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”M enneen talven lumia”, 
ajattelee satunnainen 
matkaaja ja on oikeas-

sa, nimittäin viime talven lumilla Suo-
mi valittiin maailman onnellisimmak-
si maaksi, YK:n mukaan. Mikä tässä 
Euroopan pohjois-kolkassa oikein rii-
vaa ihmisiä, kun kaikki pohjoismaat 
sijoittuvat 10 sakkiin tässä kisassa, 
varmaan ovat hieman ”onnellisia”, jos 
sallitaan moinen ilmaisu.

Muistan lukeneeni jostain, että 
1970-luvulla Suomen onnellisin mies 
oli haudankaivaja, yksinäinen lapio-
mies Kouvolasta.

Onnellisuus ei siis katso ammattia, 
harrastusta tai vaikkapa varallisuutta. 
Ihminen kun on sellainen uusiutuva 
eläjä, että onnellisuusmittarin lähe-
tessä toppiaan, homo sapiens keksii 
uutta tavoiteltavaa ja näin mammona-
kaan ei tuota onnellisuutta, sanovat 
sen olevan toisinpäin.

Ymmärtääkseni onnellisuus syntyy 
ja sikiää ihan tavallisessa arjessa, sen 
kurjuudessa ja iloissa, tulee siitä kun 
kurjuus kuukahtaa kumoon ja iloisuus 
hippasee sen yli pursuten itse kun-
kin suusta nauruna ja virneenä. Hy-
vänolon tunne nousee päähän.

Onnellisuus ei liene kouriintuntuva 
tai konkreettinen, mutta havainnolli-
nen se on. Sen voi nähdä hyvin, ko-
kea ja se mokoma kun vielä tarttuukin.

Hymy on hyvä mittari. Ai että miksi-
kö, no siksi, että tuskin kukaan lämpi-
mikseen hymyilee, hyvää oloa siihen 

tarvitaan, hyvä olo taas puolestaan 
kumpuaa onnellisuudesta ja onnel-
lisuus puolestaan sielusta ja sydä-
mestä.  Varsin yksinkertainen perus-
te, siitä onnellisuus on tehty.

Olkaamme siis onnellisia – vaikkapa 
uudesta ja monipuolisemmasta kios-
kistamme Kunkulla.

Olli Jorva
Päätoimittaja
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Aluetoimikunnan terveiset

Västäräkistä vähäsen...Västäräkistä vähäsen...

K yllä se kesä tulee tänäkin vuonna, nähtiinhän ke-
vättalkoissa jo västäräkkikin. Uima-altaan pesupuu-
hiin ei kuitenkaan päästy altaassa olevan lumen ja 

jään vuoksi. Muuten talkoot onnistuivat hyvin niin töiden kuin 
säänkin puolesta. Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille. 

Mennyt talvi soi mitä parhaimmat hiihtokelit pitkästä aikaa 
Kunkulle ja vielä pääsiäisenäkin laduille pääsi upeassa aurin-
gonpaisteessa. Talvilomaviikoilla oli myös luistelukenttä sekä 
napakelkka lomalaisten käytössä; tosin kova pakkanen ve-
rotti kävijöiden määrää.

Viime syksynä asennettu sähköinen avainlokero osoittau-
tui hyvin toimivaksi ja helpoksi tavaksi päästä vierailemaan 

alueelle viikolla, kun isäntäpäivystys on vain viikonloppuisin.
Toivottavasti saamme kovan talven jälkeen lämpimän ja 

aurinkoisen kesän. Viime kesä oli viileydestään huolimat-
ta menestyksekäs ja Kunkulla vieraili paljon ensikertalaisia. 
On siis vaikea pistää paremmaksi tulevana kesänä, mutta jos 
säät sallivat niin onhan se mahdollista.

Isot kiitokset kaikille Kunkun hyväksi toimiville tahoille!

Mahtavaa kesää toivottavat 

Pasi ja Päivi Sillanpää

Pienoislippu

Pienoislipulla tarkoitetaan matkailuajoneuvoon kiinnitettävää 
pienoislippua. Lippulaki määrää, että kun vaunusta katsotaan 
ulos, on Suomen lippu oikealla puolella. Usein käytetään 
Suomen lippua, SF-Caravanin ja oman yhdistyksen lippua. 
Tällöin pienoisliput asetetaan aina siten, että kun vaunusta 
katsotaan ulos, arvokkain eli Suomen lippu on keskellä, liiton 
lippu oikealla ja yhdistyksen lippu vasemmalla. 

Lähde SF-Caravan ry 
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T aas on kesä tuloillaan ja mat-
kailukautemme huippu alkaa. 
Se on varma kevään merkki, 

kun näitä valkoisia ajoneuvoja ja perä-
vaunuja alkaa maanteillä tulemaan vas-
taan. Kalustoa laitetaan kuntoon, kausi-
paikkoja siistitään ja kesä alkaa innosta-
maan meitä karavaanareita liikkumaan. 
Talvellakin oli muutamia matkailijoita liik-
keellä, johtuikohan se lumitilanteesta, jo-
ka oli täälläpäin pitkästä aikaa tosi hyvä, 
eli hiihtämään pääsi hyvin.

Tänä vuonna Kunkulla on laajennet-
tu mm. kioskin terassialuetta. Hankim-
me 40 uutta tuolia ja 6 pöytää uimala- 
ja kioskialueelle. Kioskissa on vaihtunut 
yrittäjä, siitä tässä lehdessä juttua myös.

Yhdistyksemme kevätkokous hyväk-
syi sääntömuutokset, eli meille otettiin 
käyttöön SF Caravanin laatimat malli-
säännöt, niin kuin jo monessa muussa-
kin yhdistyksessä on tehty.

Kunkuntuvan terassilaudat vaihdet-
tiin uusiin ja yläkerran suihkuihin vaih-
detaan automaattisuihkut. Puuliiteri on 
myös ollut tämän kevään hankintojam-
me.

Puheenjohtajalta

Tervehdys karavaanarit
Lapsille tilattiin 3 uutta polkuautoa, 

joilla voi ajella tenniskentällä. Kunkku 
kehittyy ja menee eteenpäin, joka vuosi 
olemme investoineet uusia juttuja alu-
eemme kehittämiseen.

SF Caravan Satakunta täyttää 3 vuo-
den päästä 50 vuotta, olemme päättä-
neet julkaista 50-vuotishistoriikin ja kir-
joittajaksi on valittu porilainen toimittaja 
Johnny-Kai Forssell. Parin seuraavan 
vuoden aikana Johnny varmaan tulee 
haastattelemaan meitä ja pistää asioita 
kirjan kansien väliin. Olemme koonneet 
jo muutaman jäsenen historiikkiryh-
män auttamaan häntä tässä vaativas-
sa työssä. 

Tänä vuonna on monta mukavaa tref-
fi tapahtumaa tulossa, katso tästä leh-
destä ohjelmia ja osallistu viettämään 
mukavia yhdessäolon hetkiä hienol-
le alueellemme. Olen monena vuonna 
peräänkuuluttanut meidän omia jäse-
niämme tulemaan käymään Kunkulle 
ainakin kerran kesässä. 

Juhannusaaton vietämme tangoku-
ningas Sebastian Ahlgrenin 25-vuotis-

juhlakiertueen musiikin kera. Olemme 
viettäneet elokuussa Octoberfestejä 
monta vuotta perätysten, nimi muuttuu 
nyt Eloriehaksi, mutta ohjelma on var-
masti ainakin yhtä hyvää kuin ennen, 
jollei jopa piirun verran parempaa. 

Tämän lehden jo ilmestyttyä olem-
me viettäneet lasten treffi t toukokuun 
lopulla ja yhteistyössä Vatajankosken 
Sähkön kanssa meillä oli lämpimänve-
den viikonloppu, toivottavasti se onnis-
tui hyvin.

FICC Rally on tänä vuonna Berliinis-
sä, yhdistyksestämme on lähdössä ai-
nakin minä ja Satu, sekä Rosenbergit, 
eli yhdistyksemme lippu on esillä taas 
kansainvälisessä paraatissa. 

Muista tiellä liikkuessa tervehdi vas-
taantulevaa karavaanaria, näin tulee 
hyvä mieli kaikille.

Toivotan kaikille oikein hienoa ja turval-
lista matkailukesää 2018

Jouko Lindfors
Puheenjohtaja 
86086
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L
ähetin Maisalle (taittajallemme) 
viimeiset korjaukset joulukuun 
2017 lehteen marraskuun lopul-

la ja ”Baby” lähti käsistäni, lehti tuli val-
miiksi. Niin, kun lehti valmistuu, tunne 
lienee samanlainen, kuin oma lapsi läh-
tisi maailmalle, niin se vaan on. 

Katselin samalla uuden tulevan leh-
temme ns. työlistaa ja totesin siinä ole-
van jo 3-4 jutunpohjaa, joukossa tämä, 
jota nyt kirjoitan, eipä kauaa taas surul-
lisia ehditty olla.

Lehdentekeminen on moniulotteista 
hommaa, työn alla oleva numero saat-
taa olla vielä levällään, juttujakin kirjoi-
tellaan, korjataan tai vieläpä suunnitel-
laan, silti seuraavaan numeroon tulevat 
ideat pyörivät jo mielessä, ilmestyvät-
hän numerot kesällä ja talvella.

Taitaa olla niin, että aina pyrkii et-
simään jotain uutta, toki uusia juttuja, 
mutta myös teknisesti uutta sivujen il-
meisiin ja toteutukseen yleensä, viimei-
simpinä nyt Kunkun vuosi ja Toimihen-
kilöt aukeamien uusi ilme.

Myös uusia kirjoittajia ”näyttää” put-
kahtelevan juttuineen silloin tällöin, ku-
ten artikkelissa Ruohonjuuritasolla her-
rat Turuust, Savonmualta ja viimeisim-

pänä tämä Gustav-herra Ålandista, ki-
voja kavereita kaikki.

Mistä sitten ideat kirjoituksiin?
Kuten lukija on huomannut, lehdes-
sämme on muutamia ns. perusjuttuja 
”pakollisten” lisäksi, esim. Harrastuk-
seni-juttusarja, jossa mukana on aina 
joku karavaanari kertomassa omasta 
harrastuksestaan, Karavaanarin käynti-
kohde taas kertoo kohteista, jotka saat-

tavat kiinnostaa kulkijaa ja omasta koti-
kuntani asioista kerron myös karavaa-
narihengessä. Portin Vahtija vahtii, mitä 
Kunkulle kuuluu ja 3 kysymystä kysy-
tään, eikä sovi unohtaa Kunkku-Ukkoa, 
Äijäaseman kommentaattoria.

Loput sitten vain päätoimittaja kek-
sii, ei siinä sen somempaa ole, toki 
apu ei olisi pahitteeksi. Päätoimittaja 
on pannut merkille, että hallituksessa 
on idearikas ja sanavalmis kirjoittaja, 

Kun lehti on valmis
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jossa näyttäisi olevan ainesta vaik-
ka mihin, katsotaan nyt miten tässä 
elellään.

Millainen ryhmä tekee lehden?
Tietty päätoimittajalla on sanansa pe-
lissä, mutta vielä suuremman työn 
tekee taittaja, jonka käsialaa ja ide-
ointia on lehden visuaalinen ulkonä-
kö, kuvien muokkaaminen ja sijoittelu 
sivuille, tekstien asettelu sopivaksi ja 
kokonaisuudesta huolehtiminen, että 
lehti ns. näyttää hyvältä.

Vaikka nuo mainokset usein sivu-
tetaan, ne mahdollistavat lehden te-
kemisen ja sen julkaisemisen, niinpä 
niitä kannattaa silmäillä sillä silmällä 
ja käväistä puodeissa, asiaa ilmaan-
tuessa. Kolmas lehden kivijalka on 
mainosten hankkijat ja siinä hallituk-
sen jäsenet ovat isossa roolissa, kii-
tos siitä heille.

Neljättä jalkaa edustatte te, luki-
jamme, teillehän lehti tehdään, niin 
luettavaksi, kuin informaatiovälineek-
sikin.

Neljä markkinoinnin kivijalkaa
Kuninkaanlähde sinällään on tietysti 
alueemme markkinoinnin kulmakivi, 
jos Kunkku voi hyvin, yhdistyskin voi 
hyvin, siis ensimmäinen pilari.

Uudet kotisivumme toimivat ja nii-
den kävijämääristä voi päätellen si-
vujen teon onnistuneen, siis toinen 
peruspilareista.

Uskon Kunkku-Uutisten olevan 
luettu lehti, ainakin päätoimittaja on 
pyrkinyt muotoilemaan lehden sano-
man sellaiseksi, että mielenkiintoa 
riittäisi, niin juttujensa, kuin informaa-
tionsakin puolesta. Lehden juttujen 
laadusta lienen osaltani jäävi sano-
maan mitään, mutta kertokaa te lu-
kijat se, siinä on teidän panoksenne 
lehden kehittämiseen ja sitä kautta 
koko Kuninkaanlähteen markkinoin-
tiin ja hyvinvointiinkin, siis kolmasko?

Kun listaan lisätään somessa vai-
kuttava facebook, sähköinen vaikut-
tamis- ja informaatiokanava, voidaan 
sanoa näillä neljällä pilarilla mark-
kinointia tehtävän harrastuksemme 
puolesta.

Sillä harrastushan tämä vain on, ku-
ten lehden tekeminenkin.

Olli Jorva 

Kesä tulee, upeaa! Ulkoilua, luonto-
ympäristöä, matkailua ja ystävien tai 
perheen kanssa viihtymistä on odotet-
tavissa. Vaikka matkailuajoneuvohar-
rastus onkin ympärivuotista, niin kesä 
ja pitkät valoisat päivät ovat monille 
juuri harrastuksen paras osa. 

On mukava kuulla hyviä uutisia ja 
lupaavia tietoja harrastuksemme tii-
moilta. Matkailuajoneuvojen ensire-
kisteröinnit ovat nousseet eurooppa-
laisittain huippuvauhtia. Osansa luon-
nollisesti selittää se, että viimeisen 
vähän alle kymmenen vuoden aikana 
uuden hankintaa on lykätty ehkä tur-
haankin varovaisuutta noudattaen. 
Nyt taas usko tulevaan valtaa ihmis-
ten mielen kun talouden ennusmer-
kit muutenkin osoittavat kasvusuun-
taa. Vihdoinkin. Tämä merkitsee li-
sää mahdollisuuksia ja lisää käyttäjiä 
myös alueille ja matkailupalveluille.  

Kuninkaanlähde on ollut monis-
sa asioissa suunnannäyttäjä leirintä-
matkailun saralla. Muita seuraamalla 
harvoin päätyy ykköseksi. Pitää osata 
valita omalle alueelle sopivin toimin-
tamalli ja ohjata kehitystä sopeutu-
misen lisäksi uusiutumalla. Juuri so-
pivasti muutoksen kärkenä haistele-
massa suuntaa, ei liian varhain eikä 
yhtään myöhässä. Ilmankos niin mo-
net tunnustukset ja palkinnot tuntuvat 
luontaisesti löytävän tiensä Kankaan-
päähän. Ansiosta. Kyllähän se tieten-
kin kuuluu myös harrastuksen paris-
sa olevien ihmisten suhtautumisessa 
Kunkkuun. Parasta asiassa taitaa olla 
se, että oman kokemukseni mukaan 
tuosta kärkipaikasta ja tunnustuksista 
huolimatta Kuninkaanlähteellä on sil-
ti säilynyt terveellinen nöyrä asenne. 
Maine velvoittaa ja kävijöiden suosio 
ansaitaan joka kerta uudelleen. Ystä-
vällinen ja mutkaton henkilökohtainen 
palvelu sekä kiinnostavat mahdolli-
suudet vapaa-ajanviettoon alueella 
taitavat olla pysyvä, vaikkakin alati uu-
siutuva Kunkun erityispiirre ja suosion 
peruste. Juuri tuolla tavoin vierailijan 
kokemus on se polttoaine, joka saa 
toiminnan moottorin käymään.

Vastaavalla tavalla näkisin koko har-

rastuksellemme tarpeelliseksi olla kiin-
nostunut erilaisista tavoista harrastaa. 
Myös niiden kiinnostuksen kohteista, 
jotka eivät vielä ole karavaanareita. 
Maailma muuttuu ympärillä ja viisautta 
on tarjota sellaista sisältöä ja palvelua, 
joita ihmiset pitävät itselleen mieluisim-
pana. Ei suunnasta toiseen säntäillen, 
vaan rauhallisesti tietoisia valintoja 
tehden. Uskon että onnistunut toimin-
ta perustuu tulevaisuudessa selkeään 
asioiden analysointiin ja tulkintaan, ei 
niinkään vahvojen itseriittoisten mieli-
piteiden junttaamiseen. Me tarvitsem-
me toisiamme ja myös toistemme mie-
lipiteitä. Vaikka ne joskus poikkeaisivat 
omistamme.

Liiton toiminnassa haetaan myös 
uutta lähestymistapaa harrastuksem-
me edistämiseen. Se on jo lähtenyt liik-
keelle siten, että yhdistysten valitsemil-
la luottamushenkilöillä, liittohallituksen 
jäsenillä, on jokaisella oma erityisalu-
eensa. Tältä omalta huomioalueeltaan 
jokainen tuo havaintoja ja kehittämis-
ajatuksia yhteiseen käsittelyyn liittohal-
lituksessa. Uskoisin tämän myös lisää-
vän liiton ja jäsenyhdistysten vuorovai-
kutusta ennen päätöksiä.

 Näillä mietteillä on hyvä tulla nau-
tiskelemaan yhden Suomen kärki-
alueiden tarjonnasta ja palvelusta. 
Useimmille se tapahtuu kerta toisen-
sa jälkeen. Minäkin olen taas tulossa 
kylään.

Hyvää ja nautinnollista kesää Kunin-
kaanlähteellä, tehdään yhdessä hyvät 
edellytykset harrastukselle!

Olli Rusi
SF-Caravan ry puheenjohtaja

Hyvin menee, mutta niin piti mennäkin!
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T ie on karavaanarin ystävä, 
kaveri vailla vertaa ja sa-
malla alusta, jolla tapahtuu 

paljon kerrottavaa.

Tiellä on hyvää asfalttia, kaunista kat-
seltavaa, joka houkuttaa hiljentämään 
vauhtia, on nautittavan rauhallista lii-
kennettä ja hyvä taukopaikkoja park-
keerata yhdistelmä kaffepaussille.

Tiellä on huonoa asfalttia, röykkyjä 
ja rekkojen jyräämiä ajouria, joissa pe-
räkärry poukkoilee perässä, vaatii kus-
kilta tarkkaavaisuutta ja ennen kaikkea 
ennakointia tulevasta.

TIE
Etelän teillä saattaa olla rekkoja tiki-

tokkinaan, joilla näyttäisi olevan jonkin 
sorttinen kilpa-ajo käynnissä tai sitten 
tekemisen puutetta ohjaamossa ja kiire 
määränpäähänsä, omansa ja ohitetta-
van turvallisuuden kustannuksella.

Tiellä etelän suuntaan on tunneleita, 
joissa ahtaanpaikan kammoisella syke 
saattaa nousta, kädet hiota ja aiheut-
taa turhanpäiväistä keskustelua oman 
itsensä rauhoittamiseksi, kunnes tun-
nelin päässä näkyy valoa ja koko kym-
menen kilometrin matka maan alla on 
siltä osin ohi.

Tiellä on joskus stau, siis ruuhkaa 
vaikkapa ennen tunneliin ajoa, silloin 

kilometrien mittaiset jonot 
huokuvat kuumassa kes-
ki-Euroopan auringossa ja 
rekkakuskit kuseksivat au-
tojensa renkaiden kupees-
sa, karavaanarit taas omiin 
vessoihinsa. Joku ottaa 
unet rekkansa varjossa, ret-
kituolissa retkottaen ja he-
räten ohi ajavien äänimerk-
keihin, tunneliin pääsyn jo 
alettua.

Teillä on armottomia tul-
limiehiä, pistoolit nahkako-
teloissaan, kiinnitysremmi 
avattuna, jos niin tarvitaan. 

Tullimiehiä löytyi Kroatian rajalta. En-
sikertalainen ajoi yhdistelmänsä rajal-
le jonoon, odotteli omaa vuoroaan ja 
ajoi seuraavaksi. Ensikertalainen oli 
havainnoivinaan tullimiesten kehonkie-
lestä välinpitämätöntä viittoilua jonoon, 
”eteenpäin vaan”, se oli väärä havain-
nointi. Ensikertalainen ajoi keltaisen 
viivan yli, ”STOP!”, kuului takaa, yhdis-
telmä nytkähti pysähtyäkseen ensiker-
talaisen vaimon suunnattomaan kirkai-
suun! Ensikertalainen ja vaimo istuivat 
kauhusta jäykkinä, kuski seurasi pei-
listään tullimiehen avaavan aseensa 
kiinnitysremmin ja kävelevän hämmäs-
tyttävän hitaasti kohti kuskin avaamaa 
ikkunaa.

Kuski ojensi molempien passit tar-
kastettaviksi, ihmetellen vain meidän 
passiemme tarkastusta sisällä kopis-
sa. Aika kului ja tullimies asteli hitaas-
ti konttoristaan, käsi aseensa kahvalla, 
ojensi passit ikkunasta sisään sanoen, 
”Next time you better stop before the 
yellow line, or your journey stop here”. 
Onneksi matka ei loppunut siihen, tällä 
kert aa.

Ensikertalainen kiitti tullimiestä ja ajoi 
yhdistelmänsä Kroatiaan.

Winemaker
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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

Maukasta kesää!
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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”S aunan perusmuoto on pysy-
nyt samanlaisena vuosisa-
tojen ajan. Sauna on puu-

seinäinen huonetila, joko erillinen ra-
kennus tai rakennuksen osa. Sauna 
lämmitetään hyvin lämpimäksi kiukaal-
la, kiviä sisältävällä uunilla. Saunan il-
masta saadaan kostea heittämällä vet-
tä kiukaan kuumille kiville.” 

Sauna ei ole suomalainen keksintö. 
Keski-Amerikan maya-intiaanit ottivat 
löylyjä ”hikihuoneissaan” jo 900 vuot-
ta ennen ajanlaskun alkua. Brittiarke-
ologi Norman Hammond on löytänyt 
Belizestä 2900 vuotta vanhan saunan, 
näin kertoo Ilta-Sanomat 2001 artikke-
lissaan saunasta.

No, me suomalaiset tykkäämme, 
että olemme Saunojen Äiti, näin sen 
toimittajakin näkee. Olemmehan kehit-
täneet saunan ja saunomisen pisim-
mälle maailmassa ja se on osa suoma-
laisuutta sekä kuuluu eittämättä jokai-
sen suomalaisen elämään ja viikoittai-
seen elämän rytmiimme.

Terveystietoa
1795 tukholmalainen lääkäri Anton R. 
Martin tutki Viipurin läänin saunoja ja 
toteaa saunan terveysvaikutuksista 
seuraavaa.
• Saunojen savu aiheuttaa silmäkarvo-

jen sisään kasvua

• Ihon lämpötila nousee 38-39 astee-
seen, ruotsalaisella asteikolla

• Pulssi nousee jopa 130 kertaan mi-
nuutissa

• Maito vähenee naisilla
• Virtsa vähenee
• Ihmisruumis venyy saunassa tuuman 

verran
• Lasten ylenpalttinen kylvetys on syy-

nä Suomessa yleiseen ummetukseen.

Jotta semmoista siis tutkittu ja todettu! 
No, Suomessa saunan vaikutuksia eli-
mistöömme on luonnollisesti tutkittu ja 
siitä seuraavat poiminnat.

- Saunoessa merkittävimmät muu-
tokset tapahtuvat verenkierrossa, kuu-
massa ihon lämmetessä hiussuonet 
laajenevat, jolloin ihon kokonaistilavuus 
kasvaa. Saunoessa ihoon voi mennä 
jopa 70 prosenttia sydämen pumppaa-
masta verestä.

- Saunominen aiheuttaa aivoissa hy-
vää oloa tuottavan endorfi inihormoonin 
tuotannon lisääntymistä, psykoanalyyti-
kot uskovat, että saunan lämmin, rau-
hallinen ilmapiiri, savusaunassa vielä 
tumma ja hyvänhajuinen ympäristö ai-
heuttaa tietynlaisen paluun lapsuuteen 
ja jopa äidin kohtuun, sitä kautta tuottaa 
hyvänolon tunteen.

-Sauna on kuumin paikka, mihin ih-
minen menee vapaaehtoisesti.

Eräs englantilainen sotilaslääkäri 

esitti aikoinaan lääketieteellisessä jul-
kaisussaan kysymyksen saunan vaa-
rallisuudesta. Sotilaslääkäri punnitsi 
ahkerasti saunovia suomalaisia ja tuli 
johtopäätökseen, että saunassa hikoil-
taessa veri tulee sakeaksi ja saattaa 
johtaa infarktiin.

No, suomalaiset tutkijat päätyivät 
lopputulemaan, että saunominen on 
terveellistä eikä johda sydänongelmiin.

-Saunaan kuolleet ovat olleet yleen-
sä vahvassa humalatilassa. Humalai-
nen ei sovi saunaan, tässä onnellisen 
autuaassa tilassa on omat vaaransa, 
saattaa tukevassa etukenossa liukas-
tua, innostua saunomaan liian kovas-
ti ja seurauksena voi olla rytmihäiriö 
tai pitkä saunominen, varsinkin yksin, 
saattaa johtaa nukahtamiseen sau-
naan, josta seuraa kuivuminen. 

Suomen Saunaseura ohjeistaakin 
”Saunaan ei pidä mennä humalassa ei-
kä ohje ole moraalinen, siinä on selke-
ästi lääketieteellisin tutkimuksin osoitet-
tu vaara”.

- Viimeaikaisista tutkimuksista mie-
lenkiintoisimpia ovat Etelä-Japanissa 
tehdyt saunaa ja sydäntä koskevat laa-
jat tutkimukset sydämen vajaatoimin-
nasta kärsiville. Saunoessa sydämen 
verivirtausvastus pieneni ja sydämen 
pumppausteho parani, verenpaine ale-
ni ja sydämen koko pieneni. Olo helpot-
tui ja elämänlaatu parani.
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Saunakulttuuri
Kohdistetaan luuppi aluksi kotoiseen 
Kuninkaanlähteeseemme. ”Vain sa-
vusauna puuttuu”, totesi eräs vierais-
tamme ja keskusteluun tuli mukaan ar-
vostettu vakiovieraamme, saunoja ja 
saunanautiskelija viimoisen päälle, to-
teamalla ”Kas kun Kunkun markkinoi-
jat eivät ole nähneet selkeää tilausta 
tälle savusauna-asialle”. Toimittaja on 
saunanautiskelijan kanssa samaa miel-
tä, miksikäs ei, onhan meillä jo kolme 
erilaista saunaa, aina muutama lisää 
mahtuu tontille.

No, saunoja on monenlaisia ja- ta-
soisia. Luupin ollessa kohdistettuna 
Kunkun saunoihin, kirjoitetaan nyt sit-
ten niistä. Somessa ja Kunkun piha-
piirissä keskustellaan säännöllises-
ti allassaunan lämmöstä ja hyvä, että 
keskustellaan. Saunojien määrästä-
hän kaikki lienee kiinni, paljon kävijöitä 
paljon vettä kiukaalle, akkaa ja ukkoa 
molemmin puolin saunakompleksia ja 
kompleksihan siitä sitten syntyy, löyly 
on mietoa.

Löylytupa on uusin innovaatiomme 
ja erinomainen oivallus saunojille. Il-
lasta toiseen vieraamme lämmittävät 
saunan itselleen, nauttivat puuläm-
mitteisen kiukaan kipakoista löylyistä 
ja käyvät lämpöisessä ulkosuihkussa 
mennessään tukevan tarinapöydän 
kupeeseen nauttimaan virvokkeitaan 
ja tarinoimaan tarinoitaan. Löylytuvan 
ympärillä voi aistia rantasaunan tun-
nelmaa, saattaa havaita ihmisiä kesä-
yössä ja havahtua taas kesäiseen aa-
muun savunkiehkuran luikerrellessa 
lähitienoon vaunuihin sisään. Aamus-
aunassa on taas joku. 

Tilaussauna on herrojen herkkua. 
Saunan tilat ja oma yksityisyys ovat 
juuri sitä, mihin sillä on pyrittykin. Oman 
saunomisrauhansa saa tilaamalla, käy-
tössä ovat Kunkun parhaat tilat takka-
huoneineen ja muine faciliteetteineen. 
Pulahtaa voi altaalle omaa tahtiaan ja 
hyvä on huokaista takkahuoneen ylel-
lisissä tiloissa.

Mitä missä ja milloin
Tietysti kodeissa, kesäasunnoilla, La-
pissa, kaupunkien yleisissä saunoissa. 
Otetaan luuppiin yleiset saunat.

Toimittaja on elänyt ja kokenut kau-
punkisaunojen erityisen ilmapiirin, näh-
nyt miten ”Yleisessä saunassa, mies-
ten puolella… ” ollaan ja eletään.

Molanderinmäen Sauna Mikkelissä 
oli tyyppiesimerkki. Ulko-ovesta sisään 
suoraan matalaan ja hikiseen puku-

huoneeseen ja siinä vasemmalla 
oli luukku, jossa emäntä rahas-
ti, sitten vain etsimään vapaata 
naulakkoa kamppeille. Palttoo 
ja muut vermeet naulakkoihin, 
muutama askel alemmas ja ol-
tiin betonilattiallisessa pesuhuo-
neessa jossa pesijät tekivät työ-
tään kuuraten äijiä puhtaaksi viikon 
pölyistä. Vasemmalla oli yhteinen wc-
tila naistenpuolen kanssa, tulija lukitsi 
tullessaan säpillä vastapuolen oven ja 
omansa, istunto oli taattu.

Pesuhuoneen etupuolesta oli käyn-
ti saunaan, jota lämmitettiin metrinha-
loilla, löylyä riitti kyllä betonisille lauteil-
le, jotka olivat päällystetyt haapapuilla, 
ettei perseet kuumenisi, kiukaana oli 
massiivinen teräksinen ja omatekoinen 
UkkoKiuas.

Löylyhuoneessa oli raaka tosimies-
ten laki, löylynsietokyky ratkaisi lauteil-

la oloajan ja me pojat istuksimme ala-
tasoilla keskustellen MP:n jääpallojouk-
kueen peleistä.

Olli Jorva

Lähteet 
Suomen Saunaseura ja Ilta-Sanomat 
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”O sta paperikassi, niin maa-
ilma pelastuu” tykkäsi Vil-
ho Vihreä kaupan kassalla 

suurperheen perheenpäälle, joka latoi 
tuliteriä muovikasseja puolenkymmentä 
ostoksiensa päälle liukuhihnalle.

Suomalainen muovikassikulttuu-
ri eroaa eurooppalaisesta ainakin sii-
nä, että Suomessa käytetään PE-LD-
muovia kassin valmistusmateriaalina 
mm. sen tukevamman ja kestävämmän 
rakenteen ansiosta. Suomalainen on 
tottunut näkemään ja käyttämään eu-
rooppalaisten suosimaa PE-HD-mate-
riaalista valmistettuja pusseja kauppo-
jen hedelmä- ja vihannestiskeillä. Juuri 
tämä jälkimmäinen on maailmalla yhä 
useammin kiellettyjen listalla ympäris-
tön roskaamisongelman vuoksi ja meil-
läkin kauppa on reagoinut asiaan siten, 
että kassatiskeillä olleet ohuet PE-HD-
pussirullat ovat kadonneet kassaneidin 
hallittaviksi.

PE-LD-kassi voidaan kierrättää tai 
käyttää energialähteenä jätevoima-
loissa ja näinollen Vilho Vihreä ei ole 
aivan kärryillä muovikassihenkilön ih-
meellisistä seikkailuista. Muovikas-
sin elämä ei pääty kertakuljetukseen 
kaupasta kotiin, (toivottavasti) vaan se 

voidaan käyttää yhä uudelleen ja uu-
delleen.

Mutta siinä Vilho Vihreä on oikeas-
sa, tätä hienoa materiaalia, PE-LD-pus-
sukkaa tulisi käyttää useammin, kuin 
kerran! Hra Vihreän painajainen lienee 
käytäntö, että ostosten jälkeen kassi 
töötätään toiseen PE-LD-kassiin, joka 
odottelee suuaukko ammollaan keittiön 
roskavaunussa, tiskialtaan alla. 

”Kukapa nyt noita kasseja edesta-
kaisin jaksaisi kannella ja sitä paitsi jo-
han sitä kaupan kassajonossa katsel-
taisiin oudosti, jos ryppyisen käytetyn 
kassin kaivaisi taskustaan ostostensa 
kääreeksi”, väärin ajateltu ajattelee Vil-
ho tästä ajatuksesta.

Sanotaan, että Euroopassa ollaan 
edellä meitä monessa, niin tässäkin.

Satunnainen Matkaaja on pannut 
merkille, että ostoksille lähtijällä on oma 
kangaskassi mukana tai usein useam-
pi, mukana saattaa olla kauppakoreja 
tai mukana on aiemmin ostettu muovi-
kassi, joka siis käytetään uudelleen ja 
lopuksi se kierrätetään.

No, tuo ekologinen vaihtoehto, pa-
perikassi.

Erään tutkimuksen mukaan pape-
rinen kassi aiheuttaa 50 prosenttia 

enemmän päästöjä kuin muovikassi 
ja sen valmistukseen tarvitaan kaksin-
kertainen energiamäärä, kertoo ruot-
salainen tutkimus. Toki paperikassi 
hajoaa luonnossa eikä se ajaudu ve-
sistöihin kelluskelemaan muovikassin 
tapaan, on siinä siis puolensa.

No, summa summarum, jotenkin sa-
puskat on rahdattava kotiin kaupasta, 
siitä olemme yhtä mieltä, siis uskoako 
Vilho Vihreää tai Euroopan kotiäitejä 
vai ruotsalaista tutkimusta, saatikka pe-
räti supisuomalaista PE-LD-muovikas-
sihenkilöä.

Sitäpä lienee kuuleminen, mikä kau-
paksi menee.  

Muovikassihenkilön 
ihmeelliset seikkailut
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Kuninkaanlähde

Kunkun loppuvuoden 2018 treffi  t

Lisä  etoja: www.sfcsatakunta.fi  

tai Facebook sivuiltamme

26.-28.10. Syyskokous

23.-25.11. Pikkujoulut

28.12.-1.1. Uusivuosi21.-24.6. Juhannus

24.-26.8. Elorieha 

14.-16.9. Syystalkoot

28.-30.9. Kuutamoiset

SF-CARAVAN SATAKUNTA ry
Kuninkaanlähteentie 393, 38700 Kankaanpää

www.sfcsatakunta.fi 

TervetuloaTervetuloa
Viihtymään!Viihtymään!

JUHANNUSAATON TANSSEISSA 22.6. 
tangokuningas SEBASTIAN AHLGREN 
ja TSUBI DUU orkesterin 25-vuotisjuhla-
kiertue

ELORIEHASSA 25.8.  
HOTLINE QUARTET 

solistina  LASSE LAAKSONEN

Kunkulla on Kunkulla on 
hyvä meininki!hyvä meininki!
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Keski-Euroopassa matkailuajoneuvojen tulevaisuus-
kuvissa on se, että leirintäpaikat eivät siellä riitä. Toi-
vottaisin vieraat tervetulleiksi Suomeen. Meillä on ti-
laa matkailijoille, kuten myös matkailuautoille. Miten 
saamme viestin perille? Miten saamme tarjottua kiin-
nostavat palvelukokonaisuudet kiinnostuneille?

SF-Caravan ry on mielenkiintoisessa asemassa.

Olli Rusi

www.sfcsatakunta.fi 

Saisko luvan erääseen taidemuotoon, 
jossa liikutellaan musiikin tahdissa var-
taloa, pyritään samanaikaiseen liikkee-
seen pehmeästi keinuen ja tuottaen es-
teettisiä elämyksiä kanssapartnerilleen 
sekä itselleen, kompuroimatta ja sula-
vasti peilaten soittajan luomia säveltah-
teja sopivasti.

Saisko luvan aiemmin ajateltujen as-

kelkuvioiden maailmaan vai mentäiskö 
vähemmän virallisesti improvisoiden 
valssia, foxtrottia, jiveä tai peräti näyttä-
vää englantilaista valssia, jossa taiteel-
lisuus pääsee arvoonsa ja näyttävyys 
vaatii tilan ympärillään.

Saisko luvan Juhannustansseihin tai 
arkisempiin lavatansseihin puhumatta-
kaan Janatuisen haitarivirityksistä ke-

säisessä yössä keskellä hämärtyvää 
suomalaista mäntymetsää. Saisko siis 
luvan kaksi ihmistä, Kaksi Onnellista 
Lasta Auringon, tanssilavan molemmin 
puolin ehkä hieman jännittäen, mutta 
niin topakkoina valkeat kaulassa ja kuk-
ka hiuksissaan. Luulisin niin.

Siinäpä vasta kysymyksiä kerrakseen.

”Tanssin sun kanssasi tähtiin…”

30.6.201830.6.2018
KÖPIN TALLIKÖPIN TALLI

14.7.201814.7.2018
HENTTONEN&TAKANENHENTTONEN&TAKANEN

28.7.201828.7.2018
FORSMAN&KYNNYSMAAFORSMAN&KYNNYSMAA

11.8.201811.8.2018
MENOXMENOX

MARKO LINTUSEN KARAOKET MARKO LINTUSEN KARAOKET 
16.6., 7.7., 21.7. JA 4.8. 201816.6., 7.7., 21.7. JA 4.8. 2018 JA EIKU TANSSIMAAN!JA EIKU TANSSIMAAN!

MITÄS KYSYSIT

Sää henkitit kaua iha hiljaa, 
maattii vaa viärekkäi, 

aamuhämärä rupes juur kääntymmää päiväks.
Sää kääntysit ja tulit ihal liki, 

yht´äkkii ja sun tukkas oli iha sekasi, 
ja silmis utunen katse.
Mitä miätit, sää kysysit, 

ja sun hymys näytti vallottavalt 
satiinilakanoitten keskel.

Mää vastasin, ettem mittää, 
vaik totuuren nimis muistelin, 

ett oliks Virran Hannun pelipairan numero 23.

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

harjaborste käsi och pitta kaikki paikka ihan puhdas, 
että Gustav on hyvä käydä vessa ja sauna + grillp-
lats. Olla myös hyvä, että tuppakatumppi ei olla as-
faltti eikä roska tiessä.

Vaikka Gustav kölibåt ei voida uida täällä Kunkku-
alue, Gustav olla iloinen, att voida itse uida uima-allas 
med kakkarat ja mennä siisti + tilava saunabastu ja 
tarinoida vieras kanssa. Joo´o, ja sitte kun tulla vesi 
Kuninkaanlähde, olla puhdasta ja keltainen liivi-isäntä 
lämmittä se sopiva lämpötila ja hanasta tulla vesi tar-
peeksi. Gustav panna också merkille, att moni appa-
rat on hankittu camping-alue ja utrusting-varustus olla 
uusi ja toimitta lämpö + vesi med pieni sähkö-el-kulu-
tus. Gustav tykkäta tämä modern system!

Joo´o, se olla sillalailla, att vieras olla täälla hyvä 
mieli ja kakkarat viettä aika på hyvä leikkiplats + 
saada kaverikamrat, vekslata pyörä + lauta + muu 
harveli med på Karravan-aukio ja saada tyytyväinen 
mieli ja vanhempi voida ajatella oma aika.

Gustav ajatella så, että on parempi Åland-turisti tulla 
tänne camping-plats Kunkku, jos matkusta här sisä-
Suomi för loma-semester, vaikka ei olla meri aivan 
ranta täälla.

Gustav från Åland 

Joo´o, se olla Gustav täälla Ålandista, hejsan kaikki 
ystävä! Gustav olla loma nyt täällä Suomi-sisämaa ja 
ajatella sillalailla, että katsoa sisämaa se silmä, miltäs 
nyt Suomi näyttä.

Joo´o, se olla sillalailla, että Gustav pakkata kaikki 
kimpsu ja kampsu husbilauto ja kytkeä trailer koukku 
med kaikki mahdollinen tavara + segelbåt myös.  No, 
Gustav tietä kyllä, että kölibåt ei voida käyttä i Kunin-
kaanlähde, men Gustav käyttä segelkölibåt toinen 
paikka Suomi-sisämaa sitten, missa olla vesi isompi 
ja rannassa.

Joo´o, Gustav olla hyvä iloinen Kunkku-mäntymetsä-
maasto, täällä olla hyvä raikas luft ja se tehdä hyvä 
turisti hengitys, joo´o, olla liki samma ko Åland-meri-
ilmaluft kotona.

Se pitä tulla myös muisti, etta Kunkku hyvä facili-
ties-palvelu olla viime på täällä, tykäta Gustav. Jag ty-
käta också, ko isäntä med keltainen liivi hyppätä ah-
kerasti cykkeli-päälle ja oppasta vieras paikkapäälle + 
näyttä paikka-plats mihis vieras voida parkera wagon, 
se olla hyva assija.

Joo´o, sitten yks tärkeä assija, ja se olla siisti paik-
ka här. Jos hyppätä keltainenliivi-isäntä, niin hyppätä 
myös keltainenliivi-emäntä med putsplank-väline ja 
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Kaikki treffi t luettavissa https://www.sfcsatakunta.fi /kalenteri

Loppuvuoden 2018 treffit

Kunkun vuosi

21.–24.6. Juhannus Kuninkaanläh-
teellä. Juhannusaattona on Tangoku-
ningas Sebastian Ahlgren ja Tsuubiduu 
tanssiorkesteri. Juhannuspäivän Show 
Mummot, Takala Saima ja Elli sekä lap-
sille olympialaiset.  Juhannuspäiväillan 
tansseissa on Tino Ahlgren. Nuorisolle 
disco. Treffi maksu pakettihintana 80 €/
vaunukunta.

24.-26.8. Eloriehatreffi t Kuninkaan-
lähteellä. lauantaina, Hotline Quartet ja 
solistina Lasse Laaksonen. Treffi maksu 
65 €/vaunukunta.

14.-16.9. Syystalkoot Kuninkaanläh-
teellä aluetoimikunnan johdolla. Alue 

valmistellaan talvikuntoon. Yhdistys 
tarjoaa keiton. Ei treffi maksua.

28.-30.9.  Kuutamotreffi t Kuninkaan-
lähteellä. Treffi maksu 60 €/vaunukunta.

6.-7.10. Toimihenkilöristeily. Toimi-
henkilöpalaveri toteutetaan risteilynä. 
Mukaan kutsutaan henkilökohtaisella  
kutsukirjeellä eri toimikuntien jäsenet 
sekä yhteistyötahojen edustajat.

26.-28.10. Syyskokoustreffi t Ku-
ninkaanlähteellä. Sääntömääräinen 
yhdistyksen syyskokous yhdistyksen 
jäsenille lauantaina 27.10.2018 klo 
13.00. Kirjaaminen alkaa klo 12.30. 

Jäsenkortti mukaan. Treffi maksu 55 €/
vaunukunta.

23.-25.11 Pikkujoulutreffi t Kunin-
kaanlähteellä. Treffi maksu 50 €/vau-
nukunta, sekä jouluruokailu 10 €/hlö. 
Ilmoitathan osallistumisen  jouluruokai-
luun 15.11.2018 mennessä sähköpos-
tilla hilkka.tommila@gmail.com tai  puh. 
040 535 9485. 

28.12.2018-1.1.2019 Uuden Vuodent-
reffi t Kuninkaanlähteellä. Vuosi vaih-
tuu Kuninkaanlähteellä omin ohjelmin. 
Tavanomaiset ilotulitukset ym. ovat tie-
tenkin  ohjelmassa mukana. Treffi mak-
su 100 €/vaunukunta.

Juhannus 
21.-24.6.2018

Eloriehatreffit 
24.-26.8.2018

Kuutamotreffit 
28.-30.9.2018

Treffi poimintoja
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Kausihinnasto

Kunkun vuosi

KUNINKAANLÄHTEEN TALVIKAUSI 10.9.2018-1.5.2019

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 . . . . . . . . . . . . . . . 11.9.2018.-2.5.2019      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’’

         Oltiin viime su-ma välinen yö 
siellä ja vesi oli 21 astetta. Käytiin 
ensimmäistä kertaa ja paikka on 
mukava. Ystävällinen porukka ja 
todella hienot lenkkimaastot koiran 
ulkoiluttamiseen, sinne tullaan vielä 
uudestaan ajan kanssa .

,,
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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

VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO
KYLPYHUONE JA HANAT
LÄMMITYS
ILMANVAIHTO

Hanakoilta saat tuotteet asennettuna!

170,-240,-
6219122

Oras Safira 1039 KEITTIÖHANA
Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili. 

Korkea juoksuputki kääntyy 120°. 

Asennettuna Hanakat-hintaan

Jäspi VLM-300 S  
LÄMMINVESIVARAAJA
Suomessa valmistettu vedenlämmitin. 

Tilavuus 290 l. Mitat 1900 x 595 x 595 mm 

Energialuokka C.

710,-1340,-
5260076

Asennettuna Hanakat-hintaan

TALOTEKNIIKKA RAUHANEN OY
Vanha Harmaalinnantie 5
ULVILA
p. 02 537 9130
Arkisin klo 9-16.30

Harjavallankatu 14
HARJAVALTA
p. 02 537 9141
Arkisin klo 9-16.30
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Kolme kysymystä

Millainen on sinulle hyvä 
ystävä?
- Huumorintajuinen ja luotet-
tava

Mitä ajattelet monitoimi-
areenasta Kunkulle?
- Näillä tiedoilla, jotka minulla 
on, en näe tällä hetkellä aree-
naa tarpeelliseksi

Kuka voittaa kultaa jalkapal-
lon mm-kisoissa tänä kesä-
nä?
- Saksa (toivoisin Islantia)

Mottoni on
- Parempi myöhään, kun ei 
milloinkaan

Milloin nauroit viimeiksi?
- Tänään

Milloin itkit viimeiksi?
- Varmaankin jossain Suo-
mi 
Love -jaksossa

Moka, joka opetti eniten?
- Kun otat kemssa-pytyn vau-
nusta kotiin parempaa huol-
toa varten, niin muista ottaa 
se mukaan, kun tulet takaisin.

Haluaisin oppia vielä?
- Parempaa englantia.

Tarja ja Mauri Kunkulla

Vartin pohdin miksi porttia vahdin

YLÖSKIRJAUS NO 18/2018

Portin vahtija kirjaa uuden alun ja tuoreen yrittäjän ter-
vetulleeksi Kunkun kioskiin, joka tuntee virallisesti ni-
men KIPAN KOKKAUS.

Noormarkkulainen Kirsi Nieminen on aloittanut uu-
den työnsä Kunkulla ja kevään/alkukesän aikana olem-
me voineet maistella mitä tarjolla on. Kipa kertoo kehit-
tävänsä kioskin toimintakonseptia meidän asiakkaiden 
toiveiden mukaisesti, joten joukolla mukaan kioskin luu-
kulle.

Vahtija toivottaa Kipan tervetulleeksi kunkkulaisten 
tekevään porukkaan!

YLÖSKIRJAUS NO 19/2018

Kirvesmiesryhmä työn touhussa, uutta terassia valmis-
tuu. Passaa siinä kaffet nauttia ja hampurilaiset mais-
tella. Kiitos menee Veikolle, Antille ja Aulikselle!

Vartin pohdin miksi porttia vahdin

YLÖSKIRJAUS NO 18/2018

Portin vahtija kirjaa uuden alun ja tuoreen yrittäjän ter-
vetulleeksi Kunkun kioskiin, joka tuntee virallisesti ni-
men KIPAN KOKKAUS.

Noormarkkulainen Kirsi Nieminen on aloittanut uu-
den työnsä Kunkulla ja kevään/alkukesän aikana olem-
me voineet maistella mitä tarjolla on. Kipa kertoo kehit-
tävänsä kioskin toimintakonseptia meidän asiakkaiden 
toiveiden mukaisesti, joten joukolla mukaan kioskin luu-
kulle.

Vahtija toivottaa Kipan tervetulleeksi kunkkulaisten 
tekevään porukkaan!

YLÖSKIRJAUS NO 19/2018

Kirvesmiesryhmä työn touhussa, uutta terassia valmis-
tuu. Passaa siinä kaffet nauttia ja hampurilaiset mais-
tella. Kiitos menee Veikolle, Antille ja Aulikselle!

Vastaamassa: Mauri Vuorenheimo Porista.
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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

Hyvää huomenta, -päivää, -iltaa ja -yötä

Huomenta sanotaan aamulla, päivällä taas päivää ja illalla 
iltaa. Mitä sitten sanotaan, kun tavataan yöllä? Hyvää yötä-
kö, no eipä.

Kunkku-Ukko ajattelee niin, että on kysymys käsite-
eroista, käsite taas puolestaan on kielellisen ilmaisun, sa-
nan tai lauseen merkityssisältö. Käsite-eroja voi syntyä 
erilaisista asioista, vaikkapa nyt ihan tasokkaalla caravan-
alueella.

Äijäasemalla on kuultu kerrottavan, kuten sosiaalisessa 
mediassakin on asiasta mainittu, että Kunkun allassaunas-
sa ei saa tarpeeksi löylyjä. Ukko on kokeillut, hiki siellä tulee 
ilman muuta, onko se sitten tarpeeksi vai vähemmän tar-
peeksi, no höh, riippuu tietysti kylpijästä ja kuuluu selkeästi 
kategoriaan käsite-erot. ”Yks´ tykkää äitistä, toinen tyttäres-
tä” -osastoon menee.

Samaisella caravan-alueella on kuultu keskustelta-
van maastosta, johon paikoitetaan vaunuja ja autoja. 
Äijäasemalla kerrotaan kerrottavan, että ei ole hyvä sateen 
kastellessa maaston, neulaset kantautuvat kengissä kalus-

toon sisään, ei ole hyvä se, että kuivalla pöly lentää tuulen 
mukana ja sotkee paikat, tai että puiden juuriin kompastuu 
kävellessä, puhumattakaan puista, jotka estävät laaja-alai-
sen paikoituksen ja auringon.

Ukon Akka sanoi ”Lakkaa se aikanaan helepottamasta”, 
niin tekee, ei taideta nähdä metsää puilta ja ei pölyä ilman 
tuulta, puhumattakaan sateen kuuluvan jokapäiväiseen 
elämäämme, putosi pisara sitten metsäkankaalle, 
nurmikolle tai asfaltille.

Nooh, käsite-eroja syntyy ja ovat Kunkku-Ukon mieles-
tä elämää parhaimm illaan, aikaan-
saavathan ne keskustelua tärkeistä 
asioista ja hedelmöittävät mielipitei-
den vaihtoja, karavaanareille niin 
tärkeistä asioista.

Käsite-erot on vain käsitettävä. 

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!
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Kuninkaanlähde

JÄMIKESKUS

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

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

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 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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  Rahoitus     Varaosat 
  Tarvikkeet     Huolto

Vaunumyynti
JAAKOB
Välmäntie 1-5, Ulvila
puh. 050 516 7057
www.vaunumyyntijaakob.fi 

Seinäjoentie 112, Kauhajoki 
puh. 050 431 1100
www.botniacaravan.fi

-kauppaa
pitkällä kokemuksella    

Hallitus kutsui kevätkokouksen koolle 7.4.2018 siunaamaan 
asioita ja päästämään vastuusta vastuusta päästettävät, kä-
sittelemään toimintakertomus ja paketoimaan raha-asiat.

Tällä kertaa nuorison valtakuntaan oli saapunut 37 yhdis-
tyksemme jäsentä kuuntelemaan puheenjohtajan nuijan ko-
pautuksia ja miettimään mitä yhdistyksen jäsenet olivat kek-
sineet kysyttävää. Kokous sujui jouhevasti ja asiat saatiin 
pois päiväjärjestyksestä ja päästiin palamaan normaaliin päi-
väjärjestykseen, kevään etenemistä odottelemaan ja nautti-
maan kahvitarjoilusta.

Mitä sitten miettivät kokouksen annista kokousosanotta-
jat, se selvisi varmaan epävirallisissa saunakeskusteluissa, 
mutta osviittaa saattaa antaa oheinen kysely neljälle yhdis-
tyksemme jäsenelle.

1.  Mikä oli mielenkiitoisin aihe kokouksessa?
2.  Käytkö säännöllisesti yhdistykSen kokouksissa?
3.  Seuraatko yhdistyksen asioista ja jos seuraat, mistä?

Kirsi Lehti
1. Hallituksen palkkiot
2. En säännöllisesti
3. Facebookista, kotisivuilta

Heikki Kansanaho
1. Sääntömuutos
2. Kyllä
3. Yhdistyksen lehdestä, Facebookista ja kotisivuilta

Jussi Lappalainen
1. Jälkikeskustelu
2. Käyn
3. Aluetoimikunta informoi jäseniään

Pia Ihanamäki
1. Tulevan kesän toimintasuunnitelma
2. En
3. Kunkku-Uutisista ja keskusteluista Kunkulla

Kevätkokous 2018
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Koko kansan autokauppaa
Teemme kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15

PORI
Hyväntuulentie 2
puh. 020 777 2306

UNELMIESI
MATKA
– YLLÄTTÄVÄN LÄHELLÄ

TUTUSTU VALIKOIMAAN!

YLI 2500 AJONEUVOA, JOISTA 
KAIKISTA KAUPAT ONNISTUVAT 

PORISSA!

MATKAILUAJONEUVOMYYNTI
Olli-Pekka Männistö
puh. 040 599 4284

88.900,-
LMC EXPLORER I615 SPORT Fiat 2,3 150, vm 
-17, 0tkm
INTEGROITU PARIVUODEMALLI NELJÄLLÄ 
MAKUUPAIKALLA!   

PORI

83.640,-
LMC CRUISER COMFORT T682 FIAT 2,3 150, 
vm -17, 0tkm
AUTOMAATTI ALDELLA, ERILLISVUOTEET   

PORI

69.500,-
LMC Cruiser  Passion T673 G Fiat 2,3 130, vm 
-18, 0tkm
LLT KORIRAKENNE TÄSSÄKIN, TIIVEYSTURVA 
12 VUOTTA   

PORI

61.120,-
CARADO T 337 Fiat 2,3 150, vm -18, 0tkm
ERILLISVUOTEINEN CARADO   

PORI

60.250,-
PÖSSL 2 WIN Fiat 2,3 180, vm -18, 0tkm
SUOSITTU RETKIAUTOMALLI AUTOMAATILLA   

PORI

48.290,-
ROADCAR VAN R 600 Fiat 2,3 130, vm -18, 
0tkm
ROADCARIN KESKIPITKÄ MALLI   

PORI

44.264,-
ROADCAR VAN R 540 Fiat 2,0 115, vm -18, 
0tkm
KOMPAKTIN KOKOINEN ROADCAR 540   

PORI

36.980,-
CARADO T 345 FIAT 2,3 MULTIJET, vm -12, 
132tkm
     

PORI

34.190,-
Hobby T 500 FSC Ford 2,2 140, vm -11, 
111tkm
KOMPAKTIN KOKOINEN HOBBYN PUOLI-IN-
TEGROITU   

PORI

31.900,-
DETHLEFFS FORTERO 6945 FORD, vm -07, 
140tkm
SIISTI AUTO !!!   

PORI

30.980,-
CHALLENGER GENESIS 43 FORD 2,2, vm -10, 
92tkm
KERROSPETIMALLIN AUTO, REKISTERÖITY 
KUUDELLE   

PORI

24.980,-
ADRIA 660 SP 2,8 JTD, vm -05, 115tkm
ILMASTOITU ALKOVIMALLI KUUDELLA MAKUU-
PAIKALLA   

PORI

22.980,-
Hymer INTEGROITU B 514, vm -04, 221tkm
INTEGROITU PARIVUODEMALLI B-KORTILLA   

PORII

28.900,-
ADRIA ADORA 613 HT, vm -17, 0tkm
TYYLIKÄS ERLLISVUODEMALLI, TAKAOSAN WC/
SUIHKUTILOILLA   

PORI

16.900,-
HOBBY 420 KB DE LUXE, vm -13, 0tkm
KERROSPETIMALLI HYVILLÄ VARUSTEILLA   

PORI

13.980,-
KNAUS ROYAL 580, vm -05, 0tkm
     

PORI
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Vuoden 2018 
toimihenkilöt

www.sfcsatakunta.fi 
Y-tunnus 1091043-8

HALLITUS 2018
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 2018
Rahastonhoitaja Tuula Pihlajaniemi, Ulvila, tuula.pihlajaniemi@suomi24.fi   (53032) 02 538 3515
Kalustonhoitaja Pasi Sillanpää, Kankaanpää, paivituulikki.sillanpaa@gmail.com, (89575) 050 575 2907
Turva-asiamies Pekka Nordlund, Ulvila, 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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Kankaanpääläinen kun on, tuntee kaupungin mentaliteetin 
ja mielipiteet varsin ripakasti ja kun vielä kerää menestyk-
sekkäästi mainoksia karavaanareiden julkaisuun, kertoo se 
kaverista vain hyvää, osaavaa ainesta alallaan!

Heikki kertoo, että kankaanpää läisten kanssa on helppo 
tulla toimeen ja kaupunkilaisten arvostavan Kunkun siistiä 
allasta, saunoja ja aluetta yleensä. ”Kyllä mielestäni kau-
punkilaiset ymmärtävät Kuninkaanlähteen merkityksen kau-
pungille”, toteaa Heikki.

Heikki Pihlajamäki on tullut tutuksi kankaanpääläisten 
yrittäjien keskuudessa ahkerana vieraana, salkussaan yh-
distyksemme lehden mediakortti ja sen suoma valtuutus 
kaupata mainostilaa yhdistyksemme julkaisuun, jopa niin, 
että herra kuuluu Parhaaseen A-Ryhmään tässä kovassa 
kamppailussa mainostajien euroista.

”Hyvin on aina otettu vastaan, jos ei sillä kertaa mainos-
rahoja ole ollut tarjolla, on sanottu seuraavalla kerralla ole-
van, että tulehan sitten käymään”, veistelee Heikki.

Noo, on tullut takapakkiakin, kerran ajelin erään makka-
ravalmistajan juttusille ja kerroin asiani.

”Nyt on kyllä niin, että tämä fi rma on siinä määrin Tappa-
ra-fani, että kaikki mainosrahat menevät Tampereen suun-
taan”, kertoi yrityksen tirehtööri. En ollut moksiskaan, ajatte-
lin vain Tapparankin tarvitsevan mainoseuroja, kertoo Heik-
ki nauraen.

Positiivistakin palautetta tulee joiltakin fi rmoilta, kertovat 
iloisina todenneensa silloin tällöin karavaanareita asiakkai-
naan, toki kaikki eivät tietenkään asiasta mainitse eikä hei-
tä tunnista, mutta esim. Rahtipalvi-nimisessä yrityksessä ol-
laan varsin tyytyväisiä matkailuvaunuista ja -autoista piha-
parkissaan, toteaa Heikki. ”Tällaisissa tapauksissa molem-
mat ovat voittajia, sekä mainoksen antaja että sen myyjä”, 
naurahtaa Pihlajamäki.

Toimittajan kysymyksen hankalasta mainoksen hakumat-
kasta, haastelujakkaralla istuja hymähtää ja toteaa, ”Ei ole 
vielä tullut vastaan”.

Heikki kertoilee, että yleensä suhtaudutaan asiaan posi-
tiivisesti ja varmaan se, että pärstä on useille tuttu, auttaa 
tässä hommassa. Kun on käynyt jo useamman kerran pai-
kan päällä, saatan soittaa kilauttaa vaihteeksi ja asia hoituu 
mutkattomasti näinkin.

”Älä nyt kerro muille, mutta joskus kannattaa miettiä mil-
loin on hyvä aika kysyä mainosta, esim. alkuvuosi ja alku-
kevät ovat hyviä aikoja, fi rmoilla on vielä budjetit pulloillaan, 
kun taas loppuvuodesta on otettava uudet konstit käyttöön”, 
lohkaisee Kunkun mainoskymppi, eikä suostu kertomaan 
vuoden lopun konsteistaan sen enempää.

”No, arkista työtähän tämän on yhdistyksen hyväksi ja on 
hyvä, että voin olla omalta osal-
tani mukana yhdistyksen toimin-
nassa”, päättää haastelun Pihla-
jamäen Heikki.

Heikki Pihlajamäki
SFC-Satakunnan 
hallituksen jäsen

Toimituksen haastelujakkaralle istui tällä kertaa SF-Caravan Satakunta ry:n 
hallituksen jäsen Heikki Pihlajamäki Kankaanpäästä.

Kankaanpääläisten kanssa 
on helppo tulla toimeen
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Kuten tarkkaavaisempi satunnainen 
tai vakituisempi matkaaja on saatta-
nut merkillepanna kevään ja alkukesän 
myötä, kioskin tuntumassa on ollut ha-
vaittavissa uutta ja mukavaa pöhinää, 
kioskin sisältä on leijunut herkulliset 
tuoksut matkaajan nenään ja sisään 
kurkistettuaan satunnainenkin matkaa-
ja on hokaissut jotain tapahtuneen.

”Kunkun kioski pysyy Kunkun kioski-
na ja sitä pyörittää Kipan Kokkaus -ni-
minen toiminimi”, näin kertoo kioskin 
uusi yrittäjä Kirsi Nieminen, toimittajan 
uteluun uudistuvan kioskin jatkosta.

Kipa haluaa kuunnella herkällä kor-
valla kunkkulaisten ja asiakkaidensa 
toiveita kioskin valikoimista ja tarjon-
nasta, onhan tämänlainen business 
keittiöpäällikölle uutta, vaikka ei niin-
kään tuo ruokapuoli.

Kioskia on uudistettu ja varusteltu 
sisältäpäin reippaasti, on parillaa, eri-
laisia keittimiä, kylmä- ja säilytyskalus-
teita, omiakin leivonnaisia on tarjolla 
ja uutuutena kioskista saa grilliruokaa, 
mm. makkaraperunoita ja muita herk-
kuja. Toki totutut tuotteet ovat edelleen 
tarjolla, karkit, jäätelöt, limsat jne. sekä 

tietysti Kunkun vastaanoton rutiinit. Kir-
si kertoo, että hän aikoo kuunnella asi-
akkaidensa toiveita ja on valmis mah-
dollisuuksien rajoissa toteuttamaan eri-
laisia ideoita ja on avoin kaikelle uudel-
le, ”Onhan tämä kuitenkin hyppy tunte-
mattomaan”, Kipa sanoo.

Kirsi Nieminen on noormarkkulai-
nen, kesämökkeilee kotipitäjänsä sekä 
Kankaanpään puolivälissä ja perhee-
seen kuuluvat pojat Teemu ja Ville, se-
kä miehensä Hannu. 

Olli Jorva

Kipan Kokkaus
Kirsi Nieminen

KUNKUN 
KIOSKIIN

Tule tutustumaan 
uudistettuun 

Tällä kupongilla 

Kunkkulainen

5€
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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  

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




