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K uluva vuosi on ollut Suomel-
le hyvä. Olemme viettäneet 
juhlavuottamme varsin hulp-

peassa myötäisessä ja olemme naut-
tineet vaihteeksi positiivisista asioista, 
katsoneet luottavaisesti eteenpäin, 
ikään kuin 100 vuotiaan Suomen kun-
niaksi.

Oma harrastuksemme voi juuri 
nyt hyvin, alueiden kävijämäärät ovat 
kasvussa, kalustoa uusitaan ja alueil-
la investoidaan.

Uusien matkailuautojen ja -vau-
nujen myynnissä tehtiin syyskuussa 
paras myyntitulos kahteen vuoteen, 
Lahden Caravan-messuilla tehtiin 
runsaasti kauppoja, joka osoittaa mat-
kailuajoneuvojen kysynnän olevan 
hyvässä kasvussa. Matkailuautoja 
rekisteröitiin syyskuun loppuun men-
nessä n. 20% ja matkailuvaunuja 17% 
enemmän, kuin viime vuonna.  

Oma alueemme voi hyvin, saim-
me taas tunnustuksen tehdystä työstä 
ja olemme päässeet nauttimaan sen 
tuomista hedelmistä kasvavan kävi-
jämäärän myötä, jopa niin, että se-
songin huippuina tekemistä on ollut 
enemmän kuin tarpeeksi.

Kuninkaanlähteellä on tehty asioita 
oikein, tekijät voivat siis olla tyytyväi-
siä, mutta eivät kylläisiä, kehittämistä 
ja uusia haasteita riittää, ollaksemme 
edelleen kärkikastia.

Olemme investoineet voimakkaasti 
alueellemme viime vuosina, mikä nä-
kyy ja tuntuu vierasmäärissämme.

Nyt toteutettu energiaprojekti, niin 
allasalueella kuin Kunkuntuvallakin, 
säästää sievoisen summan euroja ja 

järkevöittää toimintaamme sekä luo 
vankemman pohjan tulevaisuudelle. 
Ulkoapäin katsottuna tehty projekti 
antaa kuvan järkevästä ja tehokkuu-
teen pyrkivästä yhteisöstä, jonka on 
hyvä katsoa tulevaisuuteen.

Kunnianhimoisia suunnitelmia on 
mietitty ja toteutetaankin, näistä esi-
merkkeinä käy vaikkapa monitoimi-
areenan suunnittelu nuorille, liittymi-
nen eurooppalaiseen clubcampings-
hakusivustoon.

Memento mori, on siis suotavaa 
muistaa kuolevaisuutensa.

Toivotan lukijoillemme ja yhteis-
työkumppaneillemme hyvää jou-
lua ja menestyksekästä uutta 
vuotta. 

Olli Jorva
Päätoimittaja
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Aluetoimikunnan terveiset

Syksyinen tervehdys!Syksyinen tervehdys!

P akkasaamu ja vähän vielä lumen rippeitä siellä täällä. 
Joko se talvi taas yllätti... Koko kesän odoteltiin kun-
non lämpimiä kesäkelejä, mutta ei niitä oikeen kunnol-

la näkynyt. Tehtiin parin viikon reissu elokuun alussa. Viikon 
Suomen puolella kierrellessä saatiin päivittäin vettä niskaan 
ja kun Viron puolelle mentiin toiseksi viikoksi, sai vaihtaa heti 
shortsit jalkaan ja oudokseltaan tuntui jopa liiankin lämpimäl-
tä. Kyllä se tuntui jotenkin koomiselta.

Kunkun kesää ei kyllä huonot kelit haitanneet, väkeä riitti 
kiitettävän hyvin ja altaan vesikin saatiin pidettyä lämpimänä. 
Ei varmaan monessakaan Suomen järvessä ollut yli 20 as-
teista vettä kauaa, saatikka merivesisissä.

Tänä kesäkautena jaettiin kaikille kävijöille Lehdon Tar-
jan suunnittelema asiakastyytyväisyyslomake, jossa oli myös 
kohta, mihin sai antaa vapaata palautetta alueesta. Tarja on 
kesän ja syksyn aikana siirtänyt vajaan 2000 lomakkeen tie-
dot koneelle yhteenvedoksi ja hallituksessa niitä aletaan käy-
dä läpi ja puntaroimaan, onko asioita, mitä täytyy muuttaa tai 
parantaa.

Kuusi vuotta... täytyy myöntää, että nopeasti on aika men-
nyt. Sen verran ollaan Jannen kanssa Kunkun vetäjinä oltu. 
Suurimpana alkuprojektina taisi olla Tapani-myrskyn jälkien 
siivous.

Mukaan mahtuu paljon muistoja, kaikki ei niin mukavia, 
mutta suurin osa hienoja monien ihmisten kanssa yhdessä 
toimimista ja hääräämistä. Paljon on vuosien varrella Kun-
kulla tapahtunut ja tullut muutoksia, joissa ollaan saatu olla 
mukana tavalla tai toisella.

Haluamme vielä kiittää kaikkia, jotka ovat kanssamme hää-
ränneet ja talkoilleet vuosien varrella. 

Tsemppiä Päiville ja Pasille Kunkun parissa!

Mukavaa talven aikaa ja nähdään Kunkulla!

Terveisin 
Tilla ja Janne Rosenberg

  Kiitos 

Tilla ja
 Janne!

t. ku
nkkul

aiset
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T aas on vuodesta se aika, kun 
matkailijat vähenee Kunkulla. 
Olen jo monena vuonna tällä 

palstalla kertonut, että matkailukaut-
ta voi viettää koko vuoden. Meillä Ku-
ninkaanlähteellä on haasteena se, että 
meillä ei ole hiihtokeskusta vieressä, 
mutta sitäkin paremmat hiihto- ja ulkoi-
lureitit aina Jämille saakka. 

Talvisin meillä jäädytetään lapsille 
tenniskentälle luistelurata, jossa lapsilla 
on hyvä ulkoilla. Monet mukavat talvi-
illat on vietetty yläkerran kodalla sekä 
nyt uudehkolla alakerran laavulla. Toi-
vonkin, että mahdollisimman moni ka-
ravaanari löytää Kunkun myös talvisin 
matkailukohteena.

Kesäkausi Kuninkaanlähteellä on 
ollut menestyksekäs. Kun meistä tu-
li vuoden caravan-alue, arvelimme, et-
tä uusia kulkijoita saapuu alueellemme 

Puheenjohtajalta

ja näin myös kävikin. Myös erilaiset isot 
tapahtumat lähialueella toivat meille vä-
keä runsaasti. Saimme hyvää palautet-
ta uusilta matkailijoilta. Toivottavasti he 
tulevat myös ensi kesänä. 

Uudistusta tälle talvikaudelle on ollut 
jo se, että viikkoavaimen saa suoraan 
Kuninkaanlähteeltä. Ei tarvitse enää 
ajaa keskustaan. Ohjeet löytää Kunin-
kaanlähteen toimiston seinältä. Alueel-
le tulee uutena myös harvalautaliiteri, 
jonne saamme polttopuumme parem-
min säilöön. 

Suunnitteluvaiheessa on monitoimi-
areena, joka toteutunee lähitulevaisuu-
dessa. Näin aluettamme kehitetään ko-
ko ajan, jotta pystyisimme palvelemaan 
asiakkaitamme paremmin.

Olen vaimoni Sadun kanssa ollut tä-
män kevään ja kesän aikana Valko-Ve-
näjän ja Viron karavaanareiden treffeil-

Hyvät karavaanarit
lä, joissa olemme jakaneet esitteitä Ku-
ninkaanlähteestä. Tämän lehden sivuil-
la 22-23 on juttu, joka kertoo ysitiimistä.

Haluan lopuksi kiittää Tilla ja Janne 
Rosenbergia tästä kuluneesta kuudes-
ta vuodesta, jonka he ovat toimineet 
aluetoimikunnan vetäjinä ja nyt on ai-
ka vaihtaa kapulaa ja toivottaa tervetul-
leeksi uudet vetäjät Päivi ja Pasi Sillan-
pään. Lisäksi kiitän hallituksemme jä-
sentä Unto Koskista arvokkaasta työstä 
ja Kankaanpään paikallistuntemukses-
ta yhdistyksemme asioissa. Hänen tilal-
leen hallitukseen tulee Pasi Sillanpää.

Toivotan kaikille oikein hyvää joulua ja 
turvallista matkailuvuotta 2018

Jouko Lindfors
Puheenjohtaja 
86086

Kunkun tekijät toivottavat kaikille lukijoilleen ja sidosryhmilleen 

Rattoisaa ja Rauhallista Joulua 
   seka 

Onnellista Uutta Vuotta 2018 
..
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”T ästä erityisesti pidämme 
Kunkussa, siellä tapaa eri-
laisia ihmisiä ja uusia tutta-

vuuksia, uusia kävijöitä ja taas jo van-
hoja tuttuja”.

Näin avaavat haastattelun Päivi ja 
Pasi Sillanpää, Kuninkaanlähteen uusi 
aluetoimikunnan vetäjäpariskunta.

Sympaattiset karavaanarit ovat tut-
tuja monilla kotimaan caravan-alueilla, 
matkusteltu on vuosikausia Suomessa 
ja nähty kotimaata pitkin poikin perheen 
kolmen lapsen kanssa, harrastuksen 
alkaessa Pasin vanhempien toimesta. 
Nyt kolmen lapsenlapsen kanssa on 
sitten hienoa näyttää, miltä elämä vau-
nussa ja alueilla tuntuu.

Kankaanpääläiset ovat tuttuja Kunin-
kaanlähteen kävijöille. Pasi toimii ison 
konepajayksikön pintakäsittelylaitoksen 
päällikkönä ja Päivi perhehoitajana, he 
ovat tukevasti naimisissa ja 53 vuotiaat 
karavaanarit ovat aloittaneet vaunuilun 
1999, liittyessään yhdistykseemme.

”Olemme vierailleet Kunkulla alus-
ta alkaen, kuopuksemme Lassi oli alu-
eella 3 viikon ikäisenä, hänestä onkin 
tullut varsinainen karavaanari meidän 
perheessä”, sanoo Päivi. Pariskunnalle 
on ollut tärkeää, että lapset ja lapsen-
lapsetkin ovat viihtyneet siellä.”Kunkun 
väki on aina ottanut meidät hyvin vas-
taan”, lisää Päivi.

Altti ”Allu” Aronen ja Mauri Vuoren-
heimo ovat olleet pariskunnan myötä 
taipaleella pitkään.

”Jo alkukesästä meille ehdottivat 
mokomaa hommaa ja luulimme sitä vit-
siksi, Allu ja Mauri kuitenkin totesivat 
sen olevat antivitsi ja jatkoivat hiillos-
tamista ja tässä sitä nyt sitten ollaan”, 
kertoo Pasi.

Päivi ja Pasi Sillanpää sanovat ar-
vostavansa Tilla ja Janne Rosenbergin 
työtä paljon ja luottavansa heidän tu-
keensa jatkossa, ovathan he varsinai-
nen tukipylväs tulevassa toimessaan ja 
hieno keulakuva isäntätoiminnasta Ku-
ninkaanlähteellä.

”Isäntätoiminta Kunkulla on hyväl-
lä kantilla, vaikka turhan usein näkee 
isäntinä samoja naamoja”, sanoo Pasi. 

Pariskunta aikoo alkaa reippain ja 
avoimin mielin tehtäväänsä, vaikkakin 
kokevat sen haasteeksi.

Puheenjohtaja Jouko Lindfors ker-
too terveisiä pariskunnalle. Hän us-
koo alkavan yhteistyön olevan hedel-
mällistä ja innovoivaa, onhan alue-
toimikunnan vetäjäpariskunta uuden 
kynnyksellä ja toteuttavan omia aja-
tuksiaan toiminnassaan. Jouko sa-
nookin, ”Tilanteet muuttuvat, ajat ete-
nevät ja vastuuta otetaan. Nyt vastuu-
ta ottavat Sillanpäät, kiitos siitä, näy-
tetään porukalla yhteenkuuluvuutta ja 

sitä, että hommat hoituvat. Nyt on Sil-
lanpäiden aika.

Pariskunta lähettää terveisiä halli-
tuksen suuntaan, kertoen työskente-
lyn olleen mielestään hyvää ja asiallis-
ta, ”Panostus energian säästöön ja ra-
kennusten ylläpitoon on ollut valtavaa”, 
kertovat Päivi ja Pasi.

Tätä taustaa vasten he näkevät al-
kavan oman työnsä Kunkun hyväksi 
mielekkäänä ja haastavana, ja tarttu-
vat töihinsä mielellään. Sillanpäät ker-
tovat saaneensa toiveita jäsenistöltä 
mm. treffi en osalta ja isäntävuoroista 
ja toivovat jäsenistöltä joustoa isäntä-
vuoroissa ja ajattelevat niin, että myös 
emännät/isännät viettävät vapaata, 
nauttivat olostaan Kunkun komeissa 
maisemissa.

Päivi ja Pasi toivottavat Kunkun po-
rukoille hienoa talvea, kevättä ja kesää 
toteamalla ”Pyrimme hoitamaan asiat 
tasapuolisesti kaikkien jäsenten kes-
ken”, ja kertovat tulevasta kesästä sen, 
että heillä on pitkästä aikaa mahdolli-
suus olla vaunulla enemmän, joten toi-
mintaan jää myös aikaa.

Varsin positiiviset aluetoimikunnan 
vetäjät toteavat yhdessä ”Toivomme, 
että asiat sujuvat parhain päin ilman 
suurempia kommelluksia”.

Olli Jorva 

Päivi ja PasiPäivi ja Pasi,,

ALUETOIMIKUNNAN UUDET VETÄJÄT
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Tule tekemään
edulliset kaupat

Tehtaanmyymälästä.

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

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 laajemmankin

kestävät laajemmankin       vertailun!
       vertailun!

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

MYYMÄLÄ-
AUTO

02 578 9453
MUKKALAN KAUPPA

Hyvää Joulua 
Pajuniemen liha-auto

• 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 

 

takuuhuollot: 

Bosch Car Service

KANKAANPÄÄN 
AUTOMEKAANIKOT KY

Tampionkatu 16

38700 Kankaanpää
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T änä vuonna vuoden karavaana-
riksi SF-Caravan Satakunta va-
litsi Marjukka Niemisen, en tie-

dä onko toimittaja oikeilla jäljillä, mutta 
ajattelee niin, että oikeastaan yhdistyk-
semme halusi antaa huomionosoituk-
sen pariskunnalle! 

”Eero aina sanoi, et ei sitä tavalliset 
ihmiset saa”, näin kertoi Marjukka mi-
nulle edesmenneestä elämänkumppa-
nistaan haastatellessani häntä.

No, tavallisia ja tavallisia ihmisiä, Ka-
ravaanareita kaikki tyyni ja varsin taval-
lisia tallaajia olemme.

Haastattelijan mieleen tulee eräs 
tapaus Kunkulla viitisen vuotta sit-
ten. Olin isäntänä alueella ja tilasta oli 
puutetta, kalustoa kentällä oli paljon. 
Ajattelin siinä isäntätoimiston edessä 
ääneen olisiko sopivaa sijoittaa odot-
tava yhdistelmä paikalle, johon oli oi-
keastaan kielletty paikoittamasta. Eero 
Aaltonen kuuli ajatukseni ja loihe lau-
sumaan ”Olli, sinä olet isäntä ja teet 
oman ratkaisusi niistä mahdollisuuk-
sista, joita jäljellä on. En usko siitä ke-
nenkään hernettä nenäänsä vetävän”. 
Tyypillistä Eeroa!

Marjukka Nieminen on toisenlai-
nen karavaanari, hiljaisempi eikä niin-
kään itseään esiin tuova, mutta teho-
kas omalla vaatimattomalla tavallaan. 

Armoton puurtaja ja tinkimätön teki-
jä, ahertaja sekä vastuunkantaja vail-
la vertaa, oikeastaan tulisi käyttää il-
maisua korvaamaton tekijä, joita meil-
lä tavallisilla pulliaisilla tulee vielä ikä-
vä. Marjukka on ollut Kuninkaanlähteen 
päivissä tuttu näky siellä missä tekijä-
naisia on tarvittu, olipa se sitten mikä 
tahansa emäntien tehtävistä alueella.

Marjukka kertoo, että 20 vuotta ka-
ravaanarina on ollut hyvää aikaa hä-
nen elämässään, kertoo ikävöivänsä 
elämäänsä Kunkulla ja vaunulla, ker-

too kaipaavansa kavereitaan ja Ku-
ninkaanlähdettä. Mielessään ovat ajat 
tietysti kesäisin, mutta myös talvisin 
useina viikonloppuina vietettiin aikaa 
vaunulla. Marjukka Nieminen lähettää 
nuoremmille kunkkulaisille terveisiä ja 
toivoo osallistumaan isäntätoimintaan 
sekä kaikenlaiseen tekemiseen yhdis-
tyksessä.

Onnea Suomelle, joka täyttää 100 
vuotta, sanoo Marjukka lopuksi.

Olli Jorva

Vuoden 
karavaanarin 

ajatuksia

Kuvassa 
Marjukka 
oikealla.
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E
nsi vuoden FICC Rally järjes-
tetään Saksassa, pääkaupunki 
Berliinin lähellä olevassa Paaren 

im Glienissa 27.7.-4.8.2018. Tapahtu-
man sisäänajo alkaa perjantaina 27.7. 
kello 12, avajaiset lauantaina 28.7. kel-
lo 16 ja päättäjäiset seuraavana lauan-
taina 4.8. kello 16.

Rallyn yhteydessä tapahtuman jär-
jestäjä, Deutsche Camping Club juh-
lii ja juhlistaa 70-vuotista toimintaan-
sa. Klubi on perustettu Münchenissa 
22.9.1948.

Rally-paikkana on MAFZ, suuri mes-
su- ja vapaa-ajankeskus Paaren-Glie-
nin kylässä, Schönwalde-Glienin kun-
nassa, noin 35 kilometriä Berliinistä 
länteen. Alueelle on helppo ajaa moot-
toriteitä A24/E26/E55 pitkin, vaikka itse 
kylä ja seutu edustavatkin saksalaista 
kaunista maaseutua parhaimmillaan. 
Messualueella oleva Brandenburgin 
halli on rallyn pääpaikka, missä järjes-
tetään avajaiset, päättäjäiset ja kaikki il-
taohjelmat. Halliin sopii kerrallaan 3000 
ihmistä. Koko tapahtumaan odotetaan 
1 500 matkailuajoneuvoyksikköä. Ta-
pahtuman järjestäjä odottaa tavoitteen 
täyttyvän helposti.

Matkailuajoneuvolla tulijoille on va-
rattu 100m2 tontit. Jokaiselle paikalle 
on saatavissa 10 A valosähkö. Lisäksi 
alueella on runsaasti vesipisteitä ja jä-
tevesien tyhjennysmahdollisuus sekä 
harmaalle että ruskealle vedelle. Pai-
kalla on myös rally-ravintola.

Edulliset ja mielenkiintoiset retket
Rallyn päiväohjelmat painottuvat opas-
tettuihin retkiin, joita järjestetään päivit-
täin sunnuntaista perjantaihin Berliiniin, 
Potsdamiin, Dresdeniin, Leipzigiin ja 
Spreewaldiin. Retkien hinnat vaihtele-
vat 39 eurosta 48 euroon/henkilö. Kaik-
ki retket ovat opastettu kolmella kielel-
lä, saksaksi, englanniksi ja ranskaksi.

Omatoimisten matkaajien on helppo 
käydä päiväretkellä Berliinissä: järjestä-
jien nonstop-bussikuljetukset vievät lei-
riltä Nauenin rautatieasemalle, josta ju-
nia Berliiniin kulkee 20 minuutin välein. 
40 minuutissa ollaan jo Alexanderplat-
zilla valmiina perehtymään yhden maa-

87. FICC Rally kutsuu suomalaiset Berliiniin
ilman mielenkiintoisimman matkailukau-
pungin historiallisiin nähtävyyksiin ja ai-
nutlaatuiseen kulttuuritarjontaan!

Erikoisetuna DCC:n jäsenkortti
Deutsche Camping Club on neuvotel-
lut erikoisetuja Saksassa matkaaville, 
rallyyn osallistuville karavaanareille. Eri-
tyisesti ennen rallya suositellaan leiripai-
koiksi Knaus Camping Parkeja, joita on 
24 ympäri maata. Sopivan ajomatkan 
päässä leiripaikasta ovat mm. Hampu-
rin, Bremenin ja Leipzigin leirintäalueet. 
Berliinissä majapaikoiksi sopivat DCC:n 
Berliinin yhdistyksen leirintäalueet Berlin 
Gatow ja Kladow Berlin, joista saat tie-
toa sivulta www.dccberlin.de. Sivu on 
saksankielinen.

Erikoista Saksan rallyssa on, että jo-
kainen osallistuja saa DCC:n jäsenkor-
tin, joka toimii leirillä tunnisteena. Jä-
senkortti on voimassa rally-ajasta vuo-
den loppuun 2018 saakka, ja jokainen 
kortinhaltija voi käyttää kaikki DCC:n 
jäsenetuja hyväkseen matkansa aika-
na. Kortin voimassaolo päättyy auto-
maattisesti eikä sitä tarvitse erikseen 
irtisanoa.

Suomalainen leiripäällikkö
SF-Caravan ry:n johto odottaa, et-
tä Berliinin rally kiinnostaa erityises-
ti suomalaisia karavaanareita sopivan 
sijainnin, mielenkiintoisen tarjonnan ja 
monipuolisten matkailunähtävyyksien 
vuoksi. Saksan DCC:n puheenjohtaja 
Andreas Björn kävi esittelemässä ta-
pahtumaa heinäkuussa Pohjoismaisil-
la Karavaanipäivillä Kokemäellä, joten 
suomalaisvieraita odotetaan erityisesti.

Rohkaisemme kaikkia jäseniä ko-
koamaan omia pikkuryhmiä ja ajele-
maan esimerkiksi kolmen-neljän yksi-
kön ryhmissä paikalle. Ennen kaikkea 
toivomme, että monille ensikertalaisil-
le kynnys lähteä liikkeelle on mahdol-
lisimman matala, sanoo SF-Caravanin 
hallituksen Suomi-leirin päälliköksi ni-
meämä porilainen Timo Tarvainen.

Hinnat ja ilmoittautuminen
Leirimaksu, jolla saa majoittumisen 
omassa matkailuajoneuvossaan, alueen 

palvelut ja päivittäisen leirinohjelman, on 
140 euroa/henkilö. 12-17-vuotiaat mak-
savat 70 euroa/henkilö. Alle 12-vuotiailta 
lapsilta ei peritä leirimaksua. Sähkö ko-
ko leiriajalle maksaa 50 euroa/yksikkö. 
Järjestäjien kautta on saatavissa sekä 
hotellimajoitusta että valmiiksi kalustet-
tu matkailuauto. Vuokra koko leiriajalta 
kahdelta henkilöltä on 975 euroa.

Järjestäjä Deutsche Camping Club 
odottaa leirin tulevan täyteen. Suoma-
laisille on varattu 100 yksikön kiintiö, jo-
ta järjestäjät pitävät varattuna suoma-
laisille 15.1.2018 saakka. Kannattaa 
siis toimia pian ja varmistaa paikkansa! 

Ilmoittautumiset 87. FICC rallyyn 
voi kätevimmin tehdä liiton nettisivujen 
kautta osoitteessa www.karavaanarit.
fi /87-Ficc-rally Varauksen yhteydes-
sä voi maksaa sekä leirimaksun että 
varata ennakkoon kaikki haluamansa 
retket.

Ilmoittautua voi myös toimittamalla 
täytetyn ilmoittautumislomakkeen lii-
ton toimistoon.  Ilmoittautumisen jäl-
keen osallistumismaksut laskutetaan. 
Laskutuksesta peritään 10 euron las-
kutuslisä. Lomakkeita on saatavis-
sa mm. tapahtumaesitteessä, tulos-
tamalla lomake liiton tai tapahtuman 
nettisivuilta tai tilaamalla se liiton toi-
mistosta, puh. 03 615 3132/Anne Nie-
minen.

Huom! Rallyyn osallistujalla tulee 
olla kansainvälinen leirintäkortti (CCI= 
Camping Carnet International), jonka 
voi tilata karavaanarin verkkokaupas-
ta. Kortin numero kysytään ilmoittautu-
mislomakkeessa. 

Timo Piilonen
toiminnanjohtaja 
SF-Caravan ry
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SF-Caravan järjestää rallysta perusteellisen informaatiotilaisuuden Caravan Showssa, Turun Messu- ja kongressikes-
kuksessa lauantaina 13.1.2018 kello 14. Tilaisuudessa annetaan tietoa mm. reittivaihtoehdoista, leirin ohjelmasta ja 
olosuhteista sekä edullisista autolauttamahdollisuuksista.
Lisätietoja 87. FICC Rallysta: www.karavaanarit.fi , www.fi ccrallye2018.de, www.erlebnispark-paaren.de
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Mitä kaikkea 
Luontokapinetti on?
Ensisijassa se on tietysti luontonäyttely.
600 m2:n näyttelyhalliin on mahdutettu 
maailmankaikkeus. Kapinetin pihakalli-
olla on myös maailman synnystä tähän 
päivään yltävä geologinen aikapolku ja 
näkötorni.

Kurjenrahkan kansallispuisto ja Vaski-
järven luonnonpuisto sekä näitä polku-
verkostollaan yhdistävä Kuhankuonon 
retkeilyreitistö sijaitsevat aivan kapinetin 
naapurissa. Luontokapinetissa jaetaan 
keskitetysti tietoa alueen luontomatkailun 
mahdollisuuksista. 

Tarvitsipa retkeilijä sitten kanoottia, 
karttaa, opastusta tai saunaa retkipäivän 
päätteeksi, hänen kannattaa kysyä sitä 
Luontokapinetista.

Yläneen Luontokapinetti
Hovilanmäentie 2, 21900 Yläne
040 737 3243 tai 040 721 9689
www.luontokapinetti.fi 
Av. talviaikaan su 11-15, 
kesä aikaan ks. www.luontokapinetti.fi 
Tai sopimuksen mukaan.LUONTOKAPINETTI

luontonäyttely, johon on mahdutettu maailmankaikkeus

M ikä se on se luonto siinä kapi-
netissa? No sehän on tieten-
kin metsä. Ja on se järvikin. 

Meri se vasta on tosi luontoa ja tuntu-
rit. Vuorella ihminen on yksin ja lähel-
lä luontoa. Entäpä Sahara ja eteläna-

pamanner ja pihakaivon pohjavesi? Ja 
kynsien kasvu ja New York ja lehmä. 
Kaikki on luontoa vai onko, ja mitä siitä 
sitten pitäisi ajatella? Yhtä oikeaa vas-
tausta ei ole. Luontoa ei ole vain se, 
mikä juoksee, hyppii ja puree. Luontoa 

on myös ne lukemattomat vuorovaiku-
tussuhteet elävien välillä ja niiden elo-
ton ympäristö alhaalta maaperästä ylös 
avaruuteen asti. Luonto on sotku, vai-
kea ja vaarallinen, mutta myös loput-
toman ilon lähde, harmonian ja hyvin-
voinnin tyyssija. Kaikesta siitä kertoo 
Luontokapinetti.

Kuka sen teki?
Meillä ihmisillä on harvoin aikaa ja 
osaamista istua riittävän kauan riittä-
vän hiljaa ja oikeassa paikassa näh-
däksemme sitä porukkaa, joka kipit-
tää neljällä jalallaan karkuun jo kaukaa 
edeltämme. Puhumattakaan, että näki-
simme niitä, jotka siivillään lennähtävät 
sivuun koskaan näyttäytymättä meille 
arkisissa puuhissaan. Meidän on opit-
tava lukemaan merkkejä, jos haluam-
me ymmärtää enemmän maailmasta. 
Kaikki ne metsän ja muun luonnon pii-
leskelijät syövät, saalistavat, ulostavat 
tai kuljeskelevat muuten vaan ympäriin-
sä. Ja jättävät jälkiä tulkittavaksi sille, 
joka niitä näkee. Jos et vielä näe, niin 
Luontokapinetista saat silmälasit.

Ka
ra

va
an

ar
in

 k
äy

nt
ik

oh
de

10



pelkkää jäätä. Tai jos sitä aurinkoa on 
ihan ylenpalttisesti, kärähtää mangokin 
karrelle samalla, kun kasvillisuuden al-
ta paljastuva hiekka aavikoittaa seudun 
kokonaan. Ilmasto, se on kaiken taka-
na, puhuttiinpa sitten koko maapallon 
mittakaavan muutoksista tai kotipuutar-
han kasvivalikoimasta. Luontokapinetin 
multimedioissa yhdistetään suurilmas-

Miten taas voi olla syksy?
Taivaalliset reunaehdot määrittävät 
meille maapallon eläjille olemisen rajat. 
Jos ei aurinko paista, niin se on sitten 
siinä. Vesi ei haihdu, maa on märkää ja 
kylmää, eikä päärynäpuu tuota satoa. 
Ja lopulta alkaa taas SE. Se pitkä syk-
sy ennen pitkää talvea. 80 000 vuotta 

tolliset avaruuden prosessit pienen ih-
misen arkimittakaavaan ymmärrettä-
västi ja tavalla, joka rauhoittaa antamal-
la asioille perspektiiviä ja mittakaavaa, 
mutta toisaalta taas lisää tuskaa, niin 
kuin tiedon tuleekin tehdä.

Kuka tietää kaikesta tästä? 
Luontokapinetin luontonäyttely tie-
tää. Järkevästi ja jäsennellysti. Suu-
rina, maailmoja syleilevinä tietokoko-
naisuuksina tai pienen pieninä kou-
riin tuntuvina yksityiskohtina. Pitkälle 
edennyt harrastaja löytää Luontoka-
pinetin näyttelyn yksityiskohtiin up-
poutumalla aina uutta opittavaa, mut-
ta yhtä hyvin siellä voi viihtyä pitkään 
vain ihastellen näyttelyn visuaalises-
ti kauniita yksityiskohtia. Koululaisille, 
luokka-asteesta riippumatta, näyttely 
tarjoaa mahdollisuuden syventää ja 
konkretisoida tunnilla opittuja asioita. 
Oppaan johdolla näyttelykokemus sy-
venee kokonaiseksi korkokengillä kul-
jettavaksi luontoretkeksi ilman hyttysiä 
ja räntäsadetta. Jotka nekin näyttely-
käynnin jälkeen kukaties tuntuvat jo-
tenkin – luonnollisilta.

Lähde : 
Yläneen Luontokapinetti, Mika Lehto Ka
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P ääasiassa työskentelen LVI-
eristys yrityksessä, josta omis-
tan puolet. Työtäni on pääasias-

sa urakanlaskenta ja muu toimistotyö. 
Aloitimme 2016 keväällä myös matkai-
luauton vuokraustoiminnan ja tämän 
kesän päätteeksi meillä oli kahdeksan 
matkailuautoa vuokrattavana. Toiminta 
on laajentumassa myös Helsingin seu-
dulle ja autojen määrä tuleekin lisään-
tymään.

Videokuvaus on aina kiehtonut mi-
nua. Lapsena meillä oli kotona video-
kamera, jolla teimme videoita veljeni ja 
serkkuni kanssa ja joitakin niistä on säi-
lynyt tallessa vielä näihin päiviin asti. 
Kuvausharrastus jäi kuitenkin vuosiksi, 
mutta ei koskaan täysin poistunut mie-
lestä. Jossakin vaiheessa ostin halvan 
mini dv -kameran, mutta en oikein kek-
sinyt mitään järkevää kuvattavaa vuo-
siin. Nykyään taas keksisi vaikka kuin-
ka, mutta aikaa on niin rajallisesti, että 
vain osan voi toteuttaa.

Amerikan matkalla
Sitten tuli vuosi 2015 ja meillä oli Ameri-
kan matka edessä. Olin ennakkoon kat-
sellut Youtubesta ”Traveling Robertin” 
matkavideoita Yhdysvalloista ja ajatus 
vastaavista videoista alkoi kyteä. Rober-
tin videot toimivat hyvänä esimerkkeinä, 
joiden avulla pääsi helposti alkuun.

Amerikan matka koitti ja kuvasin mat-
kaa pienellä videokameralla, GoProlla, 
Phantom 2 -kuvauskopterilla sekä Ni-
kon d3300 -järjestelmäkameralla. Ikä-
vä kyllä ymmärtämättömyyttäni kuvasin 

melko paljon nimenomaan tuolla huo-
nolla videokame ralla ja kuvanlaatu jäi 
siten melko heikoksi. Minulla ei myös-
kään ollut käytössä ulkoista mikrofonia, 
joten ääneenkin jäi toivomisen varaa. 
Koska harrastus oli niin aluillaan, unoh-
tui monia asioita ja paikkoja kuvata ko-
konaan. Esimerkiksi eräänä päivänä 
seikkailimme puhelinverkon ulkopuolella 
Nevadan erämaassa etsimässä 
ystäväperhettä, joka meidän oli tarkoitus 
tavata. Pienen sekaannuksen vuoksi 
etsimme toisiamme eri paikoista ja me 
ajauduttiin äärimmäisen pienelle tielle, 
joka ei todellakaan ollut matkailuautolle 
sopiva. Epätoivo alkoi jo saada otteen 
kunnes viimein kaukana alkoi näkyä 
valkoinen matkailuauto. Jälkeenpäin 
olen harmitellut monet kerrat sitä, ett-
en muistanut kuvata ensimmäistäkään 
otosta koko usean tunnin seikkailusta. 
Muilta osin sain melko hyvin taltioitua 
meidän kuukauden matkailuautoilun Yh-
dysvalloissa. 

Matkailuautolla Euroopassa
Seuraavana kesänä oli vuorossa ”Mat-
kailuautolla Euroopassa” -videosarja ja 
se kuvattiin pääasiassa Nikon D3300 
-järjestelmäkameralla. Ilmakuvaukseen 
oli hankittu uusi DJI Phantom 4 -kuvaus-
kopteri ja ääneenkin tuli parannusta ul-
koisen mikrofonin myötä. Nikon D3300 
olikin oikeastaan tässä vaiheessa pul-
lonkaulana huonon focus-ominaisuuten-
sa vuoksi ja monta otosta meni pilalle, 
koska focus ei ollut kohdallaan. Sarjasta 
tuli kuitenkin varsin kohtuullinen koko-

naisuus ja hieman pientä tuloakin sar-
jan avulla saatiin, kun Helsinki Caravan 
alkoi julkaisemaan sarjaa omalla Face-
book-sivullaan. Tässä vaiheessa sisältö 
alkoi mietityttää enemmän ja se onkin 
oikeastaan videoiden teon suurin haas-
te. Kuinka pystyä tekemään videoita, 
joita täysin ulkopuolinen henkilö jaksaa 
katsoa, kun tarjolla on niin paljon kaik-
kea muutakin katsottavaa? 

Hiljalleen ymmärrys asioista on lisään-
tynyt sekä tekniseltä että sisällölliseltä 
osin ja samalla on huomannut, että pa-
remmat videot alkaisivat vaatia jo oikeasti 
suunnittelua. Pitäisi miettiä ennalta mikä 
on se jokaisen videon kiinnostava ”juttu”. 
Lisäksi pitäisi suunnitella kuvakulmia ja 
selostuksia tarkemmin, joten yhdistämi-
nen lomailuun saattaisi olla jo vaikeaa. 

Kunkulla kuvaamassa
Sain vuoden vaihteessa kyselyn Kunin-
kaanlähteen Sami Siltaselta, että olisiko 
kiinnostunut tulemaan vierailulle ja sa-
malla kuvaamaan videon Kuninkaan-
lähteeltä. Olin erittäin kiinnostunut pro-
jektista, joten asia lähti etenemään. Tou-
kokuun loppupuolella pääsimme vihdoin 
suuntaamaan kohti Kuninkaanlähdettä. 
Palvelu oli oikein hyvää ja leirintäalue 
kokonaisuudessaan oli erittäin positiivi-
nen kokemus. Tekemistä riitti ja paikat 
olivat siistissä kunnossa, joten ei ollut ol-
lenkaan vaikeaa tehdä alueesta videota. 
Kaikki mitä videolla sanottiin, oli oikeasti 
omaa rehellistä kokemusta alueesta, ei-
kä ylisanoja tarvittu. Ennakkoon hieman 
jännitti, että entä jos videosta ei tulekaan 

Videokuvaus kiehtoo 
Petteri Vähäkangasta
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hyvä, mutta siinä kuvatessa ja touhutes-
sa tämä murhe unohtui. Kuvaukset teh-
tiin pääasiassa Canon 80D -järjestelmä-
kameralla ja ilmakuvaus DJI Phantom 
-kuvauskopterilla. Video piti saada val-
miiksi melko nopealla aikataululla sillä 
meidän toinen Amerikan matka oli edes-
sä kesäkuun alussa ja video Kuninkaan-
lähteeltä olisi saatava nähtäville ennen 
kesäsesongin alkua. Sainkin tehtyä vi-
deon melko pitkälle jo paikan päällä vii-
meisenä päivänä ja pääsimme pienellä 
porukalla katsomaan raakiletta. Video 
tuli valmiiksi ajallaan ja se keräsi katson-
toja varsin hyvin.

Amerikka kutsuu jälleen
Tämän projektin jälkeen olikin aika kään-
tää katseet kohti Amerikkaa ja sen reis-
sun kuvaamista. Kova halu oli tietenkin 
saada aikaiseksi entistä parempia vide-
oita ja matkan kohdalla yritettiinkin löy-
tää sopivaa balanssia lomailun ja kuvai-
lun väliltä. Vaimokin oli jo ehtinyt tottua 
kameraan, eikä enää vierastanut kuvas-
sa olemista, mikä tietysti paransi videoi-
den kannalta tilannetta huomattavasti. 

Aiemmista matkavideoista poiketen tällä 
kertaa GoProta ei tuulilasissa ollut, vaan 
matkan tekoa kuvattiin lähes pelkäs-
tään järjestelmäkameralla. Uutena han-
kintana oli myös gimbal, joka vakauttaa 
kuvaa pitämällä kameran kokoajan sa-
massa asennossa vaikka käsi heiluisi. 
Tätä ei tosin kokonsa ja painonsa vuoksi 
voinut ihan jatkuvasti käyttää. Amerikan 
videoilla oli myös ajatuksena saada ku-
vattua enemmän niitä ”arjen” touhuja ei-
kä vain maisemia ja nähtävyyksiä. Vielä 
ei tarkemmin pysty sanomaan kuinka tä-
mä onnistui, sillä valmiina on vain muu-
tama jakso. Sarja olisi tarkoitus aloittaa 
loka-marraskuun vaihteessa ja julkais-
ta jaksoja viikoittain. Jaksoja tulee ole-
maan arviolta 10-20.

Amerikan matkan jälkeen olen käy-
nyt kuvaamassa Dusseldorfi n caravan-
messuilla ja yksi video sieltä päätyikin Il-
talehteen. Kyseinen video oli 1,1 miljoo-
naa maksavasta matkailuautosta.
http://www.iltalehti.fi /
iltvautot/201709020083925_v1.shtml

Petteri Vähäkangas

Petteri Vähäkangas kuvasi ja suunnitteli 
paljon katsojia keränneen videon 
”Miniloma Kuninkaanlähteellä”.

www.youtube.com/ user/petteri81
www.petterivahakangas.com/
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Tervetuloa Postelliin!

Meiltä saat:
- aamulla paistetut 
 pullat ja munkit
- muut suolaiset ja 
 makeat leivonnaiset
- ruokaisat salaatit ja maukkaat munakkaat
-  tuoreet leivät, sämpylät ja pikkuleivät
-  tilauksesta leivonnaisia arkeen ja juhlaan
-  kylmät virvokkeet aurinkoterassilla,   
 myös A-oikeudet

Herkkuja hetkeen!

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

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

Alppi
RAUTA
ALPPI

TERVETULOA
OSTOKSILLE! 

MEILLÄ PALVELLAAN!

Keskuskatu 59
Kankaanpää

02 572 3800

Onko Heinolassa Siltasaaressa maailman pienin kirjasto? 
Lisää infoa: http://artos.pp.fi /heinola-seura/galleria/
siltasaari_juttu.htm

SEMMOISET PIÄNET HETKET

Mää kattosinko sää nukkusit.
Sää olit kauhian kaunis, vaik sun suus oliki 

hassuste auki
ja kuolaaki piäni pläntti tyynyl.

Mää kattosinko sää nukkusit.
Sää olit mul tärkiä ja mää sanoinki sen

iha hiljaa, ekkä sää sitä kuullu, ko sää kerran nukkusit.

Mää kattosinko sää nukkusit.
Mää tulin ihan liki ja sun väkevä henkitykses sai mut
ajattelemaa aamukaffet ja kompostin tyhjentämist.

Laulaja Kyösti Mäkimattila 
Yösydänhetkiä 

Kustannusosakeyhtiö Otava

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

STOCKMAKE T:MI
AUTOT HUOLLOT VARAOSAT RENKAAT
TIILIKATU 2 38700 KANKAANPÄÄ
PUH 0400-320432

Raha virtaa
Leirintämatkailijoiden rahankäyttö ja palveluiden 
hyödyntäminen vierailupaikkakunnalla on lisään-
tynyt. Suomen Leirintäalueyhdistys ja SF-Caravan 
ovat teettäneet seurantatutkimuksen leirintämatkai-
lualan rahavirroista, rakenteesta sekä tulo- ja työlli-
syysvaikutuksista.

Leirintämatkailun liikevaihto vuonna 2017 oli 198 
miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut 0,2 % vuo-
desta 2015.

Leirintäalueella majoittuva seurue käyttää ra-
haa vierailupaikkakunnallaan joka päivä keskimää-
rin 235 euroa (4,4 % enemmän kuin vuonna 2015). 
Henkilöä kohden rahaa kuluu 95,60 euroa (+ 6,2 %). 
Valtaosa leirintämatkailijoiden rahankäytöstä koh-
distuu leirintäalueen ulkopuolelle. Suurimpia hyöty-
jiä ovat elintarvikekauppa, kahvilat ja ravintolat, viih-
de- ja virkistyspalvelut, huoltamokauppa ja erikoista-
varakauppa.

Tyypillisin leirintämatkailija yöpyy matkailuautos-
sa tai -vaunussa, viettää leirintämatkoillaan 9 vuo-
rokautta vuodessa ja ajaa niiden aikana Suomessa 
keskimäärin 3 771 kilometriä. Leirintämatkailun har-
rastajat ovat sitoutuneita harrastukseensa, sillä jopa 
97 % tutkimukseen vastanneista aikoo tehdä uuden 
leirintämatkan 2018.

Lähde: SF-Caravan ryn ry

Kolome mahollisuutta
Ensimmäene
Aluveella jatketaa isäntähommia kute tähännii suakka, 
el tehhää vua velevotteet ja ruvetaa sitte lonkan vet-
too, katellaa ko jokune perhe paenaa hommia niska 
limassa, suomeks sanottuna töetä ilema vuoroo.

Mitteekä tuosta sitte seuroo, seuroo semmosta, jot-
ta vassyyvät mokomat ja aekasa pahkuttuaa hyppee-
vät sivvuun huiloomaan.  Pittää tuas ruveta ettimää 
tuoreita tekijöitä ja männöö entistä vaekeemmaks ko-
ko aluveen hoeto.

Toene
Ruvetaa hommoomaa tekijöetä eoroila, maksetaa si-
lekkoo rahhoo heile, ko halluuvat tehä näetä aluveen 
töetä, sillähä siitä onkelmasta piästään.

Mitteekä tuosta sitte seuroo, seuroo semmosta, 
jotta yhityksee tarvitaa lissee rahhoo ja sitte seoroo 
semmosta, jotta piäsymaksuva pittää nostoo ja siitä 
tuas semmosta, jotta ko hinnat nousoo ni asijakkaat 
vähenöö.

Semmostakkii seuroo, jotta paekat ei pysy ordnin-
gissaan, huussit o likasii ja aluve näättää miltä näättää.

Kolomas
Aluveella jatketaa isäntähommia kute tähännii suakka, 
tehhää velevotteet ja sitte ei ruvettakkaa lonkan vet-
too. Ruvetaa innola tekemää suvi-isäntähommia, vara-
taa topakasti isäntätuureja, jokkaene mahollisuuksien-
sa mukkaa.  

Mitteekä tuosta sitte seuroo, seuroo semmosta, jot-
ta aluveela on puhasta ja kaanista kute ennennii, asi-
jakkaeta tulloo ja yhistyksellä o kelepo olo.  Semmos-
takkii seuroo, jotta uus aluvetoemikuntakii  paenaa in-
nossaan hommia ja puhheenhoetajan mahahuava pa-
ranoo iha itestää + kaek muuttii voevat paremmi.

Tehhääkö kolomannen mallin mukkaa!

Puavo Savommualta
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Kaikki treffi t luettavissa https://www.sfcsatakunta.fi /kalenteri

Alkuvuoden 2018 treffit

Kunkun vuosi

29.12–1.1.2018 UUDEN VUODEN 
TREFFIT. Vuosi vaihtuu Kuninkaan-
lähteellä. Tavanomaiset ilotulituk-
set ym. ovat  etenkin ohjelmassa 
mukana. Treffi  maksu 75 €/vaunu-
kunta.

13.1.2018 LINJA-AUTORETKI 
CARAVAN 2018 MESSUILLE TUR-
KUUN. Linja-autokuljetus lähtee 
Kuninkaanlähteeltä klo 8.00 ja ajaa 
Porin kau  a. Paikkoja 50:lle ensin 
paikan varanneelle. Bussimatkan 
hinta on 15 €/henkilö, maksetaan 
vara  aessa. Ilmoi  autuminen Ku-
ninkaanlähteelle.

16.2–4.3.2018 HIIHTOLOMA KU-
NINKAANLÄHTEELLÄ. Perinteiset 
hiihtolomaviikot. Vuorokausimak-
sut Kuninkaanlähteen hinnaston 
mukaan.

7.4.2018 YHDISTYKSEN KEVÄT-
KOKOUS Kuninkaanlähteellä  klo 
13.00. Kirjaaminen alkaa klo 12.30. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyk-
sen sääntöjen 4 §:n mukaiset ke-
vätkokoukselle kuuluvat asiat. Ko-
kouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen muutos. Kokous vain 
yhdistyksen jäsenille, jäsenkor    
mukaan. 

20.–22.4.2018 KUNINKAANLÄH-
TEEN KEVÄTTALKOOT aluetoimi-
kunnan johdolla. Alue laitetaan 
kesäkuntoon. Ei aluemaksua. 

27.4.–1.5.2018 VAPPUTREFFIT 
Kuninkaanlähteellä. Treffi  maksu 
100 €/vaunukunta. 

25.-27.5.2018 LASTEN TREFFIT. 
Treffi  maksu 60€/vaunukunta. 

21.–24.6.2018 JUHANNUS KUNIN-
KAANLÄHTEELLÄ. Treffi  maksu 80 €/
vaunukunta.

Hiihtoloma 
16.2–4.3.2018

Vappuhulabaloot
27.4.–1.5.2018 

Lastentreffit
25.-27.5.2018

Treffi poimintoja

16



Kausihinnasto

Kunkun vuosi

KUNINKAANLÄHTEEN TALVIKAUSI 1.1.–1.5. ja  10.9.–31.12.2018

Vuorokausi: SFC . . . . . . . . . .18 € +7 € sähkö/vrk tai mittarilla 0,30 €/kWh
Vuorokausi ei jäsenet  . . . . . .25 € +7 € sähkö/vrk tai mittarilla 0,30 €/kWh
Vuosipaikka . . . . . . . . . . . . . .600 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Talvipaikka . . . . . . . . . . . . . . . 11.9.2017.-2.5.2018      300 € + 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.

KUNINKAANLÄHTEEN KESÄKAUSI 2.5.–9.9.2018

Vuorokausi: SFC . . . . . . . . . . . . 20 € +3 € sähkö /vrk tai mittarilla 0,30 €/kWh
Vuorokausi ei jäsenet: . . . . . . . . 30 € +3 € sähkö /vrk tai mittarilla 0,30 €/kWh
Kesäpaikka  2.5.-9.9.2018 . . . . . 350 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Kahden kuukauden paikka  . . . . 290 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Seisontamaksu: . . . . . . . . . . . . . 3 € /vrk

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

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

Kesätanssit ja karaoke kuuluvat 
vrk-hintaan, sesonkina järjestettävät 
treffi t eivät kuulu vrk-hintaan, ilmoit-
taudu niihin erikseen toimistolla.

Kesäisin ohjelmaa koko perheelle, 
kioski ja kahvio avoinna, väline-
vuokrausta, suoramyyntiä, kaasu-
myynti jne., tennis, minigolf, pingis, 
frisbee, yms. 

Kausipaikkalaisten isäntävelvoite: 
jokaisesta autosta/vaunusta vel-
voite 2 vrk ja kaksi henkilöä tai yksi 
henkilö 4 vrk, katsomallaan ajalla, 
ei erillistä korvausta.

Uimaliput vieraille aik. 5€, 7-16 v 
3€, alle 7 v aikuisten seurassa 
ilmaiseksi. Allasalueella ei uinnin-
valvojaa. 

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

         Vasta oltiin kolme päivää 
       Kunkussa ja koko perhe tykkäsi 
paikasta. Lapset luonnollisesti viihtyy 
uimassa ja hyvällä leikkikentällä. 
Aikuisten mieleen oli saunojen 
aukioloajat ja hyvät lenkkeilymaastot. 
Palvelut on myös mallikkaat. Rankka-
simme tämän ehkä parhaaksi alueek-
si missä olemme tähän mennessä 
käyneet. Pari aluetta pääsee hyvin 
lähelle omissa arvostuksissamme.”

,,
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Lämmitys

Danfoss
PATTERIVENTTIILI 
3/8 suora RA-N

17,-
4035102

Danfoss
PATTERIVENTTIILI 
1/2 suora RA-N

19,-
4035104

Danfoss
PATTERITERMOSTAATTI 
RA 2970 5–21°

22,-
4035250(Tarjous voimassa kun ostat venttiilit, anturin ja asennuksen hanakoilta)

-40 €

Vaihdata Hanakoilla kaikki 
kotisi termostaatit (6-8 venttiiliä 
ja anturia) ja saat asennuksesta 
40 € alennuksen.

Lämmitys

Danfoss
PATTERIVENTTIILI
3/8 suora RA-N

4035102

Danfoss
PATTERIVENTTIILI
1/2 suora RA-N

4035104

Danfoss
PATTERITERMOSTAATTI 
RA 2970 5–21°

4035250(Tarjous voimassa kun ostat venttiilit, anturin ja asennuksen hanakoilta)

Vaihdata Hanakoilla kaikki
kotisi termostaatit (6-8 venttiiliä 
ja anturia) ja saat asennuksesta
40 € alennuksen.

avoinna ma-pe klo 9-17 avoinna ma-pe klo 9-17

18,-

23,-

17,-

Meiltä kaikki, mitä
apteekista tarvitset.

puh. (03) 347 3800
Lielahden Prisma, Tampere

www.lielahdenapteekki.fi

Lielahden

APTEEKKI
MA–PE 9–20
LA 9–17, SU 12–16
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Kolme kysymystä Vastaamassa: 
Kyösti Laitinen Tampereelta.

MITÄ KUULUU APTEEKKARIN PÄI-
VÄÄN?
- Apteekkarin tärkein tehtävä on var-
mistaa, että palvelu toimii sujuvasti ja 
työntekijöillä on tarpeelliset välineet 
työssänsä.  Aloitan työpäivän katsomal-
la päivän postin ja maksamalla päivän 
laskut.  Proviisorien kanssa käyn läpi 
työtehtävien  vaatimia toimenpiteitä, li-
säksi olen tarvittaessa avuksi reseptitoi-
mituksissa.

TAPPARA VAI ILVES?
- Tappara tietysti.  Jo vuodesta 1979, 
jolloin tulin työn perässä Tampereelle.

MIKKELI – MILLAISIA AJATUKSIA?
- Mikkeli on synnyin kaupunkini.  Vireä 
keskittymä etelä-Savossa, jonne ympä-

ristöpaikkakuntien asukkaat tulevat 
asioillensa.  Keskuspaikkana on tori.
 
MOTTONI ON
- Teet mitä tahansa, niin pyri teke-
mään se mahdollisimman hyvin.

MILLOIN NAUROIT VIIMEIKSI?
- Nauroin viimeiksi eilen koiramme 
tempulle.

MILLOIN ITKIT VIIMEIKSI?
- Itkin viimeiksi 3 viikkoa sitten tutun 
hautajaisissa.

MOKA, JOKA OPETTI ENITEN?
- Kaikki mokat opettavat, ei muistu 
mieleen erityistä.

HALUAISIN OPPIA VIELÄ
- Haluaisin oppia vielä lentämään.  
Taitaa ikää kuitenkin olla liikaa siihen.

Ajaa nykyisin ”lakaisee lakaisee” -konetta, tehnyt 
pitkän työn Kunkun hyväksi, ollut ja on edelleen 
mukana monessa, on aina positiivinen ja pidetty, 
tietää paljon ja osaa vieläkin enemmän, luotettu 
ystävä ja varsinainen Kaikkien Kaveri.

Kiitos Altti Allu Aroselle!

Arjen Sankari
Ajaa nykyisin ”lakaisee lakaisee” -konetta, tehnyt
pitkän työn Kunkun hyväksi, ollut ja on edelleen 
mukana monessa, on aina positiivinen ja pidetty, 
tietää paljon ja osaa vieläkin enemmän, luotettu 
ystävä ja varsinainen Kaikkien Kaveri.

Kiitos Altti Allu Aroselle!

Arjen Sankari

Tuula ja Kyösti Kunkulla.

Vartin pohdin miksi porttia vahdin

YLÖSKIRJAUS NO 15/2017
Portin vahtija kirjaa havaintoihinsa uuden aluetoimi-
kunnan vetäjä-pariskunnan, Päivi ja Pasi Sillanpää 
aloittavat Kunkun pääisännöinnin ja kaikenlaisen huo-
lehtimisen asioista Kunkulla vuoden vaihtuessa uu-
teen.  

Vahtija toivottaa Päiville ja Pasille iloisia työpäiviä ja 
toivoo jäsenistöltä runsasta osallistumista isännöintiin, 
niin mainiolla Kuninkaanlähteellämme.

YLÖSKIRJAUS NO 16/2017
Petteri Vähäkankaan video Miniloma Kuninkaanläh-
teellä oli kerännyt tätä kirjoitettaessa jo liki 3400 kat-
selukertaa ja lisää kertyy, hyvää markkinointityötä siis 
tehty!

YLÖSKIRJAUS NO 17/2017
Uusi puuliiteri tilattu, lienee keväällä jo puita suojaa-
massa.
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Neste Kankaanpää
Reijo Hietanen, Keskuskatu 2
puh. 02-5721 598
ark. 6.30-21, la 8-21, su 9-21

Palveluksessasi täyden palvelun liikenneasema

Miestä ja härkää
”Sanasta miestä, sarvesta härkää”, ajattelee Kunkku-Ukko. 
Tuo vanha suomalainen sananlasku on hyvä ohje moneen 
”tautiin”, moneen tilanteeseen ja moniin yhteyksiin, niin tä-
hänkin, fundeeraa Ukko ajateltavan ainakin Äijäaseman pa-
keilla ja jos kohta ainakin tulevana suvena, jolloin aseman 
puiset penkit eivät vaadi perseenalustaa istujaltaan.

Tauti tai tilanne, yhteys tai johtajuus tuli Ukon mieleen 
päivätorkuilla loikoillessaan Akkansa patistellessa päiväkaf-
felle ”Jokos tuli valmista ” -sanomallaan, kiepaisten kaffe-
pannun nenän edestä niin, että kaffetuoksun jana pomp-
puutti pystyyn ja pöydän ääreen. 

Lukitaan sitten tämä johtajuus.

Ihan kohtsilleen pääfi rmamme saa uuden fi rmanhoitajan, 
puheenpitäjän ja keulakuvan, kertomaan tärkeitä asioi-
ta, vetelemään suuria suuntaviivoja ja näyttämään minne 
meidän pitäisi mennä. Kunkku-Ukko on tavannut uuden 
päällikön ja tykkäsi meiningeistään, aikookin suositella Äi-

jäasemalle, että otetaan vain porukoihin, reilu ja tavallisen 
tuntuinen herrasmies näytti olevan, vaikka konsultti onkin 
ja assuki Turus.

Kunkku-Ukko tapasi myös väistyvän dirikan, lappenran-
talaisen ja lupsakan pyknikkotyyppisen seuramiehen, työs-
kenteli kanssaan vajaan pariviikkoisen ja totesi myös hä-
nessä olevan ainesta Äijäaseman vakiokalustoon, jahka 
taas Kunkulle automobiilinsa parkkeeraa.

Kunkku-Ukko ajattelee niin, että uusi aikakausi aikakaut-
ta ja ominaisuudet sinällään, mutta johtajuus, mikä tässä 

lukittiin, on herroille sama. Vain toi-
mintatapa ja -tyyli vaihtuvat. Sekä 
väistyvä että uusi uskoakseni tarttu-
vat härkää sarvista ja ottavat sanas-
ta miestä, tekevät sen mitä tehtävis-
sä tässä puulaakissa on ja johtavat 
joukkojaan edestä, liput liehuen.

Kunkku-Ukko

K-RAUTA KANKAANPÄÄ
Rautatienkatu 4, Kankaanpää
puh. 02-572 900
Palvelemme: ma-pe 8-18, la 9-14 www.k-rauta.fi www.lantmannenagro.fi

Konevuokraamo 

IsoVuori Oy
Kankaanpää, p. 040 154 4004
Meiltä henkilönostimet töihin!

20



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

puh. 0400 594 684
Heikkilän  e 14, 29600 Noormarkku

. ROSENBERG
Autokorjaamo

* Huollot * Korjaukset
* Pakokaasumi  aukset bensa/diesel

* Vikakoodin luku / OBD

www.sfcsatakunta.fi 
AVOINNA 10-18, LA 10-16

Palaute
Kunkku-uutiset on SF-Caravan Satakunta ry:n 
n. 2100 jäsenen jäsen- ja tiedotuslehti, jonka pai-
nosmäärä on 2700 kpl. Jakelu jäsenille ja sidos-
ryhmille. Lehteen voit lähettää palautetta tai ottaa 
yhteyttä seuraavasti :

olli.jorva@gmail.com
tai 040-7356813
www.sfcsatakunta.fi /palaute
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S uunnittelimme vaimoni Sadun 
kanssa lähtöä pitkälle kuukau-
den kesälomamatkalle Euroop-

paan kesälle 2015, kohteena Kroatian 
FICC-leiri.

Laitoimme silloin etuteltan puhei-
siin nettiin asiasta kyselyn, että olisi-
ko matkakumppaneita tulossa samaan 
suuntaan.

Sieltä oli Alpo ja Lea Pohjalainen 
Eurasta lukenut asiasta ja ottivat mei-
hin yhteyttä. Tilla, Janne ja heidän ty-
tär Tiia Rosenberg olivat myös alusta-
vasti kiinnostuneita Kroatian FICCistä. 
Samaan aikaan Liedosta Pertti ja Raija 
Laine miettivät samansuuntaista mat-
kaa Caravan-messuilla Turussa ja siel-
lä me kohdattiin Laineet ekan kerran. 
Näillä neljällä karavaanariporukalla oli 

sama tavoite 2015 Kroatiaan ja näin oli 
Ysitiimin ensi tahdit lyöty.

Kokoonnuimme ensin meille kotiin 
ja koska kaikkien kemiat tuntui toimi-
van, niin aloimme toden teolla suun-
nittelemaan ensimmäistä yhteistä 
matkaamme. Kokoonnuimme sen jäl-
keen Kunkulle pohtimaan aikataulua ja 
matkamme kohteita ja tietenkin tärke-
ää asiaa, mikä nimeksi ryhmällemme, 
se tuntuikin olevan vaikein asia. Sekin 
selvisi kun joku huomasi, että meitä on 
9 henkilöä, eikös se ole silloin Ysitiimi 
ja näin sai ryhmä nimensä. Tiimimme 
syntyi 6.4 2015.

Oli aika arveluttavaa lähteä kuukau-
deksi ”kimppaan”, neljä lähes tuntema-
tonta perhettä (tosin Tilla, Janne, Tiia, 
Jokke ja Satu oli tuttuja ennestään). 

Yllätykseksi kuitenkin kaikki meni upe-
asti ja yhteistä matkaa mentiin kuukau-
si kesällä 2015, matkattiin 10 Euroo-
pan maata läpi ja hauskaa ja tapahtu-
mia löytyi paljon.

2016 kokoonnuttiin muutama kerta 
Suomen puolella ”muisteluihin” Kun-
kulle, katseltiin valokuvia ja muisteltiin 
kesää 2015.

Loppuvuonna 2016 SF Caravan 
Kokemäen seudun puheenjohtaja Las-
se Vähä-Vahe tiedusteli, että lähtisit-
tekö Minskiin Valko-Venäjälle vappu-
na 2017. Valko-Venäjän karavaanarit 
järjestivät treffi t Minskissä ja he olivat 
kutsuneet mukaan Eesti Karavaanin ja 
sieltä taas oli tullut suomalaisille kutsu-
ja. Me Sadun kanssa innostuttiin asi-
asta ja laitoin Ysitiimille viestiä ja Poh-

PORUKALLA 
REISSUUN 

eli 
YSITIIMIN 
ESITTELY
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jalaiset ja Laineet oli noin viiden minuutin har-
kinta-ajan jälkeen valmiita lähtemään myös reis-
suun. Menimme Minskiin letkassa, johon liittyi 
muutamia muitakin suomalaisia karavaanareita. 
Matka meni hyvin porukalla, ainoana miinuksena 
pitkät odotukset tullissa.

Kutsu tuli taas kesällä 2017 Eesti karavaaneil-
ta heidän omille treffeilleen syyskuussa Hiiden-
maalle, soitto Ysitiimiläisille ja Pohjalaiset ja Lai-
neet vastasi taas viiden minuutin harkinnan jäl-
keen, että mennään.

Tällä reissulla tuli idea, että tehdään Ysitiimille 
oheinen oma logo. 

Yhdessä matkaaminen tuo lisää turvallisuu-
dentunnetta matkalle. Jos tarve vaatii niin kaup-
pareissulla, joku jää vähän vartioon ajoneuvojen 
luokse, tosin mitään varkauksia ei ole koskaan 
matkoillamme tapahtunut. Ongelmista selvitään 
porukalla paremmin mm. Kroatian reissulla puh-
kesi pari rengasta ja niistäkin selvittiin hienosti. 
Joskus myös kielimuuri on vaikea, mutta poru-
kassa on taitoa siihenkin asiaan. 

Matkoillamme on nähty monia yhdessä mat-
kaavia seurueita, taitaa olla yksi matkustustapa 
mennä porukalla ainakin ulkomailla. Joka reis-
sulla olemme myös jakaneet Kunkun esitteitä, 
olisihan kiva, että saisimme joskus myös ulko-
maalaisia vieraita hienolle alueellemme Kunin-
kaanlähteelle.

Mitä sitten seuraavaksi? Ensi kesänä on 
FICC-Rally Berliinissä, alustavia suunnitelmia on 
tehty jo koko ryhmämme kanssa. Nyt jalostellaan 
ajatuksia, kuitenkin yksi asia on varma, jonne-
kin mennään.  Tämä uusioperheemme Ysitiimi on 
tullut jäädäkseen ja matkamme jatkuu.

Hyvää tulevaa matkailuvuotta kaikille! 

Janne, Tilla ja Tiia Rosenberg  
Alpo ja Lea Pohjalainen, 
Pertti ja Raija Laine 
Jouko Lindfors ja Satu Hartikainen-Lindfors
sekä karvakuonot Nalle, Telle ja Jazzi
eli YSITIIMI

Jouko Lindfors

Vanhat valokuvat kertovat
Jos sinulla on vanhoja valokuvia Kunkulta, lähetä niitä pää-
toimittajalle osoitteeseen olli.jorva@gmail.com

Ohessa kuvat Kuninkaanhovista sekä Kunkun maauimalan 
”betonista”.sta .

Turrekin viihtyy matkailuautossa, kun ruokakipot ovat 
ojennuksessa. Dethleffs lanseerasi nelijalkaisten varus-
tepaketin, saksalainen matkailuajoneuvojen valmistaja 
on huomioinut tuotekehittelyssään myös ihmisen parhaan 
ystävän. Lisävarusteisiin on saatavilla nimittäin erikoispa-
ketti koirille.

Paketti sisältää pehmustetun alustan, jolla lemmikki voi 
makoilla matkan aikana valjaisiin kytkettynä. Kaksi ruoka-
astiaa käsittävä teline kiinnittyy kätevästi keittiön vetolaa-
tikkoon. Lisäksi settiin kuuluu hakanen, joka pitää koiran 
tukevasti matkailuajoneuvoon kytkettynä ulkosalla.

Paketti soveltuu sekä matkailuvaunuihin että -autoihin.

Lähde: Caravan-lehti

Erikoispaketti koirille
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Vuoden 2017 
toimihenkilöt

www.sfcsatakunta.fi 
Y-tunnus 1091043-8

HALLITUS 2017
Puheenjohtaja Jouko Lindfors, Vanha-Ulvila, lindforsjouko @ gmail.com, (86086) 050 549 5648
Varapuheenjohtaja Tilla Rosenberg, Noormarkku, rosenberg.tilla@gmail.com, (98207-1) 0400 480 755 
Hallituksen jäsen, Altti Nurmi, Nakkila, altti.sinikka@gmail.com, (115646) 050 375 5900 
Hallituksen jäsen, Tarja Lehto, Pori,  tarja.lehto@norstat.fi , (62589-1) 050 362 3995 
Hallituksen jäsen, Aulis Tommila, Pori, aulis.tommila@gmail.com, (23795) 050 339 7252 
Hallituksen jäsen, Pekka Nordlund, Ulvila, nordlund.pt@gmail.com, (62853) 0500 225 476 
Hallituksen jäsen, Pasi Sillanpää, Kankaanpää, paivituulikki.sillanpaa@gmail.com, (89575) 050 575 2907 
Hallituksen jäsen, Heikki Pihlajamäki, Kankaanpää, heikki.pihlajamaki@gmail.com, (75131) 040 546 6030 
Hallituksen jäsen, Sami Siltanen, Huittinen, sami.siltanen@dnainternet.net, (148056) 050 345 1329
Sihteeri/Jäsenkirjuri, Hilkka Tommila, Pori, hilkka.tommila@gmail.com, (23795-1) 040 535 9485 

TOIMIHENKILÖT 2017
Rahastonhoitaja Tuula Pihlajaniemi, Ulvila, tuula.pihlajaniemi@suomi24.fi   (53032) 02 538 3515
Kalustonhoitaja Janne Rosenberg, Noormarkku, janne68.rosenberg@gmail.com (98207), 0400 594 684
Turva-asiamies Pekka Nordlund, Pori, nordlund.pt@gmail.com (62853) 0500 225 476
Nuorisoyhdyshenkilöt Akseli Harju, Forssa, harju.akseli@gmail.com (144139-1), Viljami Törnqvist, Raisio 
Treffi en arpajaisvastaava Tarja Lehto, Pori, tarja.lehto@norstat.fi  (62589-1) 050 362 3995
Kuninkaanlähteen aluetoimikunta, vetäjät 
Päivi ja Pasi Sillanpää, Kankaanpää, paivituulikki.sillanpaa@gmail.com, (89575) 050 575 2907
Lehden päätoimittaja Olli Jorva, Yläne, olli.jorva@gmail.com (97446) 040 735 6813

JoukoJouko

HilkkaSamiHeikkiPasiPekka

AulisAulisTarjaTarjaAltt iAltt iTillaTilla
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Kirjoitin Joulupukille, niin kuin aina ennenkin, hyvissä ajoin, 
ruutupaperille ja tikkukirjaimin.

Tänä vuonna halusin toivoa jotakin jota en ennen ollut 
toivonut ja toivoinkin todella jotakin jota en ennen ollut toivo-
nut. Toivomuslistaa laatiessani huomasinkin, että toivomus-
listastani olisi tulossa pisin koskaan laatimani lista, jouduin 
jopa kääntämään ruutupaperin ja jatkamaan kirjoittamista toi-
selle sivulle.

Jo varhaisessa vaiheessa lapsuuttani tajusin, että ei Jou-
lupukki voi kaikkia toiveita itse täyttää, silloin siihen tarvit-
tiin avuksi äitiä, isovanhempia, kummeja, my öhemmässä 
vaiheessa vaimoa ja myös omaa lasta. Huomasin, että sama 

pätee myös tässä toivomuslistassa, tätäkään ei yksin Joulu-
pukki pysty toteuttamaan, tähän tarvitaan vähän Joulupukkia 
ja reilusti Kunkun talkoolaisia ja kaikkia leirintämatkailijoita.

Harvemmin julkaisen toiveitani, mutta tänä jouluna päätin 
julkaista. Jos vaikka julkinen toivomuslista auttaisi toiveideni 
toteutumisessa.

Hyvää Joulua toivottaen!

Sami Siltanen
SFC-Satakunnan hallituksen jäsen
matkailuasiamies ja kotisivujen ylläpitäjä

KIRJOITIN 
JOULUPUKILLE

RAKAS JOULUPUKKI, 

OLEN OLLUT TAI AINAKIN YRITTÄNYT OLLA TODELLA KILTTI. 
TÄSSÄ LYHYT TOIVOMUSLISTANI:

 - TOIVON KUNKULLE KUIVIA POLTTOPUITA, JOTTA VOIN KÄRISTÄÄ MAK-
KARAA KODALLA, LAAVULLA JA GRILLIKATOKSELLA. JA LISÄKSI SIKSI, 
ETTÄ VOIN VAIKKA SAVUSTAA LOHIFILEEN SAVUSTAMOLLA. KUIVIA 
PUITA TARVITAAN TIETENKIN MYÖS SIKSI, ETTÄ VOIN SAUNOA KAIK-
KIEN LEIRINTÄMATKAILIJOIDEN KANSSA LÖYLYTUVALLA.

 - LÄMMINTÄ VETTÄ KOKO KESÄKAUDEKSI UIMA-ALTAASEEN. OLISI 
MYÖS HIENOA, JOS SAISIMME ALTAAN VESIKIERTOON MITTARIN, JO-
KA KERTOISI KUNKUN KOTISIVUILLA PALJONKO ALTAAN VEDEN LÄM-
PÖTILA ON.

 - TOIVON KOVASTI, ETTÄ JUHANNUKSENA EI SATAISI RAKEITA.

 - OLISI HIENOA, JOS JOUKO HALSTRAISI SILAKOITA VIELÄ UUDELLEEN.

 - HALUAISIN TAVATA PALJON UUSIA LEIRINTÄMATKAILIJOITA KUNKUL-
LA. ON KIVA KUULLA KUN JOKU ON ENSIMMÄISTÄ KERTAA ALUEELLA. 
TOSIN ON MYÖS HIENO KUULLA, ETTÄ MATKAILIJA ON ALUEELLA KÄY-
NYT JO USEASTI. ERITYISESTI TOIVON, ETTÄ SE ROVANIEMELÄINEN 
HERRA KOLMIPYÖRÄISEN MOOTTORIPYÖRÄN KANSSA TULISI TAAS 
SAUNOMAAN, NIMEÄ EN TIEDÄ, MUTTA SÄ TIEDÄT.

 - JUHANNUKSENA, KUN PELATAAN LENTOPALLOTURNAUS, NIIN TOI-
VON, ETTÄ SATAKUNTA VOITTAISI. VAPUN PETANQUETURNAUKSESSA 
TOIVON SIJOITTUVANI PAREMMIN KUIN PT. EN HALUA AINA HÄVITÄ 
PEKALLE.

 - TOIVON, ETTÄ LAPSILLA JA NUORISOLLA OLISI HAUSKAA JA HE LÖY-
TÄISIVÄT JOUKOSTAAN UUSIA YSTÄVIÄ. JOS SULLA JOULUPUKKI ON 
JOTAIN HYVIÄ IDEOITA LASTEN JA NUORTEN VIIHTYVYYDEN PARAN-

TAMISEKSI, NIIN LAITA VAIKKA PALAUTETTA KOTISIVUJEN PA-

LAUTELOMAKKEEN KAUTTA.  - TOIVON, ETTÄ KUNINKAANLÄHTEEN MAASTOON SATAISI TALVEN 

AIKANA PALJON LUNTA. LUPAAN KÄYDÄ SIELLÄ HIIHTÄMÄSSÄ, JOS 

LADUT OVAT KUNNOSSA. MULLAHAN ON UUDET SUKSET JA NIISSÄ 

PALJON KILOMETREJÄ, TOSIN NIISTÄ SUURIN OSA ON TULLUT SUK-

SIBOKSISSA HUITTINEN – KITTILÄ – HUITTINEN VÄLILLÄ.
 - TOIVON, ETTÄ KIOSKISSA KÄY KAUPPA HYVIN. JOS JOKAINEN MAT-

KAILIJA OSTAA PEHMIKSEN, NIIN SIIHEN TARVITAANKIN JO AIKA 

SATSI VOHVELEITA.
 - NÄIN LEHDESSÄ JUTUN SELLAISESTA KOSKETUSNÄYTTÖIKKUNAS-

TA. IKKUNAAN SAISI VAIKKA KUNKUN KOTISIVUT TAI INFOTAULUN. 

SE VOI OLLA KYLLÄ AIKA KALLIS, MUTTA SELLAINEN OLISI TODELLA 

HIENO SEN VANHAN INFOTAULUN TILALLE KUNKULLE. 
 - TOIVON, ETTÄ KIRVESMIEHILLÄ OLIS TEKEMISTÄ, ETTEI NIIDEN 

TULE AIKA PITKÄKSI. MITÄHÄN ME PUKKI KEKSITTÄIS? PITÄISKÖ 

RAKENTAA VAIKKA MONITOIMIAREENA? - TOIVON, ETTÄ NÄKISIN KUNKULLA PALJON NAURAVIA JA ILOISIA 

IHMISIÄ. OLIS TOSI NASTAA JOS KAIKILLA ON HAUSKAA.
 - TOIVON, ETTÄ AIKA MONI LÄHTIS F.I.C.C RALLYYN SAKSAAN HEINÄ-

ELOKUUN VAIHTEESSA 2018. MULLA EI TAIDA OLLA USKALLUSTA, 

MUTTA TOIVOTTAVASTI JOKU USKALTAA JA EDUSTAA YHDISTYS-

TÄMME YLPEYDELLÄ. OLIS MUUTEN TOSI HIENOA, JOS JOKU RAL-

LIIN LÄHTEE, NIIN LUKEA SIITÄ ENSI JOULUN KUNKKULEHDESSÄ.
TÄLLÄ KERTAA EN USKALLA TOIVOA ENEMPÄÄ, 
EHKÄ ENSI JOULUNA SITTEN LISÄÄ.Sami
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Mitä piditte Kunkusta?
”HYVÄ TRAMPPA JA MAAUIMALA 

IHAN JEES, MUT VÄHÄN KYLMÄ… 

NUORISOMESTA ON KYL KIVA… 

VESSOISSA OLEVA KÄSIKUIVATIN 
OLI KYLLÄ TODELLA 

KÄYTÄNNÖLLINEN KLO 04.15 
AAMUYÖLLÄ, KUN ON KYLMÄ…

M
”HYVÄ IHAN J

Oliko koira mukana yöpymisessä?
”EI TOD! MIKS OIS OLLU?”

YÖ LAAVULLA
Kunkun uusi laavu on saanut ensimmäiset yöpyjänsä, Mimmi ja Milja 
Kaarinasta ehtivät ”korkkaamaan” tuliterän laavun heinäkuussa.

Rohkeat tytöt viettivät pari yötä kuunnellen yön ääniä, hyttysten ininää 
ja kaikkea muuta jännittävää laavun katoksessa, eikä pelottanut yhtään, 
jännitti sitäkin enemmän.  Yöt sujuivat mainiosti ja aamulla oli kotivaunulla 
kovasti mielenkiintoista kerrottavaa, tässä Mimmin ja Miljan mietteitä 
ajatuskuplien muodossa.  

Olli Jorva

Miten idea laavuyöstä valikoitui?
"ME EI JAKSETTU KASATA TELTTAA"

Oliko k

Miten laavuyö sujui?

”OLI HYVIN KYLMÄ JA 
HYTTYSIÄ LIIKAA…”

Pelottiko mikään?
”EIP...”

Mitä pid
M

Ä JA 
…”

Miten olitte varustautuneet yöpymiseen?”EKANA YÖNÄ PELKILLÄ MAKUUPUSSEILLA JA MAKUUALUSTOILLA”

5LLÄ, KUN ON KYLMÄ…

Millaisia terveisiä Kunkun päättäjille?”ON KIVA KUN LAAVULLA VOI 
SYÖDÄ JA NUKKUA, MUTTA OLISI 
KIVA JOS VESSA OLISI VÄHÄN LÄHEMPÄNÄ”
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Juhannusaattona 

ARTO NUOTIO 

Juhannuspäivän pitkäpöydässä 

MARKKU PURHO

Lapsille TUTTA-TIIKERI 

Juhannuspäiväillalla 

TÄHTIKIMARA ja 

NUORISOLLE DISKO

MERI-PORIN
KIRJONTA

* Liikelahjat brodeerattuna
esim. laudeliinat, pyyhkeet, 

t-paidat, lippalakit
* Logot ja irtomerkit

* Tekstiilimyynti

Meri-Porin Kirjonta
Koulutie 28, 28800 Pori

puh. Mervi  040 530 3096
        Jouni   044 080 1590

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

ASUNTOVAUNUJEN JA -AUTOJEN 
 PESUT  VAHAUKSET 
 SISÄPUHDISTUKSET
Soita ja kysy lisää:
02 646 3721
040 517 5081

AUTOJEN FIKSAUSTA JO VUODESTA 1989

AUTOPESTO OY
Hevosenkenkä 16 
28430 Pori
02 646 3721
040 517 5081
www.autopesto.fi 

Tehtaanmyymälämme palvelee 
ma-pe klo 9-17

Jämintie 4 A 3, 38800 Jämijärvi

Tervetuloa!

puh. 010 3263 400
www.rahtipalvi.fi 

 Aidosti läheltä!




