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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 %

P äätoimittajilla on velvollisuus… 
tai on tapana, no ainakin odo-
tetaan, että kirjoittaa jotain vi-

rallisempaa ja kantaaottavaakin, että 
osoittaa johonkin keskustelun aihee-
seen suunnan, johon lukija voisi aja-
tuksensa suunnata, ikään kuin sitten 
luvallisena osviittana miettiä aihetta, 
pääkirjoitus-otsikolla tämä saavutet-
taneen.

Olen kirjoittanut ym. otsikolla lehtem-
me 2. sivulla, oikein kuvalla varus-
tettuna. Tapa tuli vanhalle tuoreelle 
päätoimittajalle luonnostaan, niinhän 
näyttivät useimmat kollegat tekevän 
ja tämä oli luonteva valinta kirjoittaa 
virallisesti, kirjoittaa ikään kuin arvok-
kaasti ja asiaa, kantaaottavasti ja kan-
tavasti sekä hillitysti. Olivathan kirjoi-
tukset Pääkirjoituksia.

Voidaan myös kirjoittaa vapaammin, 
siis Päätoimittajalta, jolloin sisältö va-
pautuu jo numeron verran, antaa kir-
joittajalle vapauden hieman väljem-
pään, omaan kirjoitukseen ja viralli-
nen leima haalenee huomattavasti 
tekstin suhteen. Kirjoitus saa helposti 
ilmahöttöä sisälleen.

Tai sitten voi kirjoittaa otsikolla Pää-
toimittajan kirjoitus, sepä menee jo 
varsin henkilökohtaiselle osastolle 
se, kirjoittajalla lienee vapaus sanailla 
omalla tekstillään ajatuksiaan väljästi, 

ehkä lainaten tai rempseästi, mutta 
pysyen kuitenkin toimittajan roolis-
saan. Tässä mallissa huokuu päätoi-
mittajan oma mieli ja rooli, käsiteltä-
vässä asiassa.

Kun lähetetään Päätoimittajan tervei-
set, lienee kirjoitus silloin ikään kuin 
terveiset jostakin, jostakin asiasta tai 
terveiset noin nupekseen lukijakun-
nalle.
Väljin ja vähiten kannanottoa viesti-
vän on hyvä kirjoittaa tällä otsikolla, 
lähteväthän matkaan vain terveiset, 
ei niin tukeva teksti, puhumattakaan 
virallisesta informaatiosta.

Taidan… no jatkan entiseen malliin 
ja latelen päästäni virallisen tuntuista 
tekstiä milloin mistäkin epävirallises-
ta asiasta tai todellisesta asiasta tai 
tapahtumasta.

Olli Jorva
Päätoimittaja

Pääkirjoitus, Pääkirjoitus, 
Päätoimittajan kirjoitus, Päätoimittajan kirjoitus, 
Päätoimittajalta vai Päätoimittajalta vai 
Päätoimittajan terveisetPäätoimittajan terveiset
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T ätä kirjoittaessani kesä tekee pikkuhiljaa tuloaan, 
olemme saaneet nauttia hienosta huhtikuusta. Mo-
ni karavaanari on jo herännyt talviunilta ja kalustoa 

kunnostetaan pikkuhiljaa.
Itse olen tänä talvena jo yöpynyt vaimoni Sadun kanssa 

16 yötä Reissulissamme ja se lienee meillä talven ennätys. 
Meillä on muuten ”lokikirja”, johon olemme merkanneet jokai-
sen yöpymisen koko karavaanarielämämme ajalta. Siitä on 
mukava muistella missä ollaan oltu ja milloin.

Kuninkaanlähde menee taas reilun harppauksen eteen-
päin tänä vuonna, kun alueelle tulee monitoimiareena ja 
ulkokuntoilulaitteet leiriytyjiemme iloksi. Samalla saamme 
parannettua turvallisuutta, kun areena on lentopallokentän 
lähellä, saamme lapset ja nuorison ”siirrettyä” pois ajoväy-
lältä areenan suuntaan.

Areenassa on sähly, koripallo ja lentopallokenttä. Ympä-
rille tehdään myös istuinpenkit, joista voi sitten seurata esim. 
tiukkaa sählyottelua. Aamulenkillä voi samalla sitten aukaista 
paikkoja kuntoiluvälineissä, jotka tulevat areenan läheisyy-
teen. Näitä kuntolaitteita on moni alueellemme toivonut.

Tänä vuonna jouduimme palkkaamaan 4 henkilöä teke-
mään samoja töitä, joita aluetoimikunta teki ennen. Vähän 

Puheenjohtajalta

Tervehdys karavaanarit

jännittää, miten kesän ruuhkasta selvitään uusien henkilöi-
den kanssa. Onneksemme Yrjö Koskinen perehdyttää työn-
tekijämme ja saamme heistä varmasti huippuosaajia. Olen 
saanut tutustua perehdyttämismateriaaliin ja Ykä on tehnyt 
sen kyllä vahvalla ammattitaidolla, kiitos siitä jo etukäteen hä-
nelle.

Olemme saaneet taas uusia juttuja tähän lehteen ja mai-
nostajia, jotka mahdollistavat näin hienon lehden tekemisen, 
muistathan käyttää näitä yhteistyökumppaneitamme hankin-
noissasi. Päätoimittajamme Olli Jorva on taas koonnut hie-
non lehden meille luettavaksi, muista säilyttää lehti, sillä  siinä 
on kaikki treffi tapahtumamme kesän ajalle.

Hyvällä fi iliksellä lähdetään kauteen ja uskomme, että mah-
dollisimman moni karavaanari löytää tiensä meidän hienolle 
Kunkulle.

Toivon kaunista ja turvallista matkailukesää kaikille.

Jouko Lindfors
Puheenjohtaja 
86086

”SF-Caravan-leirintäalue on ulkoilulain mukainen leirintäalue, 
jota ylläpitää SF-Caravan ry:n jäsenyhdistys tai sen omista-
ma yhtiö. Leirintäalueen ylläpitäjä sitoutuu noudattamaan lei-
rintäalueita koskevia lakeja, asetuksia, säännöksiä ja suosi-
tuksia. Leirintäalueen nimessä on oikeus käyttää lyhennettä 
SFC, kunten esimerkiksi SFC-KUNINKAANLÄHDE”.

Timo Piilonen
Kirjoittaja on SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja
Lähde Caravan-lehti 2/2019

”Ahaa, sinä olet sieltä Kankaanpäästä, KUNINKAANLÄH-
TEEN camping-alueelta, teillä on siellä kuulemma todella hie-
no ja mielenkiintoinen alue. No, Olli otetaanko palaverin kun-
niaksi pullakahvit, kun ollaan vähän niin kuin kolleegoja, mi-
nun täytyy tulla sinne katsomaan aluettanne paikan päälle”.

Juha Määttä
Manamansalon Leirintäalueen vetäjä

Meistä muualla
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maan laajin  
kestopuuvalikoima.

Tarjoukset on voimassa
Porin Starkilla 29.6. asti.

Ei jälleenmyyjille.

STARK PORI | MURSKATIE 4, 28130 PORI | AVOINNA MA-PE 7-19, LA 9-157-119, LA 9-15 vahva vuodesta 1868

NYT ON HIENOA OLLA PORILAINEN RAKENTAJA.

LASKE
MENEKKI
TERASSI- 

LASKURILLA

KESTOPUU RUSKEA 
 28x95 mm, viiste
 kyllästysluokka AB, 10FR

109
m

JIIRISAHA RAPTOR
  1200 W, 210 mm terällä  

 ja laserilla, 93AQ

7900
kpl

TERASSIRUUVI
  4,2x55 mm, vihreä SS410 T20
 sisältää ruuvauskärjen
 250 kpl/pkt, 13CH

990
pkt

BETONILAATTA 
  30x30x5,5 cm, reuna viistetty
  2-puoleinen, toinen puoli sileä, toisella puolella urakuvio
  harmaa, NH96

099
kpl
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Ja tärkein on hymyJa tärkein on hymy

Y htenä iltana puhelin soi, Jokke, yhdistyksemme pj. 
soitti ja kysyi tulisinko yhdeksi noista kaavailluis-
ta neljästä palkallisesta isännästä ja samalla katso-

maan vähän niiden perään.
Ensin ajatus tuntui hurjalta, kun olin jo ilmoittanut ennen 

aluetoimikunnan lakkauttamista, etten jatka, koska omaa ai-
kaa ei jää lainkaan. Lupasin silti miettiä. Päivän kaksi tuskai-
lin ja tein vastaehdotuksen, että voisin kouluttaa nuo neljä pa-
rin viikon jaksossa kesäkuun alussa ja olla heidän tukenaan 
vielä heinäkuun kaksi vilkkainta viikkoa, jolloin on joskus ns. 
”ranteet auki” -fi ilikset yleisömäärän takia.

Jokke tyytyi ratkaisuuni, pidimme palaverin, Pasi, Tilla, 
Jokke ja minä, jossa sain tarkennettua mitä alueen vetäjät 
haluavat tarkalleen tämän nelikon työnkuvaksi. Tämä oli tär-
keää siksikin, että kaikki puhuvat asioista samalla tavalla.

Sain myös olla mukana työhaastatteluissa sopivia ehdok-
kaita valittaessa.

Muutaman viime kesän aikana hyväksi havaittu taktiikka 
uusien isäntien työhön opastuksessa saa nyt hiukan jatkoja-
lostettuna paikkansa.

Olen kaavaillut, että koska nuo kaikki tulevat tämän jalon 
harrastuksen ulkopuolelta, pidän heille toukokuussa ensin 
yhden koulutuspäivän, joka koostuu ensin puolen päivän 
teoriasta, jossa käyn tarvittavia turvaväli-ynnä muita turval-
lisuusasioita läpi, jonka jälkeen panostan asiakaskontak-
tiin.

Iltapäivällä talutan heidät aluetta läpi kerraten aamupäi-
vän teoriaa käytännössä. Jos hyvin menee, otamme loppu-
päivästä ”kopin” tulevasta yhdistelmästä ja näytän heille mi-

ten asiakas hoidetaan sisääntulosta omalle paikalleen mah-
dollisimman jouhevasti.

Tämä ensikoulutus siksi, että kun nuo neljä aloittavat ke-
säkuun alussa, olisi rohkeutta ja avoimempi mieli aloittaa var-
sinainen työhön opastus.

Tuon kahden viikon aikana käsitellään esimerkiksi paikoitus 
(mikä on näiden ykköstyö, silloin kun asiakkaita on tulossa). 
Näytän ensin esimerkin voimin, miten asiakas vastaanotetaan, 
miten asiakkaalle kerrotaan palveluistamme, kuinka valitaan 
sopiva paikka ja miten yhdistelmä saatellaan lopulliselle pai-
kalleen. Koko ajan selittäen mitä teen, miksi teen ja mitä huo-
mioin.

Kun näen, että esimerkit on sisäistetty, annan yrittää itse, 
koko ajan neuvoen. Kun tämä vaihe on onnistuneesti menty 
läpi, saa ”oppilas” itsenäisesti viedä vaunun paikalleen niin, 
että puutun asiaan vain, jos on vaara tms. tilanne. Kun tämä-
kin menee onnistuneesti läpi ”napanuora katkeaa” ja hän on 
valmis palvelemaan itsenäisesti.

Näillä kaavoilla olen ajatellut, että saisimme heille oikean 
asenteen ja sellaisen ”työilmeen”, että he olisivat mahdolli-
simman hyviä käyntikortteja alueellemme. Ovathan he avain-
asemassa siihen, miten ensikertalainen alueelle tulija palve-
lumme kokee.

Yksi on kaikkein tärkein: HYMY! Muistakaamme mekin 
kaikki hymyillä asiakkaille, näille ”kandeille” ja toisillemme.

Yrjö ”Ykä” Koskinen
SFC 32233

Terveisiä alueelta
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Miten miehestä, joka rakasti puista bensa-aseman mil-
joonalaatikkoa ja sen rasvaisia pultteja + muttereita, tuli 
karavaanari. Ja kuinka ihmeessä karavaanariksi siunaan-
tui mies, joka pullikoi vanhempiaan vastaan eikä kolunnut 
kouluja, joita pyydettiin koluamaan, vaan härkäpäisesti 
piti inttapäänsä ja luki autotekniikkaa niin, että paukkui. Se 
selviää oheisesta tarinasta, jossa Lauri Lindroos Ulvilasta 
kertoo harrastuksensa alkuajoista ja kommelluksista.

J okunen vuosi sitten puhuin itseni kahville Huittisiin. Lu-
pasin tarjota, mutta toisin kävi. Mikä on tämä mies, joka 
kirjoittaa näin kivalla tyylillä, on nähtävä. Mukava yllätys 

silloin, ja nyt tämä sama Olli Jorva pyytää kirjoittamaan pät-
kän harrastukseni alusta ja vielä hieman henkilökuvaa.

Karavaaniharrastuksen kipinä syttyi Norjan Tromssan lei-
rintäalueelta kesällä 1970. Oli upouusi huvilateltta, kaksi huo-
netta, kööki ja oikein ilmasängyt. Ilta oli kaunis, alue tupaten 
täynnä ja ainoa vapaa paikka löytyi hoidetulla viheriöllä. Se 
oli kuin lievä allas, ja jossa oli kumma reikä kuin golf-kentällä. 
Väljyyttä hieman ihmettelin, mutta se ei estänyt teltan pystyt-
tämistä.

Yöllä satoi niin kuin vain Pohjois-Norjassa voi sataa. Sil-
loin krokotiilin kyyneleet ovat pieniä. Hyvä sikeä uni häiriintyi 
kosteaan viluun ja toinen aukeava silmä havainnoi ohi lipu-
van jäävuoren! Siis epätodellista, kaiken lisäksi jäävuoressa 
luki suomalaisen mehutehtaan nimi ja vuoren vetoisuus 10 
litraa. Urvahdin hetkeksi, oikea herätys tuli litomäristä jalois-
ta. Äkkiä ulos! 

Vuori paljastui tyhjäksi mehukannuksi ja hieno nurmik-
ko alueen sadeviemäriksi. Kaikki märkänä, perhe ja tavarat. 
Onneksi aurinko paistoi. Teltta vaan mytyksi takaluukkuun 
ja älyttömän pitkä ajo Tromssa-Pori alkoi. Hullun hommaa, 
mutta niin oli teltan pystytyskin viemärialueelle. Tähän päättyi 
perheen telttailu. 

Nousu ennen Tromsaa selätetty 1978.

Kilpisjärven sopuliojassa 1978

MiteN MiNusta tuli 
KaravaaNari?
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Asuntovaunuja ei 1970 juuri ollut 
ja olevienkin hinta hipoi pilviä. Piti siis 
tehdä itse. TM:n Lenkkerin piirustukset 
olivat oiva lähtökohta. Ahlaisten Esko 
hitsasi painavan alustan ja lattian lä-
pipultattu ponttilauta sai sinisen värin. 
Tekeleellä haki jo leiman ja rekisteri-
kilven – se oli myös lupa siirrellä, jos-
kin katsastaja kummasteli pelkän lavan 
tarkoitusta. Vaihe 2 oli korin rakentami-
nen rimasta ja vanerista. Homma kesti 
ja useat siirrot lainahallien välillä hidas-
tivat. Mutta komeus valmistui: ikioma 
asuntovaunu! Sisustus oli vasta suun-
nittelussa, joten irtopatjat ja spriikeitin 
ovesta sisään ja kulkuun. Ensimmäinen 
yö oli kuin Norjassa: sade rapisi muka-
vasti kattoon, mutta nyt sai nukkua kui-
vana. Tästä syntyi oikea karavaanihar-
rastus. Siitäkin jo 50 vuotta! SFC-jäse-
nyyden ja numeron älysin hankkia vas-
ta 1977, kun kukaan ei vinkannut sitä 
ennen.

Kesällä 1978 tuli ajettua Uumajan 
kautta Mo i Ranaan ja sieltä edelleen 
Narvikiin ja Tromssaan. Paluumatkal-
la Skibotnissa pysähdyttiin ruokatauol-
le. Onneksi, sillä silloin sammuttimen 
kokoinen jälkikasvu - nyt karavaanari 
- veteli hihasta: ”isä, koukku nauraa”. 
Patistin leikkimään ja perunoiden poris-
tessa mietin, miksi ihan uusi auto nitkui 
ja natkui koko reissun. Karmeus selvi-
si, koukku oli irti! Silloin ei tukirautaa 
vielä ollut ja veturin puskurinkin ainoat 
pultit vain peltiin hepattuja tappeja. Nyt 
ei tehtäisi, mutta silloin koukku tuettiin 
kaikilla mahdollisilla köysillä ja edettiin 
laiskan etanan vauhtia Kilpisjärvelle. 
Loppu hyvin, kaikki hyvin,  tai ainakin 
melkein! Mitä nyt hirmuinen sopulilau-
ma muutti korjausmonttuna toimivaa 
ojaa myöten. Ja ennen tietoa hitsaris-
ta piti korjata hotellin talkkarin volkkarin 
kone ja yrittää ymmärtää, miksi ”korja-
taan heti” tarkoittaa Lapissa useampaa 
tuntia. 

Tästä harrastus juurtui tavaksi, 
vaunut olivat tehdastekosia. Matkaa-
ja vaihtui Spriteen, Solifer-kausi kattoi 
useamman mallin ja Adrian kautta pää-

dyttiin Cappyyn. 
Kausipaikka on 
omassa pihas-
sa, mutta poh-
joisessa ja Nor-
jassa käydään 
edelleen. Sekä 
tietysti Tiepal-
velupäivillä, vii-
meksi Inarissa.

Lauri Lindroos

”K aikki hyvä on vaununkaton 
alla”, tai jotain sinne päin, 
sitähän tässä tarkoitetaan, 

kuitenkin totta ja realismia ainakin ka-
ravaanareiden mielestä.

Yleensä ottaen karavaanarit ovat 
onnellista kansaa ja tyytyväisiä elä-
mäntilanteeseensa, elävät ja asuvat 
ison osan mieliharrastuksensa pii-
rissä ja varsin lähellä saman henki-
siä ihmisiä. Joku on joskus käyttänyt 
ilmaisua ”Kaksi Onnellista Lasta Au-
ringon”, parista, joka nauttii mielin 
määrin harrastuksensa parhaista 
puolista ja suhtautuu maltillisen vii-
leästi niihin huonompiin, antaa niiden 
mennä menojaan.

Harrastusta tuntematon ihmette-
lee usein, miten ihminen viihtyy kes-
kimäärin muutaman kymmenen neli-
ön tiloissa, asuu neljän metrin pääs-
sä naapuristaan ja viettää kesänsä 
samalla leirintäalueella, katselee sa-
maa maisemaa kesästä toiseen tai 
touhuaa yhteisissä touhuissa oman 
yhteisönsä hyväksi ja nauttii tästä 
kaikesta päivästä päivään.

Tuo samainen tuntematon saattaa 
ihmetellä myös Satunnaista Matkai-
lijaa, joka pakkaa autonsa ja kouk-
kuun kiinnitetyn vaununsa piripintaan 
tavaraa ja loput kattotelineelle, vai-
mon etupenkille kartanlukijaksi sekä 
lapset takapenkille tappelemaan ja 
suuntaa sitten yhdistelmänsä valitse-

maansa lomakohteeseen, kotimaas-
sa tai ulkomailla.

Samainen tuntematon saattaa sa-
noa ”Tuossa ei ole mitään järkeä”, ei-
kä siinä olekaan, se on harrastus.

Karavanharrastus on kummallinen 
harrastus, se kiehtoo ja vie mennes-
sään, sitoo itseensä ja hallitsee vapaa-
aikaa, suorastaan ryöstää sen. Onko 
se sitten huono asia, ei totta tosiaan, 
jos karavaanareilta kysytään, se on 
elämän suola ja autuus. Karavaanari 
tulee suorastaan äkäiseksi, ärräpäitä 
harrastavaksi ikäväksi ihmiseksi, jos 
noiden Satunnaisten Matkailijoiden lo-
masuunnitelmiin tulee muutos tai vie-
lä suunnattomampaa, loma on vaaka-
laudalla.

Useimmiten kuitenkin tuo vaaka-
lauta kallistuu oikeaan suuntaan ja 
yhdistelmä liikahtaa, muuntuuhan ka-
ravaanari harrastuksensa myötä.

Satunnaisilla Matkailijoilla varus-
teet ovat sitä luokkaa, että liki kaikis-
sa olosuhteissa pärjätään, ne muun-
tuvat kelien myötä, ”venyvät ja pauk-
kuvat” kuten karavaanarikin, matka 
jatkuu ja laulu soi.

Harrastusta tuntemattoman ei kanna-
ta olla huolissaan, sillä kaikki on hy-
vin vaununkaton alla !

Winemaker
Karavaanari 

It´s all good 
in the trailer hood
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K evätkokousviikonloppu taka-
talven aurinkoisessa säässä. 
Isäntäparina Riikka ja Erkki 

Purra Harjavallasta. Muutama aiempi 
isäntävuoro alkutalvesta, mutta koke-
musta mistään sesonkiajasta ei heillä 
vielä ole eikä tästäkään kokousviikonlo-
pusta mitään suurempaa yleisöryntäys-
tä tule, joten varsin helppo isäntävuoro 
on tulossa. Vakiintunut kokousväki saa-
puu ja varmaan myös muutama vierai-
lija.

Mennään perjantai-iltapäivää ja toi-
mistossa käy tasaiseen tahtiin kausi-
paikkalaisia ilmoittautumassa, ongel-
mitta isäntä selviää sisään kirjauksen 
muodollisuuksista ja jäsenkortti sujah-
taa ilmeisen sujuvasti kortinlukijan lä-
pi, pääluku ajan tasalle ja kuitti käteen 
tervetuloa toivotusten kera. Hienos-
ti hoitaa isäntä hommansa ja asiakas 
poistuu hymy huulillaan toimistolta, hy-
myilee se Erkkikin ja miksei hymyilisi, 
onnistunut alku, siitä se lähtee. Emän-
tä saapuu paikalle hieman jälkeenpäin, 
koska työpäivän päätteeksi jälkikasvun 
ym. tarpeellisen pakkaaminen autoon 
on ottanut oman aikansa, no ainahan 
tällaisissa asioissa autetaan kaveria ei-
kä Isäntä täällä yksin ole joutunut ole-
maan, apulaisia löytyy eikä se niin kar-
van tarkkaa kellonajoista ole, varsin-
kaan näin talviaikaan, kesällä on toisin, 
mutta näin keväällä klo 14 vahtivuoros-
ta saa hiukan luistaa.

Sauna pitää muistaa laittaa pääl-
le ja myös hoidella kuulutus asukkai-
den tiedoksi tämän illan saunavuorojen 
ajankohdasta, tämä se on monelle yli-
voimainen homma, ottaa mikrofoni kä-
teen, mutta sujuvasti, kuin vanhalta te-
kijältä, kaikuu isännän terveiset ilmoille. 
Niin se siinä ilta vierähtää ja vastapes-
tyä karavaaniväkeä lipuu vaunuilleen, 
on tullut isäntien aika saunomiseen ja 
samalla katsoa paikat kuntoon.

Lauantai aamupäivällä toimiston 
mokkamasteri porisee ahkeraan tah-
tiin, kun kokousväen termoskannua la-
dataan, pullaa on tuotu leipomosta sen 
verran runsaasti, että suurempikin vä-
kijoukko saadaan kahvitettua. Isäntä-
parilla riittää puuhaa, penkkien siirte-
lyä grillikatoksesta kokouspaikalle sekä 
muuta, yleisten tilojen, kemssan ja mui-
den tarkistukset. Kaikki kunnossa, päi-
vä jatkukoon, eipä tässä sen suurempia 
vaikeuksia ole kohdattu, sisäänkirjauk-
sia, sähköjen maksuja, muutamia kaa-
supulloja on naputeltu kassakoneelle ja 
turistu tuttujen kesken, ei tässä pitkäs-
tymään pääse, huumori kukkii isäntä-
kopilla läpi päivän. Ilta viilenee ja sauna 
kutsuu, saman kaavan mukaan men-
nään kuin eilenkin, itse viimeisenä eikä 
nytkään suurempia siivoamisia tarvit-
se suorittaa, siistiä väkeä, virutukset ja 
roskikset tyhjäksi. On tullut aika laittaa 
pääportti kiinni ja siirtyä omalle vaunul-
le unten maille. Riikka ja Erkki Purra Kunkulla.

Pikkuhiljaa alkaa alue tyhjenemään, 
ihmiset palaavat arkeen, kausipaikka-
laisia ja muutama vieras jää vielä huo-
miseen. Sunnuntain loppusiivoukset, 
hyvältä näyttää, kelpaa jättää alue ja 
isäntäkoppi seuraaville. Niin on isäntä-
parin tinki suoritettu, uutta kohdattu ja 
opittu, vaikeammissa asioissa tarvittu 
apua ja sitä myös on ollut tarjolla, ei-
kä kysyvä tieltä eksy, varsin helppoa 
kaikkineen ja rennolla sekä innokkaal-
la asenteella Riikka ja Erkki lupautuvat 
isänniksi useamminkin ja suosittelevat 
tätä muillekin, yhteisessä asiassa ol-
laan ja kaikki suoriutuvat isäntävuoros-
ta varmasti ikään tai sukupuoleen kat-
somatta.

Alatien asukki

Rohkeasti isänniksi
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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

Maukasta kesää!
Pajuniemen liha-auto

KUNKUNKUNKUN
KIOSKIKIOSKI
• GRILLIANNOKSET, 

UUTUUTENA KANAKORI JA 
KANAHAMPURILAINEN

• JÄÄTELÖT, 
UUTUUTENA PEHMIS

• KARKIT, KAHVIT, ITSE 
LEIVOTUT LEIVONNAISET

• PÄIVITTÄISTAVAROITA YM.

 TERVETULOA!
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V uosi 2019 on Porin Golfkerhon 
juhlavuosi. Lajin Poriin tuonut, 
Suomen kolmanneksi vanhin golf-

seura on perustettu 1939 ja täyttää si-
ten komeat 80 vuotta. Golfkerhon jäsen-
määrä on nykyisin noin 1550 ja pelikier-
roksia Kalafornian kentillä kertyy vuosit-
tain lähes 50000. Tänä päivänä Kalafor-
nian golfkenttä on osa Porin kansallis-
ta kaupunkipuistoa ja on pinta-alaltaan 
laaja liikunnallinen keidas. Golfkentältä 
pääsee opastettua ulkoilureittiä pitkin 
Porin keskustan kupeessa olevaan Kir-
jurinluotoon. Kalaforniassa yleisöä pal-
velevat golfvälinekauppa Golfshop sekä 
sauna- ja pukutilat sekä Klubiravintola, 
joka on avoinna kaikille alueella liikku-
ville. Karavaanareillekin löytyy jokunen 
sähköpaikka ja kaikki palvelut ovat luon-
nollisesti majoittujien käytössä.

Kolme ysiä muodostavat 27-
reikäisen kentän, jota täydentää 
9 reikäinen par3 jokamieskenttä
Kokemäenjoen suiston vehmaaseen 
jokimaisemaan on rakennettu 27-rei-
käinen puistomainen golfkeidas, jos-
sa on useita vesiesteitä, välillä avointa 
maastoa ja välillä tiheää puustoa. Pe-
latessasi suistoalueella saatat bongata 
todella harvinaisiakin lintuja. Nykyisen 
pelijärjestyksen mukaisesti kentällä on 
kolme yhdeksän reiän lenkkiä: Suisto, 
Joki ja Lintupuisto. Päivittäin käytössä 
oleva 18-reikäinen yhdistelmä voi vaih-
della ja tarjolla on aina myös 9-reiän 
kierros. Kalaforniassa on hulppeat har-
joitusalueet, joihin sisältyy myös kuntoi-
lualue monipuolisine laitteineen sekä 
kaikille avoin 9-reikäinen par3-kenttä, 

jonne kuka tahansa voi tulla tutustu-
maan golfi in. Erikoisuutena löytyy myös 
footgolfrata, joka yhdistää golfi n ja jal-
kapallon. Kalafornia on yleensä auki 
ainakin toukokuun alusta lokakuun lop-
puun. Säiden ja olosuhteiden salliessa 
pelikausi pitenee. 

Golf on ainutlaatuisen 
monipiirteinen pallopeli
Golf on todella monesta hyvästä osa-
alueesta muodostunut kokonaisuus. 
Lajia voi perustellusti luonnehtia harras-
tajiaan palkitsevaksi pallopeliksi, johon 
parhaimmillaan kuuluu upeaa yhteisöl-
lisyyttä. Laji on lisäksi hyvää terveyttä 
vaaliva ja enemmän kuin luonnonlähei-
nen. Aimo annos golfi n koukutuksesta 
piilee myös siinä, että kaikesta haas-
teellisuudestaan huolimatta golfkentän 
vihreillä väylillä voivat kaikki kehittyä ja 
nauttia pelaamisesta yllin kyllin.

Golfaaja harrastaa pitkäkestoista lii-
kuntaa kauniin luonnon keskellä. Ajalli-
sesti kentällä vietetään useita tunteja ja 

Juhliva Porin Golfkerho toivottaa 
kaikki tervetulleiksi Kalaforniaan
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samalla golfaaja hankkii huomaamat-
taan erinomaisen fyysisen kunnon. Laji 
on poikkeuksellisen yhteisöllinen, sillä 
kentällä liikutaan pääasiassa 2-4 henki-
lön ryhmissä. Kentällä ei olla tiukkapipoi-
sia tuppisuita, vaan kierroksen aikana 
ehtii puhua ja keskustella monenlaisista 
asioista. Palkitsevaa on sekin, että se-
songin aikana voi oppia tuntemaan mo-
nia erilaisia ja kiinnostavia ihmisiä. 

Ville Tuovinen
toiminnanjohtaja
Porin Golfkerho ry
www.kalafornia.com

TÄLLÄ KUPONGILLA 10% ALENNUS 
normaaleista greenfee-hinnoista 

caravan-korttia näyttämällä! 
Voimassakoko kauden 2019 (ei heinäkuussa).

Porin Golfkerho ry – Pori Golfclub - PGK

Kalafornia, Pl 25, 28601 Pori, Finland
0500 592 812, ville@kalafornia.com 

www.kalafornia.com

SF-CARAVAN GOLF KERHON TARKOITUKSENA ON 
tutustuttaa golfaavia karavaanareita toisiinsa, sekä 
järjestää tapaamisia ja kilpailuja mahdollisimman 
monella kentällä koti- ja ulkomailla. 
Kerhomaksu on 15 euroa/vuosi.
Kerhon puheenjohtajana toimii 
Oiva Riihinen, puh. 0400 432 111

Sähköposti golf-kerho@karavaanarit.fi 
http://caravangolf.fi , Facebookissa Golfaavat karavaanarit. 

Kiinnostuitko?
TUTUSTU GOLFIIN
Golfi in tutustumisen onnistuu 
kaikille avoimilla harjoitusalueilla:
• Harjoituslyö ntipaikalla eli 

rangella pääset kokeilemaan 
lyöntejä

• Harjoitusviheriöillä onnistuu 
puttaaminen ja lähipelin 
harjoittelu.

• Par3-kentä llä , pä ä set kokeilemaan 
pelaamista. Välineet saat lainaksi 

ÄLÄ HUOLI PUKEUTUMISSÄÄNNÖISTÄ
Normaali, siisti ja säähän sopiva vapaa-ajan vaatetus kelpaa eikä 
farkkujakaan vieroksuta. Ilman paitaa ei kuitenkaan pelata.

ALOITA PELAAMINEN – HANKI GREEN CARD
Ensiksi kannattaa käydä golfkurssi, jossa suoritetaan Green Card. Aikataulut 
ja hinnat www.kalafornia.com

HANKI PELIOIKEUS/JÄSENYYS JA VÄLINEET
Seuraava vaihe on pelioikeuden/jäsenyyden sekä omien vä lineiden hankinta. 
Välineet saat asiantuntevasti palvelevasta Kalafornian Golfshopista. Kalafor-
niassa on tarjolla kilpailukykyiseen hintaan 3 erilaista pelioikeutta, josta voit 
valita itsellesi sopivan. Pelioikeuksiin sisältyy aina jäsenyys. 
Katso lisää www.kalafornia.com

MYÖS VIERASPELAAJAT OVAT TERVETULLEITA!
18r greenfee 45€-48€, juniorit 25€
9r greenfee 25€,-28€, juniorit 18€
par3 15€, juniorit 8€. Par3 hintaan sisältyvät lainavälineet.
Footgolf: 10€, juniorit 5€
Sähköpaikka karavaanareille: 10€ /vrk

Oletpa tulossa pelaamaan, kurssille, tutustumaan Kalaforniaan, virkistäyty-
mään ravintolaan tai muuten vaan pistäytymään ohikulkumatkalla, olet 
lämpimästi tervetullut!

TÄ
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H elmikuinen maanantaiaamu 
Kunkulla, kello soi. Alatiellä 
kahdessa vaunussa valmis-

taudutaan uuteen päivään ja uuteen 
viikkoon. Olen saanut tilaisuuden tu-
tustua ruiskumaalarin arkipäivään ja 
hankkiudun hyvin nukutun yön jälkeen 
pihamaalle haistelemaan pakkasaa-
mun tuoksuja ennen kuin suuntaam-
me Pasin kanssa kohti Nakkilaa, hä-
nen työmaalleen. Tunnin ajomatkan 
jälkeen aloitamme päivän asiaankuu-
luvalla kahvitauolla ja sivusta seuraan, 
miten ruiskumaalari kiskaisee niskaan-
sa työvaatteet kahvinjuonnin lomassa. 
Jalkineissaan tällä jo sen verran maalia 
kerrostuneena, mistä huomaa, ettei ole 
ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. 
39 vuotta on kuulemma maalaushom-
mia tehnyt, samoissa kengissä? Ei kai.

Suuressa teollisuushallissa kaksi 
naapurimaahan lähtevää säiliötä odot-
taa viimeistä maalikerrosta. Edellisellä 
viikolla tämä maalari onkin jo käsitel-
lyt pöntöt useampaan kertaan, vetänyt 
hiekkapuhalletut pytyt pohjamaaliin ja 
ruiskutellut pintamaalitkin jo kahteen 
kertaan. On siinä neliöitä kerrakseen, 
mietiskelen ja lasken päässäni yhteen. 
Yhden säiliön pinta-ala kaikkineen 
n.200 neliötä ja neljään kertaan maa-
lattuna 800 neliötä, huh huh, ja näitä 
säiliöitä on kaikkiaan kuusi kappaletta. 
Herkempää kaveria alkaisi jo moinen 
urakka tympimään, sellaista en Pasis-
sa huomaa. Ammattimies, eikä valita.

Trukkilavan päällä könöttää purkkia 
ja purnukkaa, maalia, kovetinta, liuo-
tinainetta ja ties mitä. Itse olen ulkona 
kuin lintulauta mittasuhteista ja muista, 
taitaa jo höyryt vaikuttaa ajatusmaa-
ilmaani, mutta höyryistä huolimatta ja 
tottuneesti Pasi sekoittaa sopivat vel-

Töitä katsomassa
lit ja säätää korkeapaineruiskun suut-
timen iskuun. Valmiiksi päivän koitok-
seen.

Minullekin on järjestetty homma, 
pöntön sisäpuolella ruostesuojakerrok-
sen telaaminen, taitaa olla ihan huu-
haa hommaa, että vaan pysyn poissa 
jaloista, eihän tämä liisteri edes haise 
millekään. Muutaman saavillisen telat-
tuani kapuan ulos säiliöstä ja totean 
ruiskumaalarin hääräävän telineillä vih-
reän maalipölyn ympäröimänä, tämä se 
tuoksuu (siis maali, ei maalari) ja henki 
salpautuu siinä määrin, että sukellan 
suojaan ulkomaailman tavoittamatto-
miin, pyttyyn takaisin.

Ei se pojat mitään turhaa puhetta 
ole, että maalarien nuppi sekoaa näitä 
käryjä haistellen aika helposti ja vuosia 
altistuneena sairastuvat ammattitautei-
hin. Tällä maalarilla on asiaankuulu-
vat hengityslaitteet ja ilmanpuhdistimet 
käytössään, joten saattaa vielä eläke-
päivänsäkin nähdä, toivotaan.

Niin se päivä kuluu, jokunen kerta 
käydään hörppäämässä kahvit ja turis-
taan siinä samassa niitä näitä. Lähes 
kahdestaan ollaan täällä, muutamia 
laahustelijoita lukuun ottamatta, yksi et-
sii tikapuita, toinen hanskojaan, toisen 
fi rman miehiä.

Kello lähestyy neljää ja Pasi suhaut-
taa viimeiset vedot pöntön pintaan ja 
samalla halliin astuu toinen toistaan 
tärkeämmän näköistä heppua, kiiltävät 
kengät ja solmio, nimilaput rintapieles-
sä kertomassa ketä ollaan. Mittalaitteet 
käsissään merkkailevat lukemia pape-
reihinsa ja kommunikoivat keskenään 
saksaksi. Jotain tietoa peräävät myös 
maalarilta ja selvän vastauksen saa-
vatkin, puhtaalla suomenkielellä, sa-
kemannit katsovat toisiaan ja ilmeisesti 

ymmärtävät Pasin sanoman, että ”Hy-
vää pakkaa tulemaan”.

On aika ajella takaisin Kunkulle ja 
miettiä illan ruokapuolta ja saunomis-
ta, päivän pölyt pois nahkasta ja nuk-
kumaan. Tämä oli maalarin arkipäivä, 
seuraavaksi hankkiudun mukaan aivan 
toisenlaiseen arkeen, jonkun toisen 
kunkkulaisen arkipäivään, ties mitä tuo 
tullessaan, kuin tämäkin päivä. Arvos-
tusta ja hatun nostoa Pasin ammattiin 
ja tiedän, minusta ei olisi tähän ja vielä 
vähemmän haluan, kun katson ruisku-
maalarin punoittaviin silmiin, taisi hie-
man suodattimet falskata.

Alatien asukki

Kiitos Pasi Sillanpää ja toimitusjohtaja 
Jari Ojalehto, Westmet Oy

Toimitusjohtaja Jari Ojalehto ja Pasi 
Sillanpää katsastamassa maalauspro-
jektia.
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www.lvi-halli.net

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

Satunnaisen Matkaajan ottamassa valokuvassa Hossasta pääsee 
karttaa seuraamalla Lammasahon kautta Hevonperseeseen.

Oikealla: Valokuvaaja Teuvo K Karjalaisen kuvassa Mikkelin 
Urpolasta ajetaan legendaarisen ja jo historiaan painuneen 
leirintäalueen portista kohti uusia seikkailuja.
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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

 

 

takuuhuollot: 

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  

  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    

www.lvimustaniemi.fi www.lvimustaniemi.fi 

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
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Toimittaja Kutale on arvostettu ja lennokas lehtimies 
vailla vertaa tai sitten vertaansa vailla, joidenkin mie-
lestä verraton, jotkut ovat sitä mieltä, että ei voi verrata.

Kirjoittaa kuitenkin avoimesti juttujaan suositusta 
alueesta ja sen suosituista henkilöistä, joita alueella 
riittää. Ja mikä ettei riittäisi, onhan se melkoinen ihmis-
ten sekamelska omine tapoineen ja erikoisuuksineen, 
varsinaisia meidän Herramme luomia muurahaisia 
kaikki tyyni. Sanomattakin on selvää, että sanovat sen 
mitä suustaan päästelevät, totuuksia, suoraa puhetta, 
hyviä totuuksia kuorrutettuina sopivaan höttöön, huu-
moria jossa saattaa piillä totuus tai sitten vain ovat totta 
omina itsinään, kaikessa moninaisuudessaan.

Vai mitäs tästä sanotte?
Topi (nimi muutettu) käyskentelee alueen laidalta huol-
totiloja kohti pitkällä kulmikkaalla askeleellaan, Hy-
vä Huomen tulee tällä kertaa iloisesti isäntätoimiston 
edessä päivystäville isännille ja vastaus on samaa 
luokkaa.

Huomatessaan toimittajan hääräilemässä kame-
ransa kanssa huoltotilojen kupeessa vilkaisee toimitta-
jaa mutisten ”Aina se tuokin toimittajankutale pyörii ja 
häärii juttujaan kyttäämässä kameransa kera, onkohan 
sillä edes vilimiä kamerassaan”, heilauttaa huomenen 

Aisapainon hallintaa on tarinakokonaisuus erilaisista henkilöistä alueella ja heidän 
persoonistaan, käsityksistään elämänmenosta sekä olosta yleensä olemassa.

Tarinan henkilöt ovat fi ktiivisiä, jos lukija löytää persoonista faktaa, toimittajan Kutale 
irtisanoutuu siitä tyystin, vetäytyen yleiseen Toimittajien Sanavapauden ja Kirjoittajien 
Yleissuojauksen taakse piiloon (TSKY). 

Aisapainon hallintaa

kuitenkin kaverilleen ja jatkaa matkaansa. Suorapuhei-
nen mies on Topi ja pidetty kekseliäistä lempinimistään 
ystävilleen.

Entäs tästä? 
Antti (nimi muutettu) on loistava puhuja, sälyttää teks-
teihinsä sanoman, jonka kuulija ymmärtää vasta seu-
raavassa lauseessa tai – kappaleessa, puheiden ko-
konaisuus koostuu hauskuutuksista ja pitää sisällään 
melkoisen mitan huumoria ja sarkasmiakin, miten kul-
loinkin puheensa sitten kohdistaakin.

Tunnetaan korkeatasoisena sanaseppona ja per-
soonana, jonka sanastoon kuuluvat sutkautukset lä-
himmäisistä verhottuina puheensa sanomaan ja koko-
naisuuden purppuraan, kulloinkin kyseessä olevaan ta-
paukseen sopien.

Puhumattakaan itseironiasta, jota viljelee pääko-
passaan puheitaan kirjoittaessaan, pläjäyttää sitten jul-
ki sopivan tilaisuuden tullen, sopivaan saumaan ja teh-
tävään liittyen, kuten nyt tuo Karhunperseen tervaaja 
-tittelikin on.

Jutun toimitti

Toimittaja Kutale 
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Kaikki treffi t luettavissa https://www.sfcsatakunta.fi /kalenteri

Loppuvuoden 2019 treffit

Kunkun vuosi

Oktoberit 
16.-18.8.2019

Kuutamotreffit
27.-29.9.2019

Juhannus
20.-23.6.2019

Treffi poimintoja

16

20.-23.6. Juhannus
Torstaina Trio Rautaiset esittää Tapio 
Rautavaaran ja Juice Leskisen biisejä 
sekä tarinaa herrojen elämästä. 
Juhannusaattona Sanna Toivanen
Yhtyeineen, pirteää menoa tanssimu-
siikin laidasta laitaan.
Juhannuspäivän Show Martti Koivis-
to, laulava imitaattori vauhdissa perin-
teisessä ”Pitkässä pöydässä”, mukana 
Rautalankayhtye Vanaja, taattua rau-
talankamusaa 5 hengen bändillä, höys-
tettynä komealla laululla. Sannan las-
tenohjelmaa, leikkejä ja lauluja lapsille.
Juhannuspäiväillan tansseissa Rauta-
lankayhtye Vanaja. Nuorisolle disco. 
Treffi maksu pakettihintana 90 €/vau-
nukunta.

16.-18.8. Oktoberit 
Elokuun hämärtyvässä illassa, nauti-
taan hyvästä seurasta ja pukuloistosta 
sekä festiherkuista ja hyvästä musiikis-
ta. Treffi maksu 75 €/vaunukunta.

6.-8.9. Adria treffi t, Adria Club Finland 
Ry:n kokoontuminen Kuninkaanläh-
teellä, treffi t avoinna kaikille majoittujil-
le. Treffi maksu vuorokausihinnalla.

13.-15.9. Syystalkoot 
Alue valmistellaan talvikuntoon alue-
toimikunnan johdolla. Yhdistys tarjoaa 
keiton. Ei treffi maksua.

27.-29.9. Kuutamotreffi t 
Treffi maksu 70 €/vaunukunta.

12.-13.10. Toimihenkilöristeily 
Toimihenkilöpalaveri toteutetaan risteily-
nä. Mukaan kutsutaan henkilökohtaisella 
kutsukirjeellä eri toimikuntien jäsenet sekä 
yhteistyötahojen edustajat.

25.-27.10. Syyskokoustreffi t
Sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous 
yhdistyksen jäsenille lauantaina 
26.10.2019 klo 13.00. Kirjaaminen alkaa 
klo 12.30. Jäsenkortti mukaan. Treffi mak-
su 60 €/vaunukunta.

22.-24.11. Pikkujoulutreffi t 
Treffi maksu 55 €/vaunukunta, sekä joulu-
ruokailu 15 €/hlö. Ilmoitathan osallistumi-
sen jouluruokailuun 15.11.2019 mennessä 
sähköpostilla hilkka.tommila@gmail.com 
tai puh. 040 535 9485. 

31.12.2019-1.1.2020 Vuosi vaihtuu Ku-
ninkaanlähteellä omin ohjelmin, vuoro-
kausihinnalla.



Kausihinnasto

Kunkun vuosi

KUNINKAANLÄHTEEN KESÄKAUSI 2.5.-8.9.2019

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.

KUNINKAANLÄHTEEN TALVIKAUSI 1.1.-1.5. JA 9.9.-31.12.2019

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’’

oit
via

ää

22

t
a 

ä, 

22.

Heippa Kalhut, Ikkä sano, 
et tullaan kohta sinne Kunkulle!
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O
ktoberfesteissä pukeudutaan 
perinteikkäästi, niin Kunkulla-
kin tehdään, saksalaismalli-

set nahkahousut paukkuvat, valkoinen 
kauluspaita on silitetty ja hohtaa valkoi-
suuttaan, baijerilaistyylinen hattu kuu-
luu miesten vaatetukseen ja tietysti vil-
laiset polvisukat.

Leideillä puolestaan on yllään puffi -
hihaiset puserot, joiden kaula-aukko ei 
jätä ketään kylmäksi, leveähelmaiset 
mekot hulmuavat ja kesän kukista joku-
nen sopii letitettyjen hiusten koristeiksi.

Juhlavieras toteaa, että kullankel-
taisen juhlajuoman kuohuissa on vielä 
kesän kimmellystä, hyvän ruuan tuoksu 
houkuttelee väkeä juhlakatosten alle ja 
iloinen puheensorina täyttää hämärty-
vän illan.

Toki ruoka ja juoma ovat tärkeässä 
roolissa tapahtumassa, on bratwurstia 
ja muuta saksalaistyylistä tarjottavaa, 
joillekin maistuvat suolarinkelit, bretze-
lit ja myös lapsille ja nuorille on oman-
sa, nakit ja perunamuussi maistuvat 
limpparin kera. Jos juhlakansassa on 
rohkeita uskaliaita kokeilijoita, he valit-

sevat sitten herkkupöydältä perinteisen 
hapankaalin.

Kolmas tärkeä pointti Oktobereil-
la on juhlatunnelma, hyväntuulisuus ja 
riehakkuuskin on sallittua, vietetäänhän 
perheen ja ystävien kanssa iloinen het-
ki illan hämärtyessä, loistetaan toistem-
me seurassa kesäillassa. Laulellaan 
trinkliedereitä kohtuullisen kovaääni-

Baijeristahan kaikki on lähtöisin, nimittäin kruununprinssi Ludwig mennä 
tupsahti naimisiin Baijerin prinsessan Theresen kanssa ja päätti kutsua 
alamaisensa juhlimaan kanssaan niitylle, Munchenin porttien kupeeseen ja 
kyllä sitä juhlittiinkin 1800-luvulla, siitäpä syntyi olutjuhla Oktoberfest.

sesti, seurustellaan tai seurataan illan 
ohjelmaa, annetaan hyväntuulisuuden 
tarttua ja ainahan woi huudahtaa PRO-
SIT ja nostaa maljan järjestäjille.

Kunkun Oktobereiden vetäjät Teija 
ja Olli Puusa sekä Inkeri ja Pasi Har-
ju kertovat järjestelyiden olevan hyvällä 
mallilla, musiikkia on luvassa, juhlaan 
kuuluvaa vahvaa sellaista, hyvää mak-
kara- ja oktober-tyylistä tarjottavaa, juo-
maa sekä hauskanpitoa laajasti. ”Kan-
nattaa muistaa Oktoberfest-tyylinen 
pukeutuminen”, molemmat pariskunnat 
muistuttavat ja toivottavat kaikki läm-
pimästi tervetulleiksi elokuiseen iltaan 
Kunkulle.

Olli Jorva 
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Kolme kysymystä

Martti Turkki, kunniapuheenjohtaja ja karismaattinen 
persoona kaikessa komeudessaan, tuttu näky grillillä 
ja saunassa, altaalla aina viimeisenä, mutta ensimmäi-
sinä paikalla, kun tekijää tarvitaan.
Positiivinen ja turvallinen isähahmo kunkkulaisille, 
johon arvonimi KAIKKIEN KAVERI sopii hienosti.

Kiitos Martti ”Masa” Turkki

Arjen Sankari

Hilkka ja Martti juhlatuulella.

SUOMI vs TURKKI
Sinikka ja Altti:
- Vastakkain ei voi asettaa, Suomi on aina kotimaa, kau-
nis ja puhdas luonto, neljä vuodenaikaa. Kaverit ja ystä-
vät ovat Suomessa, Suomi on turvallinen maa.

MITÄ TEITTE ENNEN NYKYISTÄ ELÄMÄÄNNE?
Sinikka: 
- Viimeiset 19 vuotta olin perhepäivähoitajana, 2005 jäin 
vuorotteluvapaalle ja eläkkeelle 2013
Altti: 
- Yrittäjänä vuodesta 1975 Nurmen Terästyö Oy:ssä ja 
jäin eläkkeelle 2010

KUMMANKIN PARHAAT JA HUONOT PUOLET
Sinikka:
- Altin plussat ovat luotettavuus, huumorintajuisuus ja 
apu arjen askareissa, miinukselle menee pikkutarkkuus.
Altti:
- Sinikan plussat, huolehtivaisuus, hyvä arjen pyörittäjä, The Boss ja Mrs Boss Turkin lämmössä

”Paras mulle ja on ollut jo 49 vuotta”, miinuksena: 
”saattaa” joskus moittia minua.

MITKÄ OVAT MOTTONNE?
Sinikka ja Altti:
- Eletään nyt eikä sitkun!

Tanssit
La 29.6. Henttonen & Takanen
La 6.7.  Kaukokaipuu
La 13.7.  Petri Forssman duo
La 20.7.  Timo Kallio duo
La 27.7.  Duo Menox
La 3.8.  Tanssiyhtye Jalmar
La 10.8.  Duo Särkkä

Kolmeen kysymykseen ovat vastaamassa nyt Sinikka ja 
Altti Nurmi, siit Nakkila kirko vaiheilt.
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Jos Äijäaseman jäseniä on uskominen, elämä on 
keksimisen vilkasta juhlaa ja tiet sen varsilla joskus muuta 
kuin odottaa saattaa tai kyltissä lukee. Niin vankka on Ase-
man Äijien kokemus asuinteistään tai tulisiko sanoa katke-
ra, riippuu tietty mitä kujaa tarkoitetaan.

Tarkoitetaanpa nyt sitten vaikka Puutteenkujaa, kujahan 
on tukevasti olemassa ja asemoituu paikalleen hieman Ka-
ravanaukiosta länteen. Satunnainen Matkaaja miettii mistä 
katkeran suloinen nimitys johtuu, miettiköön nyt sitten.

Nuljunkuja on selvästi keksitty ja kuvastaa keksijänsä 
mielenlaatua hra nuljua kohtaan, Satunnainen Matkaaja ei 
hra nuljua ole tavannut, kuullut puhuttavan, mutta mielipitei-
den jakautuessa jääköön kommentti kohdistamatta. Nuljun-
kujakin loistaa olemassaolollaan, sinne länteen päin sekin 
vie.

Kunkku-Ukko tykkää erityisesti Ullan-Puistosta, puisto 
kukkii ja kasvaa siinä Ullan vaunupaikan alapuolella, Uk-
ko on omin silmin nähnyt sen syntyvän karismaattisen Rva 
Ullan kunniaksi ja sitä ihaillaan kuljettaessa Kulkurinkujan 
kävelysiltaa pitkin. Ukon Akkakin muistaa aina mainita ja 
nostaa framille tällaiset tekijät.

Johtokunnan Joutomaa on uusi ja sakean sarkastinen 
paikannimitys Kunkun halutuimmalle paikoitusalueelle, si-
jaitseehan se leikkikentän yläpuolella. Nimitys alueelle, jos-
sa normaalisti majoittuu hyvämaineisia lapsiperheitä oikein 
laadukkaalla tarkoituksella, on harhaanjohtava, johtokunta-

han paikoittaa kalustoaan sinne vain tärkeiden tapahtumien 
aikaan, kun muualla on täyttä.

Ässäkuja sijaitsee siellä, missä ennen piteli majaa myös 
Rahtimaa, molemmilla oli oma lippunsa liehumassa, toisel-
la jopa oma postiosoitteensa ja -laatikkonsa. Ässät tosin 
tätä kirjoitettaessa siirtyivät jo rantapallo-osastolle, tuo 
toinen sitten muuten vaan lepäämään. Mutta sillä suunnal-
la liikkuessaan Satunnainen Matkaaja merkillepanee Ässä-

lipun edelleen, hyvä niin.
Äijäaseman keskustelukulttuuriin kuu-

luu, kun sillä korvalla kuunnellaan, annos 
humoristista ja kehittävää mielipiteiden 
vaihtoa, niin nytkin, siis missä sijaitsee 
Lindforsin linja?

Kunkku-Ukko ja Akka

Tuntemattomia 
ovat Kunkun tiet

16.–18.8.201916.–18.8.2019
KuninkaanlähteelläKuninkaanlähteellä

Treffi  maksu 75€/vaunukunta.

SF-CARAVAN SATAKUNTA rySF-CARAVAN SATAKUNTA ry
Kuninkaanlähteentie 393, 38700 KankaanpääKuninkaanlähteentie 393, 38700 Kankaanpää

www.sfcsatakunta.fi www.sfcsatakunta.fi 

Pe 16.8. trubaduuri Jani RantanenPe 16.8. trubaduuri Jani Rantanen
La 17.8. Konsta ja Kalle orkestereineenLa 17.8. Konsta ja Kalle orkestereineen KUUTAM    TREFFIT

27.–29.9.2019
Kuninkaanlähteellä

ILLALLA SUKKATANSSIT

Treffi  maksu 75€/vaunukunta.
Treffi  maksu 70€/vaunukunta.

SF-CARAVAN SATAKUNTA ry
Kuninkaanlähteentie 393, 38700 Kankaanpää

www.sfcsatakunta.fi 

T
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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

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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PORI
Hyväntuulentie 2

BMW-myynti 020 777 2304
BMW-huolto 020 777 2315

Huolto palvelee: 
ma-pe 7.30-16.30

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu 
+ 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)Teemme kauppaa: ma–pe 10–18, la 10–15

Helsinki

Rauma

Porvoo
Järvenpää

Joensuu
joista kaikista
onnistuu  kaupat 
Porissa tai
Raumalla sekä 
osoitteessa 

AJONEUVOA

YLI 
3000 

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu 
+ 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)Teemme kauppaa: ma–pe 10–18, la 10–15

PORI
Hyväntuulentie 2
puh. 020 777 2306

Koko kansan autokauppaa
RAUMA
Nortamonkatu 17
puh. 020 777 2752

Valikoimissamme lähes 500 uutta ja käytettyä
matkailuajoneuvoa. Vaihdossa otamme minkä tahansa
ajoneuvon / ajoneuvoja.
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YLÖSKIRJAUS NO 22/2019

Yhdistyksen aiemmin syksyllä hankkima 
monitoimiareena ÄSSÄ on asennettu ja 
koekäytetty, hyväksi havaittu pelikenttä.

Tässä joitakin poimintoja rakenteista ja 
ominaisuuksista. 

Ässä Areena on suomalaisen Lappset 
Group Oy:n tuotantoa ja asennettiin teh-
taan toimesta, tämä antaa varmuutta laa-
dukkaalle toiminnalle ja turvallisuudelle.

Kaikki Areenaan komponentit täyttä-
vät SFS-EN 15312 monitoimikenttästan-
dardin vaatimukset sekä leikkipaikkoja 
koskevan SFS-EN 1176 standardin vaa-
timukset.

Areenan sivut ovat ankkuroitu syväpe-
rustannalla tukevasti areenaan suunnitel-
tujen teräsankkureiden avulla.

Kentän pelialustana on turvallinen ja 
laadukas SOFTEX-hiekkatekonurmi.

Kentän kaarevat kulmat vähentävät 
aggressiivisia pelitilanteita ja soveltuvat 
hyvin eri pelien pelaamiseen, kulmat es-
tävät pelien juuttumisen kulmiin.

Areenan päätymaalien yläpuolella ja 
sivuilla on korkeapainelaminaattilevyt, 
materiaali on huoltovapaa, iskunkestä-
vä ja säänkestävä. Päätymaaleja kiertää 
yhtenäinen teräskehikko ja päätyelement-
tien pystytolpat ovat ankkureineen 1 met-
rin välein.

YLÖSKIRJAUS NO 23/2019

Yhdistyksen hallitus hankki myös sarjan 
erilaisia ulkokäyttöön suunniteltuja kuntoi-
luvälineitä käyttöömme. Kuntoiluvälineet 
ovat monitoimiareenan läheisyydessä ja 
alueen vapaassa käytössä.

Vartin pohdin miksi porttia vahdin

”I ttes kehuminen on niin vai-
keaa, mutta asiakkailta saatu 
palaute on ollut todella posi-

tiivista, tuntuu, että olisin onnistunut ja 
valikoimatkin olisivat kohdallaan”, näin 
kertoo rva Kipa, Kipan Kioskista.

Kukapa sitä nyt tosiaan ittees ke-
humaan, vaikka olis aihettakin ja Kipa 
huikkaakin Toimittajan Kutaleelle lopuk-
si ”Keksi sinä jotain”. No, Kutale kek-
si vaikka keksimistä oli niukalti, hyvää 
runsaasti ja palvelua reippaasti ja pelaa 
se myös tämän kirjoituksen ilmestyes-
sä Kunkku-Uutisten sivuilla nyt kesällä.

Kirsi Nieminen haluaa lausua run-
sain mitoin kiitoksia Kuninkaanlähteen 
päättäjille tehdyistä uudistuksista, joi-
ta hän on pyytänyt, tietysti uusi terassi 
on osoittautunut ylivedoksi ja asiakkaat 
tykkäävät laajennoksesta kovasti.

Myös allaspuolen uusi ikkuna hel-

pottaa asiakkaiden käyntiä ostoksilla 
ja vähentää ruuhkaa Karavaaniaukion 
myyntiluukuilla ja auttaa siirtymistä te-
rassille.

”Suositut annokset pysyvät ennal-
laan ja niiden kanssa jatketaan, uutuu-
tena on tarjolla kanasta tehty annos, 
sekä todennäköisesti kokeilen itseteh-
tynä porsaanleikettä eri kastikkeilla, 
mm. metsästäjänleikettä lienee tarjolla 
ainakin treffi en aikana”, Kirsi kertoo ja 
lupaa myös leipoa.

Tätä kirjoitettaessa rva kauppias 
odottaa jo tulevaa kesää mielenkiinnol-
la ja pahkuu innosta nähdäkseen taas 
mukavia ja hymynaamaisia asiakkai-
taan ja lehden ilmestyttyä rva Kipa on 
jo tavannut heitä pilvin pimein.

 Olli Jorva 
Kirsi Niemisen tekstin pohjalta

Treffataan Kunkun kioskilla
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Vuoden 2019 
toimihenkilöt

Sami

JoukoJouko

HilkkaHeikki PasiPekka

AulisAulisTarjaTarjaAltt iAltt iTillaTilla

HALLITUS
Puh.joht. Jouko Lindfors, Vanha-Ulvila, lindforsjouko@gmail.com, 86086, 050 549 5648
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
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 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 Pasi Sillanpää, Kankaanpää, pasi64sillanpaa@gmail.com, 89575, 050 575 2907
Sihteeri/jäsenkirjuri Hilkka Tommila, Pori, hilkka.tommila@gmail.com, 23795-1, 040 535 9485

TOIMIHENKILÖT
Rahastonhoitaja Tuula Pihlajaniemi Ulvila, tuula.pihlajaniemi@suomi24.fi , 53032, 02 538 3515
Kalustonhoitaja ja turva-asiamies Pekka Nordlund, Ulvila, nordlund.pt@gmail.com, 62853, 0500 225 476
Kuninkaanlähteen alueen vetäjät Pasi Sillanpää, Kankaanpää, pasi64sillanpaa@gmail.com, 89575, 050 575 2907
                 Tilla Rosenberg, Noormarkku, rosenberg.tilla@gmail.com, 98207-1, 0400 480 755
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 
Some vastaava Sami Siltanen, Huittinen, sami.siltanen@dnainternet.net, 148056, 050 345 1329
Lehden päätoimittaja Olli Jorva, Yläne, olli.jorva@gmail.com, 97446, 040 735  6813

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

Hyvää alkanutta kesää 2019 kaikille karavaanareille!

Hallituksen jäsenten työjaon mukaan kontolleni lankesi arpa-
jaisvastaavana oleminen ja olenkin nyt tuota pestiä hoitanut 
vuodesta 2016. Arpajaisvastaava vastaa siis palkintojen han-
kinnasta arpajaisiin ja arpajaisten sujuvuudesta. Arpajaisten 
tuotto tilitetään kyseessä olevien treffi en yhteydessä ja näin 
ollen menee kokonaisuudessaan yhdistyksen toiminnan hy-
väksi.

Palkinnot arpajaisiin käyn joko ostamassa tai sitten pyy-
tämässä lahjoituksina yrityksiltä. Ostettavat palkinnot valit-
sen yleensä sillä mielellä, että haluaisinko itse voittaa ky-
seisen tuotteen, eli täysin MUTU-tuntumalla pääpalkintoa 
myöden. Toki siinä sitten budjetti sanelee suurimmat ehdot, 
vaikka olisin minkälaiset osto-housut jalkaani kiskaissut, 
kun lähden palkintoja shoppailemaan.

Tässä kohtaa onkin hyvä ottaa esille se, että myös sinä 
voit lahjoittaa yhdistykselle palkintoja arpajaisiin. Jotkut jä-
senet ovat tehneet käsitöitä ja tuoneet mitä ihanimpia tuot-
teita arpajaisten palkinnoiksi mm. villasukkia, pipoja ja mui-
takin käsitöitä on tullut. Näitä on aina mukava ottaa vastaan 
ja jos haluat lahjoittaa jotakin, voit tuoda sen Kunkulle tul-
lessasi isäntätoimistolle ja kertoa, että kyseessä on lahjoi-
tus arpajaisiin. Lahjoituksen ei tarvitse aina olla itse tehty, 
muutkin kyllä kelpaavat!

Itse arpajaistilaisuudesta voisin tässä kerrata vielä sen, 
että kaikki palkinnot arvotaan aina kyseessä olevissa arpa-
jaisissa. Jos voittajaa ei löydy, niin sitten palkinto arvotaan 

uudelleen ja kun uusi voittonumero sanotaan, samalla mitä-
töityy vanha numero. Arpajaistilaisuuden ajankohta on aina 
treffi ohjelmassa, paikka saattaa vaihtua esim. ulkotiloista si-
sälle, jos sääolosuhteet näin sanelee, mutta siitä sitten kyllä 
kuulutetaan alueella moneen kertaan.

Toivoisinkin, että kaikki arpoja ostaneet kokoontuvat ti-
laisuuteen ja tulevat noutamaan palkintonsa reippaasti, vä-
lillä nimittäin nämä arpajaiset venähtävät ajallisesti ja suu-
rimmilla treffeillä saattaa kestää tunninkin, joten reippaasti 
hakemaan vaan palkintoa heti, kun oma arpanumero sano-
taan. Näin saadaan tilaisuus sujumaan joutuisammin.

Aika monenlaisia hetkiä ja miksei tunteitakin, arpajaiset 
herättää kanssakulkijoissa. Aina on kuitenkin varmaa se, 
että nuo hetket ovat jännitystä ja toivoa tulvillaan. Arpaon-
ni, se onkin sellainen onni, jonka suosioon pääsee tai sit-
ten ei. Varmaa on kuitenkin se, että jos osallistuu niin silloin 
voi myös jotain voittaakin. Tervetuloa siis kaikille arpajaisiin 
ja tehdään siitä yhdessä kiva tapahtuma aina treffi en päät-
teeksi.

Tarja Lehto
hallituksen jäsen/arpajaisvastaava

Arpajaiset – treffi en loppuhuipennus
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”K oira on ihmisen paras ystävä”, tuo usein kuultu 
slogan on monien mielestä totta ja niin myös ka-
ravaanareiden mielestä, ainakin kun katselee lem-

mikkien määrää leirintäalueilla.
Monenlaista ja -rotuista moppea vilistää alueilla omista-

jiensa valvonnassa ilahduttamassa karavaanikansaa ystä-
vällisyydellään ja uteliaina ne saattavat kohdistaa katseen-
sa ohikulkijaan aitauksestaan, juoksuhihnastaan tai kertovat 
etuteltan olevan yksityisaluetta haukahtamalla sieltä kerran 
pari ohikulkijan perään.

Koira tuntee reviirinsä ja yksin jäädessään se vahtii si-
tä, onhan reviiri sen ”koti” ja isäntäväen poissa ollessa, se 
puolustaa sitä ilmaisemalla haukahduksella huomanneensa 
tulijan ja ymmärtää myös tulijan ymmärtävän tämän, hereil-
lä ollaan! Koiran reviiriin kuuluvat matkakuljin ja sen välitön 
läheisyys, etuteltta/katos ja aidattu oma alueensa, jossa se 
yleensä on vapaana ja näitä reviirikokonaisuuksia tulee kun-
nioittaa.

Koira käyttäytyy niin kuin se on koulutettu ja toisinpäin, 
jos ei ole koulutettu, ei käyttäydy. Periaatteessa kaikki koirat 
katsovat ihmistä luottavaisena ja usein ilman ennakkoluuloja, 
niiden perimäluonne määrää paljon, mutta ei sovi unohtaa 
koulutusta ja ympäristönvaikutusta, joista pentuajan olosuh-
teet ja elinolot ovat suuri vaikuttaja pennun kehitykselle ja tu-
levalle kasvulle.

Karavanalueilla vastuu lemmikeistä on aina viime kädes-
sä omistajalla, omistajan tulee olla perillä milloin ja miten 
koiran voi jättää yksin, onko tila, jossa koira on, turvallinen 
muiden leiriläisten suhteen, onko koira kytketty turvallisesti 
olinpaikkaansa, haukkuuko se yksinollessaan jne. Vastuul-
linen koiraperhe huolehtii ystävästään hyvin, ennakoiden 
mahdolliset ongelmatilanteet omilla perheen sisäisillä jär-
jestelyillään. 

Monet alueista ovat ns. koiraystävällisiä leirintäalueita, 
jonne koirat ovat tervetulleita ja niille luodaan hyvät olosuh-
teet ja palvelut.  Lenkkimaastot ovat luonnollisen lähellä, alu-
eilla on väljyyttä koiraihmisten sijoittaa leirinsä haluamalleen 

kulmalle, huoltorakennuksissa on koiraparkkeja, koirille on 
järjestetty oma uimapaikka/pesupaikka, koira-aitaus on tilava 
ja sopivasti sivussa, jopa jätöspusseja on varattu kulkuväyli-
en varrelle.

Koiraystävälliselle alueelle tullessaan vieras huomaa pian 
tulleensa alueelle, jossa koirista tykätään ja ne huomioidaan, 
sekä ennen kaikkea alueen asukkaat ovat tunnistaneet yhtei-
set säännöt hyväksyen ne.

Olli Jorva 

Hau, hau

SF-Caravan koirakerho toimii koiraharrastajien yhdyssiteenä ja harrasteen 
edistäjänä jäsenistön keskuudessa. Kerho neuvoo ja valistaa jäsenistöä 
järjestämällä koulutusta ja kokoontumisia. Se julkaisee jäsentiedotetta ja 
kirjoittaa lemmikkieläimistä Caravan-lehteen. 
Kerhomaksu on 7 euroa/vuosi.

Kerhon puheenjohtajana toimii Matti Tyynismaa, puh. 050 355 9730 
ja sihteerinä Tanja Lepistö, puh. 050 365 3484.

Sähköposti koirakerho@karavaanarit.fi 

www. koirakaravaanarit.com 
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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

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

Täyden palvelun huoltamo

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
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