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Yhteisöllistä

M

ennyt kesä oli lämmin ja se
näkyi asiakasmäärissämme, hyvä niin, ja se toi esiin
myös uusia yhteisöllisyyden muotoja
ja niitä puntaroin tässä kirjoituksessani.
Yhteisöllisyys tarkoittaa sitä uutta, joka syntyy sujuvasta yhdessä
tekemisestä ja toiminnasta, siis vuorovaikutuksesta.
Yhteisöllisyyteen ei voi olla törmäämättä Kunkulla, se tuuppaa aistimiin jo ajettaessa portista sisään
ja näkyy selkeästi vaikkapa Karavanaukiolla kirjautuessa sisään alueelle. Jopa niin, että uuden karavaanarin puntaroidessa SF Caravan ry:n
jäsenyyttä ja sen etuja, neuvoja jäseneduista rupeaa tippumaan ympärillä olevilta kunkkulaisilta.
Yhteisöllisyys tulee esiin vahvasti myös jonkun ongelman ilmaantuessa.
Ei aikaakaan, kun ratkaisua pulmaan etsitään isomman porukan
kesken, eikä neuvoista tunnu olevan pulaa. Ryhmähenki vahvistaa
ja vahvistuu, tiivistyykin ja saa yhteisöön kuuluvat toimimaan.
Talkootyö on vanha käsite, harmi
vaan, että se ei taida enää olla kovin muodikasta. Mutta kas kummaa,
silti kun alueella kuulutetaan apuväkeä tarvittavan vaikkapa polttopuiden pilkkomisessa, jo tovin kuluttua
väkeä on rukkaset takataskussa jonottamassa pilkkomakoneelle. Eikö
se ole sujuvaa yhdessä tekemistä.
Lapset toimivat tietämättään yhteisössä malliesimerkkeinä.
He löytävät kavereita helposti ja
muutaman sanan vaihdettuaan ovat
jo täydessä touhussa leikkikentällä
tai vaikkapa Kunkku Areenalla, siis
rakentamassa yhteisöään.

Lapsiperheiden osuus SFC Kuninkaanlähteen vieraista onkin suuri ja
jos tarkasteltaisiin perheitä tarkemmin,
huomattaisiin monien vanhemmista
olevan karavaaniperheiden lapsia. Karavaanitoiminnasta on siis tullut ikään
kuin turvaverkko, ”varamummoja-pappoja” riittää alueella.
Yhteisöllisyyden kantavia teemoja
ovat mm. osallistuminen, sitoutuminen
ja motivaatio.
Isäntätoiminta alueella on tätä parhaimmillaan, yhteisön huolto- ja palvelutehtäviä tehdään jäsenten omin voimin.
Siitä työstä saa täytettä päiväänsä ja hyvää mieltä sekä tuntee kuuluvansa porukkaan, olevansa sen arvostettu jäsen.
Juuri siksi on ”Hienoa olla kultapossukerhon jäsen”.

Toivotan lukijoillemme hyvää joulua
ja onnekasta uutta vuotta 2022.
Olli Jorva
Päätoimittaja

Puheenjohtajalta

Ensimmäinen vuosi

V

uosi lähenee loppuaan, pakkaset saapuvat Kuninkaanlähteelle ja samalla monen karavaanarin aktiivikausi hiljenee. Ilahduttavan paljon Kunkulla on kuitenkin vielä kausipaikkalaisia ottamassa talven vastaan.
Tätä palstaa kirjoittaessa lähenee vuoden harmain päivä.
Melko tarkalleen vuosi sitten uusi hallitus kokoontui ensi kertaa Kunkulla ja toimintavuosi 2021 käynnistettiin. Silloin uusia
tai lähes uusia jäseniä hallituksessa oli puolet ja samanlainen
tilanne on myös tänä vuonna. Yhdistyksen syyskokouksessa
hallituspaikkansa jättivät Sami, Tarja ja Altti. Ykä sen sijaan
vuoden hallitustaipaleen jälkeen jatkaa vielä hallituksessa
ja uusina henkilöinä hallitukseen saimme Ykän lisäksi Jukka Latvalan, Antti Takalan ja Olli Puusan, tervetuloa kaikille.
Tässä yhteydessä haluan lausua vielä erityiskiitokset Hilkka
Tommilalle, yhdistyksen monivuotiselle sihteerille, joka myös
jättää paikkansa tämän vuoden lopussa.
Syyskokouksen osallistujat tekivät minuun suuren vaikutuksen aktiivisuudellaan. Kokouksessa neljää avoinna olevaa
hallituspaikkaa tavoitteli kaikkiaan kuusi kandidaattia, mikä on erinomaisen hieno asia. Upeaa oli myös yhdistyksen
toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja niistä käyty
asiallinen ja runsas keskustelu jäsenistön kesken. Toimintasuunnitelma poikkesi rakenteeltaan aikaisemmista vuosista
ja tänä vuonna sisällytimme siihen hallituksen kaavailemat
kaikki merkittävät uudistukset ja osin myös korjaukset Kuninkaanlähteellä. Osa uudistuksesta on välttämättömiä ja osa
sellaisia, mihin suuntaan haluamme Kuninkaanlähdettä kehittää edelleen. Ensi vuosi näyttää, mihin saakka pääsemme
uudistuksissa, kaikkea vuoden aikana emme kuitenkaan varmasti kykene tekemään. Yhdistyksen toimintasuunnitelma on
jäsenistölle se kaikkein tärkein kanava vaikuttaa ja ilolla otimme kokouksessa vastaan ne useat kymmenet puheenvuorot
ja kommentit toimintasuunnitelmasta. Kokouksen perusteella
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voin ylpeänä todeta, että SF-Caravan Satakunta ry on toimelias ja virkeä, SF-Caravan ry:n seitsemänneksi suurin jäsenyhdistys, missä jäsenistöllä on aito halu rakentaa yhdistyksestä sen jäsenistön näköinen.
Olen suoraan sanoen odottanut sitä hetkeä, kun missään kirjoituksissa tai puheissa ei olisi enää tarpeen muistuttaa koronasta. Vielä se hetki ei ole käsillä eikä varmaan kukaan osaa
sanoa, koska voisimme sen kokonaan siirtää sivuun. Niin tai
näin, korona oli kesän suhteen meille kuitenkin lempeä. Saimme koko kiivaan kesäkauden, joka taisi tänä vuonna muuten
olla historiamme vilkkain, nauttia Kuninkaanlähteestä melko
lailla vailla huolta ja murhetta koronasta. Elokuun saapuessa juuri ennen 50-vuotisjuhlaamme todellisuus kuitenkin iski
ja todella lujaa. Viikkoa ennen juhlaa Satakunnassa annettiin uudet koronamääräykset ja -suositukset, jotka vaikuttivat
tietenkin myös juhliimme. Tästä huolimatta saimme kuitenkin
viettää hienot ja arvokkaat juhlat, joskin osallistujamäärä jäi
hieman pienemmäksi kuin odotimme.
Kuluneesta vuodesta riittäisi tarinoitavaa hyvinkin pitkään,
sen verran antoisa ja virikkeellinen vuosi on ollut. Samalla
on syntynyt hyvä kokonaiskuva siitä, mihin suuntaan yhdistystämme jatkossa luotsataan.
Moni asia on muuttunut ja tulee
edelleen muuttumaan toiminnassamme. Uudella hallituksella on siis edessään hyvin mielenkiintoinen, monivivahteinen
ja haasteellinen toimintavuosi
– onnea ja menestystä meille!
Janne Yli-Kauppila
Puheenjohtaja
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Terveisiä alueelta

Tervehdys karavaanarit

T

änäkään keväänä ei voitu järjestää yhteisiä siivoustalkoita
koronan takia. Kuitenkin alueelta löytyi pieni porukka, joka ahkerasti
siivoosi aluetta ja sekä pesi allasaluetta ja uima-allasta. Uimalan saunat ja
uima-allas saatiin otettua käyttöön toukokuun puolessa välissä. Aurinkoisen
lämpimän kesän takia allasalueella riitti vilskettä ja vipinää. Kuivan kesän takia nurmikkoalueella oli sadetus iltaisin,
jonka ansiosta nurmikko pysyi tuuheana ja vihreänä koko kesän.
Allasalueen reuna-alueita on siistitty
sekä istutettu tuijia. Alueen reuna-aitoja
on purettu ja tehty uutta tilalle ja osittain maalattu. Alueen valaistusta lisättiin sisääntuloalueelle sekä asentamalla lamppu kakkostasanteen tolppaan
valaisemaan kulkuväylää yläkertaan.
Leikkikenttäaluetta korjailtiin turvamääräysten mukaisesti.
Uimaveden laadun takaamiseksi on
vaihdettu hiekkasuodattimeen uudet
hiekat ja sihdit sekä asennettu lisäksi
lipeäpumppu pH:n pysymiseen raja-arvoissa.
Onnistuneen kesän ja hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi paikoituk-

sesta huolehti viisi nuorta samoin leikityksen ja allasalueen valvonnasta
vastasi viisi nuorta. Allasalueen huoltopalvelut sekä tilojen siivouspalvelut ostettiin yritykseltä T&T Kotiapu Toni Tolonen. Syystalkoot järjestettiin perinteisesti siivouksineen ja alueen talvikuntoon saattamiseksi.
Pari vuotta sitten oli ajatuksena, miten saataisiin kehitettyä ja uudistettua
sekä parannettua Kunkun toimintaa.
Varmasti on tässä osittain onnistuttukin, mutta paljon on työsarkaa vielä tehtävänä. Suurin panostus on ollut meiltä uimalan sekä käyttövesijärjestelmien
parantamiseen ja huoltoon liittyvät korjaustoimenpiteet.
Itselleni rakas asia on ammattinikin
puolesta siivous, hyvät siivousvälineet
ja yhtenäiset puhdistusaineet, sekä ohjeistukset siivoukseen ja turvallisuuden
takaamiseksi käyttöturvallisuustiedotteet useille tilojen siivouksesta huolehtiville.
Ongelma on ollut talkootyötä tekevien henkilöiden väheneminen, mutta
ilonpilkkuna on tullut myös muutamien
uusien perheiden mukaantulo toimintaan.

Kaksi vuotta alueenvetäjinä ja muuten 25 vuotta Kunkun toiminnassa mukana olleina kiitämme Teitä kaikkia, jotka omalla panoksellanne olette auttaneet ja tukeneet meitä toiminnassamme. Paljon on ollut vuosien mittaan yhteisiä mukavia hetkiä ja yhteistyötä on
tehty eri ihmisten kanssa yhdistyksen
parhaaksi.
Kiitollisin mielin toivotamme Teille
kaikille kunkkulaisille mukavia, nautinnollisia asumishetkiä. Samoin tervetuloa uudet karavaanarit tutustumaan
siistiin, toimivaan alueeseen ja monipuolisiin
harrastusmahdollisuuksiin
Kunkulla.

KIITOS!
Raija ja Antti

SF-CARAVAN SATAKUNTA RY:n KOKOUSKUTSU
KEVÄTKOKOUS
Lauantaina 16.4.2022 klo 13 alkaen
Kuninkaanlähteen Caravanaluelle, Kuninkaanlähteentie 393, Kankaanpää
Asiat: Toimintakertomus vuodelta 2021, Tilintarkastajien lausunto, Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2021,
Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, Muut kokoukselle esitetyt asia
Kankaanpäässä 6. marraskuuta 2021

Tervetuloa!
SF-Caravan Satakunta ry:n hallitus
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KOLUMNI

Mitä puheenjohtajuuden jälkeen?

V

uosi on kulunut siitä, kun luovuin 8 vuoden jälkeen yhdistyksemme puheenjohtajan tehtävästä. Kuluneen
vuoden aikana olemme tulleet ensimmäistä kertaa isovanhemmiksi ja tästä ”tittelistä” olemme äärimmäisen ylpeitä ja
onnellisia. Trio Rautaiset -iloa ikäihmisille -kolmen miehen hyväntekeväisyysbändimme on jälleen päässyt sisätiloihin soittamaan ja laulamaan vanhuksille ulkokeikkojen sijaan koronarajoitusten väljennyttyä ja iloksemme toimintaamme on arvostettu kiitollisen kuulijakuntamme lisäksi myös julkisesti apurahoin,
joilla on tuettu bändimme vapaaehtoistoimintaa. Harrastustoiminnan lisäksi olemme remontoineet kotiamme ja edelleen varustelleet Reissulia, asuntoautoamme, erilaisia leirintäkohteita
silmällä pitäen. Reissuli on nyt joka hetki lähtövalmiina, aina
kun työt vain antavat myöden ja kyllähän me sitten olemmekin lähteneet matkaan melko ripeästi ilman aikataulupaineita.
Matkoillamme olemme tavanneet karavaanareita, joiden
kanssa on tullut myös puheeksi yhdistysaktiivisuus ja siitä luopuminen. Mikä saa karavaanarin jatkamaan yhdistyksen toiminnassa vielä senkin jälkeen, kun mielestään itse on jo päätöksen luopumisesta tehnyt ja toisaalta miksi jotkut luopuvat
koko karavaaniharrastuksesta sen jälkeen, kun eivät enää toimi aktiivisesti yhdistyksessä? En malta olla palaamatta yhdistyksemme 50-vuotis pääjuhlaan ja miettiä meitä kolmea yhdistyksemme ex-puheenjohtajaa: minä istuin rivijäsenenä juhlateltan takaosassa ja minua edeltänyt puheenjohtaja ei edes
saapunut paikalle. Pitkäaikaisin puheenjohtaja, yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja, totesi pitkässä puheessaan, että hän
jäi aikoinaan yhdistyksen hallitukseen vielä vuodeksi tai pariksi
”saatto- tai vierihoitoon”, niin hän itse asian ilmaisi. Leikkimielisestikin ehkä, mutta jäin silti miettimään ja mietin edelleenkin,
mitä lisäarvoa ja tuoko se lisäarvoa, että jo lopettamispäätöksen tehnyt puheenjohtaja jää edelleen hallitukseen; varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi? Mitä silloin uudistuu
ja . . . miksi ei sitten jatkaisi edelleen puheenjohtajanakin? Näitä kysymyksiä olen esittänyt tuntemilleni ex-puheenjohtajille ja
saanut vastaukseksi, että ”kun on pyydetty, niin olen jäänyt
hallitukseen”. Joku mainitsi jäämisestään jälkeen päin, että
päätös jäädä hallitukseen vielä yhdeksi kaudeksi oli aivan turha, kun ei hänellä itsellään ollut enää mitään motivaatiota ja
toinen totesi, että ellei hän olisi lupautunut jäämään hallitukseen, ei uutta puheenjohtajaa yhdistykselle olisi edes saatu.
Kun mietin omaa päätöstäni viime vuonna luopua puheenjohtajuudestani, jota jo olin pitkän tovin ehtinyt miettiäkin, tuli
minulle kuitenkin täytenä yllätyksenä, että kaikki silloin erovuorossa olleet hallitukseni jäsenet eivät myöskään enää asettuneet ehdolle. Olin kyllä tosi ylpeä monivuotisista hallitukseni
Kunkku-Uutiset – joulukuu 2021

jäsenistä, sihteeristä puhumattakaan. Jokainen oli roolinsa löytänyt ja olimme tottuneet toistemme tapaan toimia. Mielestäni
saimme myös yhdessä paljon aikaan yhdistyksemme eteen.
Oma lukunsa on toki ne monet yhdistyksemme jäsenet, jotka
luovuttivat omaa vapaa-aikaansa talkoita tehden yhdistyksen
alueen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Olli Jorva kokosi ja kirjoitti hienon kirjan Kunkkulaisista juhlavuoden tapahtumaan.
Olisi ollut enemmän kuin tervetullutta saada edes joidenkin
muidenkin näiden kirjan ihmisten kuin kunniapuheenjohtajan
ääni kuuluviin myöskin pääjuhlan puhujissa. On hienoa, että
50-vuotisjuhlassa kerrattiin yhdistyksen alkuhistoriaa, mutta
yhdistyksen historiaa on myöskin lähihistoria. Ilman näitä uudistushaluisia ja -kykyisiä yhdistyksemme jäseniä ei alueemme olisi kehittynyt sellaiseksi kuin se tänä päivänä on.
Kiitos yhdistyksen sääntömuutoksen, yhdistyksemme sai
eri puolilta Suomea koostuvan uuden hallituksen ja puheenjohtajan. Varsin lyhyessä ajassa he toivat esiin vahvuutensa
ja järjestivät hienon 50-vuotis juhlaviikonlopun. Näin osaavissa
käsissä jään itse hyvillä mielin yhdistykseemme rivijäseneksi.
Reissuli-matkailumme jatkukoon.
Karavaaniterveisin
Jouko ”Jokke” Lindfors ja vaimonsa Satu
86086
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TEKSTI INKERI HARJU JA KUVAT OLLI JORVA

K

ysyttäessä miltä vuoden karavaanari palkinto tuntui, kertoo pariskunta, että he ovat yllättyneitä ja
ylpeitä saamastaan huomionosoituksesta. Sinikka kertoo, että he pyrkivät
toki jatkossakin toimimaan koko karavaanari yhteisön hyväksi ja tuomaan
Kuninkaanlähdettä tunnetuksi ympäri
Suomea, kuten tähänkin asti.
Miten Nurmien karavaanariura oikein alkoi? Altti kertoo, että vuosi oli
2006 ja kevättalvella he alkoivat Sinikan kanssa tutkia netistä asuntoautotarjontaa ja Saksasta sopiva löytyikin.
Alkovimallisella autolla alettiin käydä
tanssi- ja karavaanaripaikoilla ympäri Suomen. Tietenkin SFC Satakunnan
jäseniksi oli liitytty innokkaina jo ennen
neitsyt matkaa omalla kulkineella.
Mielenpainuvinta muistoa kysyttäessä muistelevat Nurmet F.I.C.C.-Rallya
2014 Porissa, jossa he olivat turkkilaisten karavaanarien isäntinä. Surullisin kokemus matkojen varrelta on, kun eräälle Pohjanmaalaiselle alueelle mentyään
heidät vastaanottanut isäntä menehtyi illalla. Tässä oli paljon sulateltavaa ja kriisiä läpikäytiin yhteisesti alueella.

Muutoksia harrastuksissa
Omalla kohdallamme karavaanaus
on muuttunut siltä osin, kun ostimme
asuntovaunun 2017 Kuninkaanlähteen
vuosipaikalle. Vaunulla oleiltiin saman
verran kuin asuntoautossa. Nyt keväällä luovuttiin vaunusta ja jatketaan asuntoautoilua, mutta kausipaikkailu Kunkulla jatkuu edelleen, kertovat Nurmet.
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Mitä muuta sitten Nurmien vapaaajan viettoon kuuluu? Vuonna 2011
he hankkivat asunnon Turkin Alanyasta ja siellä he viettävät aikaa talvi aikaan mahdollisimman paljon kaamosta paossa. Ja tietenkään ihan auringon
palvomiseksi ei tämäkään mene, vaan
Nurmet ovat mukana myös Suomalaisyhdistyksen toiminnossa. Mottona tälle aktiiviselle parille kuuluukin, että ”Elä
ja nauti tässä ja nyt”.

Neuvoja uusille harrastajille
Kysyttäessä, miten haluaisitte neuvoa
vasta-alkajia tämän huikean caravan harrastuksen parissa, kuuluu vastaus
näin: ”Nauti uuden harrastuksen paris-

sa, kunnioita kanssamatkailijoita, ole
avoin tiedoille joita on saatavana muilta
karavaanareilta. Liity SFC Caravan yhdistykseen.”
Vielä seuraavat terveiset Nurmet
lähettävät lehtemme lukijoille haastattelun päätteeksi: ”Nyt kun korona
näyttää hellittävän, toivotamme hyvää Joulua ja Uutta vuotta ja tulevaa
karavaani kesää. Käykää Kuninkaanlähteellä, saatatte yllättyä kuinka viihtyisä ja toimiva yhdistyksemme oma
alue on.”
Näihin sanoihin on helppo liittyä.
Kaikkea hyvää myös Vuoden karavaanareille, Sinikalle ja Altille ja nähdään Kunkulla!

Vaurastu oman osuuspankkisi menestyksellä
Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit sijoittaa omaan
pankkiisi. Tuotto-osuus on pitkäaikainen ja vakaa sijoitus
oman osuuspankkisi pääomaan.
Tuottotavoite vuodelle 2022 on oiva 3,25 %.
Tutustu op.ﬁ/tuotto-osuus
Sijoittamiseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Myös odotettu
tuotto voi jäädä saamatta. Tuottotavoitteen perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta
tuottokehityksestä. Tuottotavoitteessa ei ole huomioitu veroja tai muita kuluja. Tuotto-osuuden tarjoaa
osuuspankki.

Kunkku-Uutiset – joulukuu 2021
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näistä kriteereistä on jo täyttynyt, nyt
sähköinen varausjärjestelmä täydentää
loputkin.
Vastaajista suurin osa haluaisi varata paikkansa mobiililaitteella verkkovarausjärjestelmän kautta (59.9%), tietokoneella (15.4%) tai majoituskohteessa
paikan päällä (12.2%).
Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä,
että suuri osa liikkuvista matkaajista haluaa varata ja maksaa leirintäpaikan järjestelmän kautta etukäteen tai matkalta,
tien päältä. Myös SFC Kuninkaanlähteen omat kokemukset puhelinpäivystyksen osalta tukevat tätä olettamaa.

Leirintäpaikka verkkovarauksella
TEKSTI JA KUVAT OLLI JORVA

MISTÄ ON KYSYMYS?
- Kysymys on leirintäpaikan varaamisesta etukäteen sähköisesti, vaikkapa
puhelimella. Järjestelmässä varataan
ja maksetaan leirintäpaikka etukäteen
tarvittavine tietoineen.
Suomessa varausjärjestelmän luonut BestCamp kertoo verkkosivuillaan,
että asiakas voi hakea alueita varaussivustolta oman harkintansa mukaan
ja näin varmistaa paikan itselleen. Varauksen tehtyään asiakas saa s-postiinsa vahvistuksen ja kuitin. Varausjärjestelmän luoja käyttää maksujen
välityksessä Stripeä, joka on kansainvälinen korttimaksuja välittävä ja organisoiva yritys.
MITÄ HYÖTYÄ TÄSTÄ ON REISSAAJALLE?
- SFC Kuninkaanlähteelle tulee kesäisin paljon puhelinkyselyjä, koskien paikanvarausta, vieraamme haluavat siis
varmistaa paikan itselleen ennen saapumistaan.
Verkkovarauksella voidaan varmistaa, että tilaa on ja samalla on nähtävissä alueen tarjonta, hinnat, leirintävuorokauden pituus, infra ja fasiliteetit
sekä muut varausehdot.
KETKÄ VOIVAT TARJOTA SÄHKÖISIÄ
VARAUSPALVELUJA?
- Varausjärjestelmä on suunniteltu ammattimaisesti toimiville leirintäalueyrittäjille, jotka tarjoavat karavaanareille
matkailuun liittyviä matkailuajoneuvo-
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ja telttapaikkoja, kerrotaan BestCampsivustolla.
SFC Kuninkaanlähde on kirjannut toimintasuunnitelmaansa vuodelle
2022 mm. matkailuajoneuvopaikkojen
suunnittelun siten, että ne voidaan numeroida ja varata ennakkoon.
Varausjärjestelmä
mahdollistaa
osaltaan alan johtavien toimijoiden yhteistyön leirintämatkailun ja sen asiakaspalvelun hyväksi.
MIKSI TARVITAAN DIGITAALISTA VARAUSJÄRJESTELMÄÄ?
- Tätä kysyttiin tutkimuksessa, jonka tarkoituksena oli selvittää miten liikkuva
matkaaja hakee tietoa leirintä- ja majoitusvaihtoehdoista sekä kriteereistä.
Kyselyyn tuli liki 2500 vastausta, joissa arvostettiin oman aikataulun mukaista matkustamista ja saapua
alueelle omaan tahtiin.
Leirintäalueen
valinnassa arvostettiin mm.
siisteyttä ja viihtyvyyttä (84%), leirintäpaikan varaamisen helppoutta
(52.6%),
sijaintia lähellä vettä
(49.1%), vapautta
saapua vuorokauden ajasta riippumatta (48.7%) sekä
alueen turvallisuutta
(45.4%). SFC Kuninkaanlähteellä iso osa

MITÄ DIGITAALINEN VARAUSJÄRJESTELMÄ EDELLYTTÄÄ SFC KUNINKAANLÄHTEELTÄ?
- Järjestelmän edellyttämät toimet ja
paikkojen suunnittelu on alkuvaiheissaan. Toimintasuunnitelmassa mainitut
tiimit alkavat työskennellä hallituksen
valvonnassa, niin myös projektitiimi,
jonka työsarkaan tämä asia kuuluu.
Minne paikat numeroidaan ja paljonko niitä tulee, on tiimin ja hallituksen
yhteispäätöksen tulos, joka saataneen
kesään mennessä.
SFC Kuninkaanlähteen vastaanoton
organisaatio on vahvassa osassa uutta systeemiä, uusi kassajärjestelmämme myös ja molemmilla lienee hyvät
mahdollisuudet ottaa asia vastaan.
Tarvittavan infran rakentaminen Kunkun maastoon ei ole ylitse pääsemätön, mutta haastava. Mielenkiintoisen
lisämausteen soppaan tuo suunniteltu
terassipaikkojen rakentaminen alueelle
ja miten ne sijoittuvat kokonaisuuteen.
Lähteet:
BestCamp.com, Caravan-lehti.fi
Pekka Virtanen

Doctor Caravan

F

asiliteetin sanotaan tarkoittavan
ominaisuutta, erilaiset palvelut
alueella ovat siis ominaisuuksia. Vastaukset.fi-sivusto kertoo
kuitenkin, että sana ominaisuus tässä
merkityksessä on väärä. Miten niin?
No siten, että jos vaikka hotelli on pyramidin muotoinen, se on sen ominaisuus, mutta tuskin fasiliteetti.
SFC Kuninkaanlähteellä on
fasiliteetteja ja vahvoja sellaisia, toisille ne kelpaavat, toiset eivät niistä perusta tai
hakevat vaihtoehtoja ja jotain vastaavaa.
Vahva fasiliteetti on allasalue kaikkineen. Kunkun helmeä on osattu
markkinoida ja käyttää sen
vahvuuksilla, paikkoja on
pidetty kunnossa ja niitä on
kehitetty. Altaan turkoosi vesi
houkuttaa vastustamattomasti
pulikoijia, kunniapuheenjohtajan
silmäterä, 56 m:nen vesiliukumäki,
on sangen suuri kiusaus lapsille ja tilavat saunat aikuisille. Vihreänä pidetty
nurmikko imee auringonpalvojat vahtimaan jälkikasvuaan ja kesäiltojen ehdoton ohjelmapaikka on allasalue. Niin
se vaan on!
Vaihtoehtojen hakijat haikailevat kirkasvetistä järveä kuivalle mäntykankaalle.
Doctor Caravan tarraa tuohon kirKunkku-Uutiset – joulukuu 2021

kasvetisyyteen ja miettii niiden olemassaoloa enää ylipäätään. Tai sitä, että
jos onkin, onko nurmikko siinä ihan rannassa ja lapset silmän alla. Yhtälöstä

jää vahvasti elämään vain kuiva mäntykangas, siis terveellinen hengitettävä.
Jotain hyvää sentään.
Kunkun raikas mäntymetsä on rajoite ja fasiliteetti.
Fasiliteetti se on ilmaston ja käyttäjän kannalta, jos kohta myös rajoite.

Kolmessa tasossa sijaitsevat kalustopaikat antavat vertaansa vailla olevan mahdollisuuden majoittua väljästi
ja turvallisesti, vieraat ohjataan omille
paikoilleen isäntien opastuksella ja tilaa riittää.
Vaihtoehtojen hakijat haikailevat selkeiden viisto- tai muun taskupysäköinnin paikkoja, huimemmat asfalttia tai
nurmikkopintaa Kunkun kuivan ja helposti vettä imevän alusta sijaan. Kumpiko parempi, on katsojan silmässä,
luulisin asian selviävän sateella.
”Puhtaus on puoli ruokaa” ja tilat
joissa puhdasta pidetään sitten se loppupuolikas.
Kyseessä on iso fasiliteetti, tärkeä
sellainen, kun tarkastelee palautelaatikkoa, sen tuomaa postia, voi nähdä
arvostuksen ja sen merkityksen.
Ennen vanhaan, siis siihen hyvään
aikaan siivouksesta huolehti oma jäsenkunta, arvon frouvat sisällä ja herrat
ulkotiloissa. Hyvää aikaa elämme edelleen, se vaan tulee suhteuttaa kunkin
ajankohdan mentaliteettiin ja mahdollisuuksiin. Kunkun vastuuväki on ollut
onnekas, on löytynyt edelleen hyvän
työn tekijöitä, nyt sitten vain ajan henkeen sopivalla palkalla. Tälle fasiliteetille ei taida löytyä vaihtoehtoa.
Mutterista on puhuttu ja kirjoitettukin, Mutteri on kunkkulaisten kielellä mutterinmuotoinen lämmin tila, kokous- ja ohjelmapaikka ja se fasiliteetti uupuu.
Vaihtoehtoa sille ei ole, se joko tulee tai ei tule ja se toimii
vedenjakajana ennen tulemistaan ja sen jälkeen.
Doctor Caravan myötäilee erästä kirjan kirjoittajaa, joka näkee kaukoputkellaan melko pitkälle.
Onko näkemänsä unta vai
utopiaa, sen näyttää aika ja siitä määrää globaali
meno sekä mammona.
No, nyt on talvi. Talven fasiliteetit ovat vähissä, kaikki
riippuu lumitilanteesta ja talven
laadusta. SFC Kuninkaanlähteen
tiedetään olleen murtomaahiihtäjien
suosiossa, Hämeenkankaan loistava
maasto ja hoidettu latuverkosto on ollut
viime vuosina vain haave, niin ”Maailma muuttuu Eskoseni”.
Mutta jos vaikka paljumaailma sitten, no ei nyt sentään. Mutta tuo Mutteri jäi mietintämyssyyn.
Doctor Caravan
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Kimolan kanava
TEKSTI JA KUVAT OLLI JORVA

Matkalla-kirjoitussarjassa kirjoitan kotimaan matkakohteista, ensimmäisenä on
vuorossa matka Kimolan kanavalle.
Miksi sitten kirjoitan talven pimeimpään aikaan kesäisestä reissukohteesta, siksi juuri,
tarvitsemme valoa tähän pimeän pöhinään. Ja siksi, että tiedän karavaanareiden
suunnittelevan kesän -22 matkoja, ennakkoinfona siis matkakalenteriin. Karavaanari
voi nousta laivaan ainakin Heinolasta ja Kouvolasta ja tehdä n. 5 tunnin matkan vesillä.
https://heinolanlaivaosakeyhtio.fi/
https://www.paijanne-risteilythilden.fi/reittiliikenne/uusi-kimolan-kanavan-laivareitti/

K

imolan kanava valmistui kesällä 2020, kanava
liittää Konniveden ja Pyhäjärven Päijänteen vesistöön. Kanava sijaitsee Kouvolan kaupungin
alueella Jaalassa ja avaa uuden vesi- ja veneilyreitin Päijänteeltä Kouvolaan ja Iittiin.
Uuden kanavakompleksin rakennustyöt kestivät pari vuotta, kanavaa levennettiin ja siihen tehtiin veneliikenteen vaatimat eroosiosuojaukset. Vanhat nippunosturit purettiin ja ennakkotiedon mukaan niitä suunniteltaisiin sulkujen kupeeseen maamerkiksi vesiliikenteen mullistuksesta Kimolassa.
Tultaessa Konniveden suunnalta ajetaan sulkuun, joka on 35
m pitkä, 8 m leveä ja 12 m korkea. Sulun porttien avauduttua ja vedenpinnan tasaannuttua ajetaan 70 m pitkään venetunneliin, josta itsepalvelukanava jatkuu leveänä ajouomana
eteenpäin. Koko lysti maksoi 20.8 Me, josta valtio maksoi 2/3
ja alueen kunnat loput.
Me matkasimme M/S Pyhäjärvi -laivalla Heinolan satamasta helteisenä kesäpäivänä 55 paikkaisella sisävesialuksella läpi Konniveden, nauttien sen kauniista maisemista ja
aluksen miellyttävästä tunnelmasta.
Laivassa on kolme tasoa, alimmaisessa konehuone ja ka-
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raoketila, keskitasossa sisätilat, jossa pöytäistumatilat 35 asiakkaalle, wc:t ja pieni keittiö sekä tarjoilua sopimuksen mukaan, kattoterassilla 20 istumapaikkaa ja laivan peräterassilla
pieni sauna.
Kapteeni ja laivaemäntä vastasivat palveluista, edellinen
hallitsi näköalaa ja laivaa korkealta ohjaamostaan, jälkimmäinen touhusi vieraiden toivomuksia täyttäen sisätilojen keittiössä ja baarissa sekä avusti kipparia suluissa.
Matkanteko oli leppoisaa ja mutkatonta, maisemia voi
ihailla myös laivan keulasta ja takakannelta, kameran kanssa
pääsi jopa kipparin kaveriksi ohjaamoon.
M/S Pyhäjärven omistaja kapteeni Risto Turunen kertoi,
että laiva tekee kanavaristeilyjä keskiviikkoisin ja perjantaisin, matkan kestäessä n. 5 tuntia sekä myös tilausristeilyjä
Ruotsalaisen ja Kymenvirran kauniissa rantamaisemissa.
Laivalla on A-oikeudet sekä mahdollisuus tilausruokailuun.
Lähteet
https://visitkouvola.fi/fi/kimolan-kanava
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kimolan_kanava
https://heinolanlaivaosakeyhtio.fi/

Alkuperäinen kanava
Kimolan uittokanava avattiin 1966 ja viimeiset tukkiniput
seilasivat kanavan läpi 2002. Kuudetta kilometriä pitkä
kanava yhdisti kaksi vesistöä, Pyhäjärven ja Konniveden. Alkuperäisessä kanavassa ei ollut sulkuja, vaan
vedenpinnan tasasi kallioleikkaukseen rakennettu 12 m
korkea pato, jonka alapuolelle tukkiniput siirrettiin.
Uittokanavan mahtilaite oli nippunosturi, massiivinen
kaksikourainen nostohirviö, joka otti tukkiniput valtaviin
kouriinsa ja laski teräsköysi-vinssin avulla puutavaran
12 metriä alemmas. Siitä niput sitten jatkoivat matkaansa kalliotunnelin läpi avokanavaa pitkin kohti Pyhäjärveä.
1990-luvun alussa uitto alkoi vähetä ja 2000-luvun
tienoilla kumipyörät valtasivat uittomiesten busineksen,
nostohirviöiden työt vähenivät ja viimeinen tukkilautta
saapui kanavaan ja nosturin kouriin elokuussa 2002.
Mutta jotain hyvää sentään tuli tukkiuittojen tilalle, kanavasta tuli suosittu onkikilpailujen pitopaikka, jossa miteltiin jopa kansallisista sijoituksista.

Kunkku-Uutiset – joulukuu 2021
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Arkista aivan
TEKSTI JA KUVAT OLLI JORVA

Maanantai 2.8.

Tulin Kokintien risteykseen, käänsin
Jorwagonin alamäkeen, jatkoin matkaa
tuttua reittiä myöten ja eipä aikaakaan,
kurvasin Kunkun portista sisään. Ajattelin, työ oli alkamassa. Käynti kaupoilla
ja takaisin Kunkulle, isäntäliivit niskaan
ja töihin. Väkeä alueella kivasti, tuli hyvä mieli. Hallituksesta Altti alueella.
Iltatoimina pukuhuoneiden kuurausta ja allasrobotin latausta, sekä isäntätoimistolla roikkumista klo 23.00:een,
alkaneen työviikon ensimmäinen päivä
oli illassa.
Päivän kysymys; Sataako se?

Tiistai 3.8.

Aamun isäntäkuviot totuttuja toimia, ei
erikoista. Etupartio juhlateltan pystytysporukoista rantautui, kertoivat rengasrikosta päärekassa ja hörppivät
kahvia odotellessaan. Rekka tuli ja
haastatin Kymppiä, ”Kuus tuntia ja teltta on pystyssä” virkkoi, minä siihen että ” Milloin loput kamppeet”, Elä hättäile, huomenna ovat täällä, virkkoi hän!
Hilkka alueelle. Ja eipä aikaakaan, rekka pelmahti alueelle, trukki ulos perävaunusta, hiiappi ulisi tuskaansa, tavarat saivat kyytinsä tenniskentälle ja
juhlateltta alkoi hahmottua, tai ainakin
sen kattopalkit. Janne ja Riikka paikalle. Väkeä tuli ja meni, altaalla melkoinen meininki, vieraamme näyttivät viihtyvän, muovikenkänäyttely saunan pukuhuoneen oven edessä. Ajattelin mielessäni hyviä ja kivoja, aurinko paistoi.
Illalla ei mitään erikoista, miesten vessassa Kunkuntuvalla soi yksinäinen ra-
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dioasema musaa, varmaan myös naistenkin. Naapuriautossa koko perhe pelasi korttia ja viereisessä itki pieni lapsi.
Katselin päivän päätteeksi, että kaikki
on hyvin. Lapsen itku oli lakannut, painelin pehkuihin. Klo 24.22 näin unta
menestyksestä.
Päivän aforismi; On kivaa, kun on
mukavaa.

Keskiviikko 4.8.

En tarvinnut herätyskelloa. Aamutoimet
ja -kahvit vaunulla ja alas rinnettä. Sähköpyörässä ei sähköä päällä, alamäki,
annoin mennä vaan.
Isännät ja paikoittajat paahtoivat
normaaleja aamutoimiaan, valtakunnassa kaikki kohdallaan. Paitsi Maiserin sisustusrekkaa mä kaipaan, en
”Lahtist ja kone….”.
Vaunuja ja kalustoa seisontaan, väkeä ja vierailijoita sisään ja ulos, aika
vilkkaalta vaikuttaa, taas hyvä niin.
Ykä tuli alueelle, huokaisin helepotuksesta, ei lakannut silti helepottamasta, mutta ajattelin, että nyt meitä on neljä. Sitten tulivat Kirsi ja Inkeri sekä Sami ja Tarja. Jengi liki koossa, tekijöitä
oli paikalla. Pääsponsori ja vaunu/autokauppias Best Caravan rantautui, muutama paikoilleen.
Päivän puheenaihe; Paljonko väkeä
tulee?

Torstai 5.8.

Maiserin sisustusrekka kolisteli aamusta alueelle, purkivat lastiaan, trukki pörisi ja hiiappi valitti taas vaivojaan, tavarat saivat kyytiä ja siirtyivät tennisken-

tälle nousseen telttakomeuden sisuksiin. Teltan viimeistelijät wörkkivät hiki
hatussa, sisustus alkoi hahmottua, valomies viritteli värivaloja.
Antti, Altti, Miikka ja k:nit ottivat Jannen sopiman esiintymislava-haasteen
vastaan, hieman alkufuntsausta ja sitten tiski oli jaloillaan, kohta mattokin
pinnan päällä. Tomeria poikia. Kirsi ja
Riikka touhusivat kukkien kimpussa,
toivat kymmenkunta puskaakin juhlateltan eteen. Mika alueelle, kaikki paikalla.
Best Caravanin Timi ( Euroopan hiljaisin ja vaatimattomin mies) toi ”Suomen pisimmän” vaunun, mahoton Kabe. Eikä maksa paljon, siis metri vaunua. Mahtui se paikoilleen, totesi Ykä
sarkastisesti. Lumiainen rantautui, jätti
paella-alustan ja muita vermeitä potunkuorintapaikalle, kylmäperäkärry tuupattiin miesvoimin urakalla ruokailukatoksen kupeeseen, kova homma.
Juhlateltta ja juhlaruokailutilat valmiit, komeaa on, kiitos kuuluu Jannelle
ideoinnista.
Päivän pisin; Kabe.

Perjantai 6.8.

Inkeri aloitti kuulutushommat, latasi aamun Huomenta Kuninkaanlähde-kuulutukseensa kaiken mahdollisen ystävällisyyden ja positiivisuuden sekä sydämellisyyden. Kansa höristeli korviaan.
Janne reagoi WA:han, me muut mielissämme ja toisillemme.
Kirjautuminen alkoi, Mirva jännitti
t-tuloapussukka-rullakon vieressä, väkeä kirjautui.
Punainen matto ja ruukku-Tuijat voivat hyvin juhlateltan pääsisäänkäynnin
edustalla, teltan ihastelijoita riitti.
Mukkalan kauppa-auto kurvasi alueelle, jono heti pystyyn. Kioskin Riikka
aloitti leipämyynnin ja myhäili myyntiään. Timo Rautalan Atlas rantautui alueelle, tanssijalkaa alkoi kutkuttamaan.
Weeti piti discot Kunkku Areenalla, ei
telttaa koronan vuoksi. Liekkö nuoriso
tykännyt?
Päivän paras; ”Oikea myymäläauto,
ohh tuosta täytyy saada kuva”, huudahti eräs vieraistamme ja kuvasi Mukkalan Kaupan autoa.

Lauantai 7.8.

Hyvää huomenta Kuninkaanlähde.
Juhlava lipunnosto, Klaus aloitti juhlapäivän komeasti, isäntäpari Tölli nosti
lipun. Juhlateltan lavalle ensimmäisinä Inkeri ja Kari sekä fanfaristi Timo.
Janne puhui arvokkaita ja Riikka tuli
jelppaamaan kunniaa jaettaessa, kai-

ma Olli myös. Turkki ensimmäisenä ja sitten Tuula ja Hilkka, Altti, Pekka ja Veikko ladyjen jälkeen. Ja sitten hymyiltiin
yhteiskuvassa+jatkettiin ohjelmaa entistä juhlavimmilla puheilla.
Lumiainen tarjoili maistuvan lounaan juhlavieraille tanssikatoksessa ja kutsuvieraat hymisivät tyytyväisyyttään Kuninkaankartanossa, onnitteluja otettiin vastaan ja Ilkka soitti kitaraa, kiitos Harju Logistics!
Nelli jonotutti nuoria altaalla ja turvamies turvasi, Maltti
hurmasi Karavanaukiolla. Juhlateltassa Förin Äijä puhui omiaan ja Sara varasti shown. Rami päätti ohjelman komealla
äänellään. 19.13 ajattelin mielessäni kauhulla juhlateltan tuolirumbaa, ”Klo 20.00 alkaa tanssit, pikana kyselemään vapaaehtoisia”, ajattelin. Juhlakansa poistui ja mitä tapahtuikaan! Kuin taikaiskusta juhlateltan lattialla hääri toistakymmentä tuolien kerääjää. Voi miten hienoja kavereita Kunkulla
onkaan!
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Mikko ja Myrskylyhtyläiset päättivät illan, Lumiainen tarjoili
vielä iltapalaa kansalle yhdistyksen laskuun.
Päivän puheenaihe; Sara.

Suunnuntai 8.8.

Hyvää huomenta Kuninkaanlähde ja virallisen juhlavieraan
julkistaminen, Eriksonit nostettiin esiin. Toimijoiden esittelyä
ja kesänuorien kiittämistä ja haikea näkemiin. Kaikki hyvä
päättyy aikanaan, niin tämäkin. Aurinko paistoi kuitenkin.
Päivän teema; Haikeus.
Jälkikirjoitus.
Työvuoro jatkui päivän, tavallisia toimia. Jonoa ulos, katselin
kallella kypärin ja ajattelin ” Voi juku, tässä se sitten oli”. Klo
18.00, isäntäliivi pesuun, niin päättyi Ollin rupeama, kävelin
mietteissäni ylös vaunulle, istahdin ja huokaisin syvään.
Tyhjyys oli käsin kosketeltava, työ oli tehty.
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Olemme muuttaneet uusiin tiloihin
osoitteeseen Voivalantie 18 • 20780 Kaarina
Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet asiakkaat!

Täyden palvelun
Caravan-talo
Voivalantie 18 • 20780 Kaarina

Puh. (02) 2749 880
Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

Melontaa,
vaelluskursseja
ja kajakkivuokrausta
Satakunnassa!
Mökkivuokrausta
Himoksella!
Piia 044 271 6808
www.rannikonseikkailut.fi
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Circus Kuninkaanlähde on foorumi,
jossa kaikenlaiset asiat ja pulmat saavat
vastauksen. Vastaamassa on henkilö, jonka
työnkuvaa asia koskee.
Foorumille voi lähettää kysyttävää
nettisivullamme sfcsatakunta.fi kohdasta
Palaute.
Käsittelemme kaikki palautteet ja kysymykset
nimettöminä.

Kysymys SFC Kuninkaanlähteen nuorten kesäpaikoittajien ideasta ja
toteutuksesta vastaavalle henkilölle.
”Mistä idea syntyi ja miten se käytännössä toteutettiin?”

Ahkerat paikoittajat
Aikojen muuttuessa piti saada ratkaisu paikoitukseen, kun varsinkin uusien
isäntien tukena ollut aluetoimikunta lopetti. Idean alkua on jo käsitelty aiemmissa numeroissa, nyt voimme todeta
miten projektissa onnistuttiin, kun systeemi on pyörinyt jo muutaman vuoden.
Kaiken pohjalla on hyvä perehdytys, koska paikoittajat ovat nuoria, eikä
heillä ole yleensä kokemusta tästä lajista. Näin saadaan samalla varmuutta heihin ja sitoutumista. Koulutuksen
tarvekin pienenee kun yleensä osa
nuorista jatkaa seuraavana kesäkautena. Nuoret ovat tykänneet olla meillä töissä ja esimerkiksi poissaolot ovat
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olleet minimaaliset.
Asiakkaiden kannalta heille on aina
reipas nuori palvelemassa. Asiakaspalvelun laatu on tasaista, riippumatta siitä kuka velvoiteisäntä sattuu olemaan vuorossa.
Toisaalta jos velvoiteisäntävuorossa on osaava ihminen, voivat he ruuhkahuippuina auttaa paikoittajia, näin
jonot eivät pääse liian pitkiksi. Myös
paikoittajien työvuorot on jaettu siten,
että ne menevät vilkkaimpaan aikaan
päivällä hiukan limittäin. Aamuvuorolainen paikoittajista siivoilee pihapöytiä, grilliä ym., onhan se asiakkaiden tulolta rauhallisinta aikaa. Näin on
myös saatu aikaiseksi, että velvoiteisäntien muutenkin pitkä päivä ei tarvitse alkaa niin aikaisin. Vastaavasti
iltavuorolainen sulkee paikkoja ja lyhentää velvoiteisäntien päivää myös
loppupäästä.
Kuluneena kesänä heille saatiin yhtenäiset työasut, se korosti entisestään kuinka tasokasta ja ammattimaista touhua se jo on.
On ilo katsella heidän puurtamistaan kesän mittaan, reippaana menossa mäkeä ylös ja alas useimmiten hymyilevä asiakas perässään. Nuorten
hymyn edessä kun karskimpikin karavaanari unohtaa matkan rasitukset ja
on valmiimpi aloittamaan mieleenpainuvan minilomansa Kunkulla. Ja kun
asiakas kiittää lähtiessään, olemme
projektissa onnistuneet.
Yrjö Ykä Koskinen
Hallituksen jäsen

Vartin pohdin ja sitten jatkoin Portin vahtimista.

YLÖSKIRJAUS NO 41/2021
Yhdistyksen 50 V -juhlat vietettiin onnistuneesti ja järjestelyjen suunnittelu
+ toteutus oli ensiluokkaista sekä tulos sen mukainen.
Lasten ja nuorten maailma saa uuden
trampan, tukevampi ja erilainen siis
nykyisen rinnalle. Vanhalle tenniskentälle uutta elämää ja vilskettä riittää,
kokonaisuus hahmottuu paikalleen
keväästä alkaen.
Kuntoportaiden suunnittelu ja rakentamisaikataulu käynnistetty, toivottavasti kestopuinen komeus ja kunnonkohottaja nähtäneen jo kesällä paikoillaan.
Huh hellettä heinäkuussa, oli ja kävijämäärä sitä samaa. ”Yhtä juhannusta
koko heinäkuu”, sanoi Janne.
YLÖSKIRJAUS NO 42/2021
SF-Caravan Satakunta ry:n toimintasuunnitelmassa on mittavia hankkeita SFC Kuninkaanlähteelle tuleviksi
vuosiksi, Portin Vahtija toivoo tekijöille
pontta ja puhtia!
ALASKIRJAUS NO 2/2021
Yhdistyksen hallitukseen kovia menetyksiä, paljon tekijöitä siirtyy muihin tehtäviin. Mutta uusia tekijöitä on
”listalla” ja uutta ideanikkaria on astumassa töihin, tekemään yhdistyksestämme vielä laadukkaamman.
Mutta leuka rintaan + kohti uusia pettymyksiä. Alueen pidetyt ja tehokkaat
vetäjät Raija ja Antti päättävät olosuhteiden sanelemana tehtävänsä Kunkun alueen vetäjinä, Portin Vahtija
pohtii vartin ja sitten on haikeana.
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Kuninkaanlähde on yksi Suomen
runsasvetisimmistä lähteistä. Sen
virtaama on n. 10000 m3 vuorokaudessa.

Sua lähde kaunis katselen
TEKSTI JA KUVAT OLLI JORVA

NO, EI OLE KAUNIS.
On luonnontilassa oleva lähde, joka
odottelee ympärilleen tekijöitä ja koneita, somistuakseen ja kaunistuakseen
katselijoita varten.
Kankaanpää
Seutu
kirjoitti
22.8.1995 sivuillaan seuraavaa: ”Maauimalan alue on kaunis ja hyvin hoidettu, kuten maamme suosituimpiin kuuluvalla karavaanarialueella pitääkin. Mutta alueen matkailun perusta, kuninkaallinen lähde, on rapistumassa
hoitamattomuuteen”.
NO, JOTAIN ON
TEHTYKIN.
1996 keväällä Karavaanarit, Lions Club Kankaanpää ja Kankaanpään kaupunki ryhtyivät kunnostustalkoisiin. Hartia- ja
konevoimin lähteestä ja
sen alueelta poistettiin betonilohkareita, lahoja lautoja, täytemaata kuormakaupalla, ympäristöä ja pientareita siivottiin, vesistöön kaatuneita puita poistettiin ja vieraat
esineet poistettiin. Herkkä pulppuava haavoittui mylläkästä, mutta toipui
nykyiseen kuntoonsa.
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LÄHDE ON TÄRKEÄ.
Kuninkaanlähteellä oli juhannusperinteenä juhannusaaton hartaus, joka
pohjautunee 1990-luvun juhannusaatto
aamun lähteen partaalla pidettyyn ohjelmalliseen ja juhlavaan Lähdehartauteen.

Tämä juhla symboloi aikaa, jolloin
lähteen arvo näkyi konkreettisemmin.
Siitä saatu vesi oli elämän ylläpitäjä,
taloudenkin ylläpitäjä, pyörittihän vesi seitsemää myllyä, siksi sitä haluttiin
kunnioittaa ja kiittää.
Varsinainen elämän lähde siis, voidaan sanoa. Tuottaa eliksiirin, antoi
nimen harrastustoiminnalle, luo mahdollisuuden hyödyntää rutikuivaa mäntykangasta, palvelee kaupunkilaisia ja
tuo tuloja matkailun kautta, mahdollistaa menestyvän yhdistyksen ja jakaa
vielä vettään naapureilleenkin.
SFC Kuninkaanlähteelle lähteen
moitteeton toiminta ja puhdas, kirkas
vesi on kruununjalokivi, josta tulee huolehtia ja hoitaa hyvin.
Lähteen ulkoinen olemus tulee seuraavaksi. On häpeällistä, että näin kuulu ja arvokas luontomonumentti jää
pusikoitumaan oman onnensa nojaan
ja hyödyntämättä. Tuon tuostakin vastaamme Kunkulla kysymykseen ”Mistä
sinne Lähteelle pääsee ja missä se sijaitsee”. On siis hyvä aika valjastaa kokonaisuus arvoiseensa käyttöön.
UUSI AIKA JA UUDET KUJEET.
Millaisia kujeita sitten voisi olla? Voisi
olla vaikka millaisia, yhteistyöllä saadaan aikaan paljon, uusilla innovaatioilla mahdollistetaan kokonaisuus ja toimiva monikanta, joka hyödyttää kaikkia
toimijoita.
Lienee selkeää, että karavaanarit haluaisivat olla eräs toimijoista, myös lähteen omistaja/haltija nähnee kunnostetun arvon. Kuka ja mikä
instanssi
mahdollistaisi
vaikkapa kolmikannan?
Se, jonka tehtäväkuvaan
kuuluu huolehtia väestökeskittymän kehityksestä
ja asutuskeskusten hyvinvoinnista. Omilla esityksillään ja menettelytavoillaan se saattaisi muodostaa kaks´kannankin, kolmikannan kariutuessa tai eläessä muuttuvassa tilanteessa.
Eikä se hassummalta kuulostaisikaan, kaksi toisilleen tuttua toimijaa
yhdessä.
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Vuoden 2022
toimihenkilöt

Janne

Kirsi

Inkeri

Mika

Yrjö

Jukka

Olli P

Antti

Olli J

HALLITUS
Puh.joht. Janne Yli-Kauppila, Seinäjoki, janne.yli-kauppila@nic.fi, 99473, 050 549 9966
Varapuh.joht. Kirsi Perkiömäki, Rauma, kirsi.perkiomaki@hotmail.com, 148310, 040 845 3736
Hallituksen jäsen Inkeri Harju, Forssa, harju.inkeri@gmail.com, 144139-2, 050 433 4362
Hallituksen jäsen Mika Harju, Ylöjärvi, mika.harju@ylijokimetsaenergia.fi, 129813-1, 050 512 4992
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
Hallituksen jäsen Jukka Latvala, Nurmijärvi, jukka.latvala@icloud.com, 163179, 040 776 9774
Hallituksen jäsen Olli Puusa, Forssa, puusaolli@hotmail.com, 118228, 050 5411578
Hallituksen jäsen Antti Takala, Alavus, antti.takala@gmail.com, 112824, 044 550 2677
Sihteeri/jäsenkirjuri Inkeri Harju, jäsenasiat sähköpostilla harju.inkeri@gmail.com
Rahastonhoitaja Tuula Pihlajaniemi, Ulvila, tuula.pihlajaniemi.mail@gmail.com, 53032, 040 721 1225
Kuninkaanlähteen data-asiat Sami Siltanen, Huittinen, sami.siltanen@dnainternet.net, 148056, 050 345 1329
Treffien arpajaisvastaava Inkeri Harju, Forssa, harju.inkeri@gmail.com, 144139-2, 050 433 4362
Lehtitiimi Olli Jorva, Yläne, olli.jorva@gmail.com, 97446, 040 735 6813
Markkinointitiimi Kirsi Perkiömäki, Rauma, kirsi.perkiomaki@hotmail.com, 148310, 040 845 3736
Ohjelmatiimi Olli Puusa, Forssa, puusaolli@hotmail.com, 118228, 050 5411578
Turvallisuustiimi Yrjö Koskinen, Hattula, yrjo.koskinen@outlook.com, 32233, 050 557 8446
Pr- ja tiedoitusasiat:
Kirsi Perkiömäki, Rauma, kirsi.perkiomaki@hotmail.com, 148310, 040 845 3736
Janne Yli-Kauppila, Seinäjoki, janne.yli-kauppila@nic.fi, 99473, 050 549 9966

www.sfcsatakunta.fi
Y-tunnus 1091043-8			

Olemme Facebookissa!
Tykkää meistä!

Kiitos!
SF-Caravan Satakunta ry:n sääntöjen mukaan osa hallituksen jäsenistä on erovuorossa, niin
nytkin. Yhdistys kiittää pitkän hallitustaipaleen tehneitä jäseniä arvokkaasta työrupeamasta.
Yhdistys ja sen hallitus kiittävät myös pitkän työpanoksen yhdistyksen hyväksi tehnyttä sihteeriään, Hilkka Tommilaa ja toteaa haikein mielin Hilkan siirtyvän nyt kohti uusia tehtäviä.
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Mietteitä kuluneesta
kaudesta
Kesäkausi oli Kuninkaanlähteellä hyvin vilkas, ja hyvä niin.
Kunkussa on juuri se viehättävyys näin kausipaikkalaisen näkökulmasta, että keväällä palaa paljon vanhoja tuttuja kausipaikkalaisia kuin muuttolinnut tuoden kesän mukanaan, ja
toisaalta on taas mahdollisuus tutustua uusiin huikeisiin tuttavuuksiin ympäri Suomen. Olipa meillä ulkomailtakin kävijöitä,
eli myös kansainvälisiä tuttavuuksia on mahdollisuus saada.
Syksyn tullen tunnelma onkin haikea, kun väki keräilee kalustoaan ja talvi hiljentää alueen erilaiseen tunnelmaan, kuin
mitä heinäkuun vilkkaimmat viikot ovat. Toisaalta tässä tunnelmassa on myös puolensa. Mikäs siinä on ollessa, kun luo
tunnelmaa erilaisilla valoilla, vetää villasukat jalkaan hiihtolenkin ja saunan jälkeen ja ottaa kupin höyryävää kaakaota
käsiin ja lukee vaikka kirjaa vaunun tunnelmassa. Tai sitten
vaan ihan on. Sitäkin tarvittaisiin hektisen arjen vastapainoksi. Mikä kenellekin palautumiseen sopii.
Talvellakin kävijöitä riittää ja saunoessa ja makkaraa paistaessa on mukava vaihtaa kuulumisia. Itse pääsemme varsin
vähän talvella Kunkulle, vaikka intoa riittäisikin, kun talvi menee pääosin jäähallin uumenissa lasten harrastuksissa. Aina
kun mahdollista on, niin toki vaunulle on päästävä.
Se on kumma, miten kesällä kellokin näyttää eri aikaa
Kunkulla kuin talvella kotosalla. Juuri todettiin nuorimman
lapsen kanssa, kun hankittiin iltapesuille yhdeksän aikaan,
että tähän aikaan kesällä leikit ovat ystävien kanssa vielä
vauhdikkaimmillaan Kunkulla ja hampaita ei tosiaan ole vielä
pesty. Taidetaan vielä grillaillakin samaan aikaan, kun talvella
ollaan jo unia näkemässä.
Karavaanaus on harrastusmuotona nyt ikään kuin muodikaskin, minkä teki pandemian kannustama lisääntynyt kotimaan matkailu. Uusia harrastajia oli myös Kunkulla paljon,
ja mikäs sen hienompaa. Paitsi niin päin, että uudet harras-
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tajat saavat hyviä vinkkejä kokeneilta konkareilta, saa myös
enemmän karavaananneet uusia vinkkejä siihen, miten nauttia tästä huikeasta harrastuksesta. Uudet harrastajat tuovat
uutta näkemystä tekemiseen, ja se ei ole huono juttu lainkaan. Kunkulla mieluusti kuulemmekin kaikkien harrastajien
toiveita, ja pyrimme kehittämään aluetta sellaiseen suuntaan
että kaikki viihtyvät, niin uudet kuin vanhat. Toivotan mukavaa, oman näköistä
talviaikaa kaikille, ja nähdään keväällä
viimeistään Kunkulla.
Inkeri Harju
hallituksen jäsen
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Kunkun vuosi
Treffit

16.4. YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Kokous klo 13.00 jäsenille, kirjaus alkaa klo 12.30,
käsittelylistalla yhdistyksen sääntöjen 8. pykälän
mukaiset asiat. KAUSIPAIKKALAISTEN INFO
Kunkulla klo 16.00. SCF Kuninkaanlähde avoinna
vieraille normaalisti.

22.-24.4. SFC KUNINKAANLÄHTEEN
KEVÄTTALKOOT
Kunkku valmistautuu kesäaikaan, tervetuloa talkoilemaan kevyesti ja viettämään laatuaikaa. Yhdistys
tarjoaa keittolounaan. Ei aluemaksua!

29.4-1.5. WAPPUTREFFIT
Tervetuloa perheen voimin wappuilemaan Kunkulle.
Ohjelmaa koko perheelle, tanssia, musiikkia, pelejä
ja leikkejä. Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme
Tapahtumakalenteri.

20.-22.5. MAASTOPYÖRÄTREFFIT
Pyöräilytapahtuma Kunkulla, kalustoesittelyjä, huoltoa
ja neuvontaa, opastettuja pyöräretkiä lapsille ja
aikuisille, musiikki mukana treffeillä sekä asiantuntijat
pyöräilyn tiimoilta. Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme Tapahtumakalenteri.

24.-26.6. KUNKUN JUHANNUS
Perinteinen Kunkun juhannusjuhla on jo käsite!
Laadukasta ohjelmaa koko perheelle. Juhannustanssit,
discot lapsille ja nuorille, Pitkä Pöytä -tapahtuma,
juhannuspäivän show, omat ohjelmat lapsille ja nuorille.
Kunkun turkoosinsininen allasalue kutsuu juhannuksenviettäjiä. Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme
Tapahtumakalenteri.

www.sfcsatakunta.fi/kalenteri.html		

@SFCKuninkaanlahde

Tiedotamme treffeistä kotisivuillamme tapahtumakalenterissa.
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Kunkun vuosi
Kausihinnasto
KUNINKAANLÄHTEEN TALVIKAUSI 1.1.-1.5.2022 JA 5.9.-31.12.2022
Vuorokausi: SFC........................ 18 € + 1 €/hlö + 8 € sähkö/vrk
Vuorokausi ei jäsenet................. 28 € + 1 €/hlö + 8 € sähkö/vrk
Vuosipaikka................................ 650 €/vaunukunta + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Talvipaikka.................................. 330 €/vaunukunta + sähkö 0,30 kWh
Talviseisonta............................... 50 € (irti kytkettynä verkosta) paikoitus vain
isännän valvonnassa
Sähkö- tai hybridiauton lataus.... 4 €/vrk
Kuninkaanlähteen talvikauden arkipäivinä alue toimii omatoimialueena. Sisäänkirjautumiskäytännöt ja ohjeet saa soittamalla isäntätoimiston seinässä olevaan numeroon.
Viikonloppuisin isäntäpäivystys pe-iltapäivästä su-iltapäivään n. klo 14.00 saakka.
KUNINKAANLÄHTEEN KESÄKAUSI 2.5.-4.9.2022
Vuorokausi: SFC. . . . . . . . . . . . .
Vuorokausi ei jäsenet:. . . . . . . . .
Kesäkausipaikka. . . . . . . . . . . . .
Kahden kuukauden paikka . . . . .
Yhden kuukauden paikka . . . . . .
Vuorokausiseisonta: . . . . . . . . . .
Sähkö- tai hybridiauton lataus. . .

23 € + 1 €/hlö + 4 € sähkö/vrk
33 € + 1 €/hlö + 4 € sähkö/vrk
390 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
300 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
290 € + sähkö 0,30 €/kWh, ei isäntävelvoitetta
4 €/vrk (irti kytkettynä verkosta)
4 €/vrk

Kausipaikan edellytyksenä on kiinteä sähkömittari sekä SFC-jäsenyys. Kausipaikat sisältävät kyseisenä aikana järjestettävät treffimaksut. Yhden kuukauden
paikkaa sekä talvipaikkaa lukuun ottamatta kaikki kausipaikat edellyttävät
isäntävelvoitteet kesäkauden aikana. Velvoite on kaksi vuorokautta kahdelta
henkilöltä (esim. pariskunta) tai neljä vuorokautta yhdeltä henkilöltä erikseen
sovittavana ajankohtana, isäntävelvoitteesta ei makseta korvausta.

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’’
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info
www.sfcsatakunta.fi/hinnasto,
Kotisivut:
www.sfcsatakunta.fi
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, 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. Vrk-hinnat oikeuttavat
24 h oleskeluun.
Järjestettävät treffit eivät kuulu vrkhintaan, ilmoittaudu niihin toimistolla.
Kaupunki- ja maastopyöriä vuokrattavana.
Tilaussauna ja takkatupa 20€/50
min. Pyykkikone ja kuivausrumpu 5€/
koneellinen, maksu varattaessa.
Uimaliput muille kuin leiriytyjille, henkilömaksu 3v. ja yli 5€/päivä, alle 3v.
aikuisen seurassa maksuton, 10-lippu
50 €/11 lippua. Allasalueella ei ole
uinninvalvojaa. Allasalue ja saunat
vesiliukumäkineen käytössänne
klo 10-20 päivittäin.
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Uusia hallituslaisia
Tervetuloa uudet jäsenet yhteisöön ja hallitustyöskentelyyn sekä ratkomaan asioita,
joita eteemme ammennamme. Vedettävät
vankkurit odottavat vetäjiä ja estradi taustalla tekijöitä. Tekemistä siis riittää, mutta huoli
pois, ”Kyllä se siitä lakkaa helepottamasta”,
sanoo kunkkulainen aforismi.

Kuka, mitä, mistä ja motto!

?

Olen 56-vuotias yrittäjä. Asun Forssassa vaimoni Teijan kanssa. Muutama
vuosi kierreltiin vaunulla ja nyt kohta
10 vuotta kausipaikalla Kunkulla.
Monenmoista tullut touhuttua alueella;
ohjelma- ja aluetoimikunnassa.
Motto: Rakkaudesta lajiin.

SFC Kuninkaanlähteellä pidetyssä yhdistyksen syyskokouksessa jäsenistö
valitsi erovuoroisten hallitusjäsenten tilalle uusia voimia.

Valituiksi tuli 3 uutta jäsentä ja Yrjö Ykä
Koskinen jatkaa uudistetulla mandaatilla. Saimme hallitukseen tietoa ja taitoa,
idearikkautta sekä kokemusta, ohessa uusien jäsenten ajatuksia ja taustoja.

Jukka Latvala
Olen 47-vuotias ekonomi ja rakennusalan diplomi-insinööri Nurmijärveltä. Perheeseeni kuuluvat
vaimo Laura sekä
lapset Helmi 17, Onni 16, Hertta 14, Hilma 10, Lenni 7 ja Ilona 4. Touhuavan perheen vaunuharrastus alkoi viisi vuotta
sitten Kunkulta. Nyt kesät Kunkulla ja talvet Rukalla..
Motto: Katse eteen ja suupielet ylöspäin!
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Olli Puusa

Antti Takala
Kiitos luottamuksesta, että valitsitte
hallitukseen. Olen
47-vuotias toisen
polven karavaanari
Alavudelta. Perheeseeni kuuluu puolisoni Teija, ja tyttäret
Suvi 16 v, Sini 15 v
ja Sanni 10 v, sekä kääpiösnautseri Pyry. Toimin sivistysjohtajana Alavuden kaupungissa. Omaa vaunua on vedetty reilut
15 vuotta ja toinen vaunuista onkin kaksi kesää ollut Kunkulla
kesäpaikalla.
Motto: Vauhti korjaa virheet ja voima tekniikan puutteen.

Tarjoamme asiakkaillemme tuotteiden
kotiinkuljetuspalvelua Kankaanpään
alueella ja lisäksi postitamme kotimaahan.
Voit tiedustella tuotteista soittamalla
numeroon 0500825891 tai
sähköpostilla haapala@jopesport.com.
Maksu ennakkolaskulla, pankkikortilla tai
käteisellä.

Kuninkaanlähteenkatu 4
38700 Kankaanpää

Palvelemme toistaiseksi normaalisti:

02 578 8886

ma-pe 09.30-17.30, la 09.00-14.00

Team Sportia Kankaanpää
Keskuskatu 38
38700 Kankaanpää
02 572 3355

ma - pe: 10.30 - 22.00
la:
11.00 - 22.00
su:
12.00 - 22.00

HUOM
riskirymään kuuluvat!

Meille myös mahdollisuus
sopia shoppailuaika aukioloaikojen ulkopuolella! Soita
rohkeasti ja sovitaan aika!

                

Laajasta valikoimasta
uudet ja käytetyt varaosat!

Ka nkaa
n p ää 
050 412 1212

www.t a ks i l ep o n i emi .fi

   

www.haapala.fi
Huollot ja asennukset!
Vähänevantie 27, Kankaanpää
p. 02 578 9747
info@haapala.fi
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Maastopyöräily –
mainio harrastus
TEKSTI JA KUVAT OLLI JORVA

N

äyttikö polkupyörä 50 vuotta sitten samalta, kuten tekstissä olevassa kuvassa keltarenkainen ja
vihreällä rengaslukolla varustettu menopeli näytti, ehkä?
Oli miten oli, polkupyörän keksimisestä on kulunut reipas 200 vuotta ja
kiitos keksinnöstä kuulunee paroni Karl
von Drais´lle Saksasta.
Historiansa alkuaikoina keksintö oli
herrasväen hupia, kehittyi ja molemmat
pyörät asettuivat saman kokoisiksi, tuli teknisiä ratkaisuja, ketjut, laakereita
jne. Pyörä muuttui herrojen herkusta
liikennevälineeksi ja helpotti ihmisten
jokapäiväistä elämää, arkipäiväistyi ja
yleistyi, ”lepperin” käyttäjät täyttivät tiet.
Polkupyörä jalostui liikuntavälineestä harrastusvälineeksi, jakautui erilaisiin versioihin, joista eräs muoto ovat
maastopyörät.
Hämeenkankaan maastoissa on
loistavat mahdollisuudet harrastaa tätä hienoa ulkoilulajia. Maastossa on
tilaa mennä ja nauttia raikkaasta ulkoilmasta, väylät ja polut ovat hyväkuntoisia, maasto on kumpuilevaa ja
haasteitakin löytyy, jos sitten helppojakin pätkiä.
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Kuninkaanlähde sopii erinomaisesti
harrastuksen tukikohdaksi, alue sijaitsee reitistön välittömässä tuntumassa,
maastoon on helppo lähteä suoraan
alueelta.
Kunkulta saa myös reittikarttoja ja
maastopyörän vuokraus onnistuu, jos
ja kun kokeilukärpänen iskee.
Maastopyöräily on monipuolinen
harraste- ja kuntoilulaji joka sopii hienosti aikaamme, jossa vaaditaan omaa
tilaa ja raikasta ulkoilmaa.
Metsä on suomalaisille lääkettä, se
on tärkeä elementti elämässä ja vertaansa vailla silloin, kun harrastetaan.
Miksi emme lähtisi lähimetsään virkistäytymään, katselemaan ja kuuntelemaan honkien huminaa, piristämään
mieltä ja puhdistamaan päätä arjen ahdistuksista.
”Pyöräillen pääsee pidemmälle” –
niin totta ja kaupan päälle koemme vielä metsän tuoksut ja äänet, lisäksi se on
iloinen ja rento tapa liikkua sekä retkeillä. Reppu selkään siis ja menoksi.
Lajin tarjonta on runsas, erilaisia
vaihtoehtoja on paljon, maastopyöräilyn maailmaan pääsee tutustumaan
vaikkapa vuokraamalla menopelin ko-

keeksi. Jos edelleen kiinnostaa, kannattaa osallistua lajin tutustumiskursseille tai käyttää hyväkseen paikallisen
pyöräilyseuran palveluja.
Jos edelleen laji polttelee, sitten on
marssittava pyöräkauppaan ostoksille,
siellä tuska kyllä lakkaa helepottamasta.
Ja kun ei lakkaa, on kaivettava kuvetta.
Aloittelija menee usein sormi suussa
kauppiaan pakeille ja valinnan vaikeus
on nähtävissä kaupan lattialla, tarjontaa ja malleja on enemmän, kuin tarpeeksi.
Sama koskee hintaa, mutta tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että vasta-alkajan
tulisi maksaa pyörästään tuhansia euroja.
Kauppiaat kertovat, että aloittelijan on järkevää valita ensipyöräkseen
ns. jäykkäperäinen vaihtoehto, jolloin
hintakin joustaa. Pyörätyypin etuna pidetään sitä, että pyörä kehittää myös
ajotekniikkaa. Maastopyörän jouston
on tarkoitus tuoda lisää suorituskykyä
maaston muuttuessa vaativammaksi.
Joustolla tarkoitetaan etu- ja takahaarukan jousitusta.

Mutta pyörä on pyöreä ja se pyörii.
Se, että pyöriikö allasi 26, 27,5 vai 29
- kokoinen tai läski vai plussa, on paljolti kiinni omasta mieltymyksestä ja
hinnastakin. Jos kohta suurempi kehäkoko vie vauhdikkaammin ja on aloittelijan kannalta parempi ratkaisu ja kun
se on omimmillaan XC- eli retkeily- ja
maastokäytössä, sitä suositaan. Minkälaisten runkojen alla sitten pyörät
pyörivät?

gaskokoon verrattuna. Tämä pyörä rullaa kuitenkin paljon läskipyörää paremmin”, sanovat asiantuntijat.
RUNKO 5
Ja sitten ovat ne meille Kunkkulaisillekin tutut sähköpyörät.
”Sähköpyörät poistavat maastopyöräilystä lähes kaiken puuskutuksen,
pohjekrampit ja verenmaun suusta,
suorat ja ylämäet muuttuvat lähes alamäki fiilikseen”, sanovat. Nimikkeen al-

RUNKO 1
XC tai Cross country-tyyppistä menoa
harrastetaan poluilla ja metsäteillä, se
on harrastajien mukaan hyvä keino
päästä lajin sisään eikä kalustohankinta käy liikaa lompsan
päälle.
RUNKO 2
Enduro eli All-Mountainpyörät ovat nimensä
kaiun mukaisesti kilpatyyppisiä alamäkipyöräilyyn sekä teknisten
luonnonmukaisten
reittien ajamiseen valmistettuja menopelejä
ja käyttäjät tulevatkin
kilpapyöräilijä ryhmistä.
RUNKO 3
Downhill-pyörät ovat puhtaita alamäki kilpapyöriä ja
niillä pudotellaan mäkiä alas,
sen kuin sielu sietää. Tämän lajin
harrastajat viedään hisseillä ylös mäen päälle ja painovoima tuo alas.
RUNKO 4
Plussaa harrastukselle tuo Plussa.
Mainitun pyörän rengaskoko on normaalin maastopyörän ja läskipyörän
välimuoto, renkaiden leveyksien vaihdellessa 2,8-3,0 tuuman välillä.
”Plussarenkaan etuna on parempi
pito ja rengasjousto ”tavalliseen” renKunkku-Uutiset – joulukuu 2021

le kuuluvat kaikki alalajit, XC, Enduro,
Downhill jne. Ja tavallisetkin sotkimet.
On nippeliä, nappelia ja vaijeria piisaa, hiilikuituakin on.
Maastopyörävalmistaja Trek kertoo
olevansa rakettitieteellä kasvatettu, hyvä niin.

On hiilikuitua ja on OCLV-hiilikuitua,
käytetään ALPHA-alumiinia pyörien
runkomateriaalina, jousitusjärjestelmiä
on monia, vaihteet vaihtavat erikokoisille rattaille eri tekniikoin ja jarrupalat
jarruttavat. Kaikki tämä kuuluu asiaan
ja uskokaa tai älkää, kehitys kehittyy
edelleen ja siitä saa selvää ottamalla
itse.
RUNKO 6
Maastopyöräilyn valovoimaisin versio
lienee ns. läskipyörä eli fatbike.
Sen rengaskokoon leveys vaihtelee 3-5 tuumaan ja tuumasta toimeen,
etenkin retkeilyyn ja harrastekäyttöön läskipyörä on erinomainen
vaihtoehto.
Harrastajat sanovat sillä
pääsevän vaikka minne,
paitsi puuhun. Fatbike
ei ole sidottu vuodenaikoihin, eteneminen
talvella onnistuu, jopa
lumihangessa. Suuri
rengaskoko ja leveys pehmentää menoa röykkyisessäkin
maastossa ja antaa
turvallisuutta etenemisen.
Läskipyörät tehdään
ilman jousitusta, paksu rengas korvaa mainitun ominaisuuden, muuten
varustus voi olla sama, kuin
maastopyörissä. Pyörät valmistetaan mahdollisimman yksinkertaisina ja huoltovapaina ympärivuotista
käyttöä silmällä pitäen.
Fatbike näyttäisi olevan myös ns.
muotipyörä, eikä ihme, erikoisen ulkomuotonsa ansiosta se kiinnittää katsojan huomion tiellä ja maastossa. Oikea
paksubertta siis.
Lähteet:
MTB Reitti.fi ja Trekbikes.com
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Kunkun Kingit tulevat nuorista, he kertovat suunnan
minne ohjata autoa ruorista. Mitä pikimmin ollaan Kunkulla perillä, sen parempi jutska ja Porukat huokaa, nyt
lepotuolit heille tuokaa.
Tämä on nuorten palsta ja meillä on teille Homereille
asiaa, nyt hatuista kii, ettei matkassa tuu hikikii.

TEKSTI JA KUVAT KIRSI PERKIÖMÄKI

Haastattelussa kesätyötekijämme Sara Männistö, joka iloisuudellaan ja
valloittavalla persoonallaan ei ole jäänyt Kunkun kävijöiltä huomaamatta.
Kuka olet, kerro vähän itsestäsi.
Olen Sara Männistö, 18-vuotias nuori
Kankaanpäästä.
Miten päädyit hakemaan töihin
Kuninkaanlähteelle?
Olin Kuninkaanlähteellä ensimmäisen
kerran kesällä 2019. Kaksi ystävääni
olivat olleet edellisenä kesänä töissä
kioskissa ja he kertoivat, että sinne tarvittaisiin tulevana kesänä lisää työntekijöitä. Pidin työstä kioskissa ja pääsin
töihin seuraavanakin kesänä.
Kahden kioskivuoden jälkeen halusin
kokeilla jotain muuta. Kesätyöpaikkana
leirintäalue tuntui mukavalta, joten päädyin hakemaan paikoittajan tehtäviin.
Tänä kesänä olenkin saanut vaihtelua
ulkotöiden merkeissä.

Esiintyminen Kuninkaanlähteen 50-vuotisjuhlassa.
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Millaisen käsityksen olet saanut
karavaanielämästä?
Kyllä olen saanut hyvän käsityksen. On
varmasti hienoa nähdä ja kiertää erilaisia paikkoja. Myös karavaanien sosiaa-

Ne kesäyöt

linen yhteisö ja hyvä yhteishenki ovat
mielestäni ihailtavia.
Onko sinulla itsellä jotain kokemusta karavaanaamisesta?
Yhtenä kesänä vuokrasimme perheeni kanssa pariksi viikoksi asuntoauton
ja kiersimme muutaman leirintäalueen
läpi. Kalajoen hiekkaranta jäi mieleen,
mutta muuten tämä lapsena tehty reissu on päässyt unohtumaan. Toki reissaamisesta saamani vaikutelma on hyvä, joten ken tietää jos vaikka jossain
kohtaa elämää lähtisi kiertämään Suomea.
Millaisia harrastuksia sinulla on?
Musiikki ja liikunta ovat iso osa elämääni. Aloitin musiikkiharrastuksen seitsemänvuotiaana Kankaanpään musiikkiopistossa. Pääaineenani oli klassinen
piano. Sitten parin vuoden jälkeen otin
pianon rinnalle sivusoittimeksi huilun.
Myöhemmin, kun ikää tuli lisää, aloitin
myös laulutunnit. Viime vuonna, kun
sain klassisen pianon suoritettua D-tasoon eli musiikkiopistotasoon saakka,
aloitin pianolla vapaan säestyksen, jossa olemme opetelleet esimerkiksi erilaisia komppeja. Harrastan vapaa-ajalla myös liikuntaa. Käyn kuntosalilla ja
juoksulenkeillä. Pidän myös uimisesta
ja sählystä, mutta niitä en tee niin säännöllisesti.
Tukeeko työsi paikoittajana
harrastuksiasi jotenkin?
Ajattelen, että asiakaspalvelutyöstä
on ollut hyötyä esimerkiksi myös esiintymisissä. Tuntemattomien ihmisten
kanssa kanssakäyminen on tuonut lisää itsevarmuutta. Sain myös kunnian
esiintyä Kuninkaanlähteen 50-vuotisjuhlassa, joten pääsin sitä kautta hyödyntämään musiikillista osaamista. Pidän myös siitä, että saan olla työssäni
fyysisesti aktiivinen. Kiireisinä päivinä
saa pyöräillä mäkeä ylös ja alas useamman kerran.

K

esän vaaleat yöt ovat muisto
vain, tuo pehmeän hämärän
hämyinen aika on muuttunut
pimeäksi joulukuuksi, se kertoo lukijalle menneen kesän valon lahjasta.
Kesäöitä ihastelee kesästä toiseen,
ne mykistävät aistijansa kertakaikkiaan,
kaappaavat valollaan ja tuoksuillaan
mukaansa, kuten toukokuun 2021 puolenvälin hämärässä klo 04.30 tapahtui.
Uni ei tullut Auringon lapsen silmään,
se päivä oli ollut kevään ensimmäinen
hellepäivä, myöhäisillan hetkinä vielä
kuumaa sisällä, kaikki ikkunat olivat auki, väsynyt kulkija nukahti alkavan kesäyön hiljaisuuteen.
Herätys oli miellyttävä.
Avoin ikkuna välitti uskomattoman lintujen konsertin ja hurmaavan aamuhämärän yhteistarjoilun, josta ei ollut mahdollisuutta kieltäytyä, oli pakko nousta ja
kokea lumoava sekoitus lämpöä, hämärää ja tuoksuja.
Nousevan auringon punertava heikko
kajo koillistaivaalta väritti ohuen pilviharson aavistuksen punertavaksi, hämärä
löi kättä aamun kanssa. Oli tyyni, koivut
lykkäsivät silmujaan, tuomen tuoksu oli
vastustamaton ja kauas kantava. Kevätkesäisen pehmeän aamun elementit olivat kohdallaan, aikainen herätys ei harmittanut, mieleen soljuivat laulu ja sanat
”Tuomi tuoksuaan tuhlaa, vietämme hetken juhlaa, minä ja öinen kuu”.
PuuCeessä istujalla oli aikaa katsella avoimesta ovesta aamuiselle pihalleen, katsoa edellisenä päivänä leikatun
pihanurmikon pintaa ja nauttia tasaisen

nurmikon pinnasta ja tuoksuista, katsella rastaiden ruokailua vihreällä veralla
ja hylätä ajatus Aku Ankan lukemisesta.
Sen aika olisi tuonnempana, ei tällaisena aamuna.
Käyskennellessään paljain jaloin aamukostealla nurmella lapsella Auringon
oli aikaa ihmetellä kotimaan ja sen luonnon kauneutta ja sitä, että sen saa varpaissaan kokea. On pakko istua vanhan
kesäpaikan, Kalliorannan kiikun ajan patinoimalle istuimelle, keinauttaa itsensä
vienoon liikkeeseen, ajatella mitä ihminen menettääkään nukkuessaan tällaisten aamujen ohi. Onnensa ohi.
Tuntui kerrassaan viheliäiseltä, että kahvihammasta pakotti, kesäinen
aamuyö ei olisi vielä halunnut päästää
varhaista ihmettelijää otteestaan, mutta
valoisuus lisäytyi ja kertoi kanssakulkijalleen uuden päivän olevan tuossa tuokiossa täällä. ”Voit mennä himoitsemasi
kahvikupin ääreen, mutta ulos terassille
sitten”, se virkkoi äänettä.
Kulkija pyyhkäisee mennessään
vaunun ikkunoista aamukosteutta kädellään, vesi helmeilee kämmenellä ja
lähtövalmis vaunun Henki vastaa tervehdykseen. ”Muutaman tunnin kuluttua
lähdetään kohti Kunkkua”, se kesäinen
aamu oli päätymässä ihastuttavaan auringon nousuun itäiseltä taivaalta.
Mutta lukijan ei kannata huolestua
tästä tarinasta joulukuun pimeässä, murehtia toki voi, mutta silti uusi kevät on jo
aivan aluillaan, jos ei nyt ihan heti, niin
muutaman kuukauden kuluttua kuitenkin.
Winemaker

Terveisiä Kunkku-lehden lukijoille!
Tämä kesä Kunkulla on ollut erittäin
mukava. Olen saanut tavata työssäni
valtavan määrän ihmisiä ja olen iloinen
siitä. Töihin on aina ollut mukava tulla ja toivottavasti myös alueelle. Kiitos
kesästä 2021 ja oikein mukavaa loppuvuotta kaikille!
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- tilauksesta leivonnaisia arkeen ja juhlaan
- kylmät virvokkeet aurinkoterassilla,
myös A-oikeudet

Tervetuloa Postelliin!
Herkkuja hetkeen!
Herkkuja
hetkeen!

ark. klo 9-17
to klo 8-17
la klo 9-14
Keskuskatu 51, Kankaanpää
puh. 045 112 0211 | www.kahvilapostelli.fi

Opistonkatu 2,
38700 Kankaanpää
Opistonkatu
2, 38700
puh. 02 2,572
760 Kankaanpää
Opistonkatu
3870002
Kankaanpää
puh.
572
760
ma – pe 8.30
–18, la 9 –14
puh. 02 572
760
ma–pe
8.30–18,
la 9–14
ma
– pe 8.30 –18, la 9 –14
www.vuokkoapteekki.fi
www.vuokkoapteekki.fi
www.vuokkoapteekki.fi

S-Etukortilla
Bonusta apteekkiSaat S-EtukortillaSaat
Bonusta
apteekkimyymälässä maksetuista tuotteista
myymälässä
maksetuista
tuotteista
tai palveluista. Bonus ei kerry reseptitai itsehoitolääkkeistä.
tai palveluista. Bonus ei kerry reseptitai itsehoitolääkkeistä.

TEHTAANMYYMÄLÄ
Tehtaanmyymälä • Kahvila
• LähiLihaa •

Avoinna: ma–to 9–17 • pe 9–18 • la 9–14
Parkunmäentie 2, Hämeenkyrö
03 371 5555 • palviportti.f i

Vuode- ja liinavaatteet edullisin
tehtaanmyymälähinnoin.
Meiltä myös Deluxin sängyt
sekä petauspatjat.
TERVETULOA
TUTUSTUMAAN VALIKOIMAAN!
Tehtaanmyymälä: Teollisuustie 4, Jämijärvi, p. 020 7580 403,
auki: ma-pe 10–17 www.univisio.fi

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

www.satamotors.com

VUOKRAA
Polaris-mönkijä alk.

155,00 € / vrk
Caravan- ja kaasulaitehuolto
Tarvikemyymälä

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

Neste Kankaanpää

Koskenniemenkatu 10
38700
sekä
kaikkiKankaanpää
rengastyöt!
puh.hyvät
050 ja
592
9134 renkaat
Meiltä
edulliset
paivi.hieta@wanhavakka.net
• Kiiltoa pintaan Neste-autopesussa
• Kukkakauppa Muratista kauniit kukat joka päivä
• Grillistä ruoka-annokset, hampurilaiset ja kebabit

www.wanhavakka.net
Täyden palvelun huoltamo
Täyden palvelun huoltamo

• Grillistä ruoka-annokset, hampurilaiset ja kebabit
• Kukkakauppa Muratista kauniit kukat joka päivä
• Kiiltoa pintaan Neste-autopesussa
Sepänpellontie 23, 28430 Pori
Puh. 044 547 8711 Myynti
Puh. 044 547 8715 Huolto
info@skcaravan.fi
www.s-kcaravan.fi
takuuhuollot:

Meiltä hyvät ja edulliset renkaat
sekä kaikki rengastyöt!

takuuhuollot:
takuuhuollot:
takuuhuollot:

takuuhuollot:

takuuhuollot:
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Neste Kankaanpää

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

Kunkun
henki
Oletko sinä tavannut häntä? Kunkku
Ukko tietää kuka on, kirjoittajan tekstin loppulause tässä samaisessa julkaisussa henkii merkitystään ja olemustaan.
On se kumma tuo Kunkun henki, siunaantuu yleensä sinne, missä
puuhamiehet hääräävät, ryhtyy hommiin ja siirtyy taas taustalle, kun meiningit on tehty.
Kunkun henki liikkuu monissa tapahtumissa. Se leijuu heinäkuun helteiden aikana isäntien puseroissa, istuu kesäpaikoittajien fillareiden tarakalla, kantaa Kunkuntuvan siivoojan
ämpäriä. Jelppaa allashoitajan arkiaamua auringollaan ja saattaa istahtaa kesken kiireidensä isäntätoimiston penkille lepäämään. Ihan huomaamatta.

Mitenkö hengen sitten näkee tai
aistii? Kunkku Ukon Akka kertoi joskus ukkopoloiselleen salaisuuden,
”Jos haluat nähdä, katso. Jos haluat
aistia, pidä hoksottimet auki”. Sepä
vasta on erikoinen juttu, että hengen
hoksaavat hetimmiten uudet vieraamme, vanhemmat huomaavat hänen
olevan edelleen asemapaikallaan alueella, tullessaan taas vieraisille. Henki
ei valikoi, se näyttäytyy lasten leveissä hymyissä, pyörii nuorten melskeissä mukana ja on maalivahtina taustalla peleissä Kunkku Areenalla.
Nyt joulukuussa Äijäaseman penkit
on siirretty tanssikatokseen, hengen
meno on hiljentynyt, tepastelee haikeana yksikseen tanssisalissa väistellen tuulen huuhtomia lehtiä ja muita
roskia. Mutta kas kummaa, onnittelee

itseään hengen luomisesta syystalkoolaisiin, ”Täällä katoksen alla on
taas Äijäaseman penkit ja muut vermeet turvassa talvelta”, jotain sain
taas aikaan, henki
virkkaa itselleen.
Sitten se katoaa
jonnekin, ilmestyäkseen taas tarvittaessa, kun jotain
on ilmassa.
Kunkku Ukko ja Akkansa sekä
Äijäaseman väki sitten, että

Hyvää Joulua ja
Uutta Vuotta!
HENKILÖAUTO- ja
PAKETTIAUTOHUOLLOT!

Tervetuloa Kuninkaanlähteelle

FERRAMEN KANKAANPÄÄ
Asemakatu 6, puh. 010 567 4570

www.sfcsatakunta.fi/kalenteri.html

kankaanpaa@ferramen.fi
• korjaamo ma-pe 8-16
• varaosat ma-pe 8-17, la 9-14

Facebook: @SFCKuninkaanlahde

KahvilaKankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy
Keskuskatu 61, 38700 Kankaanpää
02 578 8991, info@kalaki.fi, www. kalaki.fi
Kunkku-Uutiset – joulukuu 2021

Huoltamo

Venesjärventie 3, Kankaanpää Ark. 7–21, la 8–20, su 9–20
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Hamsterikestävät la hinnat
ajemmank
vertailun! in

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

Tehokkuudestaan tunnettua
jätehuoltoa Kankaanpäässä
• 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

Kysy myös majoitusta Leviltä!

www.lvi-halli.net
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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

E R I -P O R I

N

MKIRJONTA
Torikatu 13, Kankaanpää, p.(02) 572 2065, avoinna ma–pe 9.30-17.00, la 9-14

Koulutie 28, 28800 Pori
Mervi 040 530 3096, Jouni 044 080 1590
meri-porin.kirjonta@dnainternet.net
www.meri-porinkirjonta.fi

* Liikelahjat brodeerattuna
* logot ja irtomerkit * Tekstiilimyynti

KANKAANPÄÄ
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Nopeutta ja helppoutta
leirintäalueen asiakaspalveluun

Jeemly on täydennetty
Caravan -leirintäalueiden erityisvaatimusten
mukaisilla toiminnoilla, yhdessä Caravan -toimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa.
Leirintäalueen vastaanotossa, ravintolassa ja kahvilassa Jeemly palvelee nopeasti ja täsmällisesti.
Jeemly kassassa on SF-Caravan -jäsenkortin lukuominaisuus, jonka käyttö helpottaa ja nopeuttaa leiriytymistä.

SF-Caravan -jäsenkortilla
sisään- ja uloskirjautuminen
Asiakastietojen perustaminen järjestelmään kortin avulla
Matkustajailmoitukseen tarvittavat tiedot
Matkustajien määrätiedot (aikuiset, lapset, vaunu, auto)
Paikkanumerot tarvittaessa

Sähkön kirjaaminen ja myynti kulutuksen mukaan
Sähkömittarin alkulukeman tallentaminen
sisäänkirjautumisen yhteydessä
Sähkömittarin loppulukeman kautta kulutuksen
mukainen veloitus

Vastaanotto, palvelu- ja tarvikemyynti
Ravintolamyynti
Myymälä- ja kioskimyynti
Kausipaikkalaskutus ja saatavien seuranta

Viranomaisraportit
Alueen henkilömäärät raportointihetkellä
(vaunut, matkailuautot)
Matkailun vuosiraportit Maralle ja
majoitusvuorokaudet SF-Caravan Ry:lle kansalaisuuksittain
Valviran neljännesvuosi-ilmoitukset

Tilitoimistoraportit
Tilitysraportti
Laskupäiväkirja (laskutus)
Suorituspäiväkirja (laskutus)

Varaa ilmainen esittely - ota Jeemly kasvusi kumppaniksi!
myynti@skj.fi
www.skj.fi

050 445 5393
040 515 5844
050 057 0546

Päivitä järjestelmäsi
nykyaikaan!
MAKSUPÄÄTTEET
alk. 19,90 e/kk
KASSAJÄRJESTELMÄT
alk. 28,00 e/kk
TIETOKONEET
alk. 25,00 e/kk
Kauttamme yhden pysähdyksen
taktiikalla myös tietokoneet, puhelimet,
nettiliittymät ja tukipalvelut.

Valtuutettu
kumppani

