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Saldo
aavutettu tulos kirjataan sesongin lopuksi tilikirjoihin, niin
meilläkin.
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan
pitkää tilikautta, avataan tilikirjoja
taaksepäin sekä suoritetaan katevarausta tuleville tilikausille.

S

Kolme huomionosoitusta tasosta ei ole
sattuma, se on pitkäjänteisen työn tulos. Työn, jolle pohja tehtiin ”lampunoston” aikoihin ja työn, joka jatkuu edelleen. Siinä työssä ovat avainasemassa
Kunkkulaiset ja isolla kirjaimella.
Väki on ollut tekemässä Kuninkaanlähdettä kautta historian, väen
paljoudesta on noussut tekijöitä, uusia innostuneita vastuunkantajia silloin kun paikka on vapautunut. Se viisastenkivi on siinä.
Tilikirjojen kertoma on selkeää seurattavaa, se kertoo pitkäjänteisyyden
tavoiteasetannasta ja kertoo vastuuhenkilöiden olleen ajan pulssilla, investoiden.
Tämä tapa toimia ei ole mitenkään
erikoisesti Kuninkaanlähteen tapa, se
sama tapa on ollut vallalla muissakin
menestyvissä leirinnän harrastajissa.
Tapa kertoo yksinkertaisesta ajattelusta, asiakastyytyväisyyden maksimoinnin tavoittelusta, josta voiton maksimointi on piirun verran kauempana.
Kun katsotaan taaksepäin ja aikaan,
jolloin Kuninkaanlähdettä rakennettiin,
katsotaan tekijöitä ja tekemisen meininkejä, huomataan ero nykypäivään.
Työnteon mentaliteetti on muuntunut
talkoopohjaisesta kiireisempään ja
korvattavampaan suuntaan. Voidaan-

ko sanoa sen kaupallistuneen, sitä ja
sen seurauksia tulee meidän miettiä
päissämme!
Kun katsotaan eteenpäin ja aikaan,
jossa Kuninkaanlähdettä nyt luotsataan, nähdään yhteisö, jossa on sekoitus mennyttä ja tätä päivää. Osa
töistä on korvattu palkkatöillä, osa tehdään edelleen talkoilla tai ainakin suurin piirtein ja näin saadaan sopiva sekoitus nykyiseen yhteisöön. Kaikki tämä näkyy ja kirjautuu tilikirjoihin, palkkatyöt tosin sinne kreditin puolelle,
mutta niillä mennään mitä meillä on.
Juhlavuoden lähestyessä sallittaneen hieman nostalgiaa, ainakin
pääkirjoittajan mielessä ja kuvassa.
Hyvää joulua ja
parempaa uutta vuotta 2021

Olli Jorva
Päätoimittaja

Puheenjohtajalta

Kahdeksan vuotta puheenjohtajana (2013–2020)
ätä kirjoittaessani 8-vuotinen puheenjohtaja-aikani on
lopuillaan ja lähden rivijäsenenä tutustumaan karavaanielämään yhdessä Sadun kanssa.
Jätän hyvillä mielin elinvoimaisen ja vahvasti yhteisöllisen
yhdistyksen uusille aktiivisille toimijoille. Päätös rivijäsenyyteeni siirtymisestä kypsyi jo alkuvuodesta. Kun jäsenistöstämme alkoi löytyi halukkuutta ehdokkaiksi myöskin hallitustyöskentelyyn, oli lopettamispäätös helppo.
Tavoitteeni puheenjohtajana on ollut kehittää aluetta tämän päivän leirintämatkailijoiden tarpeisiin ja siinä olen mielestäni onnistunut, kiitos yhdistyksemme osaavan ja sitoutuneen jäsenistön. Olemme hallituksen ja aktiivisten jäsenten
kanssa ”herkällä korvalla” kuunnelleet matkailijoiden toiveita
ja vaatimuksia ja pyrkineet nopealla aikataululla vastaamaan
meille esitettyihin haasteisiin.
Erilaisia viestintämuotoja olemme löytäneet tavoittamaan
niin oman jäsenistömme kuin kulkijatkin. Minun aikanani aloimme toimittaa tätä Kunkku-uutiset-lehteä, niin paperi- kuin digiversionakin, jonka ansiokkaaksi päätoimittajaksi
saimme pitkäaikaisen jäsenemme Olli Jorvan. Hyvin varhain
lähdimme myös facebookiin ja omiin kotisivuihin tarjoamaan
asiakkaillemme reaaliaikaisia kuulumisia alueesta ja yhdistyksen toiminnasta, tässä hyvinkin nopeatempoisessa ajassa. Sami Siltaselle iso kiitos huikeasta aktiivisuudesta kotisivujen ylläpitämisessä. Vastausaika nettiin tulleisiin kyselyihin
alueestamme on todella nopea.
Näkyvyyttä maamme rajojen ulkopuolelle ja sen myötä
myöskin asiakkaita alueellemme olemme saaneet liittymällä
kansainväliseen leirintäalueiden matkailusivustoon sekä vaimoni Sadun kanssa ulkomailla matkaillessamme olemme jakaneet yhdistyksemme postikortteja ja pyrkineet kertomaan
alueestamme aina kohdatessamme matkailijoita.
Kansainvälisissä FICC-tapahtumissa minulla on myöskin
ollut suuri ilo ja ylpeys kantaa yhdistyksemme lippua sekä
siellä lauluilloissa olen trubaduurina Kunkku-lippiksen ja postikorttien myötä maininnut monipuolisesta ja siististä alueestamme.
Valtakunnallisesti alueemme on äänestetty myös puheenjohtaja-aikanani vuoden karavaani-alueeksi ja ensimmäisten
joukossa haimme aluettamme myös Vankkurihymiö -alueeksi, jonka olemme pystyneetkin aina uusimaan kulloisetkin
laatuvaatimukset täyttäen. SF-Caravan on myöskin hyödyntänyt aluettamme ja meitä toimihenkilöitä esiintyjinä asiakaspalvelu videoihinsa.
Suurimmat onnistumiset olen kokenut saadessani yhdistyksemme jäsenet toteuttamaan alueemme kehittämiskohteita. Se ennakkoluulottomuus, valtava innostus ja halu osallistua talkootöihin alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi on
ilmiömäinen osoitus suurenmoisesta yhteisöllisyydestä.

T
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Kunkuntupa oli ensimmäinen ja suurin projekti mitä aloin
heti työstää puheenjohtajakauteni alussa. Minulle lankesi ”rakennuttajan rooli” lukuisine anomuksineen ja virkamiesten
kanssa asioimisineen ja kirvesmies-ryhmämme lähes tulkoon asui vuoden alueella projektimme kimpussa.
Ely-keskuksen kanssa sekä Kankaanpään kaupungin hallituksen istunnoissa alueen kehittämishankkeita esittäessämme aloimme jo tottuneesti toimia, vaikka ensimmäinen kerta
kaupungin hallituksen istunnossa asiaamme esittelemässä
on varmasti Aulis Tommilalla ja minulla vielä hyvin muistissa.
Vuosittain aloimme toteuttaa erilaisia projekteja Kunkuntuvan jälkeen mm. allasalueen vesijärjestelmien uusiminen,
vesi-ilmalämpöpumppujen hankkiminen sekä upea Kunkkuareena. Kaikissa näissä on ELY-keskus ollut vahvasti mukana.
Paljon on mahtunut kahdeksaan vuoteen: Hienoja ihmisiä,
ystävyyssuhteita, mahdollisuuksia, tapahtumia ja tilaisuuksia.
En voi olla lopuksi kertomatta puheenjohtaja kauteni alkuajan ensimmäisiä puheluja. Eräs lähipaikkakunnan historian
tutkija pyysi korjaamaan historiankirjoihin vääryyden. Hän oli
tutkinut Kuninkaanlähteen historiaa ja hänen mielestään Kuningas Aadolf Fredrik ei olisikaan vuonna 1752 käynyt lähteellä vaan reitti olisikin mennyt 30 km kauempaa.
Siinä sitten mietiskelin, että en nyt puheenjohtajana heti
viitsi historiaa alkaa muuttaa ja asia jäi siihen. No, osani yhdistyksemme historiaan jätän näiden puheenjohtajavuosieni
myötä. Muistetaanko minut sitten trubaduurina lauluilloista,
joita olen Kunkulla vetänyt vai alueemme kehittäjänä lukuisten projektien myötä, jää nähtäväksi.
Ollin pyynnöstä jäämme Sadun kanssa kolumnistiksi tähän lehteen, palstamme nimi on Karavaanielämää Jokke ja
Satu, tässä lehdessä on ensimmäinen juttumme.
Yhdistyksellä on 50-vuotisjuhlavuosi edessä, saamme
varmasti upeat juhlat, juhliin osallistuville jaetaan kaikille kirja
Kunkun elämästä, jonka Olli Jorva on kirjoittanut. Olen oikolukenut kirjan ja se on kattava kertomus meistä kunkkulaisista.
Toivotan uudelle puheenjohtajalle ja uudelle hallitukselle
tsemppiä ja hyviä ideoita alueemme kehittämiseen jatkossakin. Samalla kiitän myös eroavia hallituskumppaneitani hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti haluan vielä mainita yhdistyksemme sihteerin Hilkka Tommilan. En olisi selvinnyt tästä
8-vuotisesta puheenjohtaja-ajastani ilman häntä.
Kiitos ja kumarrus kaikille teille!
Jouko Lindfors
ex-puheenjohtaja
ja vaimoni Satu (86086)
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Terveisiä alueelta

Tervehdys karavaanarit
unkun kesäkausi päästiin avaamaan poikkeuksellisesti vierailijoille toukokuun puolessa välissä.
Saunatilojen ja suihkujen käyttöä rajoitettiin huomioimalla turvavälit, mm. saunaan pääsi 10 henkilöä kerralla ja suihkuista oli osa poissa käytöstä. Lisäksi Löylytuvan
käyttö oli iltapäivisin riskiryhmäläisille. Uima-altaan käyttämiseen saatiin lupa kesäkuun alussa.

K

Poikkeuksellisesti ostettiin tänä kesänä allasalueen huoltopalvelut yritykseltä T&T Kotiapu, Toni Tolosesta ja yrityksestään toisaalla lehdessämme.
Edellisen kesän tapaan palkattiin nuoria matkailuajoneuvojen paikoitukseen, eräästä heistä juttua myös lehdessä,
sekä allasvalvontaan ja leikittämiseen. Tiina, siivousapumme, hoiti arkiaamuisin Kunkuntuvan ym. tilojen siivouksen.

Aluevetäjät kiittävät Teitä kaikkia kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä!
Rauhaisaa joulunaikaa!
Raija ja Antti
Ps.
Talviajan viikonloppupäivystyksiin toivottaisiin lisää uusia innokkaita isäntiä.

Koronasta johtuvat rajoitukset vähensivät myös isäntien sekä
velvoiteisäntien määrää. Kuitenkin isännyydet saatiin hoidettua pienestä porukasta huolimatta kiitettävästi.
Syyspuolella järjestettiin kahdet trefﬁt sekä perinteiset
syystalkoot siivouksineen ja alueen talvikuntoon saattamiseksi.
Alueen palveluista ja siisteydestä saatiin paljon kiitosta matkailijoilta ja erityisesti ensikertalaiset ihmettelivät, kuinka hieno paikka täällä on monipuolisineen harrastemahdollisuuksineen.
Marraskuun lämpöennätyksistä huolimatta odotellaan talven lumia sekä luistavia hiihtokelejä.
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Raija ja Antti Salminen.

KOLUMNI

T

ämä
koronavuosi sävytti
myöskin meidän elämää karavaanareina. Tavallisesti talvella hyvissä ajoin alamme suunnitella
kesäreissua viikoiksi ulkomaille Ysitiimimme kanssa. Menneenä kesänä kohteenamme olisi ollut Puola. Mutta korona… siellä se auto maaliskuusta lähtien tönötti nyt kotona pihapiirissä. Kun
vihdoin keväällä kodin kunnostustöiden
jälkeen uskaltauduimme vähitellen autoilemaan päiväreissuille lähiseuduille
ja myöhemmin yöreissuillekin, alkoi löytyä myös tarvetta varustella autoa ”puskaparkkielämää” varten. Ensimmäiseksi
ostimme kaasuliedellä käytettävän kahvinkeittimen sekä auton katolle aurinkopaneelit akkuja lataamaan.
Lähimatkailuna ajoimme päiväreissuillamme mm. Porin Kalloon, Reposaareen ja Merikarvialle autossa kahvittelemaan ja luonnossa liikkumaan.
Moni muukin oli löytänyt luonnossa liikkumisen monimuotoisuuden tänä koronakeväänä, toisinaan ihan tungokseenkin asti.
Keväällä kokeilimme myös puskaparkkielämää Luvian Laitakarissa. Siellä sitä tulikin pohdiskeltua leirintäalueilla
majoittumisen helppoutta kaikkine palveluineen: turvallisuus, jätehuolto, peseytyminen, ruuanvalmistus, veden saatavuus, sähkölaitteiden käyttö ym.
Elokuussa lähdimme koronarajoitusten väljennyttyä Pohjanmaalle ja toinen lomaviikko suuntautui Hämeeseen.
Museokortin hankkineina päätimme minilomallamme ”vinguttaa” korttia tutustumiskohteissa, mutta suurimmaksi
osaksi museokohteissa kävi vain käteinen, mikä sinällään toi omat pulmansa
meille koronakevään maksuvälineohjeistuksia noudattaville korttimaksajille.
Uusia tuttavuuksia meille olivat Pohjanmaalla Pukinsaari Camping ja Top
Camping Vaasa.
Vaasassa tutustuminen Söderfjärden
meteoriittikraateriin herpaantui autossa
ilmenneisiin vikoihin ja yhteydenpitoiKunkku-Uutiset – joulukuu 2020

hin huoltokorjaamoiden kanssa. Ehkä
pääsemme sinne joskus myöhemmin
ajan kanssa. Alueella nimittäin on vierailukeskus Meteoriihi, jossa esitellään
Söderfjärden (törmäyskraaterin) syntyä
560 miljoonaa vuotta sitten. Alue on nykyisin ylivoimaisesti tärkein kurkien levähdyspaikka ja syksyisin kurkien yhteismäärä voi olla yli 10 000.
Raippaluodossa majoituimme neljän
euron yöpymismaksulla Svedjehamnin kalasataman matkaparkissa. Björkössä kiersimme myös vaellusreitit ja
kiipesimme Saltkaretin näköalatorniin,
joka kohoaa 20 m korkeuteen. Ajan
kanssa olisi pitänyt myöskin tutustua
Merenkurkun venemuseoon, Suomen
suurimpaan. Siellä esitellään pohjalaisia käyttöveneitä vuosilta 1820-1993
lähemmäs 100 venettä ja huikea määrä esineitä liittyen mm. kalastukseen ja
saaristolaiselämään. Stundarsin ulkoilmamuseo oli Pohjanmaan reissullamme ainoa, mihin museokortti kelpasi.
Myös museokylään tutustuminen vaatii
aikaa ja hyvää säätä. Alueella on kuutisenkymmentä rakennusta kuvaamassa
1900-luvun alun elämää.
Hämeessä huomionarvoista oli Hämeenlinnan kaupungin tarjoama ilmainen matkaparkki. Auton parkkeerasimme niin, että edessä oli näkymänä lenkkeilypolku ja järvimaisema, takanamme
Tokmanni ja Citymarket. Pyöräilymatkan
päässä oli tori, Street food-tapahtumineen ja parkkipaikan läheisyydessä uimahalli, mihin kesäisin pääsee matkaparkkilaiset suihkuun.
Tänä koronavuonnakin on siis tullut vietettyä karavaanarielämää, jopa
omassa pihassa yöpyen, mutta matkaja yöpymispäiviä huomattavasti aiempia
vuosia vähemmän ja keskittyen luonnossa liikkumiseen ja koronarajoitukset
tiukasti huomioiden.
Itsestäänselvyys ei myöskään reissuillamme ollut se, että pääsemmekö
edes leirintäalueille. Osa ei ottanut edes
vastaan muuta kuin omia kausipaikka-

Merenkurkun venemuseo.
laisiaan, osassa leirintäalueista selvisi
vasta paikan päällä, vieläkö yksi vaunukunta mahtuisi ja sitten olivat alueet, joihin toivotettiin välittömästi tervetulleiksi,
kun soitimme niihin leiripaikan toivossa.
Uusi tuttavuus oli rauhaisa SFC-Majamäki Tammelassa. Vieraanvarainen
oli myöskin huimasti mielestämme uudistunut Tilkunpelto. Viime yöpymisestämme siellä olikin jo 10 vuotta. Hienot
luontopolut ja viihtyisä kohde oli uusi tuttavuutemme Leporanta Liedossa,
Ruissalosta puhumattakaan. Kokemäen
SFC-alueelle pääsimme myös levähtämään ennen reissusta kotiutumista.
Kotimaa on näyttänyt parhaat puolensa ja kiinnostus jatkaa tutustumista
näihin moniin mielenkiintoisiin kohteisiin
jatkossakin laittaa vaakakuppiin kesäiset Eurooppa-reissumme, mutta toivottavasti pian pääsemme matkailemaan
kaikki ilman koronarajoituksia mieltymystemme mukaan.
Jokke ja Satu Lindfors
86086
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Raimo (toinen oik.) ja Kunkun legendaariset
kirvesmiehet.

Maija-Liisa (toinen vas.) Kunkuntuvan kivierämaassa.

Vuoden karavaanarit

”T

alvella reissattiin vaunun kanssa laskettelualueilla lasketellen ja hiihdellen ja kesäisin pelattiin petankkia”, näin kertovat Vuoden
Karavaanareiksi
Kuninkaanlähteellä
valitut Maija-Liisa ja Raimo Törnqvist,
kysyttäessä miten kaikki oikein alkoi.
Elettiin vuotta 1972 pariskunnan
hankkiessa oman vaununsa Ruotsissa
asuessaan, silloisen asuinmaan vaunualueet tulivat näin tutuiksi, myös harrastuskärpänen puraisi.
Muutto takaisin kotimaan kamaralle
keskeytti kuitenkin harrastuksen muutamaksi vuodeksi, vaunu vaihtui veneeseen. Ei istunut uusi harrastus karavaanareille ja veneily jäi vaunuilun jalkoihin 1987 ja sillä tiellä ovat edelleen.
Maija-Liisa ja Raimo harrastivat
aluksi vaunuilua suljetuilla alueilla, ensin Raimon työpaikan kimppapaikalla. ”Meitä oli parikymmentä vaunukuntaa ja elimme yhteisössä hienoa aikaa
kymmenisen vuotta, mutta sitten alue
myytiin ja se lysti loppui sitten siihen”,
kertoo pariskunta. Mutta hyvääkin oli,
siellä he perustivat oman Caravan-Clubin, jonka kanssa tehtiinkin monia mieleenpainuvia reissuja pitkin Suomea.
”Karavan-harrastus jatkui kuitenkin
jälleen uudella alueella ja nyt tuolla Pihlavan laidalla”, sanoo Maija-Liisa.
Jotenkin on traaginen tuo 10 vuoden
sääntö, taas täyden kympin täyttyessä
tuokin alue myytiin, siihen loppui sitten
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sen Caravan-Clubin toiminta, kertovat
Vuoden Karavaanarit.
Kierreltyään Suomenmaata aikansa
he löysivät itsensä mistäs muualta, kuin
Kunkulta. Asuntoauto vaihtui vaunuun
ja pian pariskunta asteli Kunkun raitteja
kesäpaikka taskussaan.
Mutta ennen kuin mennään Kunkun
touhuihin, valotetaan hieman Törnqvistien matkailuhistoriaa.
Intohimoiset matkaajat ovat reissanneet pohjoisessa paljon, lasketellen ja
vaellellen kansallispuistoissa, kolunneet Etelä-Suomen kaupunkeja sekä
poikenneet Ahvenanmaalla. Asuntoauton ikkunasta on katseltu hyväkuntoisia
ruotsalaisia teitä ja Euroopasta on kokemusta Sveitsistä.
Tekevä ja aikaansaapa pariskunta
toki huomattiin myös Kuninkaanlähteellä ja niinpä alueisännän tehtävät aluetoimikunnassa kutsuivat, sitä hommaa
Maija-Liisa ja Raimo hoitelivat putkeen
kaksi vuotta. ”Se oli antoisaa aikaa, aika kiirettä piti, mutta silti siitä tykkäsimme”, sanovat Törnqvistit.
Raimon pesti jatkui kuitenkin kirvesmiesryhmässä ja jatkuu edelleen, osaavalle ja ahkeralle löytyy aina kysyntää,
tyypillistä Arjen Sankari-ainesta. Maija-Liisalla on myös näppinsä pelissä
vielä tänäkin päivänä, olihan ponteva
rouva kolmen naisen porukassa, joka
kivitti uuden Kunkuntuvan ympäristön,
hänkin selvästi Arjen Sankari-ainesta.

Törnqvistit touhuavat edelleen mielellään asioita alueella, kuuluvat ns.
kalustoon ja haluavat olla avuksi sen
minkä voimat sallivat ja kuten asian ilmaisevat ”Olemme Raimon kanssa yhdessä tehneet töitä tämän yhteisön hyväksi”. Ja siitä on helppo olla samaa
mieltä!
”Oli mieluisa yllätys tulla valituksi
Vuoden Karavaanareiksi, Kunkku on
niin kaunis ja toimiva alue, alueen ihmisistä näkee, että täällä viihdytään ja
arvostetaan laatua sekä tekemistä. Siksi meistä tuntuu, että mainittu valinta on
aina kunniakysymys.
”Vielä kun saisimme lämpöisen, tilavan sisätilan käyttöömme erilaisia tapahtumia varten, siinä olisi oiva lisä talviajan viettoon, se olisi ympärivuotisen
leirinnän kannaltakin tarpeellinen”, sanovat Vuoden Karavaanarit.
Toimituksen udellessa 50-vuotisjuhlien vietosta Maija-Liisa ja Raimo vastaavat ”Miten olis Kunkun historia esille ja juhlavieraaksi Kunkun perustaja”.
No, toimituksella on tietoa asiasta, eiköhän onnistu.
Maija-Liisan motto: ”Kun tietää mistä
on kotoisin olematta silti menneisyytensä ja taustansa vanki.”
Raimon motto: ”Kyllä se siit sitten.”
Maija-Liisa ja Raimo Törnqvistin
tekstistä toimittanut
Olli Jorva

Paha hyvä korona

P

aha, hyvän alkujuuri starttasi Suomessa kevättalvella, jos näin voidaan sanoa. Tuskin ulkomaanmatkojen suunnittelijat tuolloin aavistivat
matkailueurojensa kartuttavan kotimaisia yrittäjiä, mutta niin vain tapahtui.
Kun alkuvuonna noin 10 % matkailijoista aikoi matkailla Suomessa, oli toteutunut luku syyskesällä liki 70 ja matka jatkui, melkoinen harppaus.
Suomalaiset ovat kuluttaneet viime
vuosina ulkomailla n. 5 miljardia euroa/
vuosi ja ulkomaiset matkaajat tuoneet
puolestaan n. 3 miljardia euroa, on lopputulos reippaasti kotiinpäin kallellaan.
Ja pisteenä iin päällä on kotimaanmatkailun ”löytäminen” uudelleen, jolla on
toivottavasti myös vaikutuksia tuleviin
kesiin.
Suomen Lappi oli keskikesällä turisteja täynnä, näin kerrotaan somen
sivuilla, pohjoisen leirintäalueet olivat
onnellisen rasitettuja myös karavaanareista ja telttailijoista, jopa lappuja oli
luukuilla.
Suuntasivatko suomalaiset Lappiin
hakeakseen tilaa ja väljyyttä, uskon
näin. Etelä-Suomen leirinnät ja matkailukaupungit olivat ylibuukattuja, kansa
vaelsi suomalaisilla matkailualueilla.
Mutta edelleen satunnaisen matkailijan
takaraivossa jyskytti pelko kanssaihmisistä ja hihaanyskijöistä, niistä piittaamattomista puhumattakaan.
Taisipa käydä niin, että kauppa kävi
sektoreilla, joissa kaupan kohde toi riittävän välin ja etäisyyden kanssaihmisiin, tuvallisuus möi hyvin.
Kesämökit suorastaan vietiin käsistä, parhaimmat päältä ja huonoimmatkin hyvällä hinnalla, pakko oli ostaa?
Mökkikauppaan kirjattiin jopa yli 40
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prosentin kasvulukemat, mikä on hämmästyttävä tulos, olisiko tulevana kesänä käsissä sitten mökkikauppiaan painajainen?
Myös Kuninkaanlähteellä kauppa
kävi, vaunu ja kalustokauppoja tehtiin,
moni tuttu luopui rakkaasta caravanasunnostaan ja samaan syssyyn loppui
koko harrastus. No, ehkä sen aika oli
sitten siinä. Aika kuitenkin uusi kävijäkuntaa, muutoksen havaitsi tarkkasilmäisimmät, uusia ja kokemattomia karavaanareita oli liikenteessä. Hyvä niin,
jäsennumerot viuhuvat jo yli 170000:n,
uusia jäseniä tarvitaan jäsenyhdistyksissä ja Kuninkaanlähde on oiva paikka suorittaa ensivierailu, onhan Kunkku
Suomen suosituimpien jäsenalueiden
kärkipäässä.
Kun kesän koittaessa herättiin matkustusrajoituksiin, suunnitelmat kotimaan matkailussa heittivät häränpyllyä.
Kevään päästessä vauhtiin täyttyivät
kansallispuistot ja patikkareitistöt. Varsinais-Suomen Kuhankuonon Retkeily-

reitistön parkkipaikka oli autoja tupaten
täynnä, kuten retkeilyalueilla muuallakin Suomessa, kansalla oli tarve päästä jonnekin, jossa oli tilaa. Mutta tilaa ei
paljoa ollut, peräkanaa ja vastaantulijaa
väistellen kuljettiin pitkospuilla. Suomalainen on kotonaan luonnossa ja osaa
käyttäytyä siellä, tai melkein ainakin. Aina ei mene niin kuin strömsöössä, ainakaan silloin, kuin urbaanit vihreään tottumattomat valtaavat salomaat.
Erikoista koronavuoden matkailukesässä on ollut, nuoria aikuisia ja nuoria lapsiperheitä liikkui paljon. Matkailuauto/vaunuvuokraajat tarjosivat eioota,
uusien kauppiaat olivat tyytyväisä, hotellit ja majoittajat hyppivät vihdoin yläpystyä. Kevään jälkeinen alakuloa vaihtui yläiloon.
Vielä kun näkisi suomalaisten oivaltavan syysmatkailun merkityksen vuodenkierrossa ja sen vaikutuksen itse
kunkin elämään, sepä olisi poikaa se.
Winemaker
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SF-CARAVAN SATAKUNTA

JA MATKA JATKUU

Kutsuvieraina Elviira ja Veikko Kivini

K

uninkaanlähteellä on ollut tekijänsä, joiden hahmot piirtyvät muistiimme, joiden tapa toimia ja opit
säilyvät kanssaan työskennelleiden
mielissä sekä kädenjälkensä alueella,
Kunkun raitteja käyskennellessä. Legendaarisiin Kuninkaanlähteen tekijöihin kuuluvat nyt kutsuvieraina olevat
Elviira ja Veikko Kivini.

Legendaarisia isäntiä, Veikko vasemmalla.
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Eivät varmaan arvanneet mihin lusikkansa tyrkkäsivät, kun lainasivat ystäviltään asuntovaunun kahden viikon
perioodille, reissu tuntui kiinnostavalta
ja kipinä risahti mielissään. Niinpä porilaiset suuntasivat sittemmin Tampereelle, Caravan Erälaukolle ja Kabe tarttui
auton perään, elettiin vuotta 1983 ja jäsennumero 20237 näki päivänvalon.

Nyt, 37 vuotta myöhemmin, Veikko
muistelee tapahtumaa Massin Majalla Ulvilassa, ”Oli uusivuosi ja olimme
Elviiran kanssa majalla treffeillä, siellä
tapasimme hyvän ystävämme Reino
Vuorisalon, joka hoiteli silloin trefﬁ-isännän tehtäviä. Kysäisin Reinolta, olisiko
mitään hommia, voisinko olla avuksi”,
Veikko kertoo ja jatkaa ”Reino ehdotti

Arjen Sankari

Kunkun mainioita isäntiä vuonna 2003,
Vekko keskellä.

arpamyynnin hoitamista ja niinpä löysimme itsemme arvanmyyntivaunusta. Siitä se sitten
lähti”.
Sittemmin Elviira ja Veikko ovat itse isännöineet noin 100 eri trefﬁä 13 alueella ympäri Satakuntaa, toimien pääisäntinä ja muissa
vastuutehtävissä.
Heidät muistetaan erityisen hyvin Kuninkaanlähteen tekijöinä ja pitkäaikaisina työmyyrinä, joiden toiminta ja tyyli tehdä hyvää,
laadukasta jälkeä, on käsite vielä tänäkin päivänä. Pariskunta on toiminut aluetoimikunnan vetäjinä kuusi vuotta, Veikko 18 vuotta
hallituksen jäsenenä. Kesäisin herrasväki on
nähty viikkoisännöimässä Kunkun meininkejä, useat meistä muistavat kesäiset isännöintijaksot, joita kertyi viidestä seitsemään ja talvet vielä siihen päälle. On siinä melkoinen rupeama.
Kalustonhoitajan hommia hoidellessaan
Veikko kertoo tuskailleensa Kunkun mäntyjen
kanssa, siis niiden, jotka olivat tiellä. ”Alkuun
oli hyvinkin tarkkaa niiden kaatolupien kanssa, kaikille oli kysyttävä oma lupansa ja kysyttävää tuli, jotta saatiin vaunuja mahtumaan ja
vaaralliset puut nurin”, kertoilee Veikko ajasta, jolloin Kunkusta oli tulossa hyvää vauhtia
legenda.
Elviira ja Veikko kuvaavat aikaansa Kunkulla elämäntavaksi, muistavat sen 450 yksikön juhannuksen, täpötäyden tanssisalin sekä aamuyölle venyneet makkaranpaistot grillillä ja lasten iloiset hymynaamat, puhumattakaan vierailevista tangokuninkaallisista.
”Mutta kaikesta on selvitty, kuten eräästä
vapusta Laitakarissa, jossa vaunumme pyöri
360 astetta ympäri rattijuopon törmättyä vaunumme takakulmaan”, kertovat Elviira ja Veikko Kivini, lähettäen terveisiä työkavereilleen
eri toimikunnissa ja Kuninkaanlähteellä.

”Keitä ne on sankarit, sellaiset sankarimiehet, joita koko valtakunta
arvostaa"

Vanhat valokuvat kertovat, että…

Allasalueen edusta rakenteilla, räntää ja lunta kirvesmiesryhmän
harmina.

Olli Jorva

Sittemmin jo valmiimpaa, pinnoitettu allas loistaa uutuuttaan.
Kunkku-Uutiset – joulukuu 2020
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Minun vaununi
Vaunuhistorianne ja milloin
hankitte ensimmäisen?
Ensimmäinen Kabe-vaunumme oli
Ametist GLE KS, vuosimallia 2002.
Tähän vaunuun siirryimme, kun harrastuksestamme tuli ympärivuotista ja
tarvitsimme kunnon talvivaunun. Vaunu hankittiin Porista ja asiaa auttoi, kun
myyjä oli ennestään tuttu ja palvelu loistavaa. Tällä erillispeti-mallilla vuoteen
2006, kunnes Anna-Liisa alkoi haikailla
isompaa keittiötä. Niinpä vaihdoimme
parivuodemalliin, Ametist tämäkin, suuremman keittiön vuoksi ja tämä meni
mukavasti syksyyn 2012. Kun ikääkin
kertyi ja oma sänkykin kutsui, teimme
Lahden messuilla viimeisimmän vaunukauppamme, Kabe Ametist oli taas valintamme.
Mitkä argumentit painoivat
vaunukaupassa?
Tämän erillispetisen mallin keittiöstä oli tullut käyttäjäystävällisempi ja

lisäksi vaa´assa painoivat suurempi
jääkaappi ja pakastin. Tämä ja muut
parannukset olivat omiaan lisäämään
vaunun viihtyvyyttä, erityisesti led-valot ovat mieleemme.
Onko Kabenne liikkuvaa sorttia?
Vaunumme on ollut kesä- ja vuosipaikalla liki koko Kabe-ajan, olemme vetäneet n. 2000 km. Niinpä suuria vetokokemuksia ei ole ja näiden KS-mallien vetäminen oli alkuun hieman outoa,
mutta siihen tottui äkkiä.
Meillä oli siihen aikaan vetoautona
n. 3000 kg painava pakettiauto, joten
henkilöauton veto-ominaisuudesta en
suuremmin osaa sanoa. Viimeisimmässä Kabessa on ajovakauslaitteet,
mutta emme ole sitä päässeet kokeilemaan.
Millaisena näette vaununne
käyttäjän kannalta?
Vaunumme on Kuninkaanlähteellä

vuosipaikalla. Kaben etuja ovat sen viileys kesällä ja hyvä lämpimyys talvella.
Kokomittainen etutelttamme eteläpuolella vaunua on helteellä kuuma keskipäivällä, mutta sisätilat pysyvät kuitenkin viileinä ja vaunuun mentäessä on
kuin ilmastoituun astuisi.
Mitä vaimo sanoo Kabesta?
Anna-Liisan mielipide vaunusta on
hyvinkin myönteinen, vaikka laatu,
ikävä kyllä, on heikentynyt ja joidenkin pienten osien kestävyys on huonontunut.
Yhteenvetona sanoisimme, että kyllä Kabe on hyvä vaunu, mutta ei enää
niin hyvä, kuin ennen. Muut ovat mielestämme kirineet kiinni ja osa ajanut
ohitsekin kehityksessä, sanovat AnnaLiisa ja Pekka Nordlund.
Nordlundien tekstistä toimittanut
Olli Jorva

Maanrakennus- ja maansiirtotyöt

Tmi

OLDEMAR

Piharakentaminen, kivityöt, nurmikot, salaojat
050 541 1578, puusaolli@hotmail.com, Forssa
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Ensimmäistä kertaa kesäpaikalle Kunkulle

K

orona, kaikkea se teettää. Huhtikuussa alkoi olla selvää, että koronalla saattaa olla jotain vaikutuksia kesän matkailuun. Tilanne näytti
silloin vielä huhtikuun lopussakin siltä,
että pahimmassa tapauksessa SFCalueet ovat käytössä auki vain kausipaikkalaisille ja näin tavallaan toukokuussa tapahtuikin. Huhtikuun lopussa
otin yhteyttä Kunkun hallituksen edustajaan Sami Siltaseen, ja tiedustelin
kesäpaikan mahdollisuutta Kunkulla.
Sami kertoi, että vappuviikonloppuna
kannattaa vaunu tuoda alueelle, koska
silloin on parhaiten paikkoja vapaana.
Niinpä sitten heti perjantaina 1.5.
ajelin LMC perässä kohti Kunkkua ja
aamulla portilla vastassa olikin alueen
vetäjä Salmisen Antti. Antin erinomaisella opastuksessa kiersimme paikat
läpi ja kierroksen yhteydessä kävi ilmi,
että rinteessä oleva paikka saattaa olla vapautumassa. Tästä ei kuitenkaan
ollut siinä vaiheessa vielä täysin varmuutta. Puhelu Siltasen Samille, joka
tunsi edelliset asukkaan rinteessä, ja
Sami selvittikin, että paikka vapautuu.
Samalla teimme kaupat paikalla olleesta laverista. Näin aivan sattumalta
saimme hyvän paikan Kunkulta.
Lähes koko kesäkuun olimmekin
vaunulla ja aika kului rattoisasti, varsinkin kun lapset viihtyvät alueella
erinomaisen hyvin. Myös ystäväperheitä kävi alueella, joka lisäsi entises-
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tään alueella viihtymistä. Yksi jännityksen paikka olikin isäntävuoro, joka
oli meille täysin vieras asia. Meidän
isäntävuoro oli viikonloppuna 14.-16.8.
Odotusarvo oli, että alueella olisi silloin
rauhallista, kun koulut ovat jo alkaneet.
Viikonlopuksi tulikin hieno ilma ja vierailevia vaunukuntia tuli muistaakseni
paikalle yli 50.
Tässä kohtaa on erityisesti tuotava
esille Antti ja Raija Salminen, jotka toimivat alueen vetäjinä. He kyllä opastivat erinomaisesti aloittelevia isäntävuorolaisia, joilla ei ollut mitään hajuakaan,
mitä piti tehdä. Isäntävuoroon kun lähtee avoimin mielin, niin kaikenlaista siinä oppii ja näkee, ja erityisesti sen, miten tuollainen SFC-alue käytännössä
toimii. Omalla isäntävuorolla saimme
mm. viedä saapuvat matkailuvaunut ja
-autot paikalleen, samalla oli ilo myös
seurata uusia karavaanareita. Yllättävän paljon oli sellaisia matkalaisia, jotka eivät koskaan olleet käyneet alueella ja myös niitä, jotka olivat reissussa
ensimmäistä kertaa.
SFC-alueiden toiminta edellyttää yhteen hiileen puhaltavia käytännön toimijoita, jotka vapaaehtoisesti kehittävät
aluetta. Kuninkaanlähde on kyllä erinomainen esimerkki hyvin hoidetusta
SFC-alueesta ja siitä suurin kiitos kuuluu niille pitkälinjan vapaaehtoisille, jotka ovat alueen eteen tehneet lukemattomia kökkätunteja.

Jos kesäpaikka vähänkin alueella
kiinnosta, niin ei sitä isäntävuoroa kannata mitenkään pelätä. Päivät isäntänä
puolison tai kaverin kanssa sujuu kuin
siivillä, ja isäntävuoroon saa erinomaisen opastuksen. Isäntävuoron voi tehdä myös yksin. Kesämme sujuikin niin
mukavasti Kunkulla, että päätimmekin
varata kesäpaikan myös ensi kesälle.
Ja mikä parasta, uusia caravan-tuttuja
tulee huomaamatta. Käykää morjestamassa, kun LMC ensi keväänä Kunkun
rinteelle ilmestyy.
Antti Takala
Alavus
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Satojen
vaunujen
kokoontumisia
tiedossa

N

äin lennokkaasti otsikoi eräs porilainen lehti karavaanareiden touhuja armon vuonna 1989,siis silloin kun kankaanpääläiset olivat vasta
tottumassa matkailuvaunuilijoiden tapaamisiin Kuninkaanlähteellä.
Lehti kertoi, että aivan outoja eivät
matkailuvaunujen letkat kankaanpääläisille kuitenkaan olleet, ovathan touhukkaat karavaanarit käyttäneet Kuninkaanlähteen maastoa trefﬁ- ja tapaamispaikkanaan aiemminkin satunnaisesti.
”Kunhan alue talkoovoimin aikanaan saadaan kuntoon, järjestetään
Kuninkaanlähteellä kaksi tai kolme tapahtumaa vuodessa. Lisäksi alue on
tarkoitus ottaa vapaaseen matkailuvaunukäyttöön niin, että kuka tahansa
karavaanariliittoon järjestäytynyt vaunulomailija voi majoittua alueella”, kertoi silloinen Satakunnan Matkailuvaunuyhdistyksen puheenjohtaja Martti
Turkki lehden sivuilla.
Lehti kertoi myös Satakunnan Matkailuvaunuyhdistyksen pitäneen erilaisia treffejä ja tapaamisia eri puolilla

Satakuntaa, mm. Kokemäen Pitkäjärvellä, Huittisissa, Porin Siikarannalla
jne. Onneksi eivät ankkuroituneet meren- eikä järvenrantaan vaan voiton
vei kirkas lähdevesi ja humiseva aurinkoinen honkarinne.
No, nyt tuo mainittu retkeilykeskus
on kasvanut erääksi maamme eturivin
leirintäalueista ja silloisen puheenjohtajan toive on toteutunut, satojen vaunujen
kokoontumisia on tiedossa vastakin.

Kaukokatseinen
yhdistys tämä Satakunnan Matkailuvaunuyhdistys SFCaravan ry on ollut,
vai mitäs tykätään?
Olli Jorva
Lähde:
Sanomalehti Uusi Aika

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

www.lantmannenagro.fi

Toni Tolonen, mikä on mottosi?

K

uninkaanlähteen allashoitajana on
toiminut keväästä T&T Kotiapu ja
Henkilöstövuokraus Oy, yritys, jonka takana on yrittäjä ja syntyjään kalajokelainen Toni Tolonen.
”Korona taitaa olla suurin syypää siihen miksi olen täällä”, sanoo Toni ja jatkaa huomanneensa työkkärin sivuilta allashoitajan hakuilmoituksen, hakeneensa hommaa ja todenneensa yrityksensä
olevan Kunkun leivissä.
Kysyttäessä Tolosten perheestä Toni kertoo neljästä lapsestaan, kissoistaan ja kanistaan sekä tietysti puolisostaan, kertoo harrastavansa tietokonepelaamista ja käsitöinään hopeakoruja.
Puu ja kivi veistyvät hänen käsissään,
kantri-tanssin opettaminen sujuu sekä
uinti.
Yrityksensä työnkuvaan Toni kertoo
kuuluvan kaikkea mahdollista, on viheralueiden huoltoa, erilaisia nikkarointeja
ja kotien askarointeja kodeissa, joissa
apua syystä tai toisesta tarvitaan. Hän
on myös lähihoitaja sekä toimii Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen uinninvalvojana.
Toni Tolonen vastaa toimittajan kysymykseen karavaanari-toiminnastaan,
”Onhan minulla asuntovaunu pihassa,
mutta se on enemmänkin ollut vierasmökkinä, siis ei tarkempaa kokemusta
tästä harrastuksesta ole”. Hän kertoo
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karavaanareiden olevan mukavantuntuista porukkaa ja tapaamiset Kunkulla
ovat olleet positiivisia, ”Tosin teen hommat täällä melko yksin, työt alkavat noin
6.30, mutta aina jokunen aamukulkija
pistäytyy haastelemaan aamuisin”, virkkaa Toni.
Toimittaja tapaa Tonin allasalueella,
allasrobotti nousee lepäämään yön töistä ja T&T:n pyörittäjä jatkaa altaan huoltotöitään.
”Uimahallien altaiden huoltokoneisto
on aika paljon suurempaa ja automatisoidumpaa, mutta hyvin olen päässyt
perille Kunkun vermeiden sielunelämäs-

tä ja pienten alkukankeuksien jälkeen
laitteisto on tullut tutuksi ja toimii lopulta
melko hyvin”, sanoo Toni Tolonen.
Hän kertoo, että kunhan saadaan ensi kesäksi Ph:n säätö kuntoon, kokonaisuus alkaa olla hyvin hanskassa, tosin
altaan vedenpinnan heittely huolestuttaa haastateltavaa. Toimittaja poistuu
takaoikealle ja allasharjat saavat kyytiä
Tolosen käsissä, työpäivä jatkuu.
Motto: En tiejä osaanko jotain, ennen
kuin olen sitä kokeillut.
Olli Jorva
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Matkalla sattuu ja tapahtuu
Sattuu ja tapahtuu, ainakin tunnelikammoiselle, joka ajaa ensimmäistä kertaa
pahamaineiseen Karawanken-tunneliin
aavistaen tulevan ja se oli ahdistusta.
Tunneli on noin 8 kilometriä pitkä ja
kaksikaistainen, huonosti valaistu, rekkoja tulee perässä ja vastaan, onneksi
eivät pääse ohittamaan. No, sittemmin
kaikkeen tottuu, niin myös tähän herkkuun.
Sattuu ja tapahtuu myös tunnelin vessajonossa kuumalla moottoritiellä. Rekan takana meillä ei ollut hätää, oma
vessa wagonissa toimi ja oli ladattu
matkaa varten. Rekka, jonka taakse
jäimme jonottamaan tunneliin ajoa, tarjosi erikoisen episodin rekkamiesten tavoista, eikä hätä lue lakia. Pientareenpuoleinen ovi auki rekasta, kuskin jalat
astinlaudalle ja sitten tulikin vain nestettä. Aikansa ravisteltuaan, nosti jalkansa
sisään ja ovi pamahti kiinni. Moottorin
hyrrätessä ilmastoinnille puhtia, rekka
ja kuskinsa jäi nukkumaan staun hel-
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pottaessa ja autojonon ajaessa tunnelin uumeniin.
Sattuu ja tapahtuu, meidän Herramme
muurahaisillekin.
Ajamme kerrosparkin alueen keskimmäisen hintaluokan tasolle, täyttä näytti olevan. ”Parhaat paikat ovat
jo varattu, ajetaan tuonne alemmas,
vaikka se on kalliimpi”, kerron vaimolle.
Mutta sitten, hienolla näköalalla varustettu väljä paikka on edessämme, onnittelemme itseämme hyvästä tuurista,
ehkä joku on siitä juuri lähtenyt?
Vaunu parkkiin, tassut alas ja etukatosta avaamaan, ”Hei, tukijalat ovat
täynnä muurahaisia ja sisälläkin on jokunen”, parkaisee vaimo. Pikainen tarkastus vaunun alle ja maastoon, jopa

selvisi näköalapaikan sielunelämä. Käsivoimin vaunu raitille ja raidia vaunun
alusta täyteen. Matka jatkui alas, kalliimmille paikoille.
Sattuu ja tapahtuu kotimaassakin.
Satuin samaan aikaan Kattivankkurin saunaan erään herrasmiehen kanssa, joka kertoi seisoneensa kuvanveistäjä Kalervo Kallion mallina, kuvanveistäjän veistäessä Mannerheimia pronssiin. Armeija-aikaan tapahtuu kaikenlaista, niin kuin tämäkin episodi, jossa
varusmies puki päällensä marsalkan
uniformun ja saappaat. Hyvä siitä tuli,
jos et usko, käy Mikkelin torilla katsomassa.
Winemaker

Vartin pohdin ja sitten jatkoin Portin vahtimista.
YLÖSKIRJAUS 39/2020
SF Caravan Satakunta ry:n syyskokous on valinnut yhdistykselle uuden puheenjohtajan ja uusinut yhdistyksen
puuhanaisa ja miehiä, heistä tarkemmin tämän julkaisun
sivuilla. Portin vahtija katsoo menneeseen ja pokkaa portiltaan ryhdikkäästi varsin ansioituneille hallituksen jäsenille, Joukolle, Tillalle, Aulikselle, Pekalle, Heikille sekä
toivottaa heidät erittäin tervetulleiksi Kunkun portin sisäpuolelle, edelleenkin.

Circus Kuninkaanlähde on foorumi, jossa kaikenlaiset
asiat ja pulmatkin saavat vastauksen. Vastaamassa on henkilö,
jonka työnkuvaa asia sivuaa tai jolle asia kuuluu.
Foorumille voi lähettää kysyttävää: olli.jorva@gmail.com
Kysymykset käsittelemme ja julkaisemme nimettöminä.

”Miksi Kuninkaanlähteen saunoissa ei suositella eikä ole varattuna erillistä istuinpaperia
siellä käytettävien vanerilevyjen päällä?”

Julkinen pysäköintipaikka sallii yöpymisen, jos siinä ei ole
kieltoa yönyli-pysäköintiin. Tämä majoittumismuoto kuuluu ns. puskaparkkiyöpymisiin, joskin siihen urbaanimpaan muotoon.
Matkailuajoneuvojen reipas lisääntyminen kuluvan
vuoden aikana lienee nostanut tämän urbaanin majoitusmuodon median kiinnostuksen kohteeksi, ja kaikki eivät
sitä ymmärrä. Puskaparkkikaravaanareita tässä muodossa ei välttämättä katsota hyvällä, nurinaa ovat aiheuttaneet mahdollinen roskaaminen, metelöinti ja paikoituspaikkojen valtaaminen muilta tienkäyttäjiltä. Eräässä kirjoituksessa kerrotaan valituksista, että urbaanimmat ovat
käyttäneet eri majoitusyrittäjien palveluja maksamatta
niistä, yöpyen lähistöllä ja jopa septitankkien tyhjentämisiä teiden varsille olisi todettu.
Olipa eräässä pohjoisen lehdessä kirjoituskin, ”Älä yövy puskaparkissa vaan käytä tähän tarkoitukseen paikallisten yrittäjien tarjoamia palveluja”. Kirjoittaja ymmärtää,
että tämä uusi puskaparkkilaisten sivuosasto on syy ja
seuraus kasvaneesta harrastajamäärästä, eikä sivuosasto puhu karavaanareiden kieltä.
Oikea puskaparkkilainen ja vastuuntuntoinen karavaanari yöpyy muita häiritsemättä siellä, missä se on sallittu
noudattaen karavaanareiden sääntöjä ja tapoja sekä ottaa kanssamatkaajat huomioon.

Kunkku-Uutiset – joulukuu 2020

Saunoissa suositellaan kyllä käytettäväksi vanerien
kanssa istuinalustoja hygieniasyistä ja toivotaan asiakkaidemme käyttävän omia,
joko kankaisia tai paperisia
peﬂettejä.

”Miten Kunkku on selvinnyt epidemiasta ja
miten se vaikutti toimintaan?”

Tärkeintä tietenkin on, että
ollaan oman tietoni mukaan
selvitty terveinä, matkailijoita kävi kesän aikana edellisvuotta vähemmän. Treffejä
jouduimme myös peruuttamaan kesän aikana, mutta
taloudellisesti selvittiin kohtuullisesti.

Antti Salminen
Kuninkaanlähteen alueen vetäjä

Jouko Lindfors
puheenjohtaja
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Joonas Trumstedt – parkki-isäntä
”E

hkä kaukana tulevaisuudessa
minustakin tulee karavaanari, en tiedä”, näin sanoo toisen
kesänsä Kunkun parkki-isäntänä viettänyt Joonas Trumstedt. Joonas teki
töitä Kunkulla isoisänsä vinkin pohjalta, haki ja pääsi Yrjö Ykä Koskisen
koulutukseen ja hänestä tuli ammattitaitoinen parkki-isäntä Kuninkaanlähteelle vuosiksi 2019 ja 2020.
Nuorella miehellä ei ollut käsitystäkään koko touhusta, eikä hän tiennyt
asuntovaunuista tai -autoista höppösen pölähtämää, mutta ﬁksuna kaverina otti selvää ja nyt kokemusta on ja
oikein roppakaupalla.
”Tämä työpaikka on opettanut paljon ihmisten kanssa toimimisesta,
se on vaikuttanut omaan sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä tilanteisiin asiakkaan näkökulmasta”, sanoo
Joonas.
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Nopeasti minulle selvisi, että karavaanarit ovat hyväntuulisia, avuliaita ja
hyväsydämisiä ihmisiä, lisää Joonas.
Nuori parkki-isäntä kiittelee asiakkaitaan kivasta suhtautumisesta. Joskus asiakkaat ihmettelivät, että onpas täällä nuoria isäntiä ja kerrottuani
heille kesätyöpaikasta, hyväksyntä oli
vilpitön ja suhtautuminen positiivista.
”Pitkän linjan karavaanarit arvostivat
osaamistamme ja olivat otettuja palvelusta, jonka heille tarjosimme”, sanoo
Joonas Trumstedt.

Selkeä ja täsmällinen
koulutusohjelma
Joonaksen mielestä työ Kunkulla on
ollut hauskaa ja motivoivaa. Työkaverit ovat reiluja ja asiakkaat miellyttäviä, karavaanarit tuntuvat olevan rentoa porukkaa, kanssaan on ollut mu-

kava jutella niitä näitä, kertoo Joonas.
Eikä haastavampia tilanteitakaan ole
tullut eteen, joskus selkeä rakentava
keskustelu asiakkaan kanssa paikasta
ja miksi vaunu ei voi olla saarekkeen
keskellä, on hyväksi.
Joonas Trumstedt arvostaa Ykä
Koskisen koulutusohjelmaa paljon ja
kertoo sen olleen täsmällistä ja selkeää, ”Ykä on hyvä kertomaan miten joku asia tehdään ja miksi se tehdään”.
Joonas kertoo vielä, että Ykä on auttanut häntä ja koko parkki-isäntäporukkaa niissä harvoissa hankalissa asiakastilanteissa ja on tuonut niihin sellaisen rauhallisuuden ja kokemuksen,
että kaikesta on selvitty. ”Ykä Koskiselle kuuluu suuri kiitos koko paikoittajien
porukalta ja se hyvä ryhmähenki, joka
meillä on, on hänen ansiotaan”.
Olli Jorva

Sik Sakkia sieltä sun täältä!
Historian hawinaa leirinnästä

Kesäisännät 2020 oikealta Mia Sipponen, Sami Koskinen,
Ykä, Nil Simolin ja Joonas Trumstedt.

Volkkari ja Sopu-teltta.

Kesäisännät
Kun Jokke (pj), kysyi lähdenkö uudelleen edellisen kesän
tapaan kouluttamaan kesäisäntä ja paikoittajia, en kauaa
epäröinyt. Kysyttiin sellaistakin vaihtoehtoa, että olisin koko kesän samalla yksi paikoittajista. Tuon vaihtoehdon jätin pois siksi, että tiedän nyt jo kokemuksesta alun kaksi
viikkoa olevan minulle hektistä. Kun opetan kädestä pitäen jokaista vuorollaan ja kun he tulevat kolmessa vuorossa, tarkoittaa se sitä, että itse teen tuon alun käytännössä
putkeen kaikki vuorot. Täytyy muistaa, että osa näistä tulee täysin alan ulkopuolelta. Tänä vuonna hiukan auttoi,
että Joonas tuli myös tälle toiselle kaudelle mukaan ja oli
näin heti ”luottopakkina”.
Osan jännityksestä toi, että yksi koulutettavista oli oma
poikani Sami, joka kasvoi ulos leikittäjien ja uimavalvojien
ryhmästä ja astui kohti uusia haasteita. Tänä vuonna käytin hiukan kotiolojenkin kustannuksella aikaa siihen, että
olin tarvittaessa paikoittajien apuna joko ruuhkaa purkamassa tai neuvoja antamassa.
Kaiken kaikkiaan tänä vuonna oli ilo nähdä, kuinka
ryhmä kasvoi yhteen ja he tekivät koko ajan tasavertaisina töitä hyvällä hengellä ja toisiaan tukien. Tätä kirjoittaessa koulujen alku on reilun viikon päässä ja kesäisäntien töistä viikko jäljellä. Kaihoisin mielin on päästettävä
heidät , olisin pitänyt pitempäänkin, parasta A-ryhmää!
Kiitos Miia, Joonas, Nil ja Sami.
Nyt kun kaksi kautta on kulunut tällä systeemillä alan
uskoa konseptiin. Aluksi kun minulle sitä esitettiin, en ollut
ihan varma toimiiko se, mutta lupasin silti itse tehdä kaikkeni, että se onnistuisi.
Kolmas kausi, en tiedä tuleeko ja kenen toimesta, mutta koulutuksen merkitystä ja työn ohjausta ei saa unohtaa,
siinä onnistumisen tae.
Koskisen Ykä
SFC 32233

Kunkku-Uutiset – joulukuu 2020

Visulahden leirintäalue Mikkeli.

Mosse ja Sopu-teltta Urpola Mikkeli.

Urpolan leirintäalueen portilla Mikkeli.
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Kunkun vuosi
Treffit
Koronatilanteen vuoksi on trefﬁohjelmamme vielä rakentumassa.
Treffejä järjestetään tilanteen selkiydyttyä ja niistä tiedotetaan sivuillamme.
SEURAA KOTISIVUJAMME!

www.sfcsatakunta/kalenteri
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Hiihtoloma

Wappu

Juhannus

Lapsille

Nuorille

Aikuisille

Pyöräilyä

Pelejä

Kavereita

Pitkiäpöytiä

Kaikenlaista

Musiikkia

Kunkun vuosi

info

Kausihinnasto

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

KUNINKAANLÄHTEEN TALVIKAUSI 1.1. -2.5. JA 6.9.-31.12.2021
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.
KUNINKAANLÄHTEEN KESÄKAUSI 3.5.-5.9.2021
Vuorokausi: SFC . . . . . . . . . . . .
Vuorokausi ei jäsenet: . . . . . . . .
Kesäpaikka . . . . . . . . . . . . . . . .
Kahden kuukauden paikka . . . .
Yhden kuukauden paikka . . . . .
Vuorokausiseisonta: . . . . . . . . .

25 € +3 € sähkö/vrk
35 € +3 € sähkö/vrk
390 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
300 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
290 € + sähkö 0,30 €/kWh, ei isäntävelvoitetta
4 €/vrk

Alueen saunat ja allasalue vesiliukumäkineen on käytettävissänne klo 10-20
päivittäin ja sisältyvät vrk-maksuun, kuten muutkin aluepalvelut. Kausipaikkojen
hintoihin sisältyvät tuona aikana järjestettävät trefﬁt, joille ilmoittaudutaan erikseen
toimistolla.
Kaikki em. maksut sisältävät 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.
Kunkku Areena, erilaisten palloilulajien harrastamiseen tarkoitettu foorumi
sekä sen viereiset kuntoilulaitteet käytössä ja sisältyvät vrk-hintaan.

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

Kunkku-Uutiset – joulukuu 2020

Kuninkaanlähde on Sf-Caravan
Satakunta ry:n ylläpitämä alue, joka
tunnetaan erityisesti lapsiperheiden
suosimana, elämää täynnä olevana
paikkana, mutta meillä viihtyvät silti
kaikenikäiset ihmiset.
Kesäisin on ohjelmaa koko perheelle,
tansseja, diskoja, musiikkia, laadukas
lasten leikkikenttä, lasten ja nuorten
pelihuone, tramppis, monitoimipeliareena, kuntolaitteita, skeittiramppi, minigolf,
pingis, tennis, frisbee, maastopyöräily,
telttailupaikkoja yms. Alueella on myös
kioski ja kahvio, ilmastoitu grilli, laavu ja
kota, suoramyyntiä, välinevuokrausta,
kaasumyynti.
Vrk-hintaan kuuluvat uimalan ja saunojen käyttö, kesätanssit, grillin, laavun ja
kodan käyttö puineen, päivän lehtien
lukumutteri sekä osa harrasteista.
Järjestettävät treffit eivät kuulu vrkhintaan, ilmoittaudu niihin toimistolla.
Kausipaikkalaisten isäntävelvoite:
Jokaisesta autosta/vaunusta velvoite
2 vrk ja kaksi henkilöä, tai yksi henkilö
4 vrk katsomallaan ajalla, ei erillistä
korvausta. 1 kk:n paikka, ei velvoitetta.
Tilaussauna ja takkatupa 20€/50 min.
Pyykkikone ja kuivausrumpu 5€/koneellinen, maksu varattaessa.
Uimaliput vieraille aikuisille 5€,
7-16-vuotiaille 3€, alle 7-vuotiaat aikuisten mukana ilmaiseksi. Allasalueella ei
ole uinninvalvojaa.
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Vuoden 2021
toimihenkilöt

Janne

Sami

Altti

Tarja

Inkeri

Mika

Kirsi

Olli

Yrjö

Hilkka

HALLITUS
Puh.joht. Janne Yli-Kauppila, Seinäjoki, janne.yli-kauppila@nic.fi, 99473, 050 549 9966
Varapuh.joht. Sami Siltanen, Huittinen, sami.siltanen@dnainternet.net, 148056, 050 345 1329
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 Inkeri Harju, Forssa, harju.inkeri@gmail.com, 144139-2, 050 433 4362
Hallituksen jäsen Mika Harju, Kankaanpää, harju.logistics@gmail.com, 129813-1, 050 512 4992
Hallituksen jäsen Kirsi Perkiömäki, Rauma, kirsi.perkiomaki@hotmail.com, 148310, 040 845 3736
Hallituksen jäsen Olli Jorva, Yläne, olli.jorva@gmail.com, 97446, 040 735 6813
Hallituksen jäsen Yrjö Koskinen, Hattula, yrjo.koskinen@outlook.com, 32233, 050 557 8446
Sihteeri/jäsenkirjuri Hilkka Tommila, Pori, hilkka.tommila@gmail.com, 23795-1, 040 535 9485
Rahastonhoitaja Tuula Pihlajaniemi, Ulvila, tuula.pihlajaniemi.mail@gmail.com, 53032, 040 721 1225
Turva-asiamies Mika Harju, Kankaanpää, harju.logistics@gmail.com, 129813-1, 050 512 4992
Kuninkaanlähteen alueen vetäjät Antti Salminen, Huittinen, antsao51@gmail.com, 74138, 044 098 8449
Raija Salminen, Huittinen, raija.asalminen@gmail.com, 74138-1, 044 356 5855
Nuorisoyhdyshenkilö Kirsi Perkiömäki, Rauma, kirsi.perkiomaki@hotmail.com, 148310, 040 845 3736
Treffien 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!
Tykkää meistä!

Y-tunnus 1091043-8

Kiitos!
SF-Caravan Satakunta ry kiittää vaihtuvan hallituksen jäseniä arvokkaasta hallitustyöstä sekä
toimista Kunkun hyväksi ja toivottaa tekijöille aurinkoisia talvi- ja kesäpäiviä alueella, jota olette
itse olleet osaltanne luomassa.
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Jouko

Tilla

Aulis

Pekka

Heikki
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Tervehdys Kaikille

J

oulu taas oveen pian kolkuttaa... Jokainen varmaan toivoo tänä vuonna joulupukilta paljon terveyttä ja helpotusta koronatilanteeseen. Jos ensi vuonna päästäisiin taas
normaalimpaan elämään ja saataisiin nauttia kunnolla läheisistämme ja ystävistämme yhdessäolon merkeissä.
Hallituksen kokoonpanossa tapahtuu myös suuri vaihdos,
kaikki erovuorossa olijat eivät olleet enää käytettävissä, joten
uusia ideoita ja tekemisiä varmaan syntyy eri näkökulmista
uusilta jäseniltä.
Entäs me hallituksen jättävät? Tässä muutamia poimintoja
jokaisesta, todellakin muutamia, eihän lehti varmaan riittäisi,
jos kaikki kertoisin.
Jokke: Puheenjohtajamme aikana, kun Kunkulle ollaan saatu
paljon uutta näkyvää, esim. Kunkuntupa ja Kunkkuareena.
Hän on hienosti hoitanut lupa/ELY-asiat kuntoon, jonka ansiosta raha-asiamme on pysynyt hyvällä mallilla. Eurooppaan
myös vienyt paljon mainosta alueestamme.
Aulis: Vuosien ja vuosien todellinen työmyyrä! Hallituksessa
jämptit asianmukaiset mietinnät päätöksistä ja kirvesmiespuolella jatkuvaa pitkäjänteistä uurastusta ilman, että jokaisesta hommasta täytyisi ”tehdä numeroa”.
Heikki: Lehti olisi aika tyhjä mainoksista ilman Heikin valtavaa panostusta myyntityöhön. Monien vuosien verraton Joulupukki! Heikin traktori on myös ollut aina suurena apuna
Kunkulla pyydettäessä ja eihän Heikin seurassa vakavaa ja
tylsää hetkeä ole ollut.
Pekka: En vuosien varrella montaa kertaa ole Pekkaa nähnyt
vain oleskelevan Kunkulla. Aina saanut apua pyydettäessä,
vaikkapa tavaran hakuihin. Turvallisuusasiat pitänyt kunnossa alueella. Ja jollei muuta ole ollut projektina, niin harava on
ollut ahkerasti heti kädessä ja roskat pysyneet pois silmistä.
Kunkku-Uutiset – joulukuu 2020

Ja minä: Pyritty Jannen kanssa pitämään omalla vetovastuuaikanamme alue kunnossa ja mielessä aina ”Kunkun parhaaksi”. Kyllä siinä aikalailla kaikki vapaa-aika työn jälkeen
meni, välillä ”vähän” enemmänkin. Hienoa aikaa, paljon uusia ystäviä saatu ja ikimuistoisia hetkiä koettu.
Haluan antaa kaikille uusille hallituksen jäsenille ja tietenkin
puheenjohtajalle suuret tsempit ja kunnioitukset tekemisille, päätöksille ja uurastuksille!
Pitäkää Kunkku Kunkkuna ja olkaa ylpeitä alueestamme ja yhdistyksestämme!
Tilla Rosenberg
SFC Satakunnan hallituksen jäsen
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Uusia hallituslaisia. Kuka, mitä, mistä ja motto!
Erikoinen syyskokous pidettiin lokakuun puolivälissä Kunkun tanssisalissa, eikä tunnelmaa puuttunut. Lämpimästi
pukeutunut kokousjäsenistö teki päätökset rivakasti ja asiantuntemuksella. Saimme uuden puheenjohtajan sekä
viisi uutta jäsentä hallitukseen. Alla ajatuksia ja tietoja johtoryhmämme tuoreista henkilöistä sekä taustoistaan.

Janne Yli-Kauppila
Olen 52-vuotias asianajaja, varatuomari, naimisissa Riikan
kanssa, lapsia 3, Juho 24 vuotta, Jaakko
20 vuotta ja Aliisa 17
vuotta, Turussa syntynyt ja asunut, ja Seinäjoella viimeiset 24
vuotta, Kunkulla vuodesta 2010 vuoteen 2017 saakka kausipaikalla ja karavaanattu vuodesta 2002
Motto: Hyvällä sykkeellä.

Inkeri Harju
Olen 40-vuotias, naimisissa Pasin kanssa, lapsia 4, Akseli
18 vuotta, Eemeli ja
Jaakko 15 vuotta ja
Vilhelmiina 9 vuotta.
Forssassa asutaan,
karavaanattu kahdeksan vuotta, Kunkulla kausipaikalla oltu seitsemän vuotta, työskennelty Kunkun hyväksi aluetoimikunnassa sekä ohjelmatoimikunnassa.
Motto: Yhdessä ollaan enemmän.

Kirsi Perkiömäki
Olen 40-vuotias, naimisissa Arin kanssa
ja perheeseen kuuluu kolme lasta, Wilma 15 vuotta, Weeti
13 vuotta, Oliwer 7
vuotta sekä chihukoiramme Wili 2
vuotta, myyntijohtajana LähiTapiolassa, vaunu kausipaikalla, Kunkulla tottakai,
karavaanarielämää vuodesta 2004.
Motto: Jos teet jotakin, niin tee se kunnolla.
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Mika Harju
Olen 49-vuotias logistiikkainsinööri, naimisissa Heinin kanssa ja
lapset Kasper 15 vuotta, Verner 12 vuotta,
Hilla 9 vuotta sekä pari
koira, kuljetusalan yrittäjä, karavaanariuteen
mukaan 2009, jolloin
ensimmäinen vaunu rantautui Kuninkaanlähteelle.
Motto: Arvosta, kuuntele, kehitä ja luo, niillä matkataan yhdessä kohti tulevaisuutta.

Yrjö Koskinen
Olen 64-vuotias eläkeläinen Kanta-Hämeestä Hattulasta,
perheeseen kuuluvat
vaimo Päivi sekä tytär ja poika, vaunuiltu
tällä kokoonpanolla
10 vuotta.
Motto: Meidän kaikkien tulisi muistaa, että mitä paremman muiston suomme alueen vierailijoille, sen paremmin yhdistyksemme pärjää.

Olli Jorva
Olen 76-vuotias eläkeläinen Mikkelistä,
nykyisin yläneläinen
Varsinais-Suomesta, vaunu on minun
juttuni, ollut jo 20
vuotta, naimisissa
Lean kanssa, lapset
(3) omillaan ja lastenlapset hääräävät aika ajoin täällä mummolassa.
Motto: Minä yritän.

Ympyröitä ja uusia ympyröitä

J

uhannus 2009 on ohi, liikenne rauhallista, ja takana hytisevän kylmä ja tuulinen juhannus perheen kanssa Taalintehtaan ulkosaaristossa. Perheen paluumatka kohti Seinäjokea rauhallisen liikenteen seassa ja auton lämmityslaite
punaisella. Sentään mökki perässä ja kesäloma vielä edessä. Satakuntaan saavuttaessa ilmakin lämpenee ja lomaﬁilis
sen kun yltyy. Kankaanpään kohdalla silmiin osuus tienvarsikyltti Kuninkaanlähde – ”mitäs jos mentäisiin käymään siellä,
tämähän on se paikka, mitä serkku joskus kehui?” Lapsien
mielipide tuli sekuntien sadasosissa riemunkiljahduksina –
”mitähän siellä mahtaa odottaa?” Vilkku oikealle ja opasteita
tarkkaan seuraillen kohti SF-Caravan Satakunnan sydäntä,
Kuninkaanlähteen caravanaluetta.
Tästä hetkestä alkoi yksi tarina ja muodostumaan perheemme osalta ympyrä, joka on sen jälkeen vuosien varrella
välillä alkanut sulkeutua, kunnes se taas on avautunut uudelleen. Muutama viikko sitten yhdistyksen syyskokouksessa
sama ympyrä avautui jälleen, ja tällä kertaa ääriään myöden,
kun tulin valituksi yhdistyksen puheenjohtajaksi toimikaudelle
2021–2022. Kiitos vielä kerran kaikille tukijoille. Otan tehtävän vastaan mielelläni ja voisi sanoa niinkin, että tunne on
samanlainen kuin sinä juhannuksen jälkeisenä maanantaina
vuonna 2009 alueelle saapuessamme, odottava, innostunut
ja tervetullut. Tästä se alkaa, lomaﬁiliksillä kohti puheenjohtajuutta!
Yhdistyksen hallituksessa puheenjohtajan lisäksi vaihtui
neljä muuta hallituksen jäsentä. Suuri kiitos puheenjohtaja
Joukolle ja nyt tehtävänsä jättäville pitkäaikaisille hallituksen
jäsenille Tillalle, Heikille, Aulikselle ja Pekalle. Yhdistyksen
hyväksi on tehty pitkäjänteistä työtä ja uudella hallituksella
on hyvät lähtökohdat jatkaa tästä. Tervetuloa mukaan ja uusiin ympyröihin myös tuoreet hallituksen jäsenet Inkeri, Kirsi,
Olli, Mika ja Yrjö!
Kuninkaanlähteen alueella on takanaan varsinainen raKunkku-Uutiset – joulukuu 2020

kennusbuumi. Aluetta on viime vuosina uudistettu ja parannettu ja sen viihtyisyys on parantunut huomattavasti. Investoinnit on tehty alueen kaikkia käyttäjiä ajatellen ja niiden
myötä alue on tullut entistä monikäyttöisemmäksi. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että panostamme jatkossa edelleen voimakkaasti alueen kehittämiseen lisäten sen monikäyttöisyyttä. Kenties seuraavassakin rakennusprojektissa ympyrä
näyttäytyy jollain tavalla.
Viime vuosien trendi on ollut myös yhdistyksen talkooväen vähentyminen ja sen korvaaminen kausityöntekijöillä.
Tämä on kehityssuunta, mistä on tähän saakka vasta vähän
kokemuksia, pääasiassa kuitenkin myönteisiä. Isäntätehtävien osittainen siirtäminen kesätyöntekijöille vaikuttaa kuitenkin myös alueen identiteettiin ja sen muodostamisessa hallituksella riittää jatkossa työsarkaa. Vanhaa ja hyvää ei saada
enää takaisin, mutta tilalle saadaan erilaisia eri tavalla mieleenpainuvia tuntemuksia ja mielenkiintoisia kokemuksia.
Kuinkas se nyt menikään, jotain uutta, jotain vanhaa, jotain
lainattua ja jotain sinistä.
Ensi vuosi on yhdistykselle myös juhlavuosi sen täyttäessä pyöreät 50 vuotta. Siihen ikään mahtuu paljon elämää
ja kokemuksia, jotka on koottu pian ilmestyvään juhlajulkaisuun. Hallitus tulee heti ensi vuoden alussa lyömään lukkoon 50-vuotisjuhlien samoin kuin kaikkien muidenkin ensi vuoden tapahtumien ajankohdan. Aika on tietyllä tavalla
haasteellinen minkä tahansa tapahtuman järjestämiseen,
mutta uskottava on siihen, että myös juhliminen onnistuu
turvallisesti. Toivottavasti ensi kesänä saamme kaikki jo todeta, että ainoa hyvä puoli koronassa oli se, että se poistui
keskuudestamme.
Siis kohti uusia ympyröitä!
Janne Yli-Kauppila
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MKIRJONTA

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

AVOINNA 10-18, LA 10-16

* 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

Palaute
Kunkku-uutiset on SF-Caravan Satakunta ry:n jäsen- ja
tiedotuslehti, johon voit lähettää palautetta tai ottaa yhteyttä seuraavasti: olli.jorva@gmail.com, 040 735 6813
tai www.sfcsatakunta.ﬁ/palaute
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Tule tekemään
edulliset kaupat
Tehtaanmyymälästä.
Tehtaanmyymälä Teollisuustie 4, Jämijärvi,
p. 020 758 0403, avoinna ma–pe 10–17

Kahvila-

Huoltamo

Venesjärventie 3, Kankaanpää Ark. 7–21, la 8–20, su 9–20

SF-CARAVAN SATAKUNTA

JA MATKA JATKUU

Kyllä se siitä
Kunkku-Ukko ei havahtunut tulevaan juhlavuoteen, sen sijaan hän
kirjoittaa siitä havainnoiden tulevaa
ja valaa uskoa Äijäaseman väkeen,
”Kyllä se siitä”, kuten eräs presidenteistämme tapasi sanoa.
Käynnistyvä juhlavuosi on mahdollisuus, se on ”Laifﬁi”, kuten toinen tuntemamme suurmies tapasi
ilmaista olotilansa ja elämänsä asemointia, kulloinkin vallitsevassa tilanteessa.
Lehti, jota lukija pitää juuri nyt käsissään, kertoo teksteissään juhlavuoden ennakoinnista, on ilmapallo-teemoin koristeltuja juttuja tekijänaisista ja -miehistä, vanhoja kuvia
vilisee ja jopa herra pääkirjoittaja on
nostalgisella tuulella. Hyvä niin, juhlat ovat siis aluillaan.

Äijäaseman väki ei koostu pelkästään äijistä, Aseman penkkejä koristavat myös tekijänaisemme, mitä tästä hommasta tulisikaan ilman heitä,
ei mitään. Ukon Akka kertoi vankkumattoman mielipiteensä tästäkin seikasta, toteaa kaiken hyvän syntyvän
yhdessä tekemisestä, eikä KunkkuUkolla ole siihen vastaan laittamista.
Tuskin Äijäaseman väelläkään, luulisin, sillä yhdessä touhuamalla juhlavuotemme rakentuu sellaiseksi, jota
Kuninkaanlähteen perinteet arvostavat. Taas hyvä niin.
Kunkku-Ukko on kova poika katselemaan tulevaisuuteen. Hyvä sinne on katsella, menneeseen nojaten
on hyvää havaittavissa, mutta… Niin
juhlavuotemme, kuin sen jälkeiset
vuodetkaan, eivät anna mitään ilmai-

seksi, työtä ja Äijäasemalle tekijöitä
ne haikailevat.
Äijäaseman puupenkeiltä on ennenkin noustu seisomaan, niin nytkin. Uudet tehtävät kutsuvat tekemään ja uusi puheenjohtajamme
tarttuu lippuun, myös hallituspaikkojen kierto on vääjäämätön, kukin
vuorollaan huilaamaan ja uusia ajatuksia kehiin. Tekemistä riittää kyllä.
Notta, jouluja ja uusia vuosia sekä
työntäyteistä juhlavuotta 2021.

Kunkku-Ukko,
Akkansa ja
Äijäaseman väki
sanovat, että
Kyllä se siitä.

Täyden palvelun huoltamo
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Neste Kankaanpää

takuuhuollot:

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

Kunkku-Uutiset – joulukuu 2020
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Hamsterikestävät la hinnat
ajemmank
vertailun! in

Tehokkuudestaan tunnettua
jätehuoltoa Kankaanpäässä

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

• Omakotitalojen ja kiinteistöjen
jätehuolto
• Jätesäiliöt, vaihtolava, jätekontit,
molokkien tyhjennykset
• Viemärikaivojen tyhjennykset
• Viemärien avaukset ja huuhtelut
painehuuhteluautolla
• Nosturi- ja kurottajapalvelu
• Kuivaimuri
• Jäteastioiden myynti

Kankaanpään
Jätehuolto Jussila Oy

Jussi Hautaniemi Oy
Venesjärventie 3 Kankaanpää
www.rckankaanpaa.ﬁ ma-pe 8-17, la 9-13
puh. 02 569 066 040 553 1622

02 572 1791
0400 596 178
0500 788 867

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

MYYNTI

JÄMIKESKUS
+358 40 573 6120

www.jamikeskus.fi
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myynti@jamikeskus.fi

www.lvi-halli.net
karla.ﬁ

Kurvaa Karlaan!

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

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

www.satamotors.com

VUOKRAA
Polaris-mönkijä alk.

155,00 € / vrk
Kunkku-Uutiset – joulukuu 2020

Tehtaanmyymälämme palvelee

ma-pe klo 9-17
Jämintie 4 A 3, 38800 Jämijärvi

Tervetuloa!
puh. 010 3263 400

www.rahtipalvi.fi
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