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Kunkku-Uutiset 
Ilmestyminen: kesä- ja joulukuussa. 

Kustantaja: SF-Satakunta 
Taitto: Maisan paja – Paino: Plusprint 

Painos: 2700 kpl 
Päätoimittaja

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

Toimittaja
Jussi Lappalainen

045 203 6764, jussilappalainen@luukku.com
Ilmoitusmyynti
Jouko Lindfors
050 549 5648

Lehti postitetaan SFC Satakunnan 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 %

T iedän, että ihmisten tapaami-
sissa ensivaikutelma syntyy 
muutamien ensimmäisten to-

vien aikana ja vaikutelma tavatusta 
henkilöstä piirtyy vastaanottajan/ha-
vainnoitsijan mieleen ja muodostaa 
mielikuvan, joka on sitten ja pysyy, ai-
nakin pääosiltaan.

Sielun peilien tuike, pilkkeeksi sa-
notaan, toimii lähettäjänsä eduksi liki 
poikkeuksetta ja toisinpäin.

Kohdatessamme vastoinkäymisen, 
sen tuottanut henkilö palautuu yleen-
sä mieleen ja ajatus henkilöstä tulee 
pintaan, joka pettymyksen on saanut 
aikaan, ensivaikutelma palaa muistis-
ta foorumille ja mielipiteen muodostus 
omassa päässä on valmis. ”Johan mi-
nä sitä ajattelin”, sanotaan ääneen sit-
ten joko itsekseen tai muiden kuulleen.

Maailmaan mahtuu onneksi ennak-
koluulottomia ihmisiä, joiden silmistä 
voi aistia ulospäinsuuntautuneisuutta 
ja positiivisuutta, joka vaikuttaa kans-
saihmisiin, saa päättäjät luottamaan 
henkilöön ja tällöin ratkaisu asiaan on 
helppo.

Yrjö Ykä Koskinen, pilkkeiden 
mestari, teki tempun, johon monikaan 
ei uskonut, työ hartiavoimin ja lujalla 
henkilökohtaisella osaamisella tuotti 
hienon tuloksen, ”Parkki-isännät” An-
nika, Emppu, Jonas ja Turkka onnis-
tuivat työssään ja osasivat homman 
hienosti, Kunkulla voitiin huokaista 
helpotuksesta. Eikä siinä vielä kaikki, 
pilkkeitä lisää.

Yllättäen syntyi tilanne, johon Kun-
kulla ei oltu varauduttu, hetken taisi ol-
la sormi suussa päättäjillä ja pähkäil-
tiin miten mennä eteenpäin asiassa.

Apu löytyi yllättävän läheltä, Mr. 
Karhun Perseen Tervaaja Antti Sal-
minen, pilkkeiden mestari hänkin, 
astui esiin, pikakoulutti Rva Annikan 
allashoitajan vaativaan työhön ja An-
nika sai kaipaamaansa lisätyötä pit-
källe syksyyn saakka, tilanne oli taas 
hallinnassa.

Potin Vahtija vahtii ja kertoo mitä 
kuuluu ja kuka käskee, kertoo suun-
nitteilla olleen juhlakirjan vaihtumi-
sesta tarinoihin ja tarinan kertojan 
kertovan sitten tarinoitaan, katso-
taan nyt sitten miten tarinankertoja 
onnistuu ja mikä on lopputulos, mis-
sä muodossa se julkaistaan, mikä on 
sen tulema. Siinäkin pääosassa lie-
nevät pilkkeet silmäkulmissa, luulen 
niin.

Niin, mistä tietää ja näkee tuon 
pilkkeen ja mitä se pitää sisällään, 
kuinka käsittää sen merkityksen ja 
osaa tunnistaa sen oikean, sepä on-
kin toinen juttu se.

Olli Jorva
Päätoimittaja

Pilkettä silmäkulmaanPilkettä silmäkulmaan
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Lisäksi areenan taakse rakennettiin vielä kesällä ramppi, 
jossa potkulautailijoita riitti aamusta iltaan. Eikä voi unohtaa 
hienoja penkkejä, joista voi seurata tiukkaa ottelua areenan 
vierellä.

Ensi vuonna alueen vetäjinä aloittavat Antti ja Raija Salmi-
nen, olemme varmoja että alueemme on varmoissa käsissä 
heillä. 

Hallituksen kokoonpanossa tuli myös vaihdos, kun Pasi 
Sillanpää jäi pois ja tilalle valittiin syyskokouksessa Mika Har-
ju Kankaanpäästä. Kiitokset Pasille arvokkaasta työstä yh-
distyksen eteen ja Mikalle tsemppiä uuteen hallituspaikkaan.

Talven starttaus aika monella on ollut yleensä Turun Cara-
van messut tammikuussa, mutta ensi vuonna ne ovat siirty-
neet huhtikuun viimeisen viikonloppuun. Toivottavasti tava-
taan Turun treffeillä, olisi mukava kauden aloitus. Yhdistys 
tarjoaa pullakaffeet kaikille, jotka tulevat leiriin omalla ka-
lustolla.

Tammikuussa järjestetään myös automatkailumessut Tu-
russa 10.-12.1.2020.

Toivotan kaikille hyvää joulua ja turvallista ensi vuotta.

Jouko Lindfors
Puheenjohtaja 
86086

Puheenjohtajalta

Hyvät karavaanariystävät

M atkailuvuotemme alkaa olla taas päätepisteessä. 
Osa on jo vienyt kalustonsa odottamaan kevättä ja 
osa matkailee myös koko talven. Nykyään on käte-

vää, kun ajoneuvon saa itse helposti poistaa liikennekäytös-
tä ja lisätä liikennekäyttöön Trafi n sivuilla. Käytämme itse tä-
tä Sadun kanssa usein. Pitää muistaa vaan laittaa ajoneuvo 
takaisin liikenteeseen, kun lähdetään liikkeelle, muuten tulee 
moninkertaiset ”rapsut” asiasta.

Kunkun vuoteen sisältyi useita uusia juttuja, viime vuonna 
kun tälle paikalle kirjoittelin oli meillä kaikilla vähän pelkoa 
miten kesä menee. Uutena kun tuli palkatut isännät liiken-
teenohjaukseen, jotka kyllä suoriutui hommastaan todella kii-
tettävin arvosanoin, eli huolemme oli turha.

Vähän tuli ongelmia laitosmiehen hommissa, kun Rauli 
kesken kesän irtisanoutui ja jouduimme sitä hommaa paik-
kailemaan aika monella eri henkilöllä. Meillä onkin laitosmie-
hen ja 4 ”parkitsijan” työpaikat taas ensi kesäksi auki, jos olet 
kiinnostunut niin ota yhteyttä minuun.

Kioskissa meillä vaihtuu pitäjä ensi kesäksi ja siitäkin on 
jo alustavia neuvotteluja ollut mahdollisen uuden yrittäjän 
kanssa. 

Uutena ja isoimpana investointina oli tietenkin Kunkku Aree-
na, joka vihittiin virallisesti käyttöömme juhannuksena. Se on 
ollut menestys koko kesän ja sen viereen hankitut kuntolait-
teetkin ovat olleet kovassa käytössä. 
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Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä matkailu- ja  
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

KOKO KANSAN  
CARAVAN-KAUPPA

�  �  �

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

RAUMA
Nortamonkatu 17 
26100 Rauma
020 777 2752

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT
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Tervehdys kaikille!Tervehdys kaikille!

J älleen kerran kesä tuli ja meni. Nyt odotellaan jo kovaa 
vauhtia joulun aikaa ja uutta tulevaa vuotta. Kesä Kun-
kulla oli isäntie suhteen historiallinen, kun ensi kertaa 

oli ns. kesäisännät korvattu palkatuilla työntekijöillä. Heidän 
työnkuvansa oli aika pitkälti sama kuin velvoiteisännilläkin, 
velvoitteen tekijöille oli vaan helpotusta aamuherätyksissä 
sekä iltavalvomisissa.

Hatunnoston annan ”Ykälle” kevään koulutuksesta, sekä 
kaikille työntekijöille. Tekivät työnsä todella hienosti. Varsin-
kin kun ajattelee, ettei kenelläkään ollut oikeastaan mitään 
suurempaa kokemusta karavaanailusta, saatikka yhdistel-
mien peruuttamisista. Tästä on hyvä lähteä tarkentamaan ja 
luomaan ensi kesän tekemisiä.

Muistattehan, ettei Kunkku nuku talvellakaan. Monia tref-
fejä on myös talviaikana ja viikollakin alueelle on helppo tulla 
asustelemaan kun ei tarvi avainta mistään hakea. Toimiston 
seinässä on puhelinnumero mihin soittaa ja saa ohjeet. Mah-
tavat ovat hiihtoladut, jos vaan vähänkin lunta saadaan ja on-
han Jämin hiihtotunnelikin melkein vieressä.

Mukavaa talven aikaa kaikille!

Toivoopi 

Tilla Rosenberg

Terveisiä alueelta

Naapurimaamme leirinnässä on ollut vahva kesä, väkeä on 
piisannut ja kalustoa liikkunut, valtaosa alueista ilmoittikin, 
että väkimäärä kasvoi tai oli viimevuoden tasolla, vahvasta 
kesäsesongista kertoo läntisen naapurimme SCR Svensk 
Camping -järjestö tutkimuksensa mukaan.

Luonto, vapaus ja leirintäalueiden sijaiti, nämä asiakkaat 
nostivat esiin parhaina puolina valinnalleen. Kaksi ensim-
mäistä täsmäävät Kunkun osalta mainiosti, mutta tuo sijainti 
jää mietityttämään ja sitä päättäjien kannattaa varmaan aja-
tella Kuninkaanlähteen markkinointia suunnitellessaan, on-
han eurooppalaisille matkailijoille suunnattu mainonta jo aloi-
tettu.

Luulisin, että Ruotsin Camping-alueilla maan pitkittäislii-
kenne tuo reilusti yöpymisiä ja ulkolaisten karavanareiden 
osuus on näin luonnostaan merkittävä.

Samanlaista liikennettä on myös meillä ja näin ollen tuo 
matkailijamäärä olisi hyödynnettävissä tarkalla markkinoin-

Leirintä Ruotsissa

nilla ja tasokas alueemme voisi nauttia kaivatusta lisäkäviä-
määrästä ja -euroista kesäaikaan, mutta myös keväisin ja 
etenkin syksyisin.

Olli Jorva

Lähde: Caravan lehti 9/2019

Väkeä riitti Kunkullakin.
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Kesän parkkityöntekijät Annika, Emppu,  Jonas ja Turkka yllättivät Kunkun väen 
osaamisellaan,  oli hienoa nähdä Ykä Koskisen kouluttaman ryhmän suoriutuvan 
vaativasta tehtävästään kiitettävästi, kiitos siitä kaikille.

Annika päätti jatkaa työtään Kunkun hyväksi vielä kesän päätteeksi ja asiantuntevan 
ohjauksen myötä ja tukemana ryhtyi hoitamaan allashoitajan tehtäviä aina kesäkauden 
loppuun saakka. 

K esäkautta helpottamaan alueel-
lamme aloitti neljä parkkityönte-
kijää ja heidän työskentelyään 

on ollut ilo seurata. Ykän antamat neu-
vot ja koulutus ovat tuottaneet tulosta 
ja kesästä selvittiin kutakuinkin ongel-
mitta. Toivottavasti näemme teidät vie-
lä seuraavinakin kesinä, jollei parkkee-
raamassa niin sitten muissa merkeissä, 
saattaahan olla että kipinä on sytyttänyt 
teissä jotain karavaanarielämään liitty-
vää. Kiitos teille Annika, Emppu, Jonas 
ja Turkka. 

Työntäyteinen kesä 

Kyselin Annikan tuntoja ja ajatuksia 
menneestä kesästä. 
Kuka olet ja mistä tulet? — ”Olen An-
nika Aarnio, asun perheineni tuolla pa-
rinkymmenen kilometrin päässä Lavi-
assa.” 
Kerro itseäsi muutamalla sanalla — 
”Olen avoin ja iloinen ihminen, tykkään 
toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtä-
vissä.” 
Miten ystäväsi/työkaverit kuvailevat 
sinua? — ”Minulta ei kuulemma hymy 
hyydy vaikeimmissakaan tilanteissa. ”

Onko ollut hankalia asiakkaita? — 
”Suurin osa toki on ollut hyväntuulisia 
lomailijoita, mutta joukkoon mahtuu kai-
kenlaista. Hikisen matkan tai itkuisen ta-
kapenkkiläisen uuvuttama matkailija on 
kuitenkin vain haaste; kun saa ”hanka-
lan” asiakkaan lopulta hymyilemään, se 
on palkinto molemmille!” 
Entä kausipaikkalaisia? — ”Mitä tä-
hän nyt voi vastata….. (naurua). Ei vais-
kaan, hyvin olen tullut kaikkien kanssa 
juttuun!”
Suurin mokauksesi parkkeeraukses-
sa? — ”Se oli yksi niitä ensimmäisiä kun 
sain Ykältä varsin suoraa palautetta, hä-
nelle selvisi vasta jälkikäteen että minä 
sen olin parkkeerannut. Yksissä tuumin 
vaunun omistajan kanssa purettiin leirin 
alku, käännettiin vaunu ja laitettiin kaik-
ki taas paikoilleen. Täytyy myöntää et-
tä ”Siperia” opetti. – Seuraavilla kerroilla 
mietin ensin ja toimin vasta sitten.”
Haastavin tilanne? — ”Niitä on monia, 
mutta ehkä yli kaiken ne kerrat kun asia-
kas ilmoittaa että perässä tulee kaksi ka-
veria ja haluaisivat vierekkäiset paikat. 
Alkukesästä sydän hyppäsi kurkkuun, 
loppukesästä osasin jo ratkaista palape-
lin ja sijoittaa kolme pitkää vaunua pihat 
vastakkain. Hauskaa miten pienistä asi-
oista tulee valtava on nistumisen tunne”
Miten haluaisit kehittää parkkityötä? 
— ”Ehdottomasti panostamalla asiak-
kaan vastaanottamiseen. Etenkin ensi-
kertalaiset kiittelevät helpottuneena sitä 
miten neuvomme kädestä pitäen tulijat 
alueelle.”
Entä aluetta? — ”Brändäisin aluetta en-
tistä enemmän lapsiperheille, joita nyt jo 
on valtaosa asiakkaista. Maauimala ja 
loistava grillikioski ovat ihan elinehtoja 
alueelle, mutta myös Jämin liikuntamah-
dollisuuksia täytyisi nostaa paremmin 
esiin. Minä näen alueen potentiaalisim-
pana käyttäjäryhmänä ulkoilevat, liikku-
vat lapsiperheet.” 

Yellow fl ower
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Silloin kun vetoautot olivat PV 544:ä tai Ama-
zoneja, vaunut munanmallisia SMV:itä, pahvilla 
katettuja tilaihmeitä, eikä kitkavetopäistä edes 
osattu uneksiakaan, silloin Kuljut ja Jakoset 
kumppaneineen miettivät mitä tekisivät isoina. 
No, tekivät Kerhon, Ruissalossa -71.

S illoin oli muotia olla porukoissa mukana, tehdä yhtei-
sen hyvän vuoksi yhteisiä talkootöitä ja nauttia teke-
misestä, joskus maksaakin siitä herkusta. Mutta val-

mistakin tuli, perheenomaisen tunnelman kruunasi rouvasvä-
en keittämät kahvit eri jäsenten kodeissa, kupposen ääressä 
saatiin aikaiseksi ensimmäinen johtokuntakin.

Voimainponnistus oli suuri, mutta kunnianhimoinen, Ker-
ho liittyi SF-Caravan ry:n hallituksen jäseneksi ja taas juotiin 
kakkukahvit Kuljuilla, jotain merkittävää oli saatu aikaan. 

Ensimmäisille treffeille ajeltiin elokuussa, suuntana Rau-
ma, Jalavat ja Arvolat letkan keulassa, muu väki omaan tah-
tiin perässä, nokipannut ja muut keittiökalut kilisivät vaunuis-
sa, volvot vetivät ja smv:eet kitisivät, mutta treffi tkin onnis-
tuivat, jopa niin kernaasti, että sitten vapuksi -72 päätettiin 
mennä Urjalaan, varstakylään, kautta Huittisten.

Treffejä tuli ja meni, muutama vuosi vierähti, käytiin Säky-
lässä luovuttamassa viiri kunnalle, Hiitteenharjullakin tuli poi-
kettua ja hankittua Kerholle SF-Caravan ry:n lippu, taas pa-
lattiin Säkylään siivoamaan leirintäalue talkoilla ja kunnan ra-
kennusmestarilla riitti ihmettelemistä, hulluja nuo karavaanarit.

Reposaaressa ja Vammalassa keiteltiin nokipannukahveja 
ja paristomatkaradio Asa soi vienosti, bluetooth:sta ei osattu 
haaveillakaan, eikä tv-antennia tarvittu.

Kerholla oli jo runsaasti jäseniä, 58 kappaletta, kaikki ah-
keria meidän Herramme muurahaisia, aina työn tuoksinas-
sa, ladyt soppatykin ympärillä hääräämässä ja herrat saunan 
kimpussa tai suunnittelemassa uusia kujeita maakuntaan. 
Samana vuonna ajateltiin, että oli ennekuulumatonta leiriytyä 
myös talvella, mutta Hiittenharjulle palattiin taas, nyt kelkka-
mäkeen.

Sitten koitti se suuri päivä, se oli siis seitkytviis! Vuosiko-
kous viisaudessaan päätti panna elämän risaiseksi ja saada 
nimen lehteen, päätti järjestää PM-päivät, suuri koitos uudel-
le Kerholle !

Tie vei taas Raumalle, ensimmäisenä ajoi leiri-isäntä Sa-
lo ja tarvittavat toimikunnat perästä kimpsuineen ja kampsui-
neen, intoa puhkuen. Talkootyötä tehtiin hiki hatussa, reipas 
500 osanottajaa kiittivät kilvan ja talkooväki yritti hymyillään 
peitellä hämmästystään, onnistuihan uhkapeli, maine kasvoi 
ja kunnia kukoisti ja pankkitili paisui.

Tietämättä mitään tulevasta, Kerho hiihteli talvisin Jämillä, 
laski mäkeä ja tarinoi pitkälle keväisiin siinä Kuninkaanläh-
teen läheisyydessä, luulisin, että puheenjohtaja rva Kuljulla 
oli jo ajatus kesistä omalla alueella, Kunkulla.

Mutta se onkin jo sitten toinen tarina se, kun Kerhosta 
muodostui Kunkku.

Olli Jorva

Vapaasti kirjoitettu näkemys Jorma J. Jakosen historiikista 
”Tarinaa yhdistyksen alkuajoilta”

Aikamatka Kunkulle
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A lun alkaen liityimme SFC jäse-
neksi, kun olimme lähdössä Ah-
venanmaalle telttailemaan vii-

koksi. Vuosi taisi olla 1989 tai 1990. Sil-
loin olimme vielä kolme henkinen per-
he.

Seuraavina vuosina telttailun jäl-
keen retkeilimme ”tee-se-itse” retkeily-
autollamme ympäri Suomena, kunnes 
meitä olikin sitten jo 4 henkilöä. Harras-
tus jäi muutamaksi vuodeksi paussille 
ruuhkavuosien varjoon, kunnes 5-hen-
kisenä perheenä mietimme, että mitä-
hän sitä oikein vapaa-ajalla tekisi.

Tuumasta toimeen, hankimme asun-
toauton, palautimme jäsenyytemme ja 
lähdimme kohti Kunkkua. Sillä tiellä ol-
laan siis edelleenkin. Harrastusväline 
on vaihtunut kausipaikkaan ja vaunuun 
jo ajat sitten.

Kausipaikkalaisina halusimme sitten 
kantaa myös oman kortemme kekoon 

talkootöissä ja isäntähommissa, 
mitä sitä ei tekisi myös oman 
viihtyvyyden vuoksi? Silloiset 
alueen aktiiviset jäsenet ja tekijät ottivat 
meidät avosylin vastaan ja kannustivat 
osallistumaan toimintaan. Tuolloin elet-
tiin vuotta 2007 tai 2008.

Tarjalle toiminta Kunkulla on tuonut 
hyvää vastapainoa toimistotyölle ja ti-
lastojen tuijottelulle. Maurille taas so-
siaalisena henkilönä yhteisöllisyys ja 
kuuluminen yhteisöön on ollut erittäin 
tärkeää ja myös toki virkistävää, miksei 
myös virikkeellistäkin.

Lomamatkoja teemme vähänlaises-
ti, viimeisinä kolmena vuonna olemme 
käyneet Baltiassa ystäväpariskunnan 
kanssa, kerran vaunulla ja muuten sit-
ten hotellimajoituksessa. Näistä reis-
suista riittäisi hauskoja tarinoita kerrot-
tavaksi. Sanotaan, että matkailu avar-
taa ja se on kyllä aivan totta, on ollut 

hienoa päästä näkemään vähän muita-
kin alueita, kuin nämä kotimaiset ja sen 
perusteella osannut sitten aina arvos-
taa sitä mitä meillä jo on, eikä miettiä 
liikaa sitä mitä vielä puuttuu.

Muita harrastuksia, jotka olisivat jo-
tenkin erillään Kunkusta tai karavaa-
narielämästä, ei juurikaan ole. Mitä nyt 
jääkiekkoa seurataan intohimoisesti, ai-
nakin jollakin tasolla. 

Vuoden Karavaanariksi valituksi tu-
leminen oli mielestämme hieno kunni-
anosoitus ja kiitos yhdistykseltämme 
kuluneista vuosista ja kannustaa meitä 
myös jatkossa jatkamaan valitsemal-
lamme tiellä.

Tarja Lehto ja Mauri Vuorenheimo

Vuoden karavaanareiksi valittiin tällä kertaa Tarja Lehto ja Mauri Vuorenheimo, no, 
pariskuntiin on valinta kohdistunut aiemminkin, tällä kertaa se vain osui kohdalleen ja 
oli perusteltu. 

Tarja ja Mauri kuuluvat eittämättä Kunkun kalustoon, kuten sanonta kuuluu, 
ovat vakiojäseniä alueen raiteilla ja tehtävissä, eritoten siellä, missä tehdään 
jotain tarpeellista yhteisön eteen ja hyväksi. Tässä Tarjan ja Maurin tie Vuoden 
Karavaanareiksi, noin suurin piirtein.

Teltasta tee-se-itse-retkeilyautoon
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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

• 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

Hyvää Joulua 
Pajuniemen liha-auto

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
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Vesi on monelle karavaanarille tuttu elementti ja liittyy myös harrastukseemme, 
vesillä toimii meille maakravuille ehkä tuntemattomampi vapaaehtoisjärjestö, 
meri- ja järvipelastusyhdistykset.

Oheinen artikkeli tuokoon oman lisänsä myös karavaanareiden vesillä 
liikkumiseen ja eritoten turvalliseen sellaiseen, liikutaanpa sitten merellä 
tai sisävesillä.

S avonlinnan Järvipelastajat ry kuu-
luu Suomen Meripelastusseuraan 
(SMPS), joka on perustettu 1897, 

toimien keskusjärjestönä Suomen me-
ri- ja järvipelastusjärjestöille.

Järjestöjen toiminta perustuu pe-
lastajien auttamishaluun ja vapaaeh-
toisuuteen, päätehtävänään on auttaa 
merihätään joutuneita rannikoilla ja si-
sävesillä sekä toimia veneturvallisuu-
den parantamiseksi, jakamalla tietoa ja 
pyrkimällä vaikuttamaan asenteisiin

Itäisellä Saimaalla toimiva Savon-
linnan Järvipelastajat ry työskentelee 
suuren vesistön keskeisimmällä venei-
lyalueella, kotisataman vesien lisäksi 
veneet auttavat ja partioivat Rantasal-
men, Enonkosken, Heinäveden, Sulka-
van ja Puumalan alueilla sekä koko Pu-
ruveden vesialueella.

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 
350, hälytysmiehistössä on noin 25 
henkilöä, jotka hoitavat vuosittain noin 
100-150 hälytystehtävää, kotisatama-
naan Laitaatsillan venesatama.

Savonlinnassa toimiva vapaaehtoi-
nen järvipelastajatoiminta on merkit-
tävä osa valtakunnallista pelastuspal-
velua, jossa pelastusyksiköt suorittivat 

vuonna 2018 136 avustus-, pelastus- 
tai turvavenetehtävää, apua sai 168 
henkilöä ja 48 alusta. Pelastusalukset 
olivat liikkeellä 148 päivänä ja alusten 
lokeihin kertyi 3411 merimailia, kilomet-
reissä n. 6300.

Savonlinnalainen Harri Jorva on ko-
kenut veneilijä jo kolmannessa polves-
sa ja ollut mukana järvipelastustoimin-
nassa Savonlinnan seudulla reilut neljä 
vuotta, toimien tällä hetkellä kansimie-

henä ja hälytysryhmän aktiivina. ”Jo-
tenkin sitä Saimaan rannalla asuneena 
ja eläneenä jäi kaipaamaan vettä ja ve-
sillä liikkumista ja muutettuamme tän-
ne Savonlinnaan luonnollinen valinta 
omasta kalustosta luopumisen jälkeen 
oli tämä vapaaehtoistyö”, Hake kertoo 
ja lisää vielä ”Eläkkeellä ollessa kaipaa 
myös mielekästä tekemistä ja nämä 
kaksi asiaa kohtasivat vanhan mikkeli-
läisen ja siitä syntyi hyvä ja hyödyllinen 
paketti” .  

Hake kertoo, että arkinen hälytys-
ryhmäläisen työskentely on tietysti teh-
täville rientämistä, viiveaika on max. 
puoli tuntia ja sitten pitäisi olla jo me-
nossa, mutta myös erilaisiin havereihin 
valmistautumista ja oman osaamisensa 
ylläpitoa ja kaluston huoltoa.  ”Itse suo-
ritin äskettäin ns. pimeänajon ajohar-
joittelun paperikartan ja tutkan avulla, 
siinä siis ajetaan pilkkopimeällä järvel-
lä sovittuun kohteeseen.  Näitä veneen 
hallintaan liittyviä toimintoja me tree-
naamme pitkin kesää säännöllisesti, 
esim. oma turvallisuus, aluksen käsit-
tely, karttatyöskentely, pelastustehtävät 
(esim. vedessä toimiminen pelastuspu-
ku päällä), sammutustehtävät maalla 
ja venepalot sekä huollamme aluksia 
ja kalustoa,  olemme järvellä erilaisis-

Täälläkin autetaan kaveria

Kalusto koostuu kahdesta aluksesta, Uuras ja Pärske ovat metallipohjaisia 
muovi-ilmaponttoonilla kehystettyjä voimanpesiä.
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sa tehtävissä, jotka eivät aina ole pe-
lastustehtäviä, joukkoon mahtuu myös 
ennaltaehkäiseviä toimintoja ja valvon-
taa erilaisia yleisötapahtumissa”,   ker-
too Hake.

Kulut kesä on ollut vilkas, tapahtu-
mia järvellä paljon, vähemmän vakavia 
ja arkisia tapahtumia, mutta myös va-
kavampia mahtuu historiaan, kuitenkin 
vaitiolovelvollisuus estää niistä kerto-
misen, monia läheltä piti tapahtumiakin 
on ollut, mutta onneksi niistä on selvitty, 
sanoo Harri Hake Jorva.

Kalusto koostuu kahdesta alukses-
ta, Uuras ja Pärske ovat metallipohjai-
sia muovi-ilmaponttoonilla kehystettyjä 
voimanpesiä, joissa on monipuolinen 
ja tehokas varustelu sekä laadukas 
elektroniikka että tarvittavat pelastus-
välineet.  Uuraksen moottorit kehittävät 
354 Kw se painaa 4.5 to ja nopeus on 
30 kn, Pärske puolestaan pienempänä 
ja ketterämpänä aluksena on varustettu 
217 Kw:n moottorilla, painaen 2.9 to ja 
nopeuden ollessa max 29 kn, molem-
mat alukset ovat vesisuihku-aluksia, jo-
ten niiden käyttö on turvallista ja vaiva-
tonta matalissakin vesissä ja eri tilan-
teissa.

Olli Jorva

http://savonlinna.meripelastus.fi /

 

Savonlinnan Järvipelastajat ry:n iloinen joukko auttaa hätään joutuneita sekä toimii veneturvallisuuden parantamiseksi jaka-
malla tietoa ja pyrkimällä vaikuttamaan asenteisiin. Toiminta perustuu puhtaaseen auttamishaluun ja vapaaehtoisuuteen.

Sisävesillä yleinen hätänumero 112
Meri-VHF: Kanava 16 / VHF-DSC 70

On kolme hyvin toisiaan muistutta-
vaa harrastajaryhmää. Karavaanarit, 
veneilijät ja moottoripyöräilijät. Näitä 
yhdistää ainakin vapauden kaipuu 
ja vaihtuvasta luontoympäristöstä 
nauttiminen. Merkittävin yhdistävä 
tekijä mielestäni on näiden ryhmien 
sisään rakennettu halu auttaa kave-
ria tarvittaessa. Se kaipaisi tulla en-
tistä paremmin tunnistetuksi harras-
tuksen yhtenä ominaispiirteenä.

Meri- ja järvipelastus on rinnas-
tettavissa vaikka autopalvelumie-
hiin, ihmisiin, jotka olennaisena 
osana harrastustaan ovat valmiita 
käyttämään aikaansa ja osaamis-
taan kaverin auttamiseen ongelma-
tilanteissa. Kunnioitettava valinta. 
Olen myös itse veneilijänä ollut kiin-

nostunut meripelastustyöstä. Jopa 
ollut mukana meripelastusaluksen 
harjoittelijana ja osallistunut tuol-
loin karille ajaneen veneen pelas-
tustyöhön. Auttamisen ja välittämi-
sen muodot ovat moninaiset. Kun-
nioitan empaattista vertaisapua eri 
muodoissaan. Ehkä voimme saada 
näistä virikkeitä myös oman toimin-
tamme kehittämiseen, vähintäänkin 

kannustetta tervei-
siin asenteisiin se-
kä turvallisuuden 
merkitykseen har-
rastuksessamme.

Olli Rusi
puheenjohtaja
SF-Caravan ry

Kannustetta terveisiin asenteisiin

Kiireettömissä tehtävissä voit soittaa yhdistyksen päivystäjälle 0500 374 359

1. Kerro tarkka tapahtumapaikka
2. Kerro mitä on tapahtunut
3. Montako ihmistä on vaarassa, 

onko loukkaantuneita?

4. Kerro mitä apua tarvitaan
5. Älä katkaise yhteyttä ennen 

kuin saat luvan

Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot

MERIPELASTUSSEURA

SAVONLINNAN JÄRVIPELASTAJAT

Hälytysohje
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Töitä katsomassa

S yksyinen tuuli puhaltaa ja en-
nakoi talven tuloa. Kausipaik-
kalaiset keräilevät pikkuhiljaa 

pihakalusteet ja muut kesään kuuluvat 
talvisäilöön. Tätä se on joka syksy, tel-
tan vahvistamista lumikuormaa varten, 
vesisäiliöiden tyhjentämistä, monen-
laista touhua ennen kuin voi turvallisin 
mielin jättää vaunun talvikuukausiksi 
tyhjilleen, oman onnensa nojaan.

Syksy on myös Mynämäellä, Lemmin 
kylässä, sinne matkaan minäkin. Keltai-
set lehdet varisevat vesisateen saattele-
mana maahan, kohta tulee myös lunta 
mutta Suski ja Rami Yrjälän tilalla ei ve-
täydytä talviunille sillä sikatilan elämä ei 
tunne talvilepoa eikä työajan lyhennystä. 
Joka aamu, oli arki tai pyhä, täällä tartu-
taan työhön. On monenlaista puuhaa ja 
tekemistä mikä mahdollistaa suuren si-
katilan toiminnan, viljelystä, paljon pel-
totöitä, mihin molemmat ottavat osaa, 
paljon muuta missä ei jaeta miesten ja 
naisten töitä, kaikki tehdään yhdessä, 
valittamatta. Nyt puimurit on siirretty ka-
lustohalliin, viljat on korjattu, pellot äes-
tetty, talvi saa tulla. 

Siis haalarit niskaan ja tutustumaan 
sikalaan. Jo sikalan sosiaalitiloissa 

omat jalkineet vaihtuu sellaisiin mitkä 
eivät ole olleet kosketuksissa ulkomaa-
ilmaan, kaikenlainen varmuus siitä ettei 
eläimiin pääse minkäänlaisia bakteerei-
ta tai sairauksia on kaiken A ja O.

Isäntäparin johdolla seuraan sika-
lan johtokeskukseen, missä Rami esit-
telee ensin suuren varaajan josta kaik-
ki käyttö- sekä lattialämmityksessä 
käytettävä lämminvesi lähtee liikkeel-
le, lantakouruihin asennettu 1,5 km 
pitkä putkisto kerää lämmön talteen jo-
ka siis hyödynnetään lämmityksessä. 
Isännän mukaan tulevaisuudessa on 
tarkoitus muuttaa myös vanhemman 
sikalan lämmitys toimimaan tällä ener-
gialla ja lopettaa hakelämmityksen 
käyttö. Samassa tilassa hyrisee myös 
ruokintamylly, joka automaattisesti 
punnitsee rehut ja viljat, sekoittaa ve-
den ja muut tarvittavat ainekset jouk-
koon ja lähettää valmiin aterian porsai-
den eteen syötäväksi neljä kertaa vuo-
rokaudessa. Tässä uudessa sikalassa 
on porsaita hieman alle 1300 ja van-
hapuoli mukaan lukien 2000 päätä niin 
ruokaa kuluu paljon, rehurekka käy 
tuomassa täydennystä siiloihin kerran 
viikossa. Pelkästään ruokintavettäkin 

kuluu noin 12000 litraa vuorokaudes-
sa. Huh huh, ohi on ajat jolloin porsaat 
ruokittiin perunankuorilla, mietin pie-
nessä päässäni. 

Sillä aikaa kun Rami on kertonut mi-
nulle ruokinta ja lämmityspuolen asioita 
on Suski, tilan emäntä, ehtinyt jo omiin 
töihinsä ja löydämme hänet laittamas-
sa olkia karsinan seinässä olevaan te-
lineeseen josta porsaat saavat ne hel-
posti revittyä suihinsa. Tämä toimenpi-
de tehdään kaksi kertaa päivässä, ku-
ten purujen laitto karsinoiden pohjalle, 
niin on mukava porsaiden elellä ja kas-
vattaa lihapainoaan. Kierto on 14 viik-
koa eli reilussa kolmessa kuukaudessa 
tänne kasvattajalta saapuneet 30 kiloi-
set possut ovat saavuttaneet 90 kilon 
painon ja ne siirretään lastauspaikkaan 
100-200 eläintä kerran viikossa, mistä 
ne noudetaan viimeiselle reissulleen. 
Vanhempaan sikalaan porsaat tulevat 
8 kiloisina ja 7 viikossa ovat valmiina 
siirtymään tänne uudelle puolelle 30 
kiloisina. Kaikki on hienosti hoidettu ja 
järjestetty, on siistiä ja eläimet erittäin 
onnellisen ja terveen näköisiä, kaikki 
varmuus siitä ettei mitään viruksia ym. 
pääse leviämään on myös, sillä sikala 

Suski ja Rami Yrjälän tilalla ei erotella 
miesten ja naisten töitä.
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on osastoitu 6 osaan ja minkäänlaista kosketusta eläimillä 
ei ole toisiinsa osastojen välillä eikä myöskään missään 
vaiheessa porsaiden siirtojen aikana. Osastot pestään ja 
desinfi oidaan myös joka kerta siirtojen välissä. Osastointi 
toimii myös palokatkona ja tulipalon sattuessa antaisi näi-
nollen enemmän aikaa evakuoida eläimet turvaan. Lähes 
kaikki sikalan toiminta ja vikailmoitukset tulee reaaliajas-
sa myös isännän kännykkään, mistä käsin hän pystyy jo-
takin asioita säätämään ja muuttamaan, mutta tärkein on 
ajantasainen tieto, jonka avulla paikalle saadaan asian-
tuntevaa apua mahdollisimman pian. Jos on kyse jostakin 
suuremmasta häiriöstä, niin koko sikala menee automaat-
tisesti yö aikaan, jolloin ongelman ratkaisu ja korjaus on 
helpompi sekä turvallisempi tehdä eläimiä turhaan rasitta-
matta ja kuormittamatta. 

Isäntäpari on ollut tilan johdossa vuodesta 1985 ja sinä 
aikana on tapahtunut ja muuttunut paljon. Suurimpana juu-
ri 2018 marraskuussa valmistunut uusi sikala jonka toimin-
toja olen nyt seuraamassa. Rami pyörittää myös kiinteis-
töhuolto yritystä ja parhaillaan onkin menossa aurauskep-
pien laittoa muutaman tuhannen kilometrin matkalle Varsi-
nais-Suomen alueella. Kiinteistöhuolto toimintaan kuuluu  
muun muassa lumen aurausta, hiekoitusta ynnä muuta. 
Joten ei isäntää ainakaan laiskaksi pääse sanomaan, jos-
kin työmäärä huomioon ottaen palkattuja työntekijöitäkin 
on käytössä. Tilalla on myös peltoa noin 225 hehtaaria ja 
tämä on niin sanottu lietepinta-ala, mikä vaaditaan sikalan 
lietteiden levitykseen. Tilan pellot kasvavat heinää sekä 
viljaa, joka käytetään rehuna eläimille.

Jussi Lappalainen

www.lvimustaniemi.fi www.lvimustaniemi.fi 

 

 

takuuhuollot: 

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

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

Täyden palvelun huoltamo
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H uittislaiset Erja ja Jarmo Paa-
nanen pulahtavat säännölli-
sesti hyiseen veteen Säkylän 

Katismaan avantouintikeskuksessa, 
ovat uineet jo liki 20 vuotta ja kuuluvat 
yhdistyksen perustajajäseniin. ”Joka-
viikkoinen avannossa käynti on viikon 
kohokohta”, sanoo pariskunta ja painu-
vat saunan lämpöön.

Avantouintia harrastetaan Suo-
messa yleisesti, 2-3 kertaa viikossa 
on saunasta yleinen tapa ja vedessä 
viihdytään muutamasta kymmenes-
tä sekunnista aina minuuttiin saakka. 
Käyntikertoja tulee saunaporukoilla jo-
pa useita kymmeniä. 

Ilman saunaa uivat lähes päivittäin, 
pulahdus saattaa kestää liki minuutin, 
mutta käyntikerrat jäävät yleensä yh-
teen päivässä.

Erja Paananen kertoo, että fl unssat 
ja muut kolotukset ovat jääneet oikeas-
taan kokonaan ja harrastus lienee kou-
kuttanut hänet ja miehensä, ”mielihy-
vähormoonit ovat ottaneet vallan ja eli-
mistön vastustuskyky on parantunut”, 
toteaa Erja.

Jarmo Paananen on samaa miel-

tä vaimonsa kanssa, mutta lisää ”Pis-
teenä iin päällä on huru-ukkojen jutut 
saunassa, kylmien kylpyjen välissä ja 
monta hyvää ystävyyssuhdetta siellä 
on saatukin.”

Suomalainen avantouimari on 40-60 
vuotias, ammatteja on laidasta laitaan 
ja tyypillinen hurrr-uimari asuu Etelä-
Suomen läänissä ja kuuluu johonkin 
avantouintiseuraan, on normaali- tai lie-
västi ylipainoinen, joka kolmas on mies.

Naisten ja miesten avantokäyttäyty-
mistä erottelee sauna, naiset eivät suo-
si saunaa, miehet taas suosivat. Kuten 
saattaa kuvitella, saunojien uintireissut 
kestävät useita tunteja ja kylmäuijat 
taas suoriutuvat tehtävästään kymme-
nessä minuutissa.

Paanaset kertovat, että Katismaan 
uimala on korkeatasoinen ja hyvin va-
rusteltu uimapaikka, jossa perusasiat 
ovat kunnossa, tilavat pukuhuoneet, 
hyvät suihku- ja peseytymismahdolli-
suudet, turvalliset käyntisillat avannon 
äärelle ja asianmukainen valaistus ul-
kona kruunaa kaiken. Toimittajan tivat-
tua jotain muuta, Paanaset myöntävät 
aukioloaikojen kaipaavan päivitystä.

”Kerran tuuli kävi Pyhäjärven länsi-
puolelta ja puhalsi todella kovaa, pak-
kasta oli parikymmentä ja avannossa 
kellui jäähilettä, uimareiden kaulat ja 
käsivarret olivat kovilla, veresliha pu-
noitti monilla ja pukuhuoneessa tarvit-
tiin hieman paikkausta”, muistelee Erja 
Paananen tapahtumaa ja jatkaa ”Muu-
ta sen kummempaa haaveria ei kovis-
ta talviolosuhteista huolimatta ole ollut 
ja hyvin ovat talviuimarit selvinneet.”

Harrastus saattaa viedä mukanaan 
avantouimarin jopa niin, että isomman-
kin operaation jälkeen kylmään kyl-
pyyn on päästävä niin pian kuin mah-
dollista. Katismaan uimalassa kerro-
taan naisuimarista, joka toivuttuaan 
lonkkaleikkauksesta sen verran, että 
leikkausjälki oli turvallisesti umpeutu-
nut, mutta liikkuminen kävi vielä kyy-
närsauvojen avulla ja ne nähtiin sään-
nöllisesti avannon reunalla odottele-
massa emäntäänsä avannosta sau-
nan lämpöön. 

Olli Jorva

http://www.katismaansaari.fi /

Hurrr… Uimaan vaan!

Sanotaan, että ”sinne ne kaikki taudit jäävät”. 
Juuri siksi toimittaja ei käy avannossa, 
onhan siellä ne kaikki taudit.
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Ritva ja Mertsi Merimaa Kokemäen Korkeaojalta miet-
tivät asuntoauton hankintaa muutaman vuoden ja nyt 
sitten loppukesällä löytyi Assari, ”Näppärä 3:n hengen 
asuntoauto, onhan se vanha, mutta ihan meidän nä-
köinen”, sanovat Merimaat.

”Aurinkoinen aamu, la 28.9.2019 herätti meidän 
reissukuumeen, isäntä ilmoitti, että nyt lähdetään 
Kuninkaanlähteelle, paikkaan, josta olimme kuulleet 
pelkkää hyvää ja niin auton nokka suunnattiin kohti 
Kunkkua”, jatkavat Ritva ja Mertsi.

Assari pakattiin täyteen tarpeellista ja tarpeeton-
ta, ensimmäinen asuntoautomatkamme alkoi siitä. 
”Mertsin ajaessa minä luin leirintäoppaasta viime het-
ken muistilistaa ja totesin meidän olevan matkalla il-
man minkäänlaisia keittiövehkeitä ja saunakamppei-
ta, noh, sähköjohtokin oli vääränlainen, ei muuta kuin 
Kankaanpäässä kauppaan ja ostoksille”, kertoo Ritva.

Alue vastasi kuulemaamme, opasteet saavuttaes-
sa selkeät, vastaanotto oli ystävällinen ja alue siis-
ti sekä rauhallisen tuntuinen, vaikka porukkaa näytti 
olevan.

”Ystävällinen järjestäjä-mies otti meidät vastaan, 
opastus oli erinomaista ja hän lähti vielä näyttämään 
meille oman paikkamme, auto saatiin parkkeerattua 
ja todettiin, että sähköpiuhamme oli vääränlainen, 
noh onneksi naapurivaunussa olivat ystävälliset Outi 
ja Marko, he lainasivat meille oman ylimääräisen joh-
tonsa ja tilanne oli pelastettu”, kiittelevät Merimaat yh-
dessä hienoa meininkiä Kunkulla.

Hienossa säässä tutustuimme alueeseen ja kävim-
me pienellä lenkillä, katselimme ympärillemme ja tu-
tustuimme caravan-elämän salaisuuksiin, automme 
Assari palveli meitä oikein hyvin, yö meni mukavasti 
ja aamulla kahvin jälkeen kuulimme ovellemme kopu-
tettavan ja toimittaja seisoi ovellamme kysellen jutun-
tekomahdollisuutta ja passasihan se, lopputuloksen 
näette nyt sitten tässä.

Reissu oli onnistunut, muutamia tarvikkeita täytyy 
vielä hankkia, kuten tuolit ja pöytä ulos sekä niiden al-
le markiisin alusmatto ja tietysti 20 metrinen johtokela 
sekä adapteri euro- ja shuko-pistokkeille.

Ritva ja Mertsi Merimaa
toimittanut Olli Jorva.

 Assarin eka matka YLÖSKIRJAUS No 34/2019

Scoot-rata on sellainen skeitti-ajoramppi, jossa lau-
dalla kolistellaan ylös ja alas nyppylöitä ja tasaisel-
lakin mennään, se on tärkeä nuorille ja oli saatava, 
kiitos siitä kuuluu Hallitukselle.

YLÖSKIRJAUS No 35/2019

Tilaussauna sai uudet, tuoreet ja hyväntuoksuiset 
lauteet sekä sinkityt tukirakenteet alleen, Antti Salmi-
nen ja Aulis Tommila asialla kirvesmiesryhmästä.

YLÖSKIRJAUS No 36/2019

Yhdistyksen hallitukseen on valittu uusi jäsen, hän on 
kankaanpääläinen yrittäjä ja logistiikkainsinööri Mika 
Harju, tervetuloa Mika hallitustyöhön! 

ALASKIRJAUS No 1/2019 

Alaskirjaaminen on ikävää Portin Vahtijalle, tämä var-
sinkin. Herkullisia välipaloja meille aikuisille tuottanut 
ja lasten suuressa suosiossa ollut kioskinpitäjä Kipa 
kertoo tekevänsä tilaa seuraavalle yrittäjälle Kunkun 
kioskilla. Vahtija on kuullut, että nyt menetys on nyt 
suuri ja vielä suurempi nälkä jää, puhumattakaan lap-
sia aina niin ystävällisesti palvelleesta Kipasta, jon-
ka toiminta kioskillaan on ollut ensiluokkaista ja tar-
joamansa syötävä superia. Mutta elämä on ja yrittä-
nyttä ei laiteta.
Kiitos Kipa, hyvältä maistui!

Vartin pohdin miksi porttia vahdin
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Kaikki treffi t luettavissa https://www.sfcsatakunta.fi /kalenteri

Alkuvuoden 2020 treffit

Kunkun vuosi

Hiihtoloma 
14.-23.2.2020

Senioritreffit
15.-17.5.2020

Juhannus
18.-21.6.2020

31.12.-1.1. Uusivuosi
Vaihtuu rattoisasti Kuninkaanlähteellä, 
vuoden vaihtumista juhlitaan ilotulituk-
sin, ohjelmin ja hyvästä seurasta naut-
tien. Treffi hinta Kunkun hinnaston 
hinnoin!

14.-23.2. Hiihtoloma 
Kuninkaanlähteen luistavilla laduilla ja 
hyvässä maastossa ovat jo perinne, 
vuorokausimaksut Kunkun hinnas-
ton mukaisesti, viikon 8 lopulla järjes-
tettyä ohjelmaa.

11.4. Yhdistyksen kevätkokous 
Kunkulla klo 13.00, kokous jäsenille, 
kirjaus alkaa 12.30, käsittelylistalla yh-
distyksen sääntöjen 8 pykälän mukai-
set kevätkokoukselle kuuluvat asiat ja 

jäsenkortti sitten mukaan. Alue vierai-
den käytössä normaalisti.

17.-19.4. Kevättalkoot
Kunkku laitetaan kesäkuntoon, ei alue-
maksua, joten tervetuloa kevyesti tal-
koilemaan ja viettämään laatuaikaa.

24.-26.4. Turun Messut -treffi matka 
omalla kalustolla, lisäinfoa Caravan-
lehdessä. Yllätys kaikille yhdistyksen 
jäsenille, jotka tulevat treffeille omalla 
kalustolla.

30.4.-3.5. Vapputreffi t 
Tervetuloa wiettämään haaskat Wal-
purinjuhlat, treffi maksu 80 €/vaunu-
kunta!

15.-17.5. Senioritreffi t 
Senioriohjelmaa yms. juniorit mukaan vah-
timaan seniorimenoa ja pelaamaan uudel-
le Kunkku-Areenalle, treffi maksu 60 €/
vaunukunta.
16.5. Kausipaikkalaisten info Kunkulla 
alk. klo 13.00

5.-7.5. Lasten ja nuorten treffi t
Erityisohjelmaa, pelejä ja leikkejä sekä oh-
jattua toimintaa lasten ja nuorten ehdoilla. 
Treffi maksu 60 €/vaunukunta.

18.-21.6. Juhannus
Perinteinen juhannusjuhla koko perheelle, 
ohjelmaa juhlan kunniaksi, tanssit, diskot 
tietysti, lapsille ja nuorille omansa, Juhan-
nuspäivän Show, Pitkä Pöytä jne. Treffi -
maksu 90 €/vaunukunta

Treffi poimintoja
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Kausihinnasto

Kunkun vuosi

KUNINKAANLÄHTEEN TALVIKAUSI 1.1 - 3.5. JA 7.9.-31.12.2020
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.

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

Kesätanssit kuuluvat vrk-hintaan, 
sesonkina järjestettävät treffi t eivät 
kuulu vrk-hintaan, ilmoittaudu niihin 
erikseen toimistolla.

Kesäisin ohjelmaa koko perheelle, kios-
ki ja kahvio avoinna, välinevuokrausta, 
suoramyyntiä, kaasumyynti jne., tennis, 
minigolf, pingis, frisbee, yms. Uuden 
Monitoimiareenan käyttö ilmainen. 

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

Tilaussauna + takkatupa 20€/50 min. 
Pyykkikone/kuivausrumpu 5€/koneelli-
nen, maksetaan varattaessa.

Uimaliput vieraille aik. 5€, 7-16 v 
3€, alle 7 v aikuisten seurassa ilmaisek-
si. Allasalueella ei uinninvalvojaa. 

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

KUNINKAANLÄHTEEN KESÄKAUSI 4.5. - 6.9.2020
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
Seisontamaksu: . . . . . . . . . . . . . 4 €/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 sisältä vesiliukumäen sekä muut ns. aluepalvelut. Vuorokausi-
hinnat oikeuttavat 24 h oleskeluun, ylimenevästä ajasta peritään uusi vrk-maksu. 
Sähkön mittariveloituksessa ei sähkön vrk-maksua veloiteta. Kausipaikoille 
hyväksytään vain jäsenkortin omistajat.

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

Pyöräilykelit ei ihan parhaimmillaan.
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www.lvi-halli.net

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
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Kolme kysymystä

Raimo Törnqvist on tekijä omalla tyylillään, 
kirvesmiesryhmän jäsen ja hiljainen hymyilevä 
puurtaja, joka on aina valmis, kun tarvitaan.

Raimo kertoo omalla olemuksellaan kanssaihmi-
sille, että luotettavuus ja positiivinen asenne vie 
pitkälle, eikä sen tuloksia kannata hävetä.

Täyttää loistavasti arvonimen KAIKKIEN KAVERI!

Kiitos Raimo Törnqvist

Arjen Sankari

Sik Sakkia sieltä sun täältä!Sik Sakkia sieltä sun täältä!

Siga magee WC Kroatiassa ja sen vaatimattomat kivipotaat.

Sik Sakkia Kunkulla Välitien varrella, onneksi honka/mänty/
petäjä ei vahingoittunut, saatiin hyviä polttopuita, Munster-
landista sen sijaa tuli vielä asuntovaunu. 
Kuva: Hitteenkalliot.

Kolme kysymystä -sarja päättyy, 
lopuksi kysyn itseltäni ja vastaan itse.

Miksi teet lehteä?
- No siksi, kun Jouko pyysi tekemään eikä muitakaan ollut 
tarjolla. Toivottavasti olette pitäneet teksteistäni.

Kirjoitat nimelläsi ja kahdella nimimerkillä, miksi tuol-
lainen käytäntö?
- Minut tuntevat useimmat, Winemakerin myös tuolta so-
men puolelta ja tämä uusin veijari Toimittaja Kutale sai ni-
mensä erään kunkkulaisen suusta, kirjoittelee nyt sitten 
mitä sattuu ja ottaa kuvia.

Miltä lehden tekeminen tuntuu ja onko se vaikeaa?
- Lehden tekemiseen tarvitaan oikeastaan kolme element-
tiä, tuottoisa lähde, josta ammentaa kirjoitettavaa, hyvä 
taittaja ja vapaat kädet tekstin suhteen. Ne minulla on, 
ei tämä nyt niin vaikealta tunnu. 

Mikä on mottoni?
- Hyvä tulee tekemällä. 

Kysyi ja vastasi Olli Jorva Yläneeltä.
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puh. 0400 594 684
Heikkilän  e 14, 29600 Noormarkku

. ROSENBERG
Autokorjaamo

* Huollot * Korjaukset
* Pakokaasumi  aukset bensa/diesel

* Vikakoodin luku / OBD

Kunkku-Ukon korvaan särähtää tasasin väliajoin sanonta-
tyyli, jota kuulemme säännöllisesti siellä sun täällä ja liki 
jokaisesta mediasta sitä pulppuaa, ilmaisun lienee lansee-
rannut Keke Rosberg, tuo formulahirmu.

Keken ilmaisu perustunee englannin kieleen ja sen lau-
serakenteeseen, on siis johdannainen ”formulaenglannista”. 
”Jos SÄ ajat tuhatta ja sataa, jos SÄ teet sitä sun tätä”, 
noinhan sitä sanotaan, kun tarkoitus on sanoa ajettaessa 
tuhatta ja sataa jne…

Ukko ymmärtää (uskokaa tai älkää), että murteil-
la on omat koukeronsa, kuuleehan sen helposti vaikka 
Äijäaseman keskeisissä keskusteluissa, joissa murteiden 
sekamelska toimii varauksetta ja ymmärrys vallitsee kes-
kusteluissa hienosti, mutta arkikielessä moinen sanahirviö 
kuitenkin lykkää harmitusta.

”Ketä sanoo niin”, tai ”Ketä tarvitsee autonkorjausta”, tai 
”Ketä se oli kun pölli mun kirjan”, niinpä niin!

Ukon Akkakin on kiinnittänyt huomionsa uuteen, aivan 
valtavan suosittuun painotukseen arkikielessä.

Painostus on sanan tai sanayhdistelmän viimeisellä 
osalla, ”ArkiKIELESSÄ” tai ”karavaaniTREFFEILLÄ”, mo-
koma keksintö raivostuttaa Ukkoa, mutta Akan mieliPIDET-
TÄ myötäillen, se lienee Ukon oma ongelma.

Nykytelkkarit ovat ihan paskoja, sekin tulee nyt tähän 
harmittelulistaan, eivät ne kestä kun 5 vuotta ja maksavat 
kuussattaa euroa.

Soitettaessa maahantuojalle asiasta, vastauksena on la-
kooninen ”Takuu on 2 vuotta, emme voi asialle nyt enem-
pää”, voihan sony sentään ja eiku uutta Samsungia hank-
kimaan.

Tämä harmitus on tietysti musiikkimausta kiinni, jos tykkää, 
niin en voi auttaa, jos ei, niin en voi silloinkaan auttaa, mutta 
räppiä ei Kunkku-Ukko diggaa ollenkaan, mokomakin keksin-
tö koko laulujuttelu ja sormien heiluttelu esitettäessä ja sitten 
pitää vielä olla lippis vinossa päässä ja tietty lögäpögät.

Kunkku-Ukko muistaa armeija-ajoilta tosi 
harmittavan harmitustermin ”Rintaa pistää ja 
v... harmittaa”, oli siinä harmitus huipussaan.

Kunkku-Ukko, Akka ja Äijäaseman väki 
toivottavat kaikille harmittavan hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

 Harmitusta kerrakseen

AVOINNA 10-18, LA 10-16

Palaute
Kunkku-uutiset on SF-Caravan Satakunta ry:n 
n. 2100 jäsenen jäsen- ja tiedotuslehti, jonka painos-
määrä on 2700 kpl. Jakelu jäsenille ja sidosryhmille. 
Lehteen voit lähettää palautetta tai ottaa yhteyttä seu-
raavasti :

olli.jorva@gmail.com tai 040 735 6813
www.sfcsatakunta.fi /palaute
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Nuorisoyhdyshenkilö Akseli Harju ku-
vailee hankittua monitoimiareenaa hie-
noksi investoinniksi sekä nuoriin että 
myös alueeseen, ”Ehdottomasti lois-
tava ja järkevä hankinta hallitukselta, 
saimme todella hyvän pelialustan sekä 
järkevästi tasapainotettua nuorten liik-
kumista alueella ja ennen kaikkea tur-
vallisen paikan pelaamiselle ja pelaajil-
le”, sanoo Aksu ja lisää ”Kunkku Areena 
on otettu hyvin vastaan ja se antaa mo-

nenlaisten pelien pelaamiseen mahdol-
lisuuden, tytöt ja pojat ovat varsin tyyty-
väisiä uudesta pelipaikasta.”

Hallituksen jäsen ja yhdistyksen 
Some-vastaava Sami Siltanen kertoo 
myös Areenan saaneen käyttäjien va-
rauksettoman hyväksynnän ja lisää 
”Juhannuksena käyttöön vihitty Kunk-
ku Areena on otettu hyvin vastaan Ku-
ninkaanlähteellä. Kesäsesongin aikana 
näytti siltä, että areenalla pelattiin lähes 

aamusta iltaan sählyä, futista tai kori-
palloa. Kuntoilulaitteita ei olla vielä niin 
hyvin löydetty, joten kannustankin kaik-
kia käymään aamujumpalla areenan 
laitteilla.”

”Kunkku Areenaan liittyvät some-
julkaisumme ovat myös kiinnostaneet 
seuraajiamme keskimääräistä enem-
män, joten voin tyytyväisenä todeta et-
tä Kunkku Areena on saanut aikaan po-
sitiivista säpinä”, lisää Sami.   

En ole mikään tavallinen vesiletku, olen 
juomavesiletku ja minun odotetaan 
antavan puhdasta ja laadukasta vet-
tä. Vedenlaatu, jota lykkään, tulee ol-
la ehdottoman puhdasta ja turvallista, 
maku taas on eriasia, sen tuottaa kai-
vo tai muu instanssi, minä vain välitän 
verkostosta tulevan tuotteen sen loppu-
käyttäjälle.

Haluan, että minut merkitään selväs-
ti JUOMAVESI-nimikkeellä, ei millään 
talousvesi-, vesipiste-, tai hanavesi-ni-
mikkeellä.

On selvää, että paikka jossa olen ja 
vaikutan, sen on oltava hygieeninen ja 
suojaisa sekä helposti löydettävissä ja 
merkitty. Vaadin, että minut on raken-
nettava siten, että minuun ei saa mi-
tään kiinni, eikä minua voi upottaa mi-
hinkään astiaan ja minut on sijoitettava 
kauas pois wc:n tyhjennyspaikasta.

Elinympäristössäni ei saa tiskata, ei 
huuhdella astioita eikä pestä vihannek-
sia tai muita ruokatarpeita.

Minä kerta kaikkiaan vihastun, jos 
koiria juotetaan letkuni päästä (Heh!) 
tai niiden annetaan haistella minua, 

puhumattakaan siitä, että nostavat jal-
kaansa minuun päin.

En myös tykkää, jos vesiputki laite-
taan suoraan suuhun ja juodaan siitä 
tai käsiä pestään putken alla ja hirvitys 
sentään, jos kemssa-astioita huuhdel-
taisiin paikallani!

Nyt, kun on talvi, minä lepään ja ke-
vään taas koittaessa juoksutan vettä 
niin että!

Terveisin Vesiletkunne

Toimittaja Kutale

Minä vesiletku

Akseli HarjuSami Siltanen
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K ävijämäärältään kesä oli edel-
lisvuoden kaltainen ja tapai-
nenkin, vieraamme liikkuivat 

heinäkuussa kiitettävästi, elokuukin 
kuljetti vielä karavaanariperheitä, kun-
nes perinteinen koulujen alku katkaisi 
liikenteen portilla totaalisesti, kuten on 
tapana. Kevään koittaessa Suomessa 
keskustellaan säännöllisesti matkailu-
kauden pidentämisestä syyskuun al-
kuun, siis koulujen aloittamisen siirtä-
misestä, mutta yhtä säännöllisesti asi-
alle ei saada aikaan ratkaisua. Kevään 
asiakasmäärät ovat säiden armoilla, 
kesäkuun alkukin samansuuntainen, 
jos kohta on niin, että lämmin liikuttaa 
ja kylmä kangistaa.

Viime vuosina yöpyjämäärä on ol-
lut reippaassa kasvussa, ollen parina 
edellisenä ja tänäkin vuonna hiukan al-
le 20000, mikä on hyvä suoritus ja tu-
kee alueella tehtyjä investointeja.

Henkilöyöpymisiä on ollut vastaa-
vasti yli 40000 viimevuosina ja kulki-
neissa yöpyjiä on ollut keskimäärin 3,2 
hlöä kuuden vuoden perioodin tarkas-
teluaikana, joka kertoo Kunkun vankas-
ta perheystävällisyydestä.

Mennyttä kesää kantoi, kuten aikai-
sempinakin vuosina, mainittu perhepai-
kan maine ja tehdyt investoinnit sekä 
nykyinen infra että myös puolenkym-
mentä vahvaa treffi tapahtumaa. Tref-
feillä on tukeva asema Kunkun kalen-
terissa, talviset hieman hillitympiä ja 
keväästä syksyyn sitten menoa ja mei-
ninkiä riittää.

Menneen kesän Menneen kesän 
analysointia, tulevienkinanalysointia, tulevienkin

Perustreffejä ovat kevättalven Hiih-
toloma (57), kesän aloittava Vapputref-
fi t (94), Juhannustreffi t(317), Ocktobe-
rit(188) ja Kuutamotreffi t (88 osanotta-
jaa keskimäärin).

Uusista tapaamisista nostavat pää-
tään Lastentreffi t ja kalustomerkkitref-
fi t sekä Eloriehatreffi t, näin treffi en ko-
konaishenkilömääräksi saadaan 1089, 
pois lukien omat ns. tekniset tapaamiset 
(Kevätkokous + thölö-palaveri).

Toimitusta on ihmetyttänyt ulkomais-
ten vierailijoiden vähäinen määrä alu-
eella, jos kohta sen järeämpiä markki-
nointitoimiakaan ei ole tehty asian pa-
rantamiseksi.

SF Caravan ry on luonut oman Vank-
kurihymiö-laatujärjestelmätunnuksen 
laadukkaille SFC-alueille ja markkinoi 
nyt Vankkurihymiö alueita kansainväli-
sesti Clubcampings.fi -sivustolla, mielen-
kiintoista nähdä miten tuottaa tulosta.

On ilmeistä, että saavuttaessa Suo-
meen eurooppalaiset karavaanarit ja 
telttailijat käyttävät Etelä-Suomen aluei-
ta ensiyöpymispaikkanaan ja suuntaa-
vat sieltä valitsemiaan maakuntia kohti, 
useimmilla lienee kohteenaan Lappi ja 
matka sinne tehdään valtaosin suorin-
ta tietä. Samoin lienee asianlaita mat-
katessa pohjoisen kautta maahamme, 
ehkä lomapäivät ovat jo loppusuoralla ja 

Tarkkoja numeroita ei tätä kirjoittaessa ole, toki näppituntuma luvuista 
on ja sitä käytän tässä tarkastellessani Kunkun kesää 2019.
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matka etenee myös suorinta tietä kohti 
rannikko-Suomen autolauttoja.

Yllämainittu loma-ajan pidentäminen 
Suomessa syyskuun loppuun ei var-
masti haittaa eurooppalaisia matkailijoi-
ta ja suomalaisille matkailualan yrittäjille 
se toisi kaivattua sesongin pidennystä ja 
motivaatiota yrittämiseen.

Mikä sitten on koko alan tulevaisuus 
Suomessa ja Euroopassakin?

Leirintämatkailun liikevaihto on Suo-
messa hyvässä kasvussa, erään tut-
kimuksen mukaan karavaanari jättää 
muutaman sata euroa per vuorokausi 
paikkakunnalle, jossa vierailee, toki eurot 
jäävät kaupunkien yrittäjille, mutta osan-
sa saavat uutterat Caravan-alueet myös.

Samainen tutkimus kertoo, että lei-
rintämatkailun sesonki on pidentynyt ja 
jakautuu touko-syyskuulle, vilkkaimman 
kuukauden ollessa heinäkuun, kuten 
Kunkullakin hyvin havaitaan.

Tutkimus kertoo myös, että karavaa-
narin matka kestää kotimaassa noin vii-
kon, siitä ollaan samalla leirintäalueella 
keskimäärin kaksi vuorokautta, lisävuo-
rokaudetkin ovat harkinnassa ja kasva-
vat todennäköisesti.

Hyvä huomataan ja siitä kerrotaan 
mielellään eteenpäin, 84 prosenttia ki-
lautti kaverille hyvästä kokemuksestaan 
ja lupasi itselleen palata takaisin taas 
ensi vuonna.

Kun kotimaan leirintämatkailu kasvaa 
ja voi hyvin, eikö sen tulisi olla hyvä uu-
tinen maamme päättäjille ja ilahduttaa 
vaikkapa valtiovaltaa, pyöriihän siinä sit-
ten kotimainen raha kotimaassa ja lisää 
näin niin kaivattua kotimaista kulutusta 
osaltaan ja tukee suomalaista yhteis-
kuntaa. 

Joku viisas sanoi toimittajalle ”Suo-
messa ei laske muu, kuin talousennus-
teet, keskimäärin”. Voi olla noinkin, huo-
lestuneena olemme saaneet lukea leh-
distä eri leikkauslistoista muun muassa 
mahdollisuutta leikata matkailuautojen 
verotukea, joka on keskimäärin 20000 
euroa vuodessa, nythän matkailuun tar-
koitettu matkailuauto on veroton.

Muutama vuosi sitten puhuttiin myös 
asuntovaunuille asetettavasta veros-
ta, onneksi niin ei ole tapahtunut, mut-
ta polttonesteen hinnoille on ja tapahtuu 
juuri tätä kirjoitettaessa sekä lisääkin on 
luvassa, karavaanarin kukkaron sisältö 
näyttää olevan haluttua tavaraa.

Olli Jorva

Lähteet: 
Caravan-lehti ja Kunkun tilastotiedot

Sik Sakkia sieltä sun täältä!Sik Sakkia sieltä sun täältä!

Karvaooppeleita, onko heitä ?

TIPPANOKKA
Detskun vaunuissa on suunnitteluvika, takavalopaneeli on suunniteltu niin, 
että sateella siihen veden tippuessa ”napse” kuuluu nukkujan korviin viheliäi-
sellä tavalla. Neuvokas karavaanari ratkaisi asian näin.

ja 
toti

tait
ja M
val
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Varapuh.joht Tilla Rosenberg, Noormarkku, rosenberg.tilla@gmail.com, 98207-1, 0400 480 755

Hallituksen jäsen Altti Nurmi, Nakkila, alttinurmi@gmail.com, 115646,  050 375 5900
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Hallituksen jäsen Pekka Nordlund, Pori, nordlund.pt@gmail.com, 62853, 0500 225 476
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
Hallituksen jäsen Mika Harju, Kankaanpää, harju.logistics@gmail.com, 129813-1, 050 512 4992

TOIMIHENKILÖT
Rahastonhoitaja Tuula Pihlajaniemi Ulvila, tuula.pihlajaniemi.mail@gmail.com, 53032, 040 7211225
Kalustonhoitaja ja turva-asiamies Pekka Nordlund, Pori, nordlund.pt@gmail.com, 62853, 0500 225 476
Kuninkaanlähteen alueen vetäjät  Antti Salminen, Huittinen, antsal51@gmail.com, 74138, 0440 988 449
                  Raija Salminen, Huittinen, raija.asalminen@gmail.com, 74138-1, 044 356 5855
Nuorisoyhdyshenkilö Akseli Harju, Forssa, harju.akseli@gmail.com, 144139-1, 044 266 5480
Treffi en arpajaisvastaava Tarja Lehto, Pori, tarja.lehto@norstat.fi , 62589-1, 050 362 3995 
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www.sfcsatakunta.fi   Olemme Facebookissa!
Y-tunnus 1091043-8   Tykkää meistä! 
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HALLITUKSEN KOMMENTTI

N yt olisi minun vuoroni kirjoittaa hallituksen tervehdys. 
Tähän asti olen hyvin pystynyt välttelemään tätä pel-
käämääni kirjoitustehtävää. Onneksi Kunkusta on 

helppo keksiä kirjoitettavaa, koska paikassa  on niin monia 
mahdollisuuksia.

Olen ollut karavaanaritouhuissa mukana melkein jo 40 
vuotta. Ensimmäisen asuntovaununi ostin 80-luvulla. Olem-
me perheeni kanssa kierrelleet ympäri Pohjoismaita vaunun 
kanssa. Lasten ollessa pieniä kävimme muutaman viikon ke-
sälomareissuilla kierrellen eri puolella Etelä-Suomea ja tal-
visin pääsiäisen aikaan kävimme laskettelemassa Lapissa. 
Nykyään tykkäämme vaimoni kanssa käydä Kunkulla ja olla 
mukana alueen kehittämisessä.

80- ja 90-luvulla treffejä järjestettiin vielä ympäri Satakun-
taa. Jossain vaiheessa kaikki treffi t päätettiin pitää Kunkulla. 
Joku kerta päätin kokeilla treffi -isäntänä oloa Porin alueella, 
ja sen jälkeen olenkin ollut enemmän toiminnassa mukana. 
Nykyään kuulun kirvesmiesryhmään ja hallitukseen.

Kirvesmiesryhmä rakentaa Kunkulle uusia rakennuksia 
ja tekee tarvittavia korjauksia. Kirvesmiesryhmän suurimpia 
projekteja on ollut Kunkuntuvan rakentaminen. Sen rakenta-
miseen meni lähes vuosi ja silloin tulikin vietettyä paljon aikaa 
Kunkulla. 

Mieluisin projekti on ollut Löylytuvan hankkiminen, mihin 
sain idean F.I.C.C. Rallysta. Siellä oli kaksi pientä puusaunaa 
karavaanareiden käytössä ja ajattelin, että semmoinen sopisi 
myös Kunkulle. Hankinta onnistui ja saimme Kunkulle Löy-
lytuvan. Se on ollut ahkerassa käytössä ja kesällä tuleekin 
saunottua siellä ahkerasti.

Hallitukseen olen kuulunut nyt muutaman vuoden. Vuosi-
en varrella työskentely on muuttunut paljon. Nykyään pysty-
tään ottamaan asiat helpommin ja nopeammin esille yhteisen 
WhatsApp-ryhmän ansiosta. Mukana olo hallituksessa on ol-
lut erittäin mielenkiintoista. Olen päässyt näkemään eri puo-
len Kunkun asioista ja päässyt vaikuttamaan, mihin suuntaan 
Kunkkua on kehitetty ja, mihin tulevaisuudessa keskitytään.

Kunkulla tykkään oleskella niin talvella kuin kesälläkin. 
Siellä pääsen puuhastelemaan kaikkea mieluisaa. Varsinkin 
pienet ja vähän isommatkin korjaushommat kuluttavat aikaa 
mukavasti. Kunkulla on myös mahtavat harrastusmahdol-
lisuudet. Talvisin pääsee hiihtämään ja kesäisin uimaan ja 
lenkkeilemään. Minigolfi a ja biljardia tulee myös silloin tällöin 
pelailtua. Myös monitoimikenttä ja kuntoilualue ovat olleet oi-
va lisä harrastusmahdollisuuksiin. Marjastamassa käymme 
vaimoni kanssa Kunkun metsissä. Puolukka apajat ovat eri-
tyisen hyvät ja tyttäremme odottavatkin joka vuosi marjatoi-
mitusta pakastimiinsa.

Mielenkiinnolla odotan, minkälai-
nen talvi on tulossa ja kuinka hyvin 
suksi luistaa. Ensi keväältä odotan 
taas uusia mielenkiintoisia projekteja 
kirvesmiesryhmälle. 

Hyvää joulun odotusta ja 
onnellista uutta vuotta 2020!

Aulis Tommila
hallituksen jäsen

Vasara ja nauloja

Salmiset ottavat vetovastuun Kunkun alueen toiminnasta, 
kokenut karavaanaripariskunta on varsin tervetullut uu-
teen tehtäväänsä. Raija ja Antti koordinoivat alueen toi-
mintaa sekä toimivat käytännön työtehtävissä Kunkulla ja 
organisoivat yhdessä hallituksen kanssa alueella käytän-
nön asioita. Yhdistys kiittää Päivi ja Pasi Sillanpäätä hie-
nosta työstä!   

Kuninkaanlähteen alueen 
vetäjiksi Raija ja Antti Salminen
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VARAOSALIIKE JA 
MONIMERKKIKORJAAMO 

VARAOSAT • HUOLLOT • KATSASTUSPALVELUT 

Tarjoamme monipuoliset huolto- ja 
korjaamopalvelut merkistä tai mallista 
riippumatta. Meiltä saat kaikki poltti-
moiden vaihdosta suurempiin moottori-
remontteihin ja laajan valikoiman 
laadukkaita varaosia.

Asemakatu 6
38700 Kankaanpää

p. 010 567 4573

AVOINNA: 
ma–pe 8–18  
varaosat la 9–14
su suljettu

Tehtaanmyymälämme palvelee 
ma-pe klo 9-17

Jämintie 4 A 3, 38800 Jämijärvi

Tervetuloa!

puh. 010 3263 400
www.rahtipalvi.fi 

 Aidosti läheltä!

Kurvaa Karlaan!
karla.fi

Karla Kankaanpää 
Asemakatu 1
MA-PE 08.00-16.30 
Puh. 0290098220 

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

www.satamotors.com

VUOKRAA 
Polaris-mönkijä alk. 

155,00 € / vrk

Landeli Group Oy on suomalainen ruokatalo, joka valmistaa ja myy 

lihajalosteita sekä tuoretta lihaa. Toimimme kolmella korkeasta laadusta 

tunnetulla tuotemerkillä: Maalaistuote Vataja, Pajuniemi ja Partanen. 

Toimintamme periaatteita ovat kunnioitus parhaita raaka-aineita kohtaan, 

perinteiset valmistusmenetelmät sekä suomalaisten rakastamat aidot maut.

www.landeli.fi
Kankaanpää 02 578 3337
Lieto 010 3223 780

Tehtaanmyymälä Rautatienkatu 8, Kankaanpää

Suuria makuja pieneltä tilalta
Vuonna 1976 Pekka Pajuniemi perusti Sipoon Talman kylään 

nimeään kantavan liha-alan yrityksen. Siitä lähtien Pajuniemen 

tuotteiden laatu on nojannut korkeaan lihapitoisuuteen, lisäaineiden 

välttämiseen ja käsityömäiseen valmistustapaan – perinteisiä 

reseptejä kunnioittaen. Pajuniemi panostaa puhtaisiin, tarkoin 

valittuihin raaka-aineisiin ja aitoon makuun.

Täyden palvelun lihatalo
Liedossa sijaitseva lihankäsittelylaitos on erikoistunut tuoreen  

lihan käsittelyyn, leikkaamiseen, jatkojalostamiseen ja pakkaamiseen. 

Vuonna 1995 perustetun lihatukun valikoimasta löytyvät 

korkealaatuiset ja perinteiset lihavalmisteet vähittäiskaupan ja 

Horecan tarpeisiin.

Mehukkaita makuhetkiä lihasta
Maalaistuote Vataja on vuonna 1985 perustettu perinteisten ja 

laadukkaiden lihajalosteiden valmistaja. Herkulliset lihatuotteet 

valmistetaan vankalla kokemuksella ja omilla resepteillä 

Kankaanpäässä. Yli 20 vuoden ajan Vataja on ollut Suomen ainoa 

valmistaja, joka on saanut lihaleikkeille, makkaroille ja nakeille 

Allergia- ja astmaliiton myöntämän allergiatunnuksen. Myös 

nitriitittömiä ja lisäaineettomia tuotteita yritys on valmistanut jo 

vuosikymmenien ajan.

KUN HALUAT AITOA.

ME
RI-PORIN

KIRJONTA

* Liikelahjat brodeerattuna
esim. laudeliinat, pyyhkeet, t-paidat, lippalakit

* 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 
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J uhannuksen aikaan moni meistä käytti tilaisuutta hyväk-
seen ja vieraili Meri-Porin Kirjonnan teltalla, ”Karavaana-
rin minitekstiilitehtaalla”, jos sanonta sallitaan.

Yrittäjäpariskunta Mervi ja Jouni Hiljanen pyhittivät juhan-
nuksentienoonsa työn teolle, tällä kertaa Kuninkaanlähteen 
kunniaksi, ainahan heillä ei myytävät matkaa mukana, 
koneista puhumattakaan.

Yrityksen tuotteiden myynti tapahtuu pääasiassa kotoa 
käsin, mutta vapaa-aikayrittäjät kiertelevät myös keväästä 
syksyyn eri karavanalueilla myyden tuotteitaan ja markkinoi-
den yritystään, ”siinä se kuluu vapaa-aikakin sitten sivussa”, 
toteaa Mervi.

Mervi Hiljanen kertoo olleensa aina käsityöihminen om-
mellen itselleen, lapsille ja joillekin tutuille myös.

Vieraillessaan käsityömessuilla 2001, Mervi tutustui uu-
tuuteen, kirjovaan koneeseen ja se hankittiin sitten saman 
tien, olihan siinä ”kaikki herkut”, Mervi kertoo ja lisää, ”Myy-
jä ehdotti siinä yrityksen perustamista, aivan varmasti tutut 
haluavat yhtä ja toista kirjottua” ja oikeassa oli! Siitäpä alkoi 
meidän vapaa-aikayrittäjyys ja 2002 hankittiin sitten toinen 
kone ja kysynnän kasvaessa päätimme hankkia ns. puoli-
teollisuuskoneen vuonna 2007, jonka myötä mukaan tulivat 
myös lippalakkien brodeeraukset, kertovat Hiljaset.

Työnjako perheellä on selkeä, Jouni Hiljanen hoitaa lippa-
lakkiosaston, käyttää koneita ja tekee kirjontojakin, minä taas 
keskityn tietokoneohjelmilla tekemiseen ja Jouni tekee lisäksi 
välttämättömiä ”miestentöitä”, kuljettaa, hoitaa varastoa, suo-
rittaa laadunvalvontaa jne., näin minä voin tehdä pitempikes-
toisia työjaksoja automatiikalla, selventää Mervi.

Hiljaset tekevät päivätyönään palkkatyötä vieraalla, joten 
yritys on sivutoiminen ja kirjanpidon hoitaa kirjanpitäjä ja näin 
asiat pysyvät pariskunnan omissa käsissä, kuten myös va-
paa-aika ja menot.

Asiakaskunta koostuu sekä yrityksistä että yksityisistä, 
myös erilaiset seurat ovat asiakkaina ja tietysti yhteisöt, ku-
ten karavaanarit.

Kuriositeettinä mainittakoon, että 17 toimintavuoden jäl-
keen asiakkaina on yhä yrityksiä toiminnan alusta, se ker-
too laadukkaista tuotteista, joita ovat mm. vaatteet t-paidoista 
takkeihin, pipoja, lippiksiä, saunatekstiilejä, huiveja, kasseja, 
fl eecejä, huppareita ja erilaisia merkkejä.

Olli Jorva

www.meri-porinkirjonta.fi 
m-pk@dnainternet.net 
puh. 040 530 3096
Koulutie 28, 28800 Pori

Mervi ja Jouni Hiljasen perheessä työnjako on selkeä, Jouni hoitaa 
lippalakkiosaston, käyttää koneita ja tekee kirjontojakin. Mervi keskittyy 
pääasiassa tietokoneohjelmilla tekemiseen.

“Minitekstiilitehdas”
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