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Hallinto ja kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 9.4.2011 Nakkilan Liikuntakeskuksessa. Kokoukseen osallistui 37 
äänivaltaista jäsentä sekä 5 muuta osanottajaa. (2010/19, 2009/30, 2008/21, 2007/30, 2006/24). 
 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 15.10.2011 Massin Majalla Ulvilassa. Kokoukseen osallistui 116 
äänivaltaista jäsentä sekä 6 muuta osanottajaa. (2010/84, 2009/90, 2008/98, 2007/55, 2006/69). 
 
Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Tapani Erkkilä, varapuheenjohtajana Heikki Mattila sekä 
jäseninä, Veikko Kivini, Altti Nurmi, Raija Salminen, Maiju Savolainen, Ilkka Tiihonen ja Aulis Tommila. 
Hallitus kokoontui 13 kertaa ja sen lisäksi hallitus kuuli kaikkia toimikuntia toimihenkilöristeilyn yh-
teydessä. Lisäksi hallitus järjesti yhteispalaverin vuoden 2012 aluetoimikunnan kanssa. 
 
Yhdistyksen sihteereinä toimivat Hilkka Tommila ja Heikki Mattila (Kuninkaanlähde), rahastonhoitajana 
Tuula Pihlajaniemi ja jäsenkirjurina Ulla Koponen. 
 
Yhdistyksessä on toiminut seuraavat toimikunnat: Kuninkaanlähteen aluetoimikunta, vetäjänä Veikko 
Kivini sekä turvatoimikunta, vetäjänään Pekka Nordlund. Arpajaisten vastaavana on toiminut Maiju 
Savolainen. Lisäksi yhdistyksen erilaisia toimia, kuten kalustonhoitoa, arpajaisia, tarvikemyyntiä yms. 
ovat aktiivisesti hoitaneet useat henkilöt. Kirvesmiesryhmä on toiminut ansiokkaasti Kuninkaanlähteen 
alueen hyväksi. 
 

Osallistuminen liiton toimintaan 
Liitto piti kevätkokouksensa Porissa Porin Promenadikeskuksessa 14.-15.5.2011. Kokouksessa 
yhdistystämme edustivat Tapani Erkkilä ja Sirpa Riento, Heikki ja Lisa Mattila sekä Aulis ja Hilkka 
Tommila, läsnä oli kuitenkin koko hallitus. Koska liittokokous järjestettiin alueellamme, yhdistyksemme 
hallitus kokonaisuudessaan osallistui kokoustapahtumien ja oheistoimintojen järjestelyihin. 
Liiton syyskokous järjestettiin Naantalissa Naantalin Kylpylässä 19.-20.11.2011. Kokouksessa yhdis-
tystämme edustivat Tapani Erkkilä ja Sirpa Riento, Heikki ja Lisa Mattila sekä Aulis ja Hilkka Tommila. 
 

Osallistuminen Satakunnan YT-alueen toimintaan 
Satakunnan yhteistyöalue, johon kuuluu SFC-Kokemäen seutu ry, SFC-Rauman seutu ry sekä SFC-
Satakunta ry, käyttää toiminnassaan epävirallista lyhennettä SYT. Yhdistystämme ovat toimikunnassa 
edustaneet Tapani Erkkilä, Heikki Mattila sekä Raija Salminen. SYT järjesti vuoden aikana kaksi 
kokousta. SYT:n puitteissa järjestettiin maaliskuun ensimmäisenä viikonvaihteena perinteiset Curling-
treffit Hiittenharjulla. 
 

Jäsenistö 
Jäsenkirjurin ilmoittaman mukaan yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa: 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Varsinaisia jäseniä 2082 2096 2069 2077 2027 1991 
Vapaajäseniä 15 17 18 20 20 21 
Rinnakkaisjäseniä 125 109 104 92 103 103 
Ulkojäseniä 10 12 17 17 19 15 
 
Vuoden 2011 aikana yhdistykseen liittyi uusia jäseniä seuraavasti: 
Pääjäseniä 191 185 201 208 195 182 
Rinnakkaisjäseniä 28 9 18 12 21 9 
 

Yhdistyksen talous 
Talous on edelleen vakaalla pohjalla. Yhdistyksen pääasialliset tulot muodostuvat Kuninkaanlähteen 
tuloksesta sekä jäsenmaksuista. Myös osa järjestetyistä treffeistä ovat tulokseltaan positiivisia. 
Todetaan, että yhdistys on pysynyt laaditun talousarvion raameissa.  Tarkempi erittely selviää erilli-
sestä vuoden 2011 tilinpäätöksestä. 
 



Koulutus 
Kuninkaanlähteen tuleville kesäisännille ei tällä kertaa järjestetty erillistä koulutuspäivää, koska 
aluetoimikunta koostui erittäin kokeneista jäsenistä, jotka halusivat itse ohjeistaa tulevan kesän 
viikkoisännät.  
Kesän 2012 aluetoimikunnan kanssa järjestettiin yhteispalaveri 17.11.2011, jossa pohdittiin tulevan 
kauden ohjelmaa. 
Liitto järjesti Järjestötoiminnan kehittämiskurssin hotelli Keurusselässä 12.-13.3.2011, jossa yhdistys-
tämme edusti Hilkka Tommila. Samaan aikaa järjestettyyn Leirintä- ja turvallisuuskurssiin osallistuivat 
Aulis Tommila, Pekka Nordlund ja Juha-Pekka Toiviainen. 
Vesihygieniaa käsittelevälle kurssille osallistuivat Veikko Kivini ja Henry Huhtala. 
Tapani Erkkilä osallistui liiton järjestämille puheenjohtajien koulutuspäiville. 
 

Huomionosoituksia 
Yhdistys on muistanut erilaisin huomionosoituksin kaikkia tilaisuuksiinsa yhdistyksellemme kutsun 
lähettäneitä caravan-yhdistyksiä.  
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlien yhteydessä elokuun ensimmäisenä viikonvaihteena yhdistys muisti 
pitkäaikaisessa toiminnassaan mukana olleita jäseniään ja muita yhdistyksen toimintaa tukeneita 
kultaisin (15 v) ja hopeisin (10) ansiomerkein sekä viireillä, levykkeillä ja muilla sopivilla muistoesineil-
lä. 
 

Vuoden karavaanari 
Yhdistyksemme Vuoden Karavaanariksi 2010 nimettiin Aulis Tommila. Malja luovutettiin Aulikselle 
juhannuksen Pitkäpöydässä. 
 

Treffit 
Varsinaisia vaunullisia treffikokoontumisia järjestettiin 10 kertaa. Uutenavuotena, hiihtolomaviikolla ja 
pääsiäisenä vietettiin vapaa-aikaa Kuninkaanlähteellä treffien merkeissä, perinteisesti pääasiassa 
omin ohjelmin. Keväällä ja syksyllä pidettiin Kuninkaanlähteellä talkootreffit alueen kunnostamiseksi. 
SYT järjesti Curling-treffit Hiittenharjulla maaliskuun ensimmäisenä viikonvaihteena. Tammikuun 
tanssit ja syksyn perinteinen toimihenkilöpalaveri tanssittiin ns. vaunuttomana Viking Isabellalla 
risteillen. 
 
Treffeille osallistui vaunu- ja autokuntia: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Tammikuun tanssit (48) (82) (52)  
Hiihtoloma (Kuninkaanlähde) 66 72 90 
SYT, Curling-treffit 13 44 
Kevätkokoustreffit 17 19 23 (24) 32 14 
Vapputreffit  127 169 182 217 92 105 
Juhannustreffit (Kuninkaanlähde) 298 394 354 403 398 445 
40-v. juhlatreffit (Kuninkaanlähde) 387 204 194 180 137 254 
Valotreffit (Laitakari) 116 93 113 120 85 86 
Syyskokoustreffit, Nahkiaiset 28 27 45 36 32 46 
Toimihenkilöpalaveri (Viking Isabella) (67) (60) (72) (74) (64) (59) 
Pikkujoulutreffit (Niinisalo) 32 22 57 (129) (165) 83 
Uusivuosi  38 
 

Kuninkaanlähde 
Kuninkaanlähteen suosio jatkui koko vuoden 2011. Kaikkiaan alueella vieraili matkailijoita kaikista 
71:stä jäsenyhdistyksestä. Alueelle sallittiin kesäaikana leiriytymismahdollisuus myös järjestäytymät-
tömille, tätä käytettiinkin jonkin verran hyväksi. 
Matkailuajoneuvoja kävi yhteensä 4682 joissa yöpyi yhteensä 14171 henkilöä. Eripituisilla kausipai-
koilla oli 91 matkailuajoneuvoa. 
 
Kuninkaanlähde oli edelleen myös suosittu talvialue. Viikonloppuisin alueella päivysti pääasiassa 
kaksi isäntäparia, mutta viikolla alue toimi ns. omatoimialueena ilman isäntäpäivystystä. Kevät- ja 
syysviikkoina (ns. omatoimialueen aikana) alueella vieraili 82 (40+42) matkailuajoneuvoa, joissa 
yöpyi 175 (85+90) henkilöä. Heistä kertyi yhteensä 387 henkilöyöpymisvuorokautta. Kävijämäärä 
osoittaa, että alueen aukiolo myös Aluppoaikana@, vaikkakin isännättömänä, on edelleen tarpeellista. 
Alueen avainkortin noutopaikkana toimi edelleen Kankaanpään Shell-huoltamo. 



Vesiliukumäen suosio on jatkunut antaen samalla altaaseen tilaa varsinaisille uimareille. EU-normit 
täyttävä korkeatasoinen leikkikenttä on pysynyt edelleen nuorimman väen suosiossa.  Alueella 
käytössä olevassa, nykyisin ilmaisessa WLAN-verkon toiminnassa on esiintynyt edelleenkin puutteita 
ja sen toiminta-aluekin on asiakkaiden palautteen perusteella liian suppea. Toisaalta Anettitikkujen@ 
lisääntyminen vähentää WLAN-verkon tarvetta.  
Hyvien isäntien ansiosta alue on pystytty pitämään siistinä ja viihtyisänä. Tästä onkin saatu matkaili-
joilta runsaasti positiivista palautetta. 
 
Kuninkaanlähteen kesäkaudella, 9.5.-2.9.2011, vieraiden viihtyvyydestä ja alueen siisteydestä sekä 
varsinaisesta toiminnasta vastasi talkoillen taitava, mutta yhä pienevä 31 henkilön viikkoisäntäjoukko. 
Keskikesällä alueella toimi  viikoittain aina kolme isäntäpariskuntaa, mutta alkukesästä ja kauden 
loppupuolella alueella tultiin viikoittain toimeen kahden isäntäpariskunnan voimin. Vilkkaimman 
kauden aikana alueella toimi kioski, josta samalla hoidettiin sen auki ollessa myös karavaanareiden 
sisään- ja uloskirjaukset sekä maauimalan lippujen myynti. Kioskitoimintaa hoiti edelleen Kirsi 
Hirviniitty apulaisineen. Kioskin ollessa kiinni isännät hoitivat kyseiset toiminnot. 
Alueella toimivat päivittäin myös kaksi ohjelmanvetäjää, jotka tarjosivat erilaisia aktiviteetteja niin 
lapsille kuin aikuisillekin. Alueen pelikentät olivat jatkuvassa käytössä, lentopallojoukkueet mittelivät 
paremmuuttaan lähes päivittäin. Linja-autokuljetukset jatkuivat yhteistyössä Hyvät kaupat Kankaan-
päässä toimikunnan kanssa aina toripäivisin Kankaanpään keskustaan. Kesälauantaisin tanssittiin 
elävän musiikin tahdissa. Kuninkaanlähteellä, kuten myös muissakin yhdistyksemme tapahtumissa 
esiintyi tasokkaita artisteja vanhoja hyviä perinteitämme noudattaen. 
 
Tammikuu ja helmikuun alkupuoli olivat totutusti hiljaisia mutta hiihtokelien paranemisen myötä myös 
vierailijat alueella lisääntyivät. 
 
Kuninkaanlähteen alueen jatkovuokrauksesta ja samalla nykysinkin suullisella luvalla käytössä 
olevan alueen liittämisestä uuteen vuokrasopimukseen on neuvoteltu jo usean vuoden ajan. Juuri 
ennen yhdistyksemme 40-vuotisjuhlatreffejä yhdistys sai mieluista postia, jossa ELY-keskus tarkensi 
lausuntoaan ja siten mahdollisti alueen vuokrauksen jatkumisen. Uusi vuokrasopimus allekirjoitettiin 
15.12.2011, se astuu voimaan heti vuoden 2012 alusta ja on pituudeltaan 25 vuotta. Uusi sopimus 
edellytti alueella olevien rakennusten ja rakenteiden siirtymisen yhdistyksen omistukseen. Tämä 
toteutui kaupungin kanssa tehdyllä kauppakirjalla, joka allekirjoitettiin 01.12.2011. 
 
Alueella tehtiin lukuisia pienempiä parannuksia ja kunnostustoimenpiteitä. Kesäksi otettiin käyttöön jo 
aikaisemmin hankitut kaksi sähköavusteista pyörää isäntien työtä helpottamaan. Asennettiin jo 
ennen vuodenvaihdetta hankittu sekä hankittiin ja asennettiin myös toinen Molok-jäteastia. Pystytet-
tiin jo edellissyksynä hankittu leikkikatos lasten leikkikentälle, vanha katos siirrettiin ja restauroitiin 
uusiokäyttöön puusuojaksi. 
 
Kuninkaanlähteellä vieraili: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Vaunukäyntejä 4720 5398 4212 6934 5815 4035 
Vaunuyöpymisvuorokausia 11011 12460 17426 19055 14333 11902 
Henkilömäärä yhteensä 14067 17098 13506 15039 19217 12993 
Henkilöyöpymisvuorokausia 32241 39017 54820 44800 40357 38123 
Vaunu viipyi alueella keskimäärin vrk. 2,33 2,31 4,14 2,74 2,46 2,95 
Vaunussa keskimäärin henkilöitä 2,93 3,13 3,15 2,35 2,82 3,20 
 
Kuninkaanlähteen ulkopuolella pidetyillä treffeillä 
kertyi vaunuyöpymisvuorokausia yhteensä: 412 417 316 312 664 829 

 
Tiedotus 
Hallitus on lähettänyt jäsenistölle perinteisesti kaksi jäsenkirjettä, alkuvuotta koskeva jäsenkirje 1/11 
postitettiin aikaisempien vuosien tapaan jo 04.12.2010, loppuvuotta koskeva jäsenkirje 2/11 postitet-
tiin 03.06.2011 ja alkavaa vuotta koskeva jäsenkirje 1/2012 postitettiin 07.12.2011 Jäsenkirjeiden 
postituskuluihin osallistuivat Autotalo Pelttari ja Syöte Caravan, kiitos yhteistyökumppaneillemme. 
Kotisivujen osoite on: www.sfcsatakunta.fi . Teknisesti sivuja piti yllä Kankaanpään Aikuiskoulutus-
säätiö/Valtti. Lisäksi yhdistys piti yllä >Elämäniloa esteettömästi-  sivustoa osoitteessa www.erityisryh-
mille.fi . Yhdistyksen sähköpostiosoite on sfcsatakunta@sfcsatakunta.fi. 
 
HALLITUS 


