Peurungassa Laukaalla 
10.–11.3.2012, jossa yhdistystämme edusti Tilla ja Janne Rosenberg.  
 

Huomionosoituksia 
Yhdistys on muistanut erilaisin huomionosoituksin kaikkia tilaisuuksiinsa yhdistyksellemme kutsun 
lähettäneitä caravan-yhdistyksiä.  
 

Vuoden karavaanari 
Yhdistyksemme Vuoden Karavaanariksi 2011 nimettiin Altti Aronen. Malja luovutettiin Alttille 
juhannuksen jälkeen. 
 

Treffit 
Varsinaisia vaunullisia treffikokoontumisia järjestettiin 9 kertaa. Uusi vuosi, hiihtolomaviikko, Vappu, 
Juhannus ja Liikenne treffit vietettiin Kuninkaanlähteellä. Keväällä ja syksyllä pidettiin Kuninkaan-
lähteellä talkootreffit alueen kunnostamiseksi. SYT järjesti Curling-treffit  Hiittenharjulla maaliskuun 
toisena viikonvaihteena. Tammikuun tanssit olivat Ulvilan Nuorisoseuran talolla ja syksyn perinteinen 
toimihenkilöpalaveri tanssittiin ns. vaunuttomana Viking Isabellalla risteillen. 
 
Treffeille osallistui vaunu- ja autokuntia: 2012 2011 2010 2009 2008 2007  
Tammikuun tanssit, Ulvila (49) (48) (82) (52)  
Hiihtoloma, Kuninkaanlähde 69 66 72 90 
SYT, Curling-treffit, Hiittenharju 30 13 44 
Kevätkokous, Pori Ravirata (33) 17 19 23 (24) 32  
Vapputreffit, Kuninkaanlähde 149 127 169 182 217 92
 Juhannustreffit, Kuninkaanlähde 333 298 394 354 403 398  
Liikennetreffit, Kuninkaanlähde 151 387 204 194 180 137  
Valotreffit, Luvian Laitakari 70 116 93 113 120 85  
Syyskokous- ja Nahkiaistreffit, Nakkila 25 28 27 45 36 32  
Toimihenkilöpalaveri, Viking Isabella (49) (67) (60) (72) (74) (64)  
Pikkujoulutreffit, Kuninkaanlähde 41 32 22 57 (129) (165)  
Uusivuosi, Kuninkaanlähde 46 38   
 

Kuninkaanlähde 
Kuninkaanlähteen suosio jatkui koko vuoden 2012. Kaikkiaan alueella vieraili matkailijoita 
68 jäsenyhdistyksestä. Alueelle sallittiin kesäaikana leiriytymismahdollisuus myös 
järjestäytymättömille, tätä käytettiinkin jonkin verran hyväksi. 
Matkailuajoneuvoja kävi yhteensä 3989 joissa yöpyi yhteensä 12596 henkilöä.  
 
Kuninkaanlähteen alueen uusi vuokrasopimus allekirjoitettiin 15.12.2011, se astuu voimaan 
heti vuoden 2012 alusta ja on pituudeltaan 25 vuotta. Uusi sopimus edellytti alueella olevien 
rakennusten ja rakenteiden siirtymisen yhdistyksen omistukseen. Tämä toteutui kaupungin 
kanssa tehdyllä kauppakirjalla, joka allekirjoitettiin 1.12.2011. 
 

Kuninkaanlähteen vuosi alkoi hieman "sotkuisin" merkein, Tapaninmyrsky kaatoi liki 30 
mäntyä alueella ja näky oli sen arvoinen, onneksi ei enempää vahinkoa päässyt 
tapahtumaan. 
Puutalkoita tehtiin pitkälle kesään asti, hienosti oli väkeä mukana ja uusi klapikone oli todella 
kovassa käytössä. 
 
Kevättalvella viikonloppuisin kävi mukavasti vierailijoita, olivathan hiihtokelit mitä parhaimpia 
ja luistinkenttäkin oli käytössä. 
Myös ns. omatoimiaikana alue oli hyvin käytössä, avainkortin noutopaikkana oli edelleen 
Kankaanpään Shell. 



 
Keväällä lumien sulettua saatiin uima-altaan vesi vapuksi ja sitä ennen kevättalkoissa 
suurella joukolla siistittiin koko alue, (...muutama oksakuorma saatiin aikaiseksi) kaadettiin 
vielä lisäksi pahimmin lahonneita koivuja, varsinkin ylätasanteilta. 
 
Ahkeraan käytössä olevaan leikkikenttään saatiin uudet "astelu-tyynyt", uusi katoksellinen 
keinu ja uusi trampoliinikin kasattiin. 
Myös emännät saivat helpotusta, kun siivouskomero laajennettiin, näin tavaraa ei tarvitse 
varastoida enää monessa paikkaa. 
Ennen juhannusta oli suuri maalaustalkoo, kioski/toimisto- ja saunarakennus maalattiin ja 
myös osa tanssi/grillirakennusta. 
 
Kesäkausi alkoi aika kalseassa säässä, (mikä jatkui kyllä koko kesän) mutta piristystä 
isäntien arkeen tuli kausipaikkalaisten ns. isäntävelvoite ja kaikkien opiskelujen kanssa se 
meni todella hienosti. Alue sai kauden aikana paljon positiivista palautetta. 
Alku- ja loppukesästä oli kaksi isäntäparia ja keskikesällä kolme isäntäparia. 
Kioski oli avoinna keskikesän ja Kirsi Hirviniitty kesätyöntekijöineen hoiti samalla myös 
kaikki caravan-alueen myynnit ja kirjaukset. 
Kaksi kesätyöntekijää oli myös hoitamassa kesän lasten ohjelmat ja aikuisillekin tutut 
aamuiset vesijumpat. 
Tapion konditoria kävi myymässä tuttuun tapaan leipää ja levonnaisia kesäkuusta koulujen 
alkuun ja suosio oli jälleen suuri. 
Uutena alueella kävi joka perjantai-iltapäivä perinteinen kauppa-auto ja jonot oli 
parhaimmillaan aikamoiset. 
Kesälauantaisin tanssittiin elävän musiikin tahdissa. Kuninkaanlähteellä, kuten myös 
muissakin yhdistyksemme tapahtumissa esiintyi tasokkaita artisteja vanhoja hyviä 
perinteitämme noudattaen. 
 
Syystalkoissa laitettiin taas alue hienosti talvikuntoon, väkeä oli mukavasti, vaikkei ilmat 
taaskaan kovin suosineet. Syksyn aika oli suht rauhaisaa, mutta kausipaikkaväki kävi 
tunnollisesti myös "pimeän ajan" viikonloput. 
Uusi vuosi vaihtui todella leppoisassa tunnelmassa, iltapäivällä nautittiin glögit ja piparit ja 
illalla tuleva puheenjohtajamme Jouko Lindfors piti mukavan yhteislaulutuokion, jossa 
osanottajamäärä oli tosi mukava. Ilta huipentui taas rakettien ammuntaan, mutta jälleen 
vesisade kiusasi ulkona oloa. 
 
 
Kuninkaanlähteellä vieraili: 2012 2011 2010 2009 2008 2007  
Vaunukäyntejä 3989 4720 5398 4212 6934 5815  
Vaunuyöpymisvuorokausia 8842 11011 12460 17426 19055 14333 
Henkilömäärä yhteensä 12596 14067 17098 13506 15039 19217  
Henkilöyöpymisvuorokausia 31172 32241 39017 54820 44800 40357  
Vaunu viipyi alueella keskimäärin vrk. 2,22 2,33 2,31 4,14 2,74 2,46  
Vaunussa keskimäärin henkilöitä 3,53 2,93 3,13 3,15 2,35 2,82  
Kuninkaanlähteen ulkopuolella pidetyillä treffeillä 
kertyi vaunuyöpymisvuorokausia yhteensä: 252 412 417 316 312 664  

 
Tiedotus 
Hallitus on lähettänyt jäsenistölle perinteisesti kaksi jäsenkirjettä, alkuvuotta koskeva jäsenkirje 1/12 
postitettiin aikaisempien vuosien tapaan jo 4.12.2011, loppuvuotta koskeva jäsenkirje 2/12 postitettiin 
31.5.2012 ja alkavaa vuotta koskeva jäsenkirje 1/2013 postitettiin 7.12.2012 Jäsenkirjeiden 
postituskuluihin osallistui LähiTapiola, kiitos yhteistyökumppanillemme. 
Kotisivujen osoite on: www.sfcsatakunta.fi .  
Yhdistyksen sähköpostiosoite on sfcsatakunta@sfcsatakunta.fi. 
 
HALLITUS 


