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Pääkirjoitus

Kunkku-Uutiset 
Ilmestyminen: touko- ja joulukuussa. 
Kustantaja: SF-Caravan Satakunta ry
Taitto: Maisan paja – Paino: Plusprint 

Painos: 2300 kpl 
Päätoimittaja

Olli Jorva, 040 735 6813, 
olli.jorva@gmail.com

Toimitus
Inkeri Harju, 050 4334362 
harju.inkeri@gmail.com

Kirsi Perkiömäki, 040 8453736
kirsi.perkiomaki@hotmail.com

Jouko ja Satu Lindfors, 050 549 5648
lindforsjouko@gmail.com

Lehti postitetaan SF-Caravan Satakunta ry:n jäsenille, 
SF-Caravan ry:n puheenjohtajille sekä jaetaan 

Kuninkaanlähteen caravanalueella ilmaisjakeluna.

ILMOITUSHINNAT
Takakansi max 210 x 264 mm + 
 3mm leikkausvara ............. 320 €
1/1 sivu ......... A4 + 3mm leikkausvara ...  270 €
1/1 sivu ......... 180 x 264 mm ..................  270 €
1/2 sivua ....... 180 x 130 mm ................... 140 €
1/4 sivua ....... 86 x 130 mm ..................... 100 €
1/8 sivua ....... 86 x 63 mm  ........................ 75 €
1/16 sivua  .... 86 x 30 mm  ........................ 55 €
Ilmoituksen valmistus sisältyy hintaan. Hinnat alv 0 %

K atsottaessa vanhoja latuja, 
kirjoittajan mieleen nousee 
kunnioitus laduntekijöitä koh-

taan. Ja kun katsoo uusia latuja, tu-
lee mieleen miten hitossa me uudet 
oikein onnistumme latujemme teossa.

On selvää, että latujen suunta on 
sama, tyytyväiset asiakkaat ja osaa-
minen, sinne ne johtavat.

Aika nostaa esiin haasteita enkä 
jaksa niistä pahinta miettiä, saatikka 
edes mainita, se on vain lannistetta-
va ja voitettava. Haasteita oli vanhan 
latu-uran aikaankin, ne olivat erilaisia, 
elettiin vahvaa kasvun aikaa ja alue 
etsi omaa identiteettiään.

Vertailu on näinollen vaikeaa ul-
koisten olosuhteiden ja muuttuneiden 
vaateiden kentässä, sidosryhmienkin 
kalutessa omia intressejään.

Kuninkaanlähde on vakiinnuttanut 
paikkansa SFC-alueiden kentässä, 
jopa valtakunnan kentässä ja ne tuo-
vat uudet haasteet päättäjien pöydäl-
le. Kunkkua katsotaan ja arvostellaan 
edellä kävijänä ja suunnannäyttäjänä-
kin, toimiamme seurataan, meistä 
otetaan mallia.

Tämä kaikki luo painetta sinne, 
missä päätökset tehdään ja niiden 
kustannuksille mietitään vastinetta.

Kun soppaan lisätään yhteiskun-
nan globaalit vaatimukset ja tarpeet, 
on siinä päätöksen tekijöillä miettimis-
tä, ei niinkään yksityiskohdissa, vaan 
mihin suuntaan lähteä kehittymään. 
Asian ytimeen nousee väistämättä 
koko harrastuksen muoto ja rakenne. 
Sellainen pitkäkaukoputkinen näkijä, 
hänelle olisi nyt töitä.

Mutta aina on selvitty, niin selvitään 
tästäkin.

Kaiken perustana on yhteisö ja 
sen toiminta-ajatus, jos se on ase-
tettu kohdalleen, on hyvä edetä kohti 
tavoitetta. Onko päämäärä sitten en-
tinen, nykyinen vai tuleva, lienee si-
vuseikka, jos tavoitteena on olla yh-
teisö ja yhtenäinen sellainen, koska 
toiminnan suunnan ja muodon mää-
räävät ympärillämme meuhkaava 
elämänmeno ja niiden tarpeet.

Oliko tekstin rivien välissä jotain 
uutta ja merkittävää karavaanareil-
le, sen näkee lukija, joka miettii sa-
moja teemoja tai yleisten globaalien 
tavoitteiden myllerrystä tässä meidän 
Herramme muurahaisten yhteisössä, 
kuin kirjoittaja.

Olli Jorva
Päätoimittaja 

Vanha ja uusiVanha ja uusi
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Puheenjohtajalta

Kevät kutittelee

N iin se vain taas talven selkä alkaa taittumaan, lumet 
sulamaan ja talvehtineen maan tuoksut koskettele-
maan aisteja. Samalla se tietää sitä, että Kunkku he-

räilee kohti uutta kesäsesonkia.

Alkuvuosi on ollut yhdistyksen hallitukselle kiireen aikaa. 
Juhlavuoden päätapahtuman 50-vuotisjuhlien suunnittelu on 
edennyt ripeällä aikataululla ja tapahtuman ohjelma, esiinty-
jät ja ajankohta 7.8.2021 on lyöty lukkoon. Muiden kevään 
ja alkukesän tapahtumien järjestäminen onkin ymmärrettä-
vistä syistä tällä hetkellä jäissä. Tätä kirjoitettaessa Satakun-
nassa ATTR:n suositukset kokoontumisrajoituksista on vie-
lä voimassa. Korvat kuumottaen odottelen positiivia pande-
miauutisia, että päästään hiljalleen kohti entistä normaalia. 
Turvallisuus ja terveys on kuitenkin tässäkin harrastuksessa 
asia, joka ohjaa kaikkea päätöksentekoa ja sen mukaan tällä 
hetkellä mennään, jos ei päivä kerrallaan niin ainakin viikko 
kerrallaan. Onneksi rajoitteet koskevat pääasiassa kokoontu-
misia, joka meillä tarkoittaa sitä, että tapahtumia ja treffejä ei 
voida järjestää.

Uuden hallituksen työskentely on päässyt vauhdikkaasti al-
kuun. Omasta puolestani voin sanoa, että työskentely hal-
lituksessa on ollut erityisen antoisaa ja mukavaa yhdessä 
sitoutuneiden ja ahkerien ihmisten kanssa. Hallituksella on 
useita erilaisia visioita Kunkun ja sen käyttäjien viihtyvyyden 
parantamiseksi. Vuosien ajan keskustelua on herättänyt kau-
sipaikkalaisien isäntävelvoite, joka on joillekin konkreettinen 
este kausipaikan ottamiselle. Velvoite ei ole SFC-alueilla mi-
kään poikkeus vaan enemmänkin pääsääntö. Samalla ta-

valla pääsääntö on myös sen mukanaan tuomat ongelmat, 
isäntätyön raskaus, vaativuus ja ajankohta, joka pääsääntöi-
sesti osuu kesäaikaan. Hallituksessa asiaan on nyt tartuttu 
ja toivon mukaan saisimme jo ensi kesälle tarjolle sellaisia 
ratkaisuja, joiden myötä kausipaikan ottaminen tulisi kaikille 
helpommaksi.

Koronan suhteen meillä kaikilla alkaa olla kokemusta jo vuo-
den ajalta ja tänä aikana myös karavaanareilla on ollut aikaa 
miettiä ja opetella tulemaan toimeen ohjeiden, määräyksien 
ja suosituksien kanssa. Oikein kun asiaa alkaa ajattelemaan, 
niin loppujen lopuksi karavaanareille rajoituksien merkitys on 
kuitenkin melkoisen pieni, jos sitä vertaa moneen muuhun 
harrastukseen. Voimme edelleenkin turvallisesti olla tekemi-
sissä toistemme kanssa, kun muistamme noudattaa suosi-
tuksia. Luovuuden käyttäminen on vapauttavaa ja sen myötä 
voi syntyä uusia kokemuksia. Perheemme hyvä ystävä kertoi 
juuri, kuinka he olivat kaveripo-
rukan kanssa ryhtyneet pitä-
mään ”oluttapaamisia” Team-
sin välityksellä ja kuulemma 
hauskaa oli ollut. Oli kuulem-
ma vaikea ”kippistellä”, mutta 
sekin onnistui. Kyllä tämä täs-
tä, terveellisesti ja turvallisesti 
kohti kesää ja tavataan Kun-
kulla. 

Janne Yli-Kauppila
Puheenjohtaja
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Tervehdys karavaanaritTervehdys karavaanarit

Terveisiä alueelta

T ulipahan taas vaihteeksi kunnon talvi, lunta ja pakka-
sia on riittänyt, sekä auringonpaistetta. Hiihtokelit ovat 
olleet mitä parhaimmat pitkään aikaan ja latujen hoito 

ollut kiitettävää. Poikkeuksellisen lumimäärän takia on pitänyt 
käydä pudottelemassa lumia vaunujen ja telttojen katoilta.

Ongelmia on ollut lämpimän veden kierrossa, mihin on 
haettu ratkaisua yhdessä putkiliikkeen kanssa. Samoin van-
hoissa sähkökeskuksissa on ollut vikoja, joita on korjattu 
vaihtamalla uusi keskus palaneen tilalle. Tilaussaunan kiu-
kaaseen vaihdettiin uudet vastukset. Kiukaiden ja suihkujen 
huoltoa on tehty isoilla saunoilla, sekä pientä pintaremonttia 
Kunkuntuvalla.

Valinnat on tehty myös Kunkun kesätyöntekijöiden, leikit-
täjien ja paikoittajien osalta. Tonin yritys Kotiapu huolehtii al-
las- ja siivouspalveluista aamuisin kesän aikana.

Tänä vuonna pidetään yhdistyksen 50-vuotisjuhlat. Meil-
läkin on tänä vuonna paljon erilaisia merkkipäiviä, 70-vuo-
tispäivät, kahdet viiisikymppiset, kahdet lastenlasten konfi r-
maatiot sekä kultahääpäivä 50 vuotta.

Ajasta on kulunut vuosia Kunkun talkootoiminnassa. Täs-
sä vähän muisteloita. Ensimmäisen kerran kun olimme isän-
tinä, oli meitä opastamassa Niemisen Liisa ja Lauri. Muistiin 
on jäänyt erityisesti se, kun siivoat tilaussaunaa muista vetää 
sohvat irti etteivät ne koske seinään. 

Aluetoimikuntaan meitä houkutteli Mäkisen Aune ja Mikko, 
sanoivat, että he jäävät pois ja saataisiin edustusta jatkossa 
samalta suunnalta. Mikolta on jäänyt mieleen ohje työnteke-
misestä, kun teet jonkun asian, niin tee se huolella, sillä kym-
menen vuoden päästä kukaan ei kysy, kuinka kauan meni 
aikaa tekemiseen, mutta kaikki näkevät työn jäljen.

Aluetoimikunnassa ollaan oltu Vähäsantasten, Nummi-
karien ja Kivinien aikana. Kivinin Veikon kanssa meillä riit-
ti henkevää keskustelua puhdistusaineista. Veikko tiesi, että 
Mäntysoopa on paras, sillä tehdään siivoukset (taisi olla El-
likin samaa mieltä), lyttäsi minut, siivousalan ammattilaisen 
täysin.

Hallitustyötä on tehty yhdessä Turkin Martin, Erkkilän Ta-
panin ja Lindforsin Joukon kanssa. Mieleen ovat jääneet pit-
kät kokoukset alkuaikoina Turkeilla, monta kertaa kello oli yli 
puolenyön, kun olin kotona.

Kirvesmiesporukan suurin haaste oli Kunkuntuvan raken-
taminen, talkootunteja tuli yhteensä tuhansia. Ryhmämme 
vanhin oli 80-vuotias Erkki Järvinen, hänellä ei vuodet pai-
naneet, sillä katolle meno tapahtui juosten tikkaita pitkin. Tal-
kooporukan muonituksesta vastasi Ulla Nummikari. Raken-
nuksen ympäristössä näkyy yhdistyksemme ahkerien nais-
ten kädenjälki.

Maanantai aamuisin Ala-Hongiston Veikon kanssa pakat-
tiin työkalut ja eväät autoon ja ei kun Kunkulle viettämään 
sinkkuelämää. 

Paljon on ollut vuosien mittaan mukavia yhteisiä hetkiä ja 
yhteistyötä on tehty eri ihmisten kanssa yhdistyksen hyväksi. 
Tätä nykyä aika kuluu Kunkun alueenvetäjinä, mielessä ke-
vään siivoukset sekä alueen kesäkuntoon laittaminen. Toivo-
taan, että koronarokotukset saadaan hoidettua kevään aika-
na ja päästään palamaan normaaliin toimintaan.

Aurinkoisia kesäpäiviä ja viihtyisää oleskelua Kunkulla

Raija ja Antti
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”K aravaanari on kaikkien ka-
veri” sanotaan, mutta löy-
tyy myös niitä, jotka ”ka-

tegorioivat” puheissaan tai kirjoituk-
sissaan sen ”todellisen ja ainoan oi-
kean karavaanarin”. Se ”nimitys” voi 
liittyä kulkuvälineeseen, matkustelu-
tottumuksiin, erilaisten leiriytymisten 
käyttöön, aktiivisuuteen talkoolaise-
na tai leirintämatkailun järjestöaktii-
vina. Yhtä kaikki, karavaanielämä on 
monimuotoista ja antaa meille kaikille 
mahdollisuuden kuulua tähän hienoon 
yhteisöön, mikäli vain annamme sii-
hen jokaiselle mahdollisuuden omana 
itsenämme ja sen myötä myös valita 
oman roolimme kulloisenkin elämänti-
lanteemme mukaan.

Korona-aika ja meidän oman elä-
mämme käännekohdat ovat laittaneet 
meidät pohtimaan karavaanielämääm-
me kuluneen parinkymmenvuoden 
ajalta.

SF-Caravan liiton ja jäsenyhdistyk-
sen jäsenyys oli meille itsestäänsel-
vyys, kun aloimme harjoitella 90-lu-
vun lopulla lastemme kanssa karavaa-

nielämäämme vuokravaunuilla. Yhtei-
sön tuki ja jäsenedut antoivat turvaa 
meille uuden harrastuksen aloittelijoil-
le. Sama ajatus näyttäisi edelleen ole-
van vallalla, kun lukee karavaanihar-
rastuksen vahvistumisesta tänä koro-
na-aikana. Meille jäsenyys on edelleen 
ajankohtainen ja jopa vuosien saatos-
sa myös lisääntynyt kulkuneuvon ja 
automerkin myötä.

Kuten niin moni muukin, myös me 
aloimme harrastaa karavaanielämää 
lasten ollessa pieniä. Oli virkistävää 
viettää perheen kanssa yhdessä va-
paa-aikaa kodin ulkopuolella. Kausi-
paikkalaisuus Kuninkaanlähteellä tu-
li tutuksi ”kesämökkinä” kohtuullisen 
matkan päässä kotoa. Lasten kas-
vaessa ja harrastusten myötä vaunu 
vaihtui autoon ja matkailukipinän in-
noittamana myös kotimaa vaihtui ulko-
maanmatkailuun.

Paluu takaisin kausipaikkalaisek-
si Kuninkaanlähteelle seurasi yhdis-
tyksen puheenjohtajana toimiessani. 
Kausipaikkalaisuus oli kuitenkin muut-
tanut muotoaan uuden roolini myötä. 

Järjestöaktiivina toimiminen kaven-
si valinnanmahdollisuuttamme valita 
matkakohteitamme vapaa-aikanam-
me, joskin toisaalta saimme myös 
mahdollisuuksia osallistua niin liiton 
kuin eri jäsenyhdistyksienkin moniin 
hienoihin tilaisuuksiin ja niiden myötä 
uusiin tuttavuuksiin ja ystäviin. Tieten-
kin myös oma alueemme, Kuninkaan-
lähde, tuli varsin tutuksi. 

Uusi vaihe karavaanielämäämme 
tuli Koronan ja ”rivijäseneksi” siirtymi-
seni myötä. Tarve päästä vapaa-aika-
na kodin ulkopuolelle näiden korona-
rajoitusten myötä innoitti jälleen koke-
maan karavaanielämän monimuotoi-
suuden, aluksi arkaillen päiväreissuille 
lähiympäristöön ja lopulta huojentu-
neena helpotuksesta tervehtien kaltai-
siamme vastaantulevia karavaanarei-
ta. Kyllä, tämä yhteisö löytää keinonsa 
ylläpitää tätä hienoa harrastusta huo-
mioiden kanssaihmiset ja vallitsevat ti-
lanteet. 

Jokke ja vaimonsa Satu 
86086

Kuka on oikea karavaanari?

Verkkokauppa:  
https://www.matinestore.fi /?jamy=kankaanpaankemikalioj

Juhlapukeutuminen alkaa alusasuista!
Tule ammattilaisten mitattavaksi ja 
löydä itsellesi oikean kokoiset ja istuvat alusasut.
Valikoimassamme: * uimapuvut* bikinit 
* ranta-asut * korut ja asusteet
Naisille ja miehille tuoksut ja kosmetiikka ym.
MUISTA AURINKOVOITEET ja lomasi on onnistunut..

Karavaanarikort illa
-10% 

(norm.hintaisista tuotteista)
Tervetuloa”

Kyläkauppa Wih  s - Iskon  e 2 - Vihteljärvi
02 536 6800 - www.wih  s.com

Luomulihat ja kylmät juotavat kesän grillihetkiin!
Facebook: kauppa ja kahvila wih  s - Tervetuloa!

Kuntokeskus Palatsi
Linnankatu 2
Kankaanpää

info.palatsi@gmail.com
p. 0400 940 686
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Mitä kuuluu karavaanari Turkille 
tänään?
- Kiitos hyvää kuuluu. Sanontani, et-
tä pikkuhiljaa mennään, kun kovaa ei 
päästä – pitää edelleen paikkansa. 
Muutoin olo on iloinen ja virkeä, elel-
lään Nakkilassa ja mökillä Uuraisissa. 

Myit kalustosi muutama vuosi 
sitten, miksi?
- Edelliseen viitaten, vanhempi tytär 
perheineen asuu Äänekoskella ja meil-
lä on talviasuttava mökki Uuraisilla. Ha-
luttiin lisätä oleskelua mökillä ja kun 
kaikkialle ei enää ehtinyt, piti luopua 40 
vuoden jälkeen karavaanielämästä.

Olet ollut poissa Kunkun rutiineista 
ja päivittäisestä elämästä, onko 
ikävä?
- Ei voi kiistää etteikö olisi. Mäki on 
täynnä hyviä ystäviä ja varsinkin en-
simmäisenä juhannuksena, kun ei oltu 

paikalla, ilmassa oli käsin kosketelta-
vaa haikeutta.

Mutta olemme osallistuneet muuta-
miin tapahtumiin ja mökkimatkoillamme 
olemme käyneet tervehtimässä ystä-
viämme ja isäntäkopissa kahvilla.

Miltä Kunkun meiningit nyt hieman 
etäämpää katsottuina näyttävät?
- Hyvältä näyttävät, mutta tuskin se mi-
tään puheenjohtajien välistä kilpailua 
tarvitsee, jälkipolvet arvioivat, mitä on 
tehty ja jätetty tekemättä.

Mitä sanot 50-vuotiaalle 
SFC Satakunta ry:lle ja miksi?
- Sanoisin, että onnittelemme Hilkan 
kanssa erinomaista 50 – vuotiasta yh-
distystämme. Ja niin kuin Kuninkaan-
lähdettä perustettaessa oli tavoitteena 
rakentaa johtava suomalainen kara-
vaanialue, jossa tavoitteessa onnis-
tuimme, niin pidetään siitä hyvää huol-

ta, edelleenkin. Toivotamme voimia sil-
le joukolle, joka alueen hyvinvoinnista 
tällä hetkellä vastaa.

Jos voisit kelata aikaa taaksepäin, 
mitä tekisit pj:nä toisin?
- En muuttaisi mitään, koska suuren 
joukon kanssa pyrittiin parhaaseen lop-
putulokseen ja varmaan vältyttiin isom-
milta virheiltä.

Millaisia ajatuksia sinulla on 
talkootyöstä ja sen asettumisesta 
nykyiseen menoon?
- Vuosien saatossa into talkootyöhön 
on vähentynyt merkittävästi, nykyään 
varsinkin nuorempi väki tulee viettä-
mään vapaa-aikaa, eivätkä ole tulossa 
töihin.

Onneksi joukossa on ollut sitkeitä 
sissejä, joiden myötävaikutuksella nur-
kat ovat pysyneet kunnossa ja asiat 
menneet eteenpäin.

Kunkulle palkataan tänäkin kesänä 
työvoimaa, parkki-isäntiä, leikittäjiä, 
kioskihenkilökuntaa jne. 
Miten tämä istuu ajatuspohjaasi?
- Se on pakon sanelemaa, että saa-
daan työt tehtyä ja ilokseni voin todeta, 
että edellä mainitut tehtävät ovat tulleet 
erinomaisen hyvin suoritettua. Mutta 
haluaisin laajentaa joukkoa aikuisten 
seremoniamestarilla. Panostus ohjel-
miin kannattaa, kävijäthän sen kustan-
tavat.

Kun Kunkulla investoidaan, 
mikä olisi mielestäsi sopiva kohde?
- Ajourien ehostus, tenniskentän asfal-
toinnin uusinta sekä ns. Mutteri eli läm-
min kokoontumistila, jonka sijoittumis-
paikaksi näkisin nykyisen tanssikatok-
sen itäpäädyn.

Millaisena näet Kunkun 10 vuoden 
kuluttua ja miten Kunkku sijoittuu 
suomalaiseen karavaani kenttään?
- Mikäli nykyiset laitteet ja rakennukset 
pidetään asianmukaisessa kunnossa ja 
tehdään talouden mahdollistavia uusin-
vestointeja, ei ole minkäänlaisia estei-
tä sille, että Kunkku säilyttää asemansa 
merkittävänä suomalaisena karavaani-
alueena.

Olli Jorva  

Kunniapuheenjohtajan ajatuksia
Tapasin Martti Turkin ja vaimonsa Hilkan varhaiskeväisenä päivänä Nakki-
lan kirkon vaiheilla, ystävällisessä talossa tarjottiin herkulliset kahvit ja kir-
jattiin muistiin muutamia ajatuksia 50 vuotiaasta Kuninkaanlähteestä. Näin 
haastattelu eteni.

  Martti Turkki (oikealla) ja ystävänsä 
Heikki Hietamies Kunkulla.
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SYYSKOKOUS

Lauantaina 30.10.2021 klo 13 alkaen 
Kuninkaanlähteen Caravanaluelle
Kuninkaanlähteentie 393, Kankaanpää

Asiat:
• Hallituksen jä senmä ä rä 
• Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenien tilalle uuden henkilöt
• Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
• Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
• Pä ä tetä ä n jä senmaksujen suuruudesta
• Pä ä tetä ä n yhdistyksen edustajille ja hallituksen jä senille 

maksettavista matka- ym. korvauksista
• Valitaan edustajat ja heidä n varahenkilö nsä  liiton kokouksiin
• Kä sitellä ä n kokoukselle esitetyt asiat 

Kankaanpäässä 16. tammikuuta 2021

Tervetuloa!

SF-Caravan Satakunta ry:n hallitus

KEVÄTKOKOUS

Lauantaina 29.5.2021klo 13 alkaen 
Kuninkaanlähteen Caravanaluelle
Kuninkaanlähteentie 393, Kankaanpää

Asiat:
• Toimintakertomus vuodelta 2020
• Tilintarkastajien lausunto 
• Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2020
• Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen 

jäsenille 
• Muut kokoukselle esitetyt asia

Kankaanpäässä 16. tammikuuta 2021

Tervetuloa!

SF-Caravan Satakunta ry:n hallitus

K oska nyt, armon vuonna 1752, olemme saapu-
nut pitkältä matkaltamme tänne kaukaisen Sisä-
Suomen valtateille, matkalla aina Ouluun saak-

ka, ja rasittavan erämaataipaleen keskeltä tavoittanut vir-
voittavan keitaan ja hopeankirkkaan vesisuonen, olemme 
päättänyt rakentaa tälle paikalle, koko paikkaseudun rik-
kaudeksi ja Suomen valtateitä liikkuvien virkistykseksi, tä-
män lähteen ja nimetä se käyntimme muistona Kuninkaan 
Lähteeksi. 

Tämä olkoon pyhitetty terveyden lähteeksi ja kaikkien 
alamaistemme, niin aateliston, papiston, porvareiden kuin 
rahvaankin henkiseksi ja ruumiilliseksi virkistykseksi.

Tästä syystä me, korkeimman armollisesti säädämme, 
että Kuninkaan Lähteen altaassa älköön juotettako hevoi-
sia, älköönkä käytettäkö oman ruumiinsa puhdistukseen 
ja kastelemiseen ilman edelläkäypää puhdistusta suoma-
laisessa höyrysaunassa.

Jos joku heittää rikstaalerin Lähteeseen jonkun 
salaisen toiveensa täyttämiseksi, älköön kukaan yön pi-
meään aikaan kolikkoa poimiko, sillä se olisi rosvousta ja 

pyhän Lähteen häpäisemistä.
Koska Ruotsi-Suomen valtakunnassa vielä meidänkin 

edistyneenä aikakautenamme on paljon eripuraisuutta ja 
 riitoja ainoastaan pienissä kylissä ja taloissa valtakuntam-
me syrjäseudulla, vaan myös siellä pääkaupungissamme 
vallitsee eri puolueiden välillä kara, kiista ja kateus, olem-
me päättäneet kutsua Teidät, valtakuntamme edusmiehet 
ja naiset, kuin myös korkeimmat kansamme turvallisuut-
ta ja yhtenäisyyttä vaalivat valtaherrat, tälle puhdistavalle 
Lähteelle, jonka terveyttävä ja elvyttävä vaikutus heijastu-
koon jokaiseen pirttiin ja linnaan.

Tällä sammukoon sappi ja viiletköön viha, 
joka kansamme sielua pimentää,
täältä levitköön viisaus ja valkeus 
jokaisen rakkaan alamaisemme sydämeen.

Aadolf Fredrik

Dekre´t = käsky, säädös

Kuninkaan degreetti

SF-CARAVAN SATAKUNTA RY:n KOKOUSKUTSUT 
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Tänään eilistäkin enemmän, 
mutta ei niin paljon, kuin huomenna
Satakunnan Matkailuvaunuyhdistyk-
sen puheenjohtaja Reijo Ylänen kirjoit-
ti kirjeessään Kankaanpään liikunta-
lautakunnalle vuonna 1978 mm. seu-
raavaa, ”Kuninkaanlähde on maastol-
taan mitä parhainta aluetta Satakun-
nassa, paikka sijoittuu alueellisesti Sa-
takunnan, Pirkanmaan, Seinäjoen ja 
Suupohjan liittymäkohtaan”.

Ylänen kertoo Kuninkaanlähteen 
alueen olevan myös hyvän talvipaikan 
ja sen sijaitsevan tuulelta suojassa, 
siellä olevan hyvät harrastusmahdolli-
suudet kaikkina vuodenaikoina.

Teksti liittyi Satakunnan Matkailu-
vaunuyhdistyksen esitykseen Kunin-
kaanlähteen alueen kehittämiseksi ja 
kehitystä on tapahtunutkin, kuten tie-
dämme.

Aurinkoinen honkamäntypetäjä-
rin ne lykkää terveellistä oloa ihmisil-
le ympärillään, Hämeenkankaan liki 
20 km:nen harjujakso on huippualus-
ta liikkujille niin kesäisin kuin talvisin-
kin. Kun keskelle ei mitään sijoittuu 
vielä lähdevedestä lämmitetty uimala 
oheistarjoiluineen, ei ihme, että leiriy-

tymään jäädään vielä seuraavaksikin 
päiväksi.

Samaisen Satakunnan Matkailu-
vaunuyhdistyksen toinen nokkamies 
taas kutsui karavaanareita eri tehtäviin 
seuraavasti vuonna 1989. ”Joukos-
samme on lähes kaikkien alojen am-
mattilaisia ja nyt tarvitaan erikoisesti 
niitä, jotka ottavat työnjohdollisia teh-
täviä suorittaakseen.

Meitä kaikkia tarvitaan rakennus-
miehinä alueella ja työt jatkuvat koko 
kesän. Esimerkiksi perheen kesälo-
mat voisi suunnitella siten, että per-
heen pää osallistuu rakennustöihin ja 
muu perhe lomailee ohessa”. Hienoa 
ohjeistusta.

Tuolloin elettiin Kuninkaanlähteen 
syntyaikoja ja rakennusvaiheen kevät-
tä, jolloin toiminnan suuri johtoajatus 
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oli talkootyö ja yhdessä tekeminen se-
kä ennen kaikkea onnistumisen suuri 
tyydytyksen tunne.

Esiin eilisen näyttämölle nousi ka-
rismaattisia tekijöitä, jotka käyttivät 
omia vahvuuksiaan ja henkilösuhtei-
taan asioiden eteenpäin viemiseksi, 
puskivat härkäpäisesti eteenpäin. Saa-
vuttivat asetetun tavoitteen ja laativat 
taas uuden päämäärän toiminnalleen, 
varustivat itsensä sen ajan henkeen 
ja tapaan toimia. Eilisen toimihenkilöt 
ovat jääneet historiaan ja tekonsa ovat 
luettavissa yhdistyksen historiaa tal-
lentavista sinikantisista Walki-ruutupa-
perivihoista, käsin kirjoitettuina, joista 
tätäkin kirjoitusta on ammennettu.

Tänään eilistäkin enemmän
On tukevaa nojata eiliseen, ottaa 
pönkkää uusille jatkoaskelille ja aset-
taa tähtäimet ajan vaatimien tapojen 
myötäisiksi.

Niin on toimittukin, kehitytty ja oltu 
ajan virrassa kiinni. Pelattu yhteispeliä 
oman joukkueen kanssa, kannettu alu-
eellinen osaamisemme ja panoksem-
me koko karavaanariperheen hyväksi 
ja tarkasteltavaksi. Tänään ajat ovat 
toiset kuin eilen. On ollut hyvä raken-
taa vaurauden päälle, pinota palikoita 
anturalle ja hyödyntää mahdollisuuk-
sia. No, palkintojahan siitä on tupsah-
dellut, kolme niitä yhdistyksen palkin-
tokaapissa ja Karavanaukion kiveen 
hakattuina komeilee.

Tämän lehden sivuilla voimme näh-
dä kuvat kahdesta liukumäestä, suo-
remmasta ja lyhykäisemmästä sekä 
kiharaisemmasta ja pidemmästä.

Molempiin on jonoa, joka kertoo 
kesän riemuista ja kruununjalokiven 
turkoosinsinisen lähdeveden vetovoi-
masta, sekä osaltaan siitä mihin ker-
tyneet on sijoitettu ja miksi. Nykyiset 
nuoret aikuiset, entiset lapset, kerto-
vat omille lapsilleen ajasta, jolloin ve-
si altaassa oli vähintäänkin yhtä hou-
kuttelevaa, kuin nykyisinkin. Ajat vain 
muuttuvat.

Kunkkulaisia–kirja, joka jaetaan 
juhlatreffeillä kaikille osallistujille, ker-
too elämästä kunkkulaisten arjessa ja 

ihmisistä rakentamassaan yhteisös-
sä.

Kunkkulaisia ovat kaikki he, jotka 
katsovat oikean väristen lasien läpi 
altaan ympäristöön. He ovat tekijöitä, 
emäntiä ja isäntiä, puheenjohtajia ja 
toimikuntien vetäjiä, kausipaikkalai-
sia sekä uudelleen ja uudelleen alu-
eellamme vierailevia karavaanareita, 
maanhiljaisia ja äänekkäämpiä. 

Mutta ei niin paljon, 
kuin huomenna
”… kun huominen tulee, tämä päivä on 
auttamatta ohi, jättäen vain jälkeensä 
sen mihin olen sen vaihtanut. Toivon 
sen olevan hyvää, en pahaa, onnea, 
en epäonnea, osaamista, en osaamat-
tomuutta. Ettei minun tulisi katua siitä 
maksamaani hinnan suuruutta”.

Tuo aforismi, jos sitä ryhtyy nou-
dattamaan, asettaa Kuninkaanlähteen 
luotsaajille entistä vahvemman linssin 
kaukoputkeensa, jotta näkymä olisi 
kirkas ja ennakoiva. Vuodet eivät ole 
veljeksiä, varsinkaan tulevat. Niihin on 
ladattu odotuksia ilmastonmuutokses-
ta, epidemioista, liikkumisen uusista 
muodoista, koko harrastuksen tulevai-
suudestakin.

Huomisen haasteita on monia.
Ehkä mielenkiintoisimman niistä valit-
sisi useampi meistä, nimittäin ympäri-

vuotisen toiminnan ja sen tuomat mah-
dollisuudet.

Monien käytännön asioiden ratkai-
seminen, eteen tuleviin haasteisiin vas-
taaminen, ajan asioiden puristuksessa 
syntyvien tilanteiden ratkaiseminen ovat 
huomisen perheiden työlistoilla, kun he 
”suunnittelevat kesälomiaan siten, että 
perheen pää osallistuu rakennustöihin 
ja muu perhe lomailee ohessa”.

Sitä voitaisiin kutsua vaikka Mutte-
riksi, jos halutaan. Mutterin muoto kun 
sopeutuu sen sijoituspaikkaan hyvin, 
olisi siinä Karhujen kupeessa sopiva 
maamerkki liikkuvalle kansalle.

Mutteria, eikä muitakaan suurem-
man kokoluokan hankkeita, rakenneta 
”muun perheen lomaillessa”- mentali-
teetilla, ne rakentuvat ammattilaisten 
voimin ja ”perheenpäät” tuovat oman, 
ajan henkeen sopivan, panoksensa 
projektiin sellaisen työn muodossa, 
kuin ajan hengessä on tapana tehdä. 

Mr. Winemaker kirjoittaa Kunkkulai-
sia-kirjassa utopiasta, näkeekö viinin-
tekijä kaukoputkellaan kauemmas vai 
onko ajatuspohja fi ktiota, idealismia ja 
mahdotonta tai peräti taivaanrannan 
maalaamista? No, tiedä tuosta Wine-
makerista, mutta lienee niin, että ajan 
hermolla päättäjien tulisi olla ja vieläpä 
varsin kaukokatseisesti. 

Olli Jorva

Piharakentaminen, kivityöt, nurmikot, salaojat 
050 541 1578, puusaolli@hotmail.com, Forssa

OLDEMAR OYOLDEMAR OY
Maanrakennus- ja maansiirtotyöt
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Elettiin 2000 luvun alkua, SF Caravan 
Satakunta ry:n johtokunnan jäsen Kai-
ja Ala-Hongisto päätti nelivuotisen jäse-
nyytensä yhdistyksen johtotehtävissä.

Ikään kuin jatkumoksi Ala-Hongistot 
päättivät, että ei helpoteta vielä. Veikko 
ajatteli niin, että yksi ynnä yksi+yksi on 
kolme, siis työ, vapaa-aika ja harrastus, 
näin täyttyi yhdistyksen sihteerin pesti. 
Neljän vuoden jälkeen Veikko ajatteli 
puolittavansa tehtävänsä, teki Kunkun 
sihteerinä hommia pari vuotta ja päätti 
sitten levätä vastuu- tehtävistä.

Joku huomasi Kunkulla, että vasara-
kin pysyy äijän hyppysissä, isäntävuo-
rojen ja muita pikku hommia värkkäil-
lessä, kirvesmiesryhmän vänkäristä tuli 
ryhmän täysvaltainen jäsen ja tuli tar-
peeseen.

”Siinä sitä hommaa olikin”, sanoo 
Veikko jatkaen ”alkoi nimittäin Kunkun-
tuvan rakennusprojekti, tuo Lindforsin 
Joukon ideoima jättiurakka”.

Keväällä porukka aloitti puiden rai-

vauksella, rungot kaadettiin ja sahat-
tiin pölleiksi. Anturat valettiin keväällä ja 
hommia jatkettiin sokkelin muurauksel-
la ja kohta jo alkoi runko kohota, ”Ke-
säkuussa oltiin jo harjannostajaisissa 
ja katto oli saatu päälle”, kertoo Veikko. 

”Melkoisen rivakkaa toimintaa oli kir-
vesmiesryhmältä koko kevään, ihme-
tellä täytyy miesten fysiikkaa ja puh-

tia sekä jaksamista rakennusprojektin 
kimpussa”, huomauttaa toimittaja, joka 
kameransa kera pyöri kirvesmiesten ja-
loissa. Kunkun täyttyessä piripintaan, 
kirvesmiehet sopivat 3 viikon kesälo-
masta, ”Ei ollut sopivaa häiritä asiak-
kaita jatkuvalla naputtelulla”, sanoo 
timpuri.

Syksyllä jatkettiin ja koko kome-

 Kirvesmiehentöitä, 
johtokuntaa ja muutakin
Kysyin, tulisivatko Kaija ja Veikko kylään ja tulivathan he.
Jos olisin kysynyt kyläilemään joitakin vuosia aiemmin, kylään olisi kurvannut entinen karavaanari vaimonsa 
kanssa, mutta moottoripyörällään. No, prätkä on nyt historiaa ja paluu karavaani-elämäänkin on sitä samaa, jo 
toisen kerran karavaanari ripusti vasaransa naulaan, mutta sitä ennen tapahtui vaikka mitä.

Sauna ja pöytä.

Kutsuvieraina 
Kaija ja Veikko 
Ala-Hongisto
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Asemakatu 1  (S-market) • Puh. 044 239 9930 • kankaanpaa@mustijamirri.fi 
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Musti ja Mirri Kankaanpää

 

Ajanvaraukset:
www.koiratrimmaamotakkula.fi

tai 
puh. 041 313 7117

Trimmaukset ja pesut kaiken
kokoisille  ja rotuisille koirille! 

Koiratrimmaamo Takkula
Kauppatori 5 

38700 Kankaanpää
Avoinna sopimuksen mukaan.

us valmistui ajallaan, Jokke pääsi pitämään Kunkuntuvalle 
vihkiäispuheen.

Sitä ennen naisväki kuitenkin näytti kaapin paikan, raken-
nuksen kaunis ja tyylikäs ympäristö ja kivien taidokas ladonta 
paikalleen oli suururakka ja vaati silmää istutuksineen ja mui-
ne ideoineen, joista nyt saamme nauttia. Kiitokset menevät 
tästä hommasta menevät Kaija Ala-Hongistolle, Raija Järvi-
selle, Ulla Nummikarille ja Maija Törnqvistille.

Omatoimisauna rakennettiin 2014 ja Hannu Pellonpään 
lahjoittama jyhkeä kivipöytä asennettiin ja keväällä lasten 
leikkipuisto sai uudet, turvalliset aidat suojakseen.

”Antti Salminen oli saanut selville, että Äetsässä olisi tup-
peen sahattua haapaa ja huhtikuun keväisenä päivänä ne oli-
vat Kunkulla valmiina asennettaviksi” virkkaa Veikko, ”Saman 
tien asennettiin yhdistyksen hankkimat uusi grilli ja sisuska-
lutkin laitettiin uuteen uskoon”.

Hommia pukkasi, kirvesmiesryhmä asteli hankitun laavun 
kimppuun ja se valmistui Kunkku Areenan kupeeseen, ”Ja on 
joku koeyöpynytkin”, Veikko kertoilee.

Kipan Kokkaukselle tehtiin kioskilla remppaa, ikkunoita 
uusittiin, terassia laajennettiin ja uusittiin, kirvesmiehet olivat 
kysyttyjä pitkin kesää ja syksyä, välillä talvellakin.

No, nyt karavaanielämästä on vain muistot jäljellä, Soli-
fer pääsi hyvään kotiin ja harrastus vaunun osalta jatkuu 
Kuninkaanlähteellä.

Kun toimittaja ryhtyy kiittelemään Kaija ja Veikko Ala-Hon-
gistoa parikymmen- vuotisesta aherruksesta Kunkun hyväk-
si, he keskeyttävät sanoen, ”Alueella on alusta saakka ollut 
kirvesmiesryhmä, korjaukseen on aina tarvetta, toivomuk-
semme olisi, että tämä perinne jatkuisi!”.

Kaijan ja Veikon tekstistä toimittanut

Olli Jorva

Veikko ja Antti.
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Vanhimmat meistä muistavat särky-
lääkkeen nimeltään Hota, ”Ota Ho-
ta, niin ei pakota”. Tai teräsrakenteiset 
joustinsängyt, ne olivat Hetekoita, niistä 
taas ei käytetty ”Natisuta Hetekoita” – 
slogania markkinoinnissa, jostain syys-
tä. Mutta molemmilla oli vahva ja tun-
nettu brändi.

Mikä on brändi?
”Brändi on tuote tai tuotemerkki, yri-
tys, henkilö tai muu vastaava, jolle on 
syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin 
avulla luotu laaja, yleensä myönteinen 
tunnettuus”, näin kertoo WikipediA.

Lähde on ollut paikallaan ”aikojen 
alusta”, juoksutellut vettänsä ja tuonut 
iloa ja raikkautta ympärillään eläneille, 
niin tietämättömänä brändistään.

Brändi pantiin alulle 1752, erään ku-
ninkaan toimesta, vaikka arwon kunin-
gas ei silloin ymmärtänytkään mitä tuli 
tehtyä, siitä Kuninkaanlähteen matka 
kuitenkin alkoi ja ”polttomerkki” oli syn-
tynyt.

Varsinaiseen vauhtiinsa Kunkun 
brändi pääsi aikojen kehityttyä, aikojen, 
jotka arvostivat jotain erikoista.

No, toki erikoista oli ja on edelleen-
kin puhdas, riittävä vesi, mutta kun kyl-
keen tuupataan urbanisoituva yhteis-
kunta, silloin vasta polttomerkki kyytiä 
saa.

Karavaanarit sijoittivat brändin 
omaan arvoasteikkonsa ja arvonsa sen 
kuin parani, siitä tuli harrastajien palve-
lua ja tasoa kuvaava tunnus.

Lisäarvo ja mielikuvat tukivat toisi-
aan, laatu ja käytäntö löivät kättä, tuli 

eräänlainen yhteenveto ja liittymä, Ku-
ninkaanlähteen brändi.

Asioiden päästyä valloilleen ja aiko-
jen edetessä laatu parani, sana levi-
si, tyytyväisyys takertui kuin takiainen 
mielleyhtymään, jota kutsuvat korkean 
palvelutason sekä hinta-laatusuhteen 
oikeaksi sekoitukseksi.

Kuninkaanlähteen brändi on tehty 
pitkäjännitteisellä työllä.

Luulen niin, että alkuun sen tekijät ei-
vät itsekkään ymmärtäneet tekosiaan, 
puskivat vain talkoohengen ja asetetun 
tavoitteen saavuttamiseksi eteenpäin 
päästäkseen asettamansa tavoittee-
seen ja asettivat sitten uudet.

Vasta myöhemmin, kun valmista alkoi 
tulla ja palkintojakin tupsahdella, ajatel-
tiin että osattiin me sentään jotain. Huo-
masivat luoneensa brändin Kunkulle.

Keitä olivat nuo brändintekijät?
Kuvassa on nimilistan palanen erään 
talkootreffi n osanottajista, se on sivu 
Ahti Hämäläisen A 4 – kokoisesta si-
niruutukantisesta arkistovihosta No 1. 
Vihkoja on seitsemän, joissa kussakin 
kerrotaan lukuisista pidetystä työtref-
feistä, joka vuosi ja niitä on sivukaupal-
la. He ovat brändintekijöitä, edelleenkin.

No, brändin rakentaminen vaatii 
strategian. Strategian taas puolestaan 
voi luoda tai se syntyy itsestään ihmi-
sistä, jotka sen synnyttävät. Alkuun, 
Satakunnan Matkailuvaunuyhdistys SF 
Caravan ry:llä, tuskin oli strategiaa, ku-
ten aiemmin kirjoitin, tekijät duunasi-
vat ”selkäytimestään” ja yrittivät omien 
vaistojensa mukaisesti saada parasta 
aikaan. Ja saivat.

Sittemmin SF Caravan Satakunnan 
toiminnassa on selkeästi nähtävissä 
strategia, joka perustuu infraan, jäse-

nistöön sekä saavutetun tuoton kotiut-
tamiseen että kuivan mäntyrinteen hyö-
dyntämiseen. Aiemmin tehty työpohja 
ja tämä strategia on toiminut.

Kuninkaanlähdettä on markkinoitu 
kunkin ajan vaatimalla tavalla, käytös-
sä ovat olleet ne työkalut jotka muilla-
kin ovat olleet, samoilla turuilla olemme 
toimineet ja itsestämme ääntä pitäneet. 
Siis mainostettu, kuten pruukataan sa-
noa.

Kunkulla on ollut ja on edelleenkin 
kuitenkin eräs mainoskanava, ”joka ei 
maksa mitään” ja se suusta suuhun – 
mainos. Eikä se ole meidän keksintöm-
me, se on brändimme.

Tulee saada ihmiset puhumaan brän-
deistä.

Olli Jorva

Brändi
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Heipparallaa 
Kunkkulehden lukijat

”T ässä me olemme Kunkun vuosipaikkalaiset Seppo ja 
Pirkko, eläkeläiset idyllisestä Kristiinankaupungista”, 
näin tervehtivät meitä karavaanareita iloiset liikkujat 

Kunkku Uutisten välityksellä.
Pirkko ja Seppo Mantere ovat viettäneet eläkepäiviään 

tutun ja terveellisen harrastuksensa parissa, kuten aikaan-
sa ennen vapaalle jäämistäänkin, nyt vain hieman ruhtinaal-
lisemmin liikkuen.

Pariskunta on ollut eläkkeellä viitisen vuotta ja kertovat 
sopeutumisen uuteen elämänvaiheeseen sujuneen hyvin, 
”Saamme elää terveinä ja hyvinvoivina elämäntäyteistä, 
omannäköistä eläkeläiselämää”, sanovat Mantereet.

Toimittajan kysymykseen Kunkun roolista elämäänsä he 
vastaavat näin.

”Kuninkaanlähteen löysimme sattumalta, kävimme tääl-
lä ensin muutamia kertoja, sitten otimme kesäpaikan ja nyt 
olemme kolmatta vuotta vuosipaikalla”. Vuosipaikalle heitä 
kutsuivat Kunkun läheisyys, harrastusmahdollisuudet sekä 
Hämeenkankaan maastot.

Harjumuodostelma tarjoaa loistavat mahdollisuudet liikun-
taan niin kesällä kuin talvellakin, kävellen, juosten, pyöräil-
len, patikoiden, hiihtäen jne., sanovat Pirkko ja Seppo. Mah-
dollisuudet ovat moninaiset riippumatta tasosta, mennä voi 
omaan tahtiin ja omin välinein, kukin tyylillään.

Myös hyötyliikunnan mahdollisuudet kannattaa ottaa mu-
kaan liikkumiseen, marjastus, sienestys tai vaikkapa yksin-
kertaisesti puiden pilkkominen ja pinoaminen on hyötyliikun-
taa ja koituu myös yhdistyksen hyväksi, lisää Seppo.

Tukholma, Berliini, Turku, Helsinki ja Kankaanpää ovat 
mm. kaupunkeja, jonka asfalttia Sepon tossut ovat kulutta-
neet maratoneilla ja myös Pirkan Hiihto on tuttu Sepolle.

Kesäiset maastopyörälenkit ovat jääneet Pirkon mieleen 
ja hän rohkaiseekin kokeilemaan loistavia ja leveitä uria sekä 
nauttimaan harjun maisemista, vaikkapa aluksi vuokraamalla 
maastopyörän Kunkulta. 

”Kuninkaanlähde tunnetaan lapsiperheiden suosikkikoh-
teena”, sanoo pariskunta ja lisää, ”Kiitosta ovat saaneet 
myös yleisten tilojen siisteys sekä ympäristö”.

Tämä todellakin pitää paikkansa, Mantereet usko-
vat, että Kuninkaanlähteen kehitys jatkuu. Kukaan ei pär-
jää kuitenkaan yksin ja mielestään Kunkun päättäjien tulisi 
kuulla sidosryhmiä herkällä korvalla, ”Tulisi kuulla vaikkapa 

kankaanpääläisiä asiantuntijoita seuroista, järjestöistä sekä 
yrityksistä, mitä heillä on kerrottavaa ja tarjottavaa meille ka-
ravaanareille”, sanovat Pirkko ja Seppo Mantere.

Tämän lehden ilmestyessä kesä on jo alkamassa, kesä on 
monelle lempivuodenaika ja siitä on otettava kaikki irti.

Ennen kaikkea on nautittava valosta, lämmöstä ja hyvis-
tä ystävistä sekä saunailloista ja auringonlaskuista, sanovat 
Mantereet lopuksi, muistuttaen:  Hymyillään kun tavataan.

Pirkko ja Seppo Mantereen tekstistä toimittanut

Olli Jorva
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Olemme muuttaneet uusiin tiloihin
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Circus Kuninkaanlähde on foorumi, 
jossa kaikenlaiset asiat ja pulmat saavat 
vastauksen. Vastaamassa on henkilö, jonka 
työnkuvaa asia koskee.

Foorumille voi lähettää kysyttävää 
nettisivullamme sfcsatakunta.fi  kohdasta 
Palaute.
Käsittelemme kaikki palautteet ja kysymykset 
nimettöminä.

YLÖSKIRJAUS NO 40/2021

Yhdistyksen hallitus päätti uusia tieto-
järjestelmänsä. Ks. sivu 21.

Sähkösopimusta tarkasteltiin kriitti-
sesti, uusi toimittaja on Fortum. Halli-
tus etsii säästöjä, niin tästäkin meille 
tärkeästä kohteesta.

Jäsen- ja tiedotuslehtemme pai-
nopaikka kilpailutettiin ja nykyinen 
painoimme Plusprint Ulvilasta jatkaa, 
hienoa, että oman maakunnan palve-
luja käytetään.

Kunkulle niin tärkeä Kioski saa uu-
den yrittäjän. Kankaanpääläinen Kah-
vila-huoltamo Riicafé Oy aloittaa ke-
väällä kioskitoiminnan. Yrittäjä Riikka 
Haapasesta lisää sivulla 19. 

Kysymys Kunkun 
50-vuotisjuhlia järjes-
täneelle/järjestäneille 
henkilöille: Millaista 
ohjelmaa Kunkulle on 
juhliin tulossa?

Kysymys Kunkun 
50-vuotisjuhlia järjes-
täneelle/järjestäneille 
henkilöille: Millaista 
ohjelmaa Kunkulle on 
juhliin tulossa?

 Ilmassa on suuren 
karavan-juhlan tuntua
Juhlatreffeille kannattaa tulla kauem-
paakin, ohjelmassa on huomioitu kai-
ken ikäiset karavaanarit, joten viihtymi-
nen on taattu. Ohjelmassa on monen-
laista mukavaa, ja tietenkin kaikki Kun-
kun peruspalvelut ovat käytössä, eli 
saunaan ja uimaan pääsee aamusta 
iltaan ja tietenkin ottamaan huikeat 
laskut vesiliukumäessä. Minigolfi a ja 
ihania ulkoilumaastoja unohtamatta. 
Meille ovat myös karvakaverit tervetul-
leita, oma pesupaikka löytyy heillekin. 
Vaunut voi tuoda alueelle ennakkoon 
seisontamaksua vastaan.

Leiriytyminen alkaa perjantaina ja 
samoin ohjelma. Alkuillasta kaikkien 
karavaanareiden (ja toki muidenkin) 
kaveri, Timo Tarvainen kertoo kara-
vaanauksen saloista teemalla ”On tää 
hienoo hommaa”. Todettava on tähän 
väliin muuten, että onhan tää!  Viikon-
lopun ajan on lapsille tarjolla monen-

MEISTÄ MUUALLA

Itselle Kunkku jäi viime kesältä todel-
la positiiviseksi kokemukseksi vaikkei 
oltu edes kulkimella liikkeellä.

Olimme kaverin kanssa polkupyö-
rillä viikonlopun ajan pyörimässä Hä-
meenkankaan maastossa yöpyen 
laavuissa. Kunkun vieressä ollessa 
kävimme kysymässä tilaussaunaa jos 
saisimme sen vielä myöhään illan-
suussa lämpimäksi ja onnistuihan se 
ilman kummempia kommervenkkejä. 

Siitä oli hyvä palata laavulle yöpy-
mään saunanraikkaana.

Meille Kunkku on ykkösvalinta 
mahtavien maastopyöräilymaasto-
jen vuoksi. Pääsee suoraan alueelta 
poluille ja niitä riittää. Alue on erittäin 
siisti ja toimiva. Alueen laajuus myös 
on mieleeni, pääsee omiin oloihin alu-
een reunalle.

laista puuhaa, kuten olympialaiset, 
hattara, poppari ja lakumyyntiä ja löy-
tyypä alueelta pomppulinnakin. Timo 
Rautala & Atlas tanssittaa meitä illal-
la ja lapset ja nuoret pääsevät omaan 
discoon. Jos tanssiessa alkaa hiukoa, 
ei hätää; illalla paistetaan yhteisesti 
makkaraa.

Lauantain voi aloittaa piipahtamalla 
tutusti, kuten Kunkulla aina lauantai aa-
muisin kesä aikaan, leipäautolla. Pai-
kalla on myös muita myyjiä, eli jääkaap-
pia pääsee täyttämään erilaisilla her-
kuilla vain poikkeamalla alatasanteella.

Kun lippu on nostettu salkoon, ja 
Myllymäen perhe järjestänyt musiik-
kia, toivottaa puheenjohtaja Janne 
Yli-Kauppila kaikki tervetulleeksi. Lu-
vassa on monenlaista juhlallisempaa 
ohjelmaa, ja kuullaan myös kunniapu-
heenjohtaja Martti Turkkia, sekä juon-
taja Kari Rämön kertomana Kunkun 
Tarinan, jonka Olli Jorva on kirjoitta-
nut. Nuorille tarjoilee rokkimusaa Ra-
mi Tapper.

Huikea Förin Äijä viihdyttää aikui-
sia ja lapsia ja nuoria varmasti kiinnos-
taa Tubettaja Nelli Orell, joka saapuu 
iloksemme. Ilta huipentuu kun Mikko 
Mäkeläinen ja Myrskylyhty johdattele-
vat meidät musiikin lumoihin ja lapset 
ja nuoret pääsevät taas discoilemaan. 
Ilotulitus antaa lauantai-illalle arvoi-
sensa päätöksen.

Sunnuntaina arvotaan vielä treffi en 
The Juhlavieras ja sanotaan heipat tu-
tuille, uusille ja vanhoille, ja lähdetään 
kotia kohti etulaatikko täynnä uusia ko-
kemuksia ja elämyksiä.

Inkeri Harju 
50 V -juhlatoimikunta

Juhlasta lisää sivuilla 22 ja 24.

Vartin pohdin ja sitten jatkoin Portin vahtimista.
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Vähänevantie 27, Kankaanpää
p. 02 578 9747
info@haapala.fi

Laajasta valikoimasta
uudet ja käytetyt varaosat! 

www.haapala.fi

Huollot ja asennukset!

Kunkun arkistoista poimittua
Kunkku
• Ilmava ja siisti alue
• Altaan vedet puhtaita ja valvottuja
• Lasten kannalta turvallinen ja siisti alue
• Sininen Välimeren-tyyppinen uima-allas
• Tulee olemaan tunkupaikka
• Lottovoitto, kun löysin alueen
• Tulemme ensi vuonna suurella porukalla

Karttapohjan info
• Kioskista on saatavana elintarvikkeita. Alueen lähei-

syydessä on lohilampi, josta voi itse käydä onkimas-
sa.

• Yleisöpuhelin on kioskissa ja sen ollessa suljettuna, 
isännän vaunulla.

Jäsenkirje 2/1990
• Kuninkaanlähteen jäsenalueen varustetasoa ei tarvit-

se toistaa, sillä monet tietävät sen jo ennestään.
• Mielestämme alue kestää vertailun.

Jäsentiedote 3/1989 toukokuu 
Alueen yleissiivouksen lisäksi rakennettiin lasten leik-
kipaikat, grillikatos ja kioski ehostettiin, kantoja nostel-
tiin ja kiviä kerättiin. Tätä laadittaessa toiset talkootreffi t 
ovat vielä edessä ja ”henki on altis varmaan silloinkin”.

Palaute ja toivomukset
Karavaanareille on saatava tunnistusranneke, että hei-
dät erotetaan uimareista.
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Kuninkaanlähteenkatu 4
38700 Kankaanpää

02 578 8886
ma - pe: 10.30 - 22.00
la: 11.00 - 22.00
su: 12.00 - 22.00

Tarjoamme asiakkaillemme tuo  eiden 
ko  inkuljetuspalvelua Kankaanpään 
alueella ja lisäksi pos  tamme ko  maahan. 

Voit  edustella tuo  eista soi  amalla 
numeroon 0500825891 tai 
sähköpos  lla haapala@jopesport.com.

Maksu ennakkolaskulla, pankkikor  lla tai 
käteisellä. 

Palvelemme toistaiseksi normaalis  :
ma-pe 09.30-17.30, la 09.00-14.00

Team Spor  a Kankaanpää
Keskuskatu 38

38700 Kankaanpää
02 572 3355

HUOM
riskirymään kuuluvat! 
Meille myös mahdollisuus 

sopia shoppailuaika aukiolo-
aikojen ulkopuolella! Soita 
rohkeas   ja sovitaan aika!

�	
 � � ���� ��
 � � � ��

Kankaanpää  050 4 1 2 1 2 1 2
www.taksileponiemi.f i
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Leiri-isäntä Kauko Kake Koponen kertoi Aluesanomissa ke-
säkuussa -90, että vettä Kuninkaanlähteellä on, mutta kaikki-
en palojen sammuttaminen sillä ei aina onnistu ja otti kiitolli-
sena vastaan lahjoitetun 6 kg:n sammuttimen.

No, nyt juhlavuonna 2021 sammuttimia on alueella 20 kpl.
Ajat olivat tiukat siihen aikaan, eikä lahjoituksia ollut help-

po saada. Sammon konttorinjohtaja Mikko Mattila oli kuiten-
kin eri mieltä ajoista ja vakuutusyhtiö päätti lahjoittaa sam-
muttimen hyvään käyttöön.

Kake kertookin kuvan olevan ajalta, jolloin oli tiukkaa ja 
lisää, että yhdistyksessä oltiin hyvin kiitollisia lahjoituksesta, 
olihan yhdistys juuri hankkinut alueen ja varat olivat sidotut, 
eikä ylimääräisiin menoihin osattu varautua.

Juhlavuosi ei tee poikkeusta aikoihin, uudet vuosikymme-
net – uudet haasteet. Epidemia on asia, johon ei osattu va-
rautua nyt juhlavuonnakaan..

”Näkyvyyttäkin piti saada, niinpä hommasin Aluesanomien 
valokuvaajan paikalle ikuistamaan lahjoituksen”, lisää Kake 
ja jatkaa, ”Hoikkia poikia oltiin silloin molemmat”! 

Näkyvyyttä tulee nytkin, oman julkaisun sivuilla. Mutta po-
jat eivät ole enää yhtä hoikkia.

”Onko Kankaanpään kulttuuriväki tietoinen siitä, että Kunin-
kaanlähteen alkuperäinen nimi ei ole Kuninkaanlähde, vaan 
Lepolähde”, näin kertoo Hanna Lepola kirjoituksessaan Kan-
kaanpään Seudun yleisön osastoon.

Eräs henkilö Espoosta kysyy lehden palstoilla onko nimi 
väärä, jos se on muutettu tai vaihdettu? Samainen herras-
mies kertoo nimen muuttuneen kuninkaan vierailun jälkeen, 
kuten tiedämme.

Kaarle Fredrik Kulhua, tuo herrasmies, kertoo myös läh-
teen sijainniksi Kulhuan tilan maat. Nimen muuttanutta kunin-
gas vierailua olivat kuulemma vastassa nykyisen Vihteljärven 
asukkaat sekä Kulhuan isännät, jotka kuulemma keskusteli-
vat kuninkaan kanssa Ruotsin kielellä.

Hienoa, että kyläläiset isännät kommunikoivat ruotsiksi, oli 
siinä Kunkku ihmeissään.

Meni mikä meni – nimimerkki taas puolestaan kertoi Kan-
kaanpään Seudun sivuilla, ”Mitä tuosta Kuninkaanlähteen ni-
mestä horistaan, kun sitä ei enää ole. On vain hoitamaton, 
roskia täynnä oleva lutakko heinikon ja melkein pusikon kes-
kellä”

Niinpä, vaikka juttu julkaistiin 30 vuotta sitten, on lähde al-
kuperäiskunnossaan. Mutta katsojia ja vierailijoita riittää edel-
leen, kuten riittää tien toisella puolenkin, Kuninkaanlähteellä.

Yhteistyö on voimaa ja jälkeä syntyy, kun Kankaanpään kau-
punki ja Satakunnan Karavaanarit yhdistävät voimansa. Tou-
kokuussa 1989 Kankaanpään Seutu julkaisi oheisen Sata-
kunnan Matkailuvaunuyhdistys SF Caravan ry:n ilmoituksen.

Maauimala oli keväällä maalattu uutuuttaan kiiltävän tur-
koosinsiniseksi ja rakentajille oli mieluisa yllätys 25 metrin al-
taan hyvä kunto, se ei vuotanutkaan kuin seula ja puhdistus-
laitteetkin olivat hyvässä kunnossa. Siispä polskimaan. 

Lieko ollut ensimmäisiä kertoja, kun sanalyhennettä Kunkku 
käytettiin virallisesti, näytti olevan sitaateissa lehden palstoilla.

Uimalan ja tenniskentän lisäksi avattiin Kunkun ”keittiö”, 
Kioski, josta onkin kehittynyt vierailijoidemme suosikki. Vaati-
vaa virkistystehtäväänsä Kioski suoritti myymällä pikkupurta-
vaa ja virvokkeita pienimmästä asiakkaasta suurimpaan kur-
sailematta joka päivä klo 12-20.

Myöhemmin, kun Kuninkaanlähteen paraatipaikka, Cara-
van Aukio sekä alueen pääraitit asfaltoitiin, heitti joku koiran-
leukaisista isännistä ”Yhdistys voisi maksaa kioskin pitäjälle 
purkkarahat etukäteen keväällä, jos sitten pidättäytyisi purk-
kamyynnistä, näin asfalttimme pysyisi omassa värissään, eikä 
purkkapilkkuisena”. Niin ikävästi sanottu, mutta totisinta totta 
(Toimituksen huomautus). 

KUVA JA SEN KERTOMAA
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”Miten herkullinen mahtaakaan olla Kunkkuburger”, kysyy 
Riikka Haapanen, Kunkun Kioskissa aloittava Riicafé Oy:n 
yrittäjä.

Toimittaja jättää retoriseen kysymykseen vastaamisen 
kevään ja kesän asiakkaiden vastattavaksi. Riikka kertoo 
kioskin valikoimissa olevan pikkulämpimiä talonpiirakasta 
makkaraperunoihin sekä perinteisiä kioskiherkkuja, limsaa, 
karkkeja, jäätelöä jne. Hymyilevä ja positiivinen yrittäjä ker-
too haluavansa kehittää Kunkun toimipistettään asiakkai-
densa ehdoilla ja valikoimin, ”niin pienten kuin isompienkin 
toiveet otetaan auliisti vastaan”.

Miten sitten liki 20 vuotta huoltamoyrittäjänä toimiva kah-
vilanpitäjä ja restonomi päätyy karavaanareiden maailmaan 
ja ihan ytimeen lisäksi?

”Mika Harjun ansiota kaikki”, sanoo asiakaspalvelua ra-
kastava punertavatukkainen nainen iloisesti ja kertoo lisää . 
”Rekkamies Mika tarjosi kahvilla käydessään Kuninkaan-
lähteen Kioskin toiminnan pyörittämistä ja tutustumista ka-
ravaanareiden elämään samalla”, sanoo Riikka.

Mielikuvansa karavaanareista on kuin katsoisi isoa per-
hettä, joka toimii tiiviisti yhteisen, mielekkään harrastuksen 
ja elämäntavan ympärillä. ”Sosiaalisia ja ulkoilmaa rakasta-
via ihmisiä, jotka tulevat toimeen keskenään”, sanoo Riikka 
Haapanen.

Riikka Haapasen perheeseen kuuluvat miehensä sekä 
puolitoistavuotias Iivo-poika, joka harjoittelee Riicafé Oy:n 
huoltoaseman kahvilan puolella. ”Tosin hyllyjen järjestely ei 
ihan vielä onnistu äidin toiveiden mukaisesti”, sanoo Riikka.

Riikan henkireikä on kenneltoiminta, hän on Kankaan-
pään Seudun Kennelyhdistyksen hallituksen jäsen ja toimii 
koiraharrastusyhdistyksen eri jaostojen vetäjänä ja saa näin 

vastapainoa yrittäjän ammattiinsa. Niisku 7 v ja amstaffi  
Minni 12 v ovat koirat, jotka vievät kahvilayrittäjän vaikkapa 
tutulle Hämeenkankaan harjulle lenkkeilemään.

Yrittäjärouva Riikka katsoo tulevaisuuteen valoisasti, us-
koen aikojen jälleen palaavan normaalimpaan ja odottaa in-
nolla kesää kauniilla ja aurinkoisella Kuninkaanlähteen alu-
eella. ”Toivottavasti saan kioskin toiminnasta kehitettyä niin 
laadukkaan, kuin Kuninkaanlähde ansaitseekin”, toteaa lo-
puksi Riikka Haapanen.

Olli Jorva

Tavataan Kioskin luukulla kesällä, tervetuloa ostoksille, 
Toivottaa Riikka.

Uusi kioskiyrittäjä 
odottaa kesää
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Vuoden 2021 
toimihenkilöt

HALLITUS
Puh.joht. Janne Yli-Kauppila, Seinäjoki, janne.yli-kauppila@nic.fi , 99473, 050 549 9966
Varapuh.joht. Sami Siltanen, Huittinen, sami.siltanen@dnainternet.net, 148056, 050 345 1329
Hallituksen jäsen Altti Nurmi, Nakkila, alttinurmi@gmail.com, 115646, 050 375 5900
Hallituksen jäsen Tarja Lehto, Pori, tarja.lehto@norstat.fi , 62589-1, 050 362 3995
Hallituksen jäsen Inkeri Harju, Forssa, harju.inkeri@gmail.com, 144139-2, 050 433 4362
Hallituksen jäsen Mika Harju, Kankaanpää, harju.logistics@gmail.com, 129813-1, 050 512 4992
Hallituksen jäsen Kirsi Perkiömäki, Rauma, kirsi.perkiomaki@hotmail.com, 148310, 040 845 3736
Hallituksen jäsen Olli Jorva, Yläne, olli.jorva@gmail.com, 97446, 040 735 6813
Hallituksen jäsen Yrjö Koskinen, Hattula, yrjo.koskinen@outlook.com, 32233, 050 557 8446
Sihteeri/jäsenkirjuri Hilkka Tommila, Pori, hilkka.tommila@gmail.com, 23795-1, 040 535 9485

Rahastonhoitaja Tuula Pihlajaniemi, Ulvila, tuula.pihlajaniemi.mail@gmail.com, 53032, 040 721 1225
Turva-asiamies Mika Harju, Kankaanpää, harju.logistics@gmail.com, 129813-1, 050 512 4992
Kuninkaanlähteen alueen vetäjät Antti Salminen, Huittinen, antsao51@gmail.com, 74138, 044 098 8449
 Raija Salminen, Huittinen, raija.asalminen@gmail.com, 74138-1, 044 356 5855
Nuorisoyhdyshenkilö Kirsi Perkiömäki, Rauma, kirsi.perkiomaki@hotmail.com, 148310, 040 845 3736
Treffi en arpajaisvastaava Tarja Lehto, Pori, tarja.lehto@norstat.fi , 62589-1, 050 362 3995
Some vastaava Sami Siltanen, Huittinen, sami.siltanen@dnainternet.net, 148056, 050 345 1329
Lehden päätoimittaja Olli Jorva, Yläne, olli.jorva@gmail.com, 97446, 040 735 6813

www.sfcsatakunta.fi   Olemme Facebookissa!
Y-tunnus 1091043-8   Tykkää meistä! 

Hallituksen jäsen, turva-asiamies Mika Harju kertoo, että epi-
demia-ajan tuvallisuudesta huolehditaan Kuninkaanlähteellä 
viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti ja niitä noudat-
taen.

Alueella on aiemminkin oltu tarkkoja yleisten tilojen puh-
taudesta ja niiden desinfi ointiin sekä hygieniaan yleensä on 
kiinnitetty huomiota näinä haastavina aikoina.

Mika lisää, että Kuninkaanlähteen alueen koko ja näin 

muodostuvat leirintäetäisyydet mahdol-
listavat karavaanareiden majoittumisen 
väljästi ja turvallisesti.  

Mika Harju 
hallituksen jäsen 
turva-asiamies

Olli

JanneJanne SamiSami Altt iAltt i TarjaTarja InkeriInkeri

YrjöKirsiMika Hilkka

Kunkulla on turva-asiat kunnossa
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Uutta rautaa ja 
ohjelmistoa vastaanottoon

HALLITUKSEN

T ammikuussa 2021 yhdistyksen hallitus päätti hankkia 
uuden caravan-toiminnoilla varustetun kassajärjestel-
män Kuninkaanlähteen vastaanottoon, olihan vanha 

ohjelmisto jo aikansa elänyt, eikä sille ollut enää saatavilla 
minkäänlaista tukea. Myös kassan alustana toimineen tieto-
koneen käyttöjärjestelmä oli jo edellisiä ohjelmistosukupolvia 
ilman Microsoftin tukea.

Päätös hankinnasta oli siis lopulta helppo, katsoimme tu-
levaisuuteen ja totesimme tarvitsevamme uuden ajantasai-
sen ja tuetun kassajärjestelmän. Ohjelmistotoimittajaakaan 
ei tarvinnut pitkään etsiä, vaan suuntasimme ajatuksemme 
miltei suoraan Jeemly-kassajärjestelmään, jonka toimintoja 
on kehitetty yhdessä SFC -jäsenyhdistysten kanssa.

Hallitus valtuutti allekirjoittaneen neuvottelemaan sopi-
muksen kuntoon toimittajan kanssa ja järjestämään han-
kinnan niin että uusi kassajärjestelmä otettaisiin käyttöön 3. 
toukokuuta kesäkauden alkaessa. Ei muuta kuin tuumasta 
toimeen.

Hallituksen kommenttia kirjoittaessani elämme maalis-
kuun loppupuolta ja projekti on edennyt siihen vaiheeseen, 
että uusi kassajärjestelmä on koottuna kotini vaatehuonee-
seen ja olen saanut kassan käyttöön kahden illan verran etä-
koulutusta, kouluttaja on istunut kotonaan Kokkolassa ja mi-
nä siis Huittisissa. Vielä on ilta tai pari koulutusta tulossa. Uu-
teen järjestelmään olen syöttänyt kaikki yhdistyksen myymät 
tuotteet hintoineen ja verokantoineen, kausipaikkalaisten tie-
dot sekä suunnitellut kassan ulkoasun mahdollisimman simp-
peliksi ja helppokäyttöiseksi.

Uusi kassa mahdollistaa myös etähallinnan – jatkossa hin-
nastomuutokset voidaan hoitaa vaikka suoraan hallituksen 
kokouksesta ja kausipaikkatiedot syöttää järjestelmään pai-
kasta riippumatta. Riittää että on tietokone ja netti saatavilla.

Myös raportointi kehittyy mm. siten, että kassa lähettää 
kerran kuukaudessa kirjanpitäjälle tarvittavat raportit. Hal-

litukselle kassa voisi lähettää vaikka joka sunnuntai viikon 
matkailijamärän, jos se tieto tarpeelliseksi nähdään. Viran-
omaisraportit alueella olevasta henkilömäärästä ja kalustosta 
esim. hätätilanteessa on helposti otettavissa kassasta ulos 
viranomaisen niin vaatiessa.

Muutosta käytäntöihin
 Uusi kassajärjestelmä tuo myös uutta ja olemme luopu-

neet jostain mitä olemme tehneet ”koska niin on aina tehty”. 
Kesäkauden alusta alkaen leirintämatkailijat maksavat vuo-
rokausimaksunsa sisäänkirjautumishetkellä, jolloin kassa-
järjestelmä tulostaa asiakkaalle ns. ikkunalapun, josta selvi-
ää leiriytymisajan päättyminen. Näin saamme käytännössä 
puolitettua asiakaskäynnit vastaanoton luukulla, joka varsin-
kin huippusesongin aikaan helpottaa ruuhkautumista. Lisäksi 
emme enää ota SF Caravan -jäsenkorttia pantiksi vastaan-
ottoon leiriytymisen ajaksi. Jos matkailija päättääkin viipyä 
vielä aiottua pidempään, niin sitten vain käy vastaanotossa 
lunastamassa vuorokauden tai pari lisää ja oleilu saa jatkua.

Hyvää kesää.

Sami Siltanen
varapuheenjohtaja
SoMe
leirintämatkailija nro 148056
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Treffit
Kunkun vuosi

SF Caravan Satakunta ry uskoo leirintämatkailuun ja myös kesään 2021. Tapahtumakalenterimme ja 
treffi suunnitelmamme ovat rakentumassa ja treffejä Kuninkaanlähteellä järjestetään tilanteen selkiydyt-
tyä ja treffeistä tiedotetaan kotisivuillamme sekä somessa.

Mitä ja milloin, se selviää kevään ja kesän edetessä, uskomme ainakin Juhannusjuhlintaan, heinäkui-
seen Kesäkonserttiimme, elokuun 50-vuotisjuhliin ja kuukauden lopulla Venetsialaisiin sekä syyskuussa 
Kuutamotreffeihin että syksyn syyskokous- ja talkootreffeihin. 

Tiedotamme treffeistämme kotisivuillamme tapahtumakalenterissa osoitteessa

www.sfcsatakunta.fi /kalenteri.html  

 @SFCKuninkaanlahde

SF-CARAVAN SATAKUNTA

JA MATKA JATKUU
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Kausihinnasto
Kunkun vuosi info

www.sfcsatakunta.fi /hinnasto, 
Kotisivut: 
www.sfcsatakunta.fi 

Kuninkaanlähde on Sf-Caravan 
Satakunta ry:n ylläpitämä alue, joka 
tunnetaan erityisesti lapsiperheiden 
suosimana, elämää täynnä olevana 
paikkana, mutta meillä viihtyvät silti 
kaikenikäiset ihmiset.

Kesäisin on ohjelmaa koko perheelle, 
tansseja, diskoja, musiikkia, laadukas 
lasten leikkikenttä, lasten ja nuorten 
pelihuone, tramppis, monitoimipeli-
areena, kuntolaitteita, skeittiramppi, 
minigolf, pingis, frisbee, maastopyöräily, 
telttailupaikkoja yms. Alueella on myös 
kioski ja kahvio, ilmastoitu grilli, laavu ja 
kota, suoramyyntiä, välinevuokrausta, 
kaasumyynti.

Vrk-hintaan kuuluvat uimalan ja sauno-
jen käyttö, kesätanssit, grillin, laavun ja 
kodan käyttö puineen, päivän lehtien 
lukumutteri sekä osa harrasteista. 

Järjestettävät treffi t eivät kuulu vrk-
hintaan, ilmoittaudu niihin toimistolla.

Kausipaikkalaisten isäntävelvoite: 
Jokaisesta autosta/vaunusta velvoite 
2 vrk ja kaksi henkilöä, tai yksi henkilö 
4 vrk katsomallaan ajalla, ei erillistä 
korvausta. 1 kk:n paikka, ei velvoitetta.

Tilaussauna ja takkatupa 20€/50 min. 
Pyykkikone ja kuivausrumpu 5€/koneel-
linen, maksu varattaessa.

Uimaliput vieraille aikuisille 5€, 
7-16-vuotiaille 3€, alle 7-vuotiaat aikuis-
ten mukana ilmaiseksi. Allasalueella ei 
ole uinninvalvojaa.

Osoite: Kuninkaanlähteentie 393, 38700 Kankaanpää, p. 044 578 8222.
Koordinaatit N 61*46’33.49’’ E 22*31’40.11’’

Kunkku Areena, erilaisten palloilulajien harrastamiseen tarkoitettu foorumi 
sekä sen viereiset kuntoilulaitteet käytössä ja sisältyvät vrk-hintaan.

KUNINKAANLÄHTEEN KESÄKAUSI 3.5.-5.9.2021
Vuorokausi: SFC . . . . . . . . . . . . 25 € +3 € sähkö/vrk
Vuorokausi ei jäsenet: . . . . . . . . 35 € +3 € sähkö/vrk
Kesäpaikka . . . . . . . . . . . . . . . . 390 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Kahden kuukauden paikka  . . . . 300 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Yhden kuukauden paikka  . . . . . 290 € + sähkö 0,30 €/kWh, ei isäntävelvoitetta
Vuorokausiseisonta:  . . . . . . . . . 4 €/vrk

Alueen saunat ja allasalue vesiliukumäkineen on käytettävissänne klo 10-20 
päivittäin ja sisältyvät vrk-maksuun, kuten muutkin aluepalvelut. Kausipaikkojen 
hintoihin sisältyvät tuona aikana järjestettävät treffi t, joille ilmoittaudutaan erikseen 
toimistolla.
Kaikki em. maksut sisältävät ns. aluepalvelut. Vuorokausihinnat oikeuttavat 24 h 
oleskeluun, ylimenevästä ajasta peritään uusi vrk-maksu. Sähkön mittarive-
loituksessa ei sähkön vrk-maksua veloiteta. Kausipaikoille hyväksytään vain 
jäsenkortin omistajat.

KUNINKAANLÄHTEEN TALVIKAUSI 6.9.-31.12.2021 JA 1.1.-2.5.2022  
Vuorokausi: SFC . . . . . . . . . .20 € +7 € sähkö/vrk
Vuorokausi ei jäsenet  . . . . . .30 € +7 € sähkö/vrk
Vuosipaikka . . . . . . . . . . . . . .650 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Talvipaikka . . . . . . . . . . . . . . .330 € + sähkö 0,30 kWh
Talviseisonta . . . . . . . . . . . . .50 €, sähkö ei saa olla kytkettynä

Alueella on talvikaudella isäntäpäivystys viikonloppuisin pe-iltapäivästä 
su-iltapäivään n. klo 14:ään saakka, muutoin omatoimialue.
Aikaisemmista vuosista poiketen avaimia ei tarvitse noutaa mistään, vaan voit 
ajaa suoraan Kuninkaanlähteelle ja noudattaa isäntätoimiston seinässä olevia 
ohjeita. Lisää tietoa uudesta järjestelystä kotisivuiltamme.
Vaunun/auton talviseisonta alueella 50 €:n seisontamaksu, ei verkkokytkentää, 
paikoitus vain isännän valvonnassa.
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K ings&Queens on so-
vellus verkossa, se 
on hallituksen työka-

lu kalupakissa muiden jou-
kossa. Hallituksen jäsenet 
viestivät sitä kautta asioita 
toisilleen ikään kuin jo val-
miiksi mietittäviksi ja sulatel-
taviksi tulevia kokouksia var-
ten. Siis eräs tapa asioiden 
valmisteluun, sitähän halli-
tuksen työskentely itse asi-
assa on.

Hallitustyöskentely on vapaaehtoistyötä, se on työskente-
lyä yhdistyksen hyväksi ja se on pyyteetöntä asioiden funt si-
mista ennakkoon, jotta lopputulos, päätös, olisi edes jollain 
lailla mallillaan ja sietäisi päivänvalon.

Tehdyt päätökset toimivat kolmeen suuntaan, ne joko vie-
vät rahaa, tuovat sitä tai sitten sillä rintamalla ei tapahdu mi-
tään. Rahasta on siis useimmiten kysymys ja se tuo oman 
jännitteensä hallituksen ulospäin näkyviin toimiin.

Olen ollut mukana eri yhdistyksissä ja yhteisöissä halli-
tuksen jäsenenä ja aina toiminta on yhtä työntäyteistä, pe-
rustuen oman ajan käyttöön sekä itsenäiseen työskentelyyn. 
Toimintatapa on hämmästyttävän samanlaista, vain viralliset 
päätökset tulevat julkisuuteen, iso osa suunnitelmista ja asi-

oista, jotka eivät toteutu-
neet, jää piiloon. Hallitus 
on kuin jäävuori, vain osa 
sen työstä on näkyvissä. 

Mutta on muutakin. Näkö-
alapaikalta asioita tarkas-
tellaan ikään kuin keittiön 
kautta, sieltä näkee sel-
keämmin ja kriittisemminkin, 

asiat saavat oman vivahteen-
sa. Vivahteet panevat liikettä päänup-

piin ja se taas toimimaan, jotain hyvää sentään.
Joku viisas lanseerasi aikanaan sloganin ”Vie mennes-

säs, tuo tullessas”, miten oikeassa onkaan!

Kun perataan otsikkoa edelleen, ruohonjuuritasoilla on hy-
vä termi. Tässä lehdessä eräs kirjoittaja piti mainitun nimis-
tä palstaa, tarkasteli asioita lähempää ja syvällisemmin. 
Joskus on hyvä ajatella asioita tavallisen tallaajan näkökul-
masta ja tuo vinkkeli kertoo usein arkiset ongelmat mutkat-
tomasti.

Kannattaa kokeilla.

Olli Jorva

Paikka hallituksessa – 
näköalapaikka ruohonjuuritasolla
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• Perjantai-iltana 6.8. tanssittaa ja musiikista vastaa  suosittu 
Timo Rautala & Atlas

• Lauantain juhlatansseissa 7.8. tahdit takaa iskelmätaivaan 
kirkas tähti Mikko Mäkeläinen & Myrskylyhty-
orkesteri.

• Perjantaina ja lauantaina Disco-teltassa on menoa ja mei-
ninkejä lapsille ja nuorille, kummallekin omansa.

• Lauantaina lapsille ja nuorille esiintyvät suosittu tubettaja 
Nelli Orell.

• Yhdistys tarjoaa osallistujille juhlapäivällisen juhlateltalla 
taustamusiikin kera, Förin Äijä pitää ruuansulattajaiset 
ruokailun jälkeen.

• Trubaduuri Ilkka Uusitalo esiintyy.
• Muusikko Rami Tapper esiintyy.
• Pomppulinna, ilmapalloja, hattaroita, lakumyyntiä 

Kunkku Areenalla
• Lauantai-iltana ilotulitus ja yhdistys tarjoaa iltapalaa 

vanhemmille sekä maistuvat makkara-bileet limsoineen 
lapsille ja nuorille kodalla.

• Sammutinhuoltoa, kaasukoeponnistuksia, tietoiskuja 
turvallisuudesta ”On tää hienoo hommaa”.

• Aamiasleipää ym. herkkuja, lihaa, kalaa ja vihanneksia 
myytävänä.

• Kaluston voi tuoda ennakkoon alueelle seisontamaksua 
vastaan.

KUNINKAANLÄHDE 
SF-CARAVAN SATAKUNTA RY
Kuninkaanlähteentie 393, Kankaanpää
www.sfcsatakunta.fi 

TREFFITTREFFIT  
6.-8.8.2021 6.-8.8.2021 
KUNINKAANKUNINKAAN
LÄHTEELLÄLÄHTEELLÄ

Juhla

Kuninkaanlähde tunnetaan erityisesti lapsiperheiden 
suosimana elämää täynnä olevana paikkana, niinpä 
SF-Caravan Satakunta ry:n 50 V -tapahtumassa 

on ohjelmaa koko perheelle.
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”Minusta tulee rekkakuski”, sanoo Ver-
ner 12 v, kun toimittaja kysyy unelma-
ammattiaan, no, ei liene vaikea arvata 
vastausta, Vernerillä taitaa olla koke-
musta hommasta.

Harjun perhe on tuttu näky Kunkun 
raiteilla ja kaikki kolme nuorta Kasper, 
Verner ja Hilla vilistävät ikäistensä jou-
kossa iloa pursuten. Mutta nyt fossiilien 
jutut riittävät ja Verner vastaa hänelle 
asetettuihin kysymyksiin.
Harrastukset, mielimusiikki, lempiai-
neesi koulussa
-Harrastan pelkästään lumilautailua ja 
frisbeegolfi a, lempimusiikkia on mel-
kein kaikki 80-90 – luvun suomalaiset 
kappaleet ( Wau, toimituksen huomau-
tus), lempiaine koulussa on liikunta ja 
puukässä.
Mikä on Kunkulla hyvää tai huonoa
-Kunkulle on tullut paljon uusia ja hy-
viä juttuja, esim. Kunkku Areena, skeitti/
skuutti- ramppi, puusauna ulos. Huonoja 
asioita ei ole muuta kun, että kioskissa 
on ollut liian vähän tavaraa myytävänä.

Jos olisit Kunkun pomo, mitä tekisit 
toisin, kun nyt
-Jos olisin Kunkun pomo, niin kuunteli-
sin ihmisten toiveita ja pyrkisin toteutta-
maan niitä.
Mikä on Kunkun ykkösjuttu
-Ykkösjuttu on frisbeegolf-rata ja toise-
na tramppa sekä nuortennurkka.
Saako Kunkulla helposti kavereita
-Saa, jos vaan uskaltaa mennä puhu-
maan muille.
Miltä vanhempien toimet Kunkulla 
vaikuttavat
-Toiminta alueella on ihan normaalia 
caravaanari-elämää, eli ei mitään ih-
meellistä. 
Millaisia juttuja lasten ja nuoretn 
mielestä Kunkku-Uutisissa tulisi jul-
kaista
-Lasten/nuorten mielipiteitä alueesta ja 
siitä, että Kunkulla olisi jotain tapahtu-
mia vaikka kuukausittain.

Ja sitten Verner lähettää terveisiä 
Kioskin pitäjälle, ”Kioskin tiskille voisi 
laittaa palautelaatikon, mihin ihmiset 

voi kirjoittaa, että mitä asioita sinne sai-
si laittaa vielä myyntiin”. 

Verneriä haastatteli 
Olli Jorva

Verner Kunkun frisbee-radalla.

Verner Harju, rekkamies

Kunkun Kingit tulevat nuorista, he kertovat suunnan 
minne ohjata autoa ruorista.  Mitä pikimmin ollaan Kun-
kulla perillä, sen parempi jutska ja Porukat huokaa, nyt 
lepotuolit heille tuokaa.
Tämä on nuorten palsta ja meillä on teille Homereille 
asiaa, nyt hatuista kii, ettei matkassa tuu hikikii.
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 Kohti kesää 2021
Tullessani hallitukseen valituksi, oli minulle todella tärkeää 
katsoa aluettamme lasten – ja nuorten silmin. Alueemme tar-
joaa jo nyt huiput olosuhteet iästä riippumatta, mutta kuten 
kaikessa muussakin – ”kehitettävää” ja pieni freesaus aina 
silloin tällöin on tarpeen.

Päätimme hallituksessa ensitöikseen tehdä tenniskentän 
alueesta lasten maailman. Verkkoaita puretaan ja tilalle tuo-
daan mm. skeittiramppi, 2 trampoliinia, polkuautot yms. Nuor-
tennurkasta löytyy toivottavasti kesäksi myös uutuutena 2kpl 
pleikka 5:a, sekä uusia pelejä. Tällä hetkellä jonotamme näitä 
kaupasta sijalla 1! Toivottavasti kuullaan myös discon jytkettä 
iltasin ja saataisiin käyttöön uudelleen savukoneet ja muut vä-
rivalot tunnelmaa luomaan.

Olen myös äärettömän ylpeä siitä, että yhdistyksemme voi 
tarjota nuorille kesätyöpaikkoja! 

Iso joukko nuoria on aloittamassa eri tehtävissä. Hyviä ha-
kemuksia saapui paljon ja valinnat ovat tehty. Tärkeitä ja vas-
tuullisia tehtäviä pystymme heille tarjoamaan tänäkin kesä-
nä. Esimerkkinä paikoittajat, jotka ovat ensimmäinen yhteys 
saapuvaan karavaanariin. Tämä on erittäin tärkeä rooli, sillä 
iloisella ja asiantuntevalla mielellä varustettu kesätyöntekijä 
on vahva käyntikortti alueestamme. Toisena haluan nostaa 
allasvahdin/ leikittäjän, jonka tarkoituksena on pitää järjestys-
tä ja turvallisuutta yllä. Vanhemmat ovat aina ensisijaisesti 
vastuussa altaassa olevista lapsistaan ja tämä on kaikkien 
hyvä muistaa. Leikittäjä keksii erilaisia virikkeitä kesäpäiviin 
sääolosuhteet huomioiden.

Kaikki kesätyöntekijät käyvät EA1 koulutuksen sekä hei-
dät tunnistaa jatkossa samanlaisista työasuista. Pereh-
dytys ja koulutus ovat myöskin tärkeässä roolissa ennen 
varsinaista työtä. Joukossa on myös ihan ensimmäistä ker-
taa työelämässä olevia nuoria, joten ymmärrystä ja tukea he 
tulevat tarvitsemaan läpi kesän - kukaan meistä ei ole ollut 
seppä syntyessään 

Haluamme kaikkien viihtyvän alueellamme ja palaute 
on meille äärimmäisen arvokasta. Ideoita ja hyviä vinkkejä 
otamme ilolla vastaan. 

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille 

Kirsi Perkiömäki

Jonoa vesiliukumäkeen, molempien portailla tungosta, osa 
on saavuttanut jo huipun ja valmiina laskemaan alas.

1992     Matkan varrelta     20171992     Matkan varrelta     2017
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Koskenniemenkatu 10 
38700 Kankaanpää
puh. 050 592 9134

paivi.hieta@wanhavakka.net

www.wanhavakka.netwwwwwwwwwwww..wwwwaaaannnhhhhhhaaaavvvvaaaakkkkkkkkkkkkaaaa..nnneeeetttttt

Neste Kankaanpää
Reijo Hietanen, Keskuskatu 2
puh. 02-572 1598
ark. 6.30-21, la 8-21, su 9-21

Täyden palvelun huoltamo

Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy 
Keskuskatu 61, 38700 Kankaanpää
 02 578 8991, info@kalaki.fi , www. kalaki.fi 

Tule tekemään
edulliset kaupat

Tehtaanmyymälästä.

Tehtaanmyymälä Teollisuustie 4, Jämijärvi,
p. 020 758 0403, avoinna ma–pe 10–17

Venesjärventie 3, Kankaanpää  Ark. 7–21, la 8–20, su 9–20

Kahvila-Huoltamo

 

 

takuuhuollot: 

Caravan- ja kaasulaitehuolto 
Tarvikemyymälä

Sepänpellontie 23, 28430 Pori
Puh. 044 547 8711 Myynti 
Puh. 044 547 8715 Huolto

info@skcaravan.fi
www.s-kcaravan.fi

ME
RI-PORIN

KIRJONTA

 * Liikelahjat brodeerattuna 
* logot ja irtomerkit * Tekstiilimyynti

Koulutie 28, 28800 Pori
Mervi 040 530 3096, Jouni 044 080 1590

meri-porin.kirjonta@dnainternet.net
www.meri-porinkirjonta.fi 

www.kankaanpaankiinteistohuolto.fi

Kankaanpään  
Kiinteistöhuolto Oy

OSTETAAN TRAKTOREITA 
aj.alle 6000h, hinta max 35t€ 

040 508 3211 
tai koneraitti@luukku.com

Torikatu 13, Kankaanpää, p.(02) 572 2065, avoinna ma–pe 9.30-17.00, la 9-14
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uksesta tulevan energisen ja hyvän 
olon, fi iliksen, jota ei kannata kaataa 
kuusikkoon. Halatessa taas seuraa-
van kerran kerrotaan terveisiä siltä ja 
siltä edelliseltä puulta, näin halaus-
ketju jatkuu ja vahvistuu vahvistumi-
sestaan. Ja maailma pelastuu.

Niin ettäkö min-
ne jäivät Kunkku 
Ukko, Akkansa ja 
Äijäaseman väki. 
Puita ovat halaile-
massa.

Kunkku Ukko

Puunhalauksen perusteita 
Puunhalauksessa ensimmäisenä, 
sitä lähestyttäessä, on hyvä sanoa 
puulle Hyvää Päivää. Sen voi tehdä 
ajatuksissaan, hiljaa itsekseen tai ää-
neen, jos kantti kestää ja kaverit.

Ehdottomasti paras halauspuu on 
mänty, hongaksikin mainittu ja petä-
jäksi. Sopiva puun koko on halaajan 
käsien ylettyvyys, siis kokohalausta 
suositellaan sen tehon vuoksi ja sik-
si, että mänty tykkää rutistelusta. Koi-
vukin käy, varsinkin kesällä sen rutis-
telu on nautinnollista, kukapa ei tyk-
käisi koivun lehtien tuoksusta. Kuusi 
on huono halattava, puu kyllä tykkää 
siitä, mutta halaajan kamppeet eivät.

Halauksia on kahta sorttia, on talvi-
halaus ja kesähalaus. Talvihalaukses-
sa puuta puristetaan voimakkaammin 
koko kropalla ja halausaika on pidem-
pi, kesähalauksessa puolestaan ote-
taan ilmavampi ote puusta, kesäisen 
lämmön vuoksi.

Kuninkaanlähteellä halauspuita riit-
tää, ihan siinä oman vaunun/auton 
kupeessa on niitä parhaita, mäntyjä, 
siitä vaan halaamaan, jos siltä tun-
tuu. Terveellinen hiilinieluinen ilmasto 
auttaa halausoperaatiossa ja halaus-
viesti menee hyvin perille puhtaassa 
ilmassa, kokoaa latvaan.

Kuvien halaajamestari kertoo hala-

Keskuskatu 51, Kankaanpää
puh. 045 112 0211 | www.kahvilapostelli.fi

ark. klo 9-17
to klo 8-17
la klo 9-14

Tervetuloa Postelliin!
Herkkuja hetkeen!

Saat S-Etukortilla Bonusta apteekki- 
myymälässä maksetuista tuotteista 
tai palveluista. Bonus ei kerry resepti- 
tai itsehoitolääkkeistä. 

Opistonkatu 2, 38700 Kankaanpää
puh. 02 572 760
ma–pe 8.30–18, la 9–14
www.vuokkoapteekki.fi 
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Kuninkaanlähde

JÄMIKESKUS

 Kodikasta majoitusta
 Monipuoliset juhla- ja kokoustilat
 Tilava sauna ja ulkoporeallas
 Terassilla puistoshakki

 www.jamikeskus.fi    myynti@jamikeskus.fi
MYYNTI   +358 40 573 6120

• Omakotitalojen ja kiinteistöjen 
jätehuolto

• Jätesäiliöt, vaihtolava, jätekontit, 
molokkien tyhjennykset

• Viemärikaivojen tyhjennykset
• Viemärien avaukset ja huuhtelut 

painehuuhteluautolla
• Nosturi- ja kurottajapalvelu
• Kuivaimuri
• Jäteastioiden myynti

Tehokkuudestaan tunnettua 
jätehuoltoa Kankaanpäässä

Kankaanpään 
Jätehuolto Jussila Oy

02 572 1791
0400 596 178
0500 788 867

Jussi Hautaniemi Oy  
Venesjärventie 3  Kankaanpää

www.rckankaanpaa.fi   ma-pe 8-17, la 9-13
puh. 02 569 066  040 553 1622

Hamsteri-hinnat 
Hamsteri-hinnat kestävät 

kestävät laajemmankin
laajemmankin vertailun!

 vertailun!

KANKAANPÄÄ, PARKANO
puh. 02 572 3575, www.eurohamsteri.fi
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KANKAANPÄÄ

Sillanpäänkatu 1, Kankaanpää 
Puh. 02 578 3795  info@satamotors.com

www.satamotors.com

VUOKRAA 
Polaris-mönkijä alk. 

155,00 € / vrk

Tehtaanmyymälämme palvelee 
ma-pe klo 10-17

Jämintie 4 A 3, 38800 Jämijärvi

Tervetuloa!
Tuotteita myynnissä myös 

Kunkun kioskilla!
puh. 010 3263 400

www.rahtipalvi.fi 

 Aidosti läheltä!

TREFFITTREFFIT  
6.-8.8.20216.-8.8.2021

KUNINKAAN KUNINKAAN LÄHTEELLÄLÄHTEELLÄ
JuhlaJuhla
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