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Satakuntalaista
osaamista
uomen 100 v juhlavuosi on parhaimmillaan, erilaisia juhlia ja
juhlallisuuksia on järjestetty ja
puuhataan edelleenkin, maassamme
on meininkiä ja tapahtumia, hyvä niin,
isänmaamme ansaitsee sen kyllä!
Jo aiemmin olen kirjoittanut tässä
lehdessä sata vuotiaan Suomen historiaan liittyvistä kohteista, henkilöistä
ja tapahtumista, sen kansallisaarteista sekä mielenkiintoisista kohteista
karavaanareille. Niin teen nytkin.
Omaa helmeämme, Kuninkaanlähdettä, olemme viimevuosina rakentaneet paraatikuntoon ikään kuin Suomen satavuotisjuhlia varten ja miksikäs sitten ei? Totuus lienee kuitenkin
hieman toisenlainen, nuo investoinnit
ovat tulleet somassa järjestyksessä ja
toinen toisensa perään, silloin kun aika on ollut otollinen. No, tehty ne kuitenkin on, juhlistakaamme nyt sitten
vaikka niiden voimalla omalta osaltamme isänmaamme taivalta.
Satakunnassa toimii myös ”sisarjärjestömme”, jos ilmaisua sallitaan
käyttää. Nyt sillä on toinen voimainponnistus edessään, edellistähän
olimme Porissa 2014 yhteisvoimin toteuttamassa.
Kokemäen Pitkäjärvellä juhlitaan
kuusi päivää ja viisi
yötä kansainvälisesti, SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
isännöidessä Pohjoismaisia Karavaa-

S

nipäiviä, Nordic Rallya. Satakuntalainen järjestelyosaaminen näyttää
taas tasoaan ja mikäs meidän on sitä
näyttäessä, kun sen hallitsemme.
Yhteistä molemmille alueille on
osaaminen ja oikeat henkilöt oikeissa
tehtävissään, siitä osaaminen tulee.
Niin Kuninkaanlähteellä, kun SFCaravan Kokemäen Seudulla on
potentiaalia organisoida ja toteuttaa näitä mittavia tapahtumia ja näin
olla rakentamassa pitkäjänteisesti
suomalaista leirintämatkailua omalta osaltaan. Kumpikin alue on palkittu Vankkurihymiöllä, Kuninkaanlähde
kolme kertaa Vuoden Caravan-alue
kunniamaininnalla. Aika näyttää millaisia saappaita yhdistystemme toimihenkilöt aikanaan jalkansa sovittavat!
Tätä kirjoitettaessa kesä on vielä
tukevasti edessä, ikään kuin odottaen mitä tuleman pitää. Tämän tekstin kohteissa voidaan rauhassa valmistautua tulevaan suveen, ”pinkat
ovat ojennuksessa”, kalusto kunnossa ja organisaatiot viritetty, siis
tervetuloa
Kuninkaanlähteelle
ja Nordic Rallyyn
Kokemäelle juhlimaan sata vuotiasta Suomea.
Olli Jorva
päätoimittaja

Aluetoimikunnan terveiset

Keväinen tervehdys kaikille!
älleen kesäkausi starttailee, talvikausi jäänyt vauhdilla taakse. Oli todella mukavaa seurailla, miten koko talviajan Kunkulla kävi mukavasti kävijöitä, vaikkei
lunta kovinkaan runsaasti ollutkaan. Kevät on kyllä näyttänyt
kylmät kyntensä ja oli pitkästä aikaa vapputrefﬁt ilman, että
altaassa oli vettä. No olihan siellä, mutta paksun jään muodossa. Muutenkin saimme vappuna nauttia vähän erilaisesta
ilmasta. Lauantai-iltana alkanut lumisade peitti kaikki valkeaan lumipeittoon, mutta vappupäivän brunssi saatiin nauttia
aurinkoisessa, ehkä vielä vähän koleassa säässä. Kiitos vielä kaikille mukana olijoille.
Kesä tulee jälleen olemaan omalta osaltani haasteellista
saada innokkaita isäntiä mukaan. Joten toivon sydämestäni,
että kaikki vähänkin halukkaat ottaisivat ylimääräisiä, palkallisia isäntävuoroja velvoitteiden lisäksi, näin saadaan pidettyä
alue siistinä, toimivana ja kaikille viihtyisänä alueena. Lisätietoa annan minä ja tietenkin paikalla olevat isännät.
Viime kesän tapaan siistijä ja nuorten leikittäjät jatkavat
juhannusviikosta eteenpäin töitään Kunkulla, myös asfaltin
lakaisukoneen saimme taas kesäksi, joten kävyt ja roskat ei
tiellä kiusaa.
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Hamsterikestävät la hinnat
ajemmank
vertailun! in

Juhannuksen ohjelmasta jo alkutietoa toisaalla lehdessä.
Tuntuu, että on tulossa mielenkiintoista ja hauskaa showta
ja tietenkin hyvät tanssit. Lasten ja nuorten ohjelmia unohtamatta. Luulen, että niistä ei kannata jäädä pois.
Kesäkauden päätyttyä saamme uuden käytännön ns.
avaimen hakuun. Eli Nesteeltä ei tarvitse enää avainta hakea, vaan Kunkulle tulee sähköinen avainlokero, mistä tarvittavat paperit ja avaimen saa. Tarkemmat ohjeet tarkentuu kesän aikana, joten kannattaa käydä kurkkailemassa
aika-ajoin omilla kotisivuillamme. Tietenkin ohjeet ja toimintatavat tulevat myös Kunkulle vastaanoton yhteyteen syksyllä.
Toivon jokaiselle karavaanarille mukavia kesäreissuja, nautitaan olostamme Kunkulla ja ehkä eniten kaikki toivomme
hienoja, lämpimiä ja aurinkoisia kelejä.
Hyvää kesää kaikille
Terveisin
Tilla Rosenberg

Mukavaa Kesää!
Pajuniemen liha-auto
MYYMÄLÄAUTO

02 578 9453
KANKAANPÄÄ, PARKANO
puh. 02 572 3575, www.eurohamsteri.fi
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TARJOUKSIA

KESÄÄN!

Tarjoukset voimassa 6.5.2017 asti. Tarjoustuotteita rajoitetut erät.

N
NESTEKAASU
TÄYTTÖ
T
1 kg
11
((Caravan kortilla)

1950

Tarjoukset voimassa kesäkuun 2017 loppuun asti. Tarjoustuotteita rajoitetut erät.
Pori

Pori

Murskatie 4 Avoinna: ma–pe 7–19, la 9–15

Murskatie 4 - Avoinna: ma–pe 7–19, la 9–15

Puheenjohtajalta

Hyvät karavaanariystävät
atkailukausi on jo hyvässä
vauhdissa. Kesä tulee aina
varmasti. Kuninkaanlähteellä
nopeimmat on jo alkaneet valmistelemaan terasseja ja kokoamaan telttoja,
tosin lumi vähän välillä yllätti, kun sitä
poikkeuksellisesti tuli pitkin kevättä aina silloin tällöin.
Saimme vastaanottaa tammikuussa arvostetun vuoden SFC alue palkinnon. Se tuli Kunkulle jo kolmatta kertaa.
Kunniataulut on kaikki kiinnitetty tilaussaunan seinään. Kun katsoo tauluja,
niin siinä on iso osa Kunkun historiaa,
tuhansia talkootunteja ja paljon mukavia tapahtumia. Taulu kiinnitettiin juhlallisin menoin talvella seinään, juhlavieraina oli mm. liiton puheenjohtaja Juha
Hämäläinen puolisonsa Pirjon kanssa.
Tämä on suurin kunniamaininta mitä leirintäalue voi saada, jäsenistö äänestää parhaimmaksi alueeksi ja raati
päättää lopullisen valinnan. Olemme
erittäin ylpeitä saamastamme arvostuksesta ja varmasti se tuo meille matkailijoita tänä kesänä lisää.
Tänä vuonna uutuutena ovat vuokrapyörät, olemme ostaneet 2 normaalia pyörää, sekä 2 maastopyörää jota
saa vuokrata isäntätoimistosta. Näitä
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on pyydetty monena kesänä meiltä ja
nyt päätettiin toteuttaa hankinnat. Samalla tilattiin isäntien käyttöön 2 uutta
sähköpyörää. Uuden laavun ympäristö
kivetetään, laavusta tulee varmasti hyvä uusi kesän grillauspaikka meille.
Olimme vappuna vaimoni Sadun
kanssa Valko-Venäjällä asuntoautolla,
treffeille sinne osallistui n 600 yksikköä. Suomesta meitä oli 32 yksikköä,
Virosta 109, yhteensä karavaanareita
oli 16 eri maasta. Leiri oli Minskin vanhalla lentokentällä, eli tilaa oli hyvin.
Ohjelmatarjontaa oli paljon, musiikki ja
tanssiesitykset täyttivät ohjelmalavan
lähes koko päiväksi. Alueelle oli järjestetty myös paikallinen tori, jossa myytiin
paljon erilaisia tuotteita, aina elintarvikkeista käsitöihin.
Matkajärjestelyissä meitä auttoi
paljon Viron Eesti karavan yhdistys.
On hienoa kuulua samaan yhteisöön
maailmalla ja saada apua muilta karavaanareilta. Jaoimme treffeillä Kunkkulehtiä ja esitteitä, kenties joskus saamme vieraita alueellemme maailmalta.
Oletko jo muuten tutustunut uusiin
kotisivuihimme. Kotisivut ja Facebook
on nyt linkitetty, eli kun niitä päivitetään,
niin se näkyy molemmissa heti. Meistä

tekee jutun myös videobloggari Petteri
Vähäkangas, youtube video tulee meidän käyttöön, tämä on tätä uudenlaista
mainostamista verkossa.
SF Caravanin kevätkokous valitsi
liitolle uuden puheenjohtajan vuosille
2018-2020. Olimme myös mukana äänestämässä yhdistyksemme 8 äänellä.
Valituksi tuli Vakka-Suomen ehdokas Olli Rusi. Toivotan Ollille onnea ja
hyvää yhteistyötä yhdistysten välillä
tässä vaativassa tehtävässä. Samalla
haluan kiittää puheenjohtaja Juha Hämäläistä siitä arvokkaasta työstä, jonka
hän on tehnyt toimiessaan puheenjohtajana vuosia.
Nyt matkailukausi käyntiin, aurinko
paistaa ja hymyä on kaikkien kasvoilla. Toivottavasti kesästämme tulee taas
menestys ja saamme uusia vieraita
kesäämme. Olkaamme ylpeitä arvonimestämme vuoden SF Caravan alue!
Toivotan meille kaikille turvallista matkailukesää sekä paljon uusia kokemuksia.
Jouko Lindfors
puheenjohtaja
86086
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Kerro estasi
s
harrastttuuksarja
-ju

”Radioamatööritoiminta elämäntapana
ei ole ollenkaan hassumpi juttu”
ikkeliläinen karavaanari ja radioamatööri Osmo ”Oki” Kiiski
kertoo omasta harrastuksestaan tutussa juttusarjassamme tunnuksellaan OH4MCV.

M

OH4MCV
”Kiinnostuin harrastuksesta jo nuorena
(1965-70), mutta sähköopin taidot eivät
silloin vielä riittäneet, taisi olla muitakin ”kiireitä”. Myöhemmin Posti- ja Telelaitoksella työskennellessä perehdyin
sähkötekniikkaan. 1988 tammikuussa
menin Mikkelin RA-kerhon kurssille.
Tutkinnon suoritin huhtikuussa, pätevyystodistuksen ja asemaluvan saatuani pidin ensimmäisen yhteyden omalta
asemalta 13.5.1988, vasta-asemana
ranskalainen FD1GFA. Siitä se alkoi ja
sen jälkeen minut tunnettiin harrastuksen piirissä kutsulla OH4MCV ja nimellä Oki. Ensimmäisinä vuosina tuli pidettyä yhteyksiä ympäri maailmaa pääasiassa sähkötyksellä (morsemerkeillä)
ja asemani oli pieni, vain radio sekä
pieni omatekoinen antenni. 90-luvun
puolen välin tienoilla hankin teräsmaston n.30m ja siihen isot antennit”, näin
kertoo Mikkelin Seudun Radioamatöörit
ry:n puheenjohtaja ja karavaanari Osmo Kiiski harrastuksestaan ja tuosta
mystisestä tunnuksestaan.

QSL-kortti ja AWARDEJA
Kerhotoiminta on hyvin monelle tärkeää, yleensä kokoonnutaan viikoittain
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kerhoillan viettoon, keskustellaan harrastukseen liittyvästä ja välillä muistakin asioista. Kerhoilla on myös radioasemia käytössään, jolloin ne, joilla ei
ole omaa asemaa, voivat pitää yhteyksiä kerholta. Kerhot järjestävät myös
leirejä joihin olen osallistunut useammalla paikkakunnalla. Vuosittainen, valtakunnallinen Suomen Radioamatööriliiton järjestämä kesäleiri kokoaa lähes
tuhat harrastajaa.
Jotkut keräävät QSL-kortteja, joilla
kuitataan pidettyjä yhteyksiä tai awardeja, jotka ovat todistuksia esim. kuinka moneen maahan tai vaikkapa osavaltioon on pidettyjä yhteyksiä. Niitä voi
sitten kehystää tauluiksi radiohuoneen
seinälle.

Hinta ja kalusto –
toistinasemaverkko
Jo muutamalla satasella pääsee alkuun
ja pärjää pidemmällekin jos on kätevä
käsistään ja rakentelee itse laitteistonsa. Radioamatööreillä on aika kattava
toistiasemaverkko. Toistimien avulla jo
pienellä käsiradiolla voi pitää yhteyksiä
VHF ja UHF alueilla noin 50-100km säteellä. Jo muutamalla kympillä saa sellaisen käsiradion. Antennien teko on
hyvin yleistä, radioiden rakentelu harvinaisempaa. Nykyinen radioni maksoi n.
1000 € ja on kätevä pienuutensa takia
ja siinä on kaikki yleisimmät taajuusalueet, joita käytämme. Peruskokoonpano
radioasemalla on radiolähetin/vastaan-

otin virtalähteineen ja antennit jotka pitää olla vireessä eri taajuusalueilla. Jos
haluaa pärjätä esim. kilpailuissa, jossa
pidetään mahdollisimman paljon yhteyksiä määrätyn ajan kuluessa, pitää
laitteiston olla hyvä. Parhaimmilla asemilla on monta mastoa ja antennit kaikille työskentelyalueille, useita radioita
ja lisävahvistimia. Niihin saa parhaimmillaan uppoamaan useita kymmeniä
tuhansia, yläkattoa ei ole, ja näinhän on
monessa muussakin harrastuksessa

Tsunami, Andaman India by Digi
Viime aikoina olen harrastanut ns. digi-yhteyksiä, jossa radio on liitetty tietokoneeseen, jota käytetään signaaliprosessointiin. Kaksi tällaista asemaa
voivat siirtää tekstiä toisilleen ja yhteyksiä saa hyvin pienellä teholla verrattuna perinteisiin puhe yhteyksiin. Äskettäin olen saanut yhteyden aina maapallon toiselle puolelle, Australiaan ja Uusi
Seelantiin noin 10 watin teholla.
Joulukuussa 2004 pidin yhteyden Intialle kuuluvalle Andaman-saarelle, joka sitten joutui tsunamin runtelemaksi.
Saarella ei ollut paikallisia amatöörejä,
silloin sattui olemaan mantereelta porukka pitämässä yhteyksiä. Sama porukka joutui keskeyttämään yhteyden
pidon muihin amatööreihin ja keskittymään hätäviestien välittämiseen saarelta mantereelle, koska kaikki muut yhteydet olivat katkenneet. Tämän mahdollisti se, että amatööreillä oli omat,

itsenäiset laitteet aina sähkön tuotantoa myöten ja mahdollisuus auttaa myös vastaisuudessa.

Hurja juttu
Yleensä amatöörien hurjimmat kokemukset liittyvät työskentelyyn ja varsinkin jos saa yhteyden johonkin harvinaiseen
asemaan/maahan. Kun harvinainen maa tulee ääneen, valtava määrä amatöörejä ympäri maailman on yhtä aikaa ”huutamassa” kutsuaan jotta saisi pidettyä yhteyden. Itse olen pitänyt melkein kaikkiin radioamatöörimaihin yhteyden, vain yksi
puuttuu ja kun sen saan se on sitten se hurjin juttu

Rautatienkatu 4, 38700 Kankaanpää puh. (02) 57 2900
www.k-rauta.fi I www.k-maatalous.fi

FENDT TI690 3.0 + MARY
Asuntoauton hankin syksyllä 2009 Lahden messuilla, kaupan
kohteena FENDT TI690 3.0 koneella ja robottivaihteistolla.
Auto osoittautui niin hyväksi, että ajelen sillä vieläkin. Mittarissa vajaa satatuhatta km. Toki lisävarusteita jo hyvin varustettuun autoon on tullut hommattua, lisä ilmajouset taakse ja
sähköinen lattialämmitys. Yksi harrastus puolisoni Raunin
kanssa on lavatanssi, joten auto tuli oikeastaan hankittua
tanssireissuja varten, joita tuli tehtyä melkein joka viikonloppu, kesät, talvet, nykyään vähemmän. Eka kesänä (2010) tuli
tehtyä ulkomaan reissu joka suuntautui aina Ranskaan asti. Pohjois-Norja oli vuorossa seuraavana kesänä ja sen jälkeen kolmena kesänä Puolan reissuja. Olen Matkailuautoilijat Ry:n jäsen ja käynyt paljon yhdistyksen treffeillä. Muitakin
treffejä on tullut käytyä ja tulevaisuuden suunnitelmissa on
FICC2018.
Heti auton hankkiessa varustin sen radioamatööriasemalla, eli radio oheislaitteineen penkin alle piiloon, käyttölaite kojelaudalle ja antenni katolle. Parhaita yhteyksiä autosta olen
saanut ulkomailla ollessani kotimaan kavereihin.

Tule tekemään
edulliset kaupat
Tehtaanmyymälästä.
Tehtaanmyymälä Teollisuustie 4, Jämijärvi,
p. 020 758 0403, avoinna ma–pe 10–17

Tehokkuudestaan tunnettua
jätehuoltoa Kankaanpäässä

Osmo Kiiski
0H4MCV BNZ 196
http://www.sral.ﬁ/

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

Rauni ja Osmo
kesällä 2014
Puolassa
Sopotissa.

Kankaanpään
Jätehuolto Jussila Oy
02 572 1791
0400 596 178
0500 788 867
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UNELMIESI
MATKA
– YLLÄTTÄVÄN LÄHELLÄ
YLI 2500 AJONEUVOA, JOISTA
KAIKISTA KAUPAT ONNISTUVAT
PORISSA!

TUTUSTU VALIKOIMAAN!

PORI

PORI

38.900,-

61.540,-

CAPRON T 66, vm -10, 87tkm

KETJUKONEINEN CAPRON ISOLLA TAKATALLILLA

PORI

SUOSIKKI NOSTOVUOTEELLA!

PORI

89.900,-

91.820,-

DETHLEFFS Muu malli XL- I 7110 3,0 160 hv,
vm -13, 36tkm

ERILLISVUODEMALLI ALDELLA
HUIPPUVARUSTEIN
PORI

LMC EXPLORER I615 SPORT Fiat 2,3 150, vm
-17, 0tkm

INTEGROITU PARIVUODEMALLI NELJÄLLÄ
MAKUUPAIKALLA
PORI

14.900,-

14.700,-

ADRIA ADIVA 543, vm -8, 0tkm

Adria CLASSICA 563, vm -7, 0tkm

ERILLISVUOTEET JA TAKATALLI!

KERROSVUOTEET KAHDELLE!

PORI

PORI

20.800,-

24.900,-

LMC 420 D Style, vm -17, 0tkm

PARIVUODEMALLI PIENELLE PERHEELLE, 12
VUODEN TIIVISTURVALLA!

PORI
Hyväntuulentie 2
puh. 020 777 2306

CARADO T 348 Fiat 2.3 130PS, vm -17, 0tkm

CHALLENGER GENESIS 32, vm -06, 93tkm

PARIVUODEMALLI KAHDELLE,
WEBASTOLÄMMITYS

MATKAILUAJONEUVOMYYNTI
Olli-Pekka Männistö
puh. 040 599 4284

Teemme kauppaa: ma-pe 10-18, la 10-15

PORI

61.200,CARADO T 447 Fiat 2,3 130, vm -17, 0tkm

ERILLISVUOTEET, ISO TAKATALLI JA ALASLASKETTAVA YLÄVUODE
PORI

53.900,LMC TOURER 59 Fiat 2.3 130, vm -17, 0tkm

RETKIAUTO KIINTEÄÄLLÄ PARIVUOTEELLA,
REKISTERÖITY 4:LLE
PORI

23.790,HOBBY 495 UL PREMIUM, vm -13, 0tkm

NÄYTTÄVÄ ERILLISVUOTEILLA!

PORI

17.400,SOLIFER 575 Ducato 2.3 JTD, vm -04, 290tkm

6:LLE REKISTERÖITY PUOLI-INTEGROITU

PORI

61.360,CARADO T 448 Fiat 2,3 130PS, vm -17, 0tkm

LAADUKAS JA SUOSITTU ERILLISVUODEMALLI
NOSTOVUOTEELLA!
PORI

12.980,MOBILVETTA SKIPPER 54, vm -95, 94tkm

TODELLA SIISTI ALKOVIMALLI, KUUDELLE
REKISTERÖITYNÄ
PORI

35.940,HOBBY 720 UKFE Prestige, vm -17, 0tkm

2017 VUODEN KERROSPETIMALLI, SEITSEMÄLLÄ
MAKUUPAIKALLA!
PORI

41.490,KABE ROYAL 720 UTDL KS, vm -11, 0tkm

HULPPEA LUXUS VAUNU KABELTA

Koko kansan autokauppaa

Upeaa luonnon uniikkia taidetta
len ajanut metsistä puita viisitoista vuotiaasta
lähtien, hevosilla, maataloustraktoreilla ja metsäkoneilla n.
40 vuotta. Töiden ohella olen kerännyt
metsistä mielenkiintoisia pahkoja. Pahkoihin ei ole mitenkään muotoja tehty,
ne ovat luontoäidin muovaamia niin väreiltään kuin muodoiltaankin”, näin kertoo huittislainen Mauno Suonpää pahkakokoelmastaan Pahkaparatiisissa.
Huittisten Pahkaparatiisi tuo esille
metsien käsittämättömän moni-ilmeisyyden ja yllätyksellisyyden, puissa piilee muotoja, joita ei näkemättä edes
osaa kuvitella, niissä voi havaita niin
ihmisten kuin eläintenkin muotoja. Kokoelma on ällistyttävän laaja, jokunen
vuosi sitten pahkat laskettiin ja niitä oli
silloin 4259 kappaletta ja niitä luetteloitiin viisi päivää.
Mauno Suonpään kokoelma on täyttänyt vanhan konehallin, hänen syntymäkotinsa, neljän kuution kuusesta rakentamansa muistojen temppelin sekä
Suomen suurimman runkopahkan ympärille rakentamansa galleriarakennuksen. Suomen suurin runkopahka kasvoi
neljän metrin korkeudessa ja on ympärysmitaltaan myös 4 metriä.
Pahkaparatiisin näyttely on luonnon
itsensä muovaamien erikoisuuksien
näyttely, vastaavaa ei Suomesta, eikä
luultavasti muualtakaan maailmasta löydy. Näyttelyn tuhannet pahkat ja luonnon
taide-esineet ovat eri puulajien erikoisuuksia ja niiden koot vaihtelevat kynnen
kokoisista aina kuution kokoisiin.

”O
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Kokoelma sisältää myös luonnon
muovaamia kirjaimia ja numeroita n.
375 kappaletta, joista Suonpää ylläpitää pihallaan vaihtuvaa päivyriä ja teemoittaa tapahtumia kotipaikkakunnallaan ja Suomessa. Erikoista tässä näyttelyssä on sen ainutlaatuisuus ja ainutkertaisuus, nykyään metsätalous pitää
huolen siitä, että keräilyä ei enää tehdä,
vanhat metsät joko rauhoitetaan tai sitten hävitetään koneellisesti ja metsäkoneet huolehtivat lopusta.
Erikoinen näyttely sijaitsee Suon-

pään pihapiirissä, ympärillä kasvaa
useita luonnonoikkuja mm. pihamännyn nelimetrinen tuulenpesä sekä kahdeksatta kertaa toisiinsa kietoutuneet
lepät.
Näyttely on avoinna yleisölle joka
päivä heinäkuussa 12-18, muutoin sopimuksen mukaan.
Pahkaparatiisi, Suonpääntie 43,
32700 Huittinen, puh. 02 568 318
http://www.pahkaparatiisi.ﬁ/
Olli Jorva
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Melkein kotona,
takana 11700 km.

Mustikkaa,
mustikkaa…
Matkailu avartaa sen vanhan sanonnan mukaan. Sitähän se tekee. Aina se avartuminen ei ole auvoista aurinkoa ja rommikolaa.
Kaiken kokeneet karavaanarit tietävät sen. Silti jokainen reissu
on omanlaisensa. Tässä suppea kuvaus eräästä sellaisesta.
aloisat kesäyöt olivat kaukana
takanapäin, kun ajoimme matkakotimme Tallinnan laivaan.
Baltian maiden läpi on leppoisaa ajella.
Toista oli silloin kun jouduimme leikkimään rajavartijoiden laatimia lippu-lappu leikkejä. ”Luottamus hyvä – kontrolli
parempi.” Se oli silloin kauan sitten ja
nyt ajeltiin EU-reiteillä, joiden rahoitukseen ehkä mekin olimme osallistuneet.
Loska ja lumi ei vielä haitannut matkaa.
Pärnun Konse-kämppärillä kävimme yöpymässä ja Oleg-kissaa moikkaamassa. Meidän Topi-tiikeri oli jo vuosia
sitten tavannut lajitoverinsa, jota taas sai
katsella vaunun ikkunasta…
Puolan läpi ajon aikana seurasimme
tosielämän sarjaa ”kahelit kaaharit kilpasilla.” Pääsimme elävinä Saksaan,
jossa eräällä rastilla seurasimme poliisin ratsiaa tilausajobussiin. Ketään ei
kuitenkaan viety raudoissa pois.

V

Ranskalaisessa rapakossa
Jatkuvaa sadetta oli kestänyt päivä tolkulla, joten kaikkialla asfaltin ulkopuolella oli mutakeli. Niinpä jäimmekin kiinni erään suljettuna olevan kämppärin
kääntöpaikalle. Mukana olleet muoviset
kitkaverkot pelastivat pälkähästä. Liu-
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kas muta ja kaatosade eivät syö miestä, mutta sanallinen viestintä tiivistyy
muutamaan taikasanaan. Kummasti ne
vaan auttoivat…
Hämärä oli jo peittänyt sateisen ja
syksyisen tienoon, kun ajoimme pienen kylän läpi opasteita seuraten camping alueelle. Pysähdyimme portille ja
pimeydestä lähestyi pari epämääräisen
näköistä tyyppiä. Toinen oli lierihattuineen kuin Humphrey Bogart ja toinen
oli kuin kauhuelokuvan sarjamurhaaja,
otsalamppu päähineen päällä ja käsissään jokin astalo…
Kylmähermoinen vaimoni ajatteli ääneen; ”Onkohan tämä aivan virallinen leirialue?” On, on se, vastasin ja
menin valopää-miestä valppaana vastaan. Oui! Oui! Hän sanoi alueen olevan avoinna, vaikka mitään ulkovaloja
ei ollut eikä yhtäkään vaunua tai autoa
näkynyt.
Varsin perusteellisen passien syynäyksien ja tietojen kopiointien jälkeen
Norbert, se valopää, pahoitteli muodollisuuksia ja kertoi kaiken johtuvan terrorismista. Paikallinen poliisi piti kuulemma tiiviisti yhteyttä. Alueen isäntä
siis oli saksalais-syntyinen Norbert, joka oli avioitunut ranskattaren kanssa ja

hoiti leirialuetta. Rauhallisesti nukutun
yön jälkeen matkamme jatkui. ValopääNorbert toivotteli hyvää onnea ja lupasi
alennuksia jos tulemme uudestaan alueelle.

Täällä on ryöstö!
Espanjan Kastilian ylängöllä, olimme Burgosin kaupungin eteläpuolella
moottoritiellä, kun käännyimme huoltoaseman parkkipaikalle pitämään vessabreikkiä. Vaimoni jäi autoon kun itse könysin vaunuun. Hetken kuluttua
ulkoa kuului kovaa huutoa. Mitä helvettiä? Tuttu ääni, siis vaimoni, huusi
”RYÖSTÖ! Täällä on RYÖSTÖ!” Kesti
tovin, kun hyppäsin vaunusta ulos nyrkit valmiiksi pystyssä. Vieressämme
oli Ranskan rekisterissä oleva tuliterä
Skoda-henkilöauto ja sen järkyttyneet
matkustajat. Mitä oli tapahtunut?
Ranskalaispariskunta oli pysähtynyt vaihtamaan autonsa tyhjentynyttä oikeanpuoleista takarengasta. Juuri
silloin vaimoni tuli ulos autostamme ja
näki kun joku juippi hiipi tosi matalana,
siis melkein ryömien, Skodan kuljettajan puoleiselle ovelle ja nappasi autosta käsilaukun ja pienen kassin…
”Ryöstö!” Vaimoni parkaisi voimalli-

sesti ja vieläpä sopivasti ärrää painottaen. Nuori luihun näköinen roisto pelästyi ja paiskasi kassin ja käsilaukun
maahan ja juoksi käynnissä olevaan
autoon, jonka kuljettaja löi sandaalinsa
kaasupolkimelle. Renkaat vinkuen epäonniset roistot poistuivat paikalta. Siis
kiltin suomalaisen karavaanari rouvan
pelästyttämänä.
Ranskalaispariskunta oli ollut hetkeä
aiemmin kahvitauolla muutaman kilometrin päässä ja ilmeisesti siellä roistot
olivat käsitelleet Skodan takarengasta.
Akkuporakone näköjään sopii moneen
käyttöön…

Portugalin kautta Fuengirolaan
Vanhoissa tutuissa kämppäreissä vietettyjen päivien jälkeen leiriydyimme
”Mijaksen mäelle”, kämppärille. Siellä
vietettiin Itsenäisyyspäivä ja jouluseremoniat.
On se ilmoja pidellyt, sanoi naapurimme kun yhdessä kuuntelimme kosken kohinaa. Rankimmat sateet alueella yhdeksäänkymmeneen vuoteen
tekivät pienestä purosta valtaisan kosken, joka kaiversi jopa tiestä osan. Jatkuva kaatosade kilpaili kosken kohinan
kanssa äänitehosteista. Karavaanarit
ovat luontomatkailijoita…
Kaikki päättyy aikanaan, sateetkin,
ja maakuntamatkailu oli jälleen mielekästä. Vierailimme sinisessä kylässä.
Siinä kuuluisassa Smurfﬁkylässä, joka sijaitsee syvällä vuoristossa lähellä kuuluisaa Rondan rotkokaupunkia.
Myöskään Malagan Joulukatua ei voi
unohtaa.
Päivät kuluivat leppoisan rennossa
Aurinkorannikon ilmapiirissä ja eräs
mieluinen yllätys oli tavata työkaveri-

ni 40-vuoden takaa. Hän oli päätynyt
viettämään eläkepäiviään Andalusiassa.
Kirpputorit ovat oma mielenkiintoinen lukunsa myös Aurinkorannikolla.
Parhaita löytöjäni siellä oli tuiki harvinainen voimavalolyhty Estrelan. Vanhan kunnon Petromaxin Barcelonassa
tehty kopio ja parempi kuin alkuperäinen. Siis muutakin kotiin tuotavaa kuin
inﬂuenssa. Fuengirolan alueella oli riehunut jo elokuusta alkaen raju inﬂuenssa. Kämppärillä tauti kulki autosta ja
vaunusta toiseen ja pisti monet vuoteeseen. Erään yksinäisen leiriläisen
maallinen vaellus päättyi. Tiedossa
ei ole oliko epidemialla tapahtumaan
osuutta. Samoin toisella leirialueella
oli suomalainen menehtynyt pari tuntia
myöhemmin.

Talvi on talvi etelässäkin
Tammikuun kääntyessä lopuilleen oli
aika suunnata pohjoiseen eli pikku hiljaa kotia kohti. Granadassa moottoritiellä partioivat aura-autot levittäen
suolaa tielle. Lämpötila oli nollassa ja
maa valkoinen. Taukopaikoilla lumipallot lentelivät ja valkoinen maasto oli oudon näköistä lumen kuorruttamien palmujen kera. Ranskassa moottoritiellä
oli vain toinen kaista aurattu. Hyvä niin,
sillä estettiin vaaralliset ja uhkarohkeat
ohitukset.
Keski- Ranskassa menimme tutulle
”valopää-Norbertin” kämppärille, jossa
ei nytkään ollut ketään muita matkailijoita. Saimme luvatut alennukset ja
erittäin ystävällisen palvelun. Aamulla,
kun valmistauduimme jatkamaan matkaa, oli pakkasta vielä neljä astetta ja
otsalampulla varustettu isäntä tuli var-

tin välein kertomaan pakkaslukemat ja
ylös kylään johtavan tien jäätilanteen.
Pääsimme liukkaudesta huolimatta
matkaan sillä, olihan etuveto-veturissamme Green Diamont -kitkarenkaat,
jonka kumiseos sisältää hienoja timantinkovia alumiinioksidi ja piikarbidiseos
granulaatteja. Niillä samoilla renkailla
ajellaan ympäri vuoden.

Lunta ja kivihiilisavua puolassa
Saksassa oli lunta melkein kuin meillä konsanaan ja yöpymisiä tuli pidettyä
huoltoasemien rauhallisilla nurkkauksilla. Jo marraskuussa olimme päättäneet, että Puolassa ajetaan takaisin
tullessa moottoriteitä pitkin niin paljon
kuin mahdollista. Reitti kulki Varsovan
kautta juohevasti ja yöpymiset rekkojen
TIR-parkissa ja Poznanin vuosien takaa tutulla Malta-campingilla.
Talvinen maisema Puolassa oli masentava ja ruskehtavan likainen. Ilmassa oli kivihiilisavua ja sen katku tuntui
autossakin sisällä. Savua riittää, sillä
kolme taloa neljästä lämpiää kivihiilellä.
Sen haju on jotain aivan muuta kuin kotoinen koivutuohen tuottama savu.
Latviassa hakeuduimme vuosien takaa tutulle ”peti ja aamiainen” motellille, jonka pihalla voivat karavaanaritkin
yöpyä. Isäntä muisti meidät ja teki rivakasti lumitöitä jotta vaunu saatiin vaateriin.
Helmikuu oli jo meneillään ja Konsen kämppäri olikin sitten viimeinen
etappi ennen Finlandia -laivaa. Autopaikka alukselle järjestyi hienosti Autoliiton ystävällisen ja ammattitaitoisen
henkilön toimesta.

Tiivistetty matkaraportti
Jos matkamme kohde olisi ollut Italia
niin sanoisin; ”Pasta reissu, mutta tulihan tehtyä!”
Olimme tälläkin matkalla onnekkaita.
Reissussa auton mittariin kertyi 11700
kilometriä. Ei kolareita, ei tekniikan
kanssa ongelmia, ei sakkoja. Inﬂuenssan vuoksi jouduimme käymään lääkärissä, nauttimaan antibioottikuurin ja
vielä kotimaassakin käymään lääkärintarkastuksissa espanjalaisen lääkärin
antaman ohjeen mukaisesti. Matkavakuutukset toimivat. Topi-kissallamme ei
ole henkivakuutusta, edes yhdelle niistä yhdeksästä, mutta pysyi terveenä...
Oma maa mansikka. Muut mustikoita! Tuli jälleen kerran todettua.
Näin se vaan on!

Kämppärin portti.
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Made in Pyhäjärvi
anovat sen olevan kalastajan
paratiisin, mikä ettei, onhan se
Suomen 29. suurin järvi ja sijaitsee pääosin Satakunnassa, VarsinaisSuomen raja kulkee nimittäin siinä järven eteläpään tuntumassa.
Järven pinta-ala on 155 km2, pituus
reipas 25 km ja leveys vain n. 9 km, tilavuus vaatimattomat 0.85 km3, johtuen
varsin matalasta vesimäärästä. Säkylän Pyhäjärvi näyttää liki saarettomalta,
katsojan eteen avautuu yhtenäinen järvenselkä luoden kuvan jopa merellistä
näkymästä.
Pyhäjärvi siis pitkä järvi, Valasrannasta katsottaessa pohjoiseen Euran
suuntaan, silmä tuskin erottaa vastarantaa ja niinpä tuulet muuttavat järvellä samoilijan keliolosuhteita rivakasti ja
vesillä kannattaakin olla tarkkana.
Kolme kuntaa hallitsevat järveä,
pohjoisessa Eura, etelässä Pöytyä ja
kaakossa Säkylä. Vähäsaarisen (99)
veden suurimmat saaret sijaitsevat Säkylän edustalla, niistä kookkain on Iissalo. Erikoisuutena mainitaan Kauttuan
Hiitteenkari, joka on puolen kilometrin
pituinen niemennokka, leveys n. 10-30
m, syntyen jääkaudella, kun jäätikköjoki

S
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kasasi tunnelissa hiekka- ja sora-ainekset harjuksi.
Rannat ovat osin kallioisia, moreenirantoja on ¾ rantaviivasta, hiekkarantoja puolestaan n. 14 %.
Upeimmat hiekkabeachit ovat mm.
Säkylän Kauniitsannat, Kotkaistenlahti, Ajatustennokka jne. sekä Pöytyällä
(Yläneellä) Pehkuranta, legendaarinen
Valasranta ja Eurassa puolestaan Myllyojanlahti ja Kiperi.

Pyhäjärven lintukanta on monipuolinen, telkät, uikut, sorsat, koskelot ja
lokit pitävät omaa peliään, mutta myös
joutsenet ja hanhet eri lajeittain tervehtivät kulkijaa. Sääkset ja merikotkat kalastavat myös Pyhäjärvellä.
Pyhäjärvi palvelee käyttäjiään kesät/
talvet, antaen hyvät mahdollisuudet eri
virkistysmuotojen harrastamiselle.
Järven rannoilta ja satamista käydään ahkerasti kalassa, sieltä pyyde-

tään tavallisia suomalaisia kalalajeja
mutta myös ankerias, kuha, siika järvitaimen ja harjus saattavat uiskennella
pyydyksiin. Yläneenjoesta rapumiehet
nostavat mateita syöttikalakatiskoista
ja ravustusaikoina pyydyksistään. Siis
made in Pyhäjärvi ! Järvellä kalastaa
tietääkseni muutamia ammattikalastajia ja saaliiden myyntipisteet sijaitsevat Säkylän Katismaalla sekä Kolvaalla. Pyhäjärvi on eräs Suomen rapuaitoista.
Talvella voi järvellä nähdä pilkkijöitä, verkkokalastajia ja ammattikalastajat pörräävät kelkoillaan, autoillaan ja
mönkijöillään pyydyksiään kokemassa.
Sulassa sovussa näkee kyläläisten
nauttivan aurinkoisista päivistä jäällä, kuka kävellen, kuka aurattuja latuja hiihdellen, kuka kelkkaillen. Ainakin
Yläneen keskustasta tehdään hiihtoladut Pyhäjärvelle ja aurataan luistelubaana hokkariväelle.
Säkylän Katismaan saaressa palvelee kesäkeidas uimarantoineen ja
ulkoilmateattereineen,
saunoineen,
tarjoten suviaikaan hulppeat näköalat
järvelle katetun terassin suojasta tai sisätiloista. Katismaan saari onkin suosittu kesävieraiden kokoontumispaikka ja
virvokkeita on joka makuun.

Talven kiristäessä otettaan Katismaan loistavat, tilavat saunat kokoavat alueen avantouimarit päivittäin pulahtamaan hyiseen Pyhäjärveen. Sanovat sinne avantoon kaikkien tautien
jäävän, tiedä häntä sitten (juuri siksi ei
toimittaja käy avannossa).
Satunnaiselle Matkailijalle Pyhäjärvi tarjoaa useita kohteita ympäri järven.
Autolla pääsee ja vaunussa voi
asustaa, tai voi valita mökkimajoituksen, voi valkata tasokkaamman hotellimajoituksen tai varata huoneen kartanomiljööstä, kukin tyylillään.
Karavaanari valitsee paikkansa harrastustensa mukaan.
Tanssikansa vaeltaa osoitteeseen
https://www.sf-caravantlpyhajarvi.fi/ tai
http://www.turisti-info.fi/yritykset/
valasranta-camping/557820/
Bilekansa taas osoitteeseen
https://www.sieravuori.fi/
Kokoustavat, karavaanarit, majoituspalveluja haluavat matkaavat
http://www.kristalliranta.fi/
Kausipaikkaa etsivät, kesäkaravaanarit
ja retkeilijät
http://www.kallionokka.com/
Olli Jorva
Lähde: wikipedia

Tarut ja
tositarinat
Tarinan mukaan Säkylän
Pyhäjärveltä on pyydetty Suomen
suurin hauki vuonna 1905. Painoa
kalalla oli 25,5 kg. Pyyntipaikka
oli Emäkari ja pyyntivälineenä luodikko. Hauki kuulemma ammuttiin
rannalta. Kala esiintyi 1900-luvulla
Suomen kalarekisterissä, mutta on
sittemmin leimattu vähintäänkin
aprillipilaksi.
1920-luvulla pohdittiin Säkylän
Pyhäjärven kuivattamista. ”Kerran
tulee varmaan hyvän viljelykelpoisen maan arvo Lounais-Suomessa
nousemaan niin korkeaksi, että
Pyhäjärvi kuivataan; kasvatetaan
viljaa siinä missä nyt kalaa”.
Näin kirjoitti Säkylän Pyhäjärven
käyttömahdollisuuksia pohtinut
tutkija teknillisessä Aikakauslehdessä 1925.
Toistaiseksi tämä arvio ei ole
osunut oikeaan – eikä nykyisellä arvostuksella näytä kovin
todennäköiseltä, mutta kukapa
osaa ennustaa esimerkiksi sadan
vuoden päähän?

Meiltä kaikki, mitä
apteekista tarvitset.
Lielahden

APTEEKKI
MA–PE 9–20
LA 9–17, SU 12–16
Kunkku-Uutiset
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puh. (03) 347 3800
Lielahden Prisma, Tampere
www.lielahdenapteekki.fi
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Bosch Car Service
KANKAANPÄÄN
AUTOMEKAANIKOT KY
takuuhuollot:

Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy
Keskuskatu 61, 38700 Kankaanpää
02 578 8991, info@kalaki.fi, www. kalaki.fi

STOCKMAKE T:MI
AUTOT HUOLLOT VARAOSAT RENKAAT
TIILIKATU 2 38700 KANKAANPÄÄ
PUH 0400-320432

Tervetuloa Postelliin!
Meiltä saat:
- aamulla paistetut
pullat ja munkit
- muut suolaiset ja
makeat leivonnaiset
- ruokaisat salaatit ja maukkaat munakkaat
- tuoreet leivät, sämpylät ja pikkuleivät
- tilauksesta leivonnaisia arkeen ja juhlaan
- kylmät virvokkeet aurinkoterassilla,
myös A-oikeudet

Herkkuja hetkeen!
ark. klo 9-17
to klo 8-17
la klo 9-14
Keskuskatu 51, Kankaanpää
puh. 045 112 0211 | www.kahvilapostelli.fi
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Tampionkatu 16
38700 Kankaanpää

Teollisuuden ja kiinteistöjen ja omakotitalojen

sähkö-, automaatio- ja hälytysjärjestelmien
suunnittelu, asennus ja huollot
lämpökamerakuvaukset
Ilmalämpöpumppujen myynti, asennus ja huolto
YK Sähkö ja Tekniikka Oy

Mika Yli-Knuuttila, 040 197 0530
Sepänkatu 1 C, 39700 Parkano, mika.yli-knuuttila@yksahko.fi

TERVETULOA
OSTOKSILLE!
MEILLÄ PALVELLAAN!

Alppi
RAUTA
ALPPI
Keskuskatu 59
Kankaanpää

02 572 3800

Sähköistä asiaa
Vuonna 2009 sähkön hankinta siirtyi
ulkopuoliselle yhtiölle, nykyiseltä nimeltään Energia.
Tuolloin Kunkulla käytettiin 483 Mvh
sähköä. 2016 käytettiin sähköä 420
Mvh/vuosi. Kun ajatellaan, että vuoden 2009 jälkeen meille on rakennettu
Kunkuntupa (lämmitys sähköllä) sekä
kiinteitä sähköpaikkoja lisää, niin havaitsemme sähkön kulutuksen pienentyneen paljon.
Mitä sitten Kunkulla on tehty, että
kulutus on pudonnut noin paljon?
Ilma/vesilämpöpumput ovat säästäneet paljon, aurinkolämpö Kunkuntuvalla sekä led-valoihin siirtyminen
vaikuttavat.

Esimerkiksi ulkovalaistuksen muutos led-valoihin säästää jatkossa paljon. Alueella vaihdettiin 30 ulkovaloa,
tehoiltaan 125-400 w, yhteisteho oli
hieman alle 4kw/tunti. Uudet ulkovalot ovat teholtaan 11 w ja niiden kulutus tunnissa putosi rahassa 70 sentistä 7 senttiin, talven aikana tästäkin
tulee mukavat säästöt. N. 10 ulkovaloa on vielä vaihtamatta ja kesän aikana nekin vaihdetaan.
Nyt solmittu uusi sähkösopimuksemme Vatajankosken Sähkö Oy:n
kanssa on Kunkulle edullinen ja palvelee tavoitteitamme.

Liikenne
Simmottis valkkaamis
Simmottis sit vaa päivää nimpal mukavast, arvoisa lukija, olen uus komeljanttorinne, tulen kummalt puale
jokke, kui vaa tykkäät.
Varsinaist assja kui vaa mul ei ol, paitsi tää pläjäytys
tääl ja siinäki liene liikka, joku sanos, et siin o enemmä ku tarpeeks. No, värkkään ny sit tätä teirä iloks ja
suruks.
Kattokaas ku tääl Turus ajatelas täst teirä valinnast
vuore alueeks simmottis, et poskelles meni. Poskelles
sillai, et ny vast taas valites olis voitu valit nimpal mukavast vaikkapa joku muu, ei mar Kunkku.
Simmottis sit vaa, et joka vuashan ei voi valit kui
vaa nii ku vuore alueeks, sillo uskottavuus uupuis ja
muirenki mielest sem pare vaa olis nii. Kyl mar sit se ei
olis reilu meinink muit kohta. Jos vuorest toise valittais
vuore alueeks, koht olis seinä pullollans plakaatei ja
vierait pakkais ovist ja ikunoist.
Kyl mar sit o siks tieätty hyvä, et valitseva vain harvaksel, et synkka asia jotenki.
Sven Turuust

Kunkku-Uutiset
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Matkailuautoilijoita ja asuntovaunukansaa edustava
SF-Caravan ry voi onnitella itseään tuloksellisesta vaikuttamisesta.
Yhdistyksen tekemät esitykset matkailu- ja pakettiautojen nopeusrajoitusten muuttamisesta menivät heittämällä läpi uudessa tieliikennelaissa, joka on parhaillaan lausuntokierroksella.
Lakiesityksen mukaan matkailu- ja pakettiautojen
ajoneuvokohtaisista, muita ajoneuvoja alemmista 80 tai
100 kilometrin nopeusrajoituksista luovutaan.
Jatkossa niillä saisi ajaa samaa tiekohtaista enimmäisnopeutta kuin muillakin autoilla.
Turun Ruissalosta pääsee tänä kesänä vesibussilla Turun keskustaan. Nyt karavaanarit voivat jättää kalustonsa leirintäalueelle ja matkata kaupunkiin vesibussilla.
Suunnitellut pysäkit ovat Martinsillalla, vierasvenesatamassa sekä Kansanpuistossa ja mahdollisesti Ruissalon telakalla. Matka-aika pysähdyksineen on
noin puoli tuntia, jolloin yksi kierros toteutuu tunnissa.
Kokeilu toteutetaan 22.5.–13.8.2017. Liikennettä on
päivittäin kello 10-18. Lähtöjä on kahdeksan päivässä kummaltakin päätepysäkiltä. Kokeilu toteutetaan
75-paikkaisella vesibussilla, johon voi ottaa polkupyörän maksutta mukaan.
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Kunkun vuosi
Kaikki trefﬁt luettavissa www.sfcsatakunta.ﬁ/tapahtumat tai
www.karavaanarit.ﬁ/ajankohtaista/tapahtumakalenteri.

Loppuvuoden 2017 treffit Kuninkaanlähteellä
22.–25.6. JUHANNUS. Juhannusaattona on Arto Nuotio. Juhannuspäivän
pitkäpöydässä Markku Purho, sekä
lapsille ohjelman tarjoaa Tutta-tiikeri.
Juhannuspäiväillan tansseissa on Tähtikimara. Nuorisolle disko. Trefﬁmaksu
pakettihintana 80 €/vaunukunta.
Kunkun juhannus on karavaanareiden
piireissä jo käsite, juhannus tehdään
koko perheelle ja ohjelma suunnitellaan niin, että koko vaunukunta viihtyy
ikäistensä seurassa.
18.-20.8. OCTOBERFEST-TREFFIT.
Trefﬁmaksu 65 €/vaunukunta.
Octoberfest-trefﬁt on pukujen juhlaa,
niin lapsilla, nuorilla ja eritoten aikuisilla. Festeillä hauskutetaan itse kukin
itseämme muiden mukana ja juhlitaan
elokuun pimenevään iltaan ystävien
kera hyvästä musiikista ja seurasta.
Lapsille ja nuorille omaa ohjelmaa,
mm. olympialaiset, diskot ja muut
asiaan kuuluvat.
15.-17.9. SYYSTALKOOT Kuninkaanlähteellä aluetoimikunnan johdolla.
Alue valmistellaan talvikuntoon.
Yhdistys tarjoaa keiton. Talkoolaiset
ilman trefﬁmaksua.
22.-24.9. KUUTAMOTREFFIT. Trefﬁmaksu 60 €/vaunukunta. Syyskuun
lopun kuutamon loisteessa on jotain
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taikaa, taikaa jonka vain karavaanari
voi kokea Kuninkaanlähteen mäntyjen
kertoessa tarinaansa kulkijalle. Tule
kuuntelemaan tarinaa.
7.10. TOIMIHENKILÖRISTEILY.
Toimihenkilöpalaveri toteutetaan
risteilynä Viking Gracella. Mukaan
kutsutaan henkilökohtaisella kutsukirjeellä eri toimikuntien jäsenet sekä
yhteistyötahojen edustajat.
20.-22.10. SYYSKOKOUSTREFFIT.
Sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous yhdistyksen jäsenille lauantaina

21.10.2017 klo 13.00. Kirjaaminen
alkaa klo 12.30. Jäsenkortti mukaan.
Trefﬁmaksu 55 €/vaunukunta.
24.-26.11. PIKKUJOULUTREFFIT.
Trefﬁmaksu 70 €/vaunukunta,
sisältää ruokailun.
29.12.2017-1.1.2018 UUDEN
VUODENTREFFIT. Vuosi vaihtuu
Kuninkaanlähteellä omin ohjelmin.
Tavanomaiset ilotulitukset ym. ovat
tietenkin ohjelmassa mukana. Trefﬁmaksu 75 €/vaunukunta.

Kunkun vuosi
Kausihinnasto
KUNINKAANLÄHTEEN KESÄKAUSI 2.5.-10.9.2017
Vuorokausi: SFC . . . . . . . . . .
Vuorokausi ei jäsenet: . . . . . . . .
Kesäpaikka. . . . . . . . . . . . . . . . .
Kahden kuukauden paikka . . . . .
Seisontamaksu: . . . . . . . . . . . . .
Juhannustrefﬁt: . . . . . . . . . . . . .

20 € + 3 € sähkö /vrk tai mittarilla 0,30 €/kWh
30 € + 3 € sähkö /vrk tai mittarilla 0,30 €/kWh
350 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
290 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
3 €/vrk
80 €/perhe/vaunu

Alueen saunat ja allasalue vesiliukumäkineen on käytettävissänne klo 10-20
päivittäin ja sisältyvät vrk-maksuun, kuten muutkin aluepalvelut. Kesäkauden
ja kahden kuukauden hintoihin sisältyvät tuona aikana järjestettävät trefﬁt, joille
ilmoittaudutaan erikseen toimistolla.
Kaikki em. maksut sisältävät saunan, uinnin, vesiliukumäen sekä muut ns.
aluepalvelut. Vuorokausihinnat oikeuttavat 24 h oleskeluun, ylimenevästä ajasta
peritään uusi vrk-maksu. Sähkön mittariveloituksessa ei sähkön vrk-maksua
veloiteta. Kausipaikoille hyväksytään vain jäsenkortin omistajat.

info
www.sfcsatakunta.fi/hinnasto,
Kotisivut:
www.sfcsatakunta.fi
Kesätanssit ja karaoke kuuluvat
vrk-hintaan, sesonkina järjestettävät
treffit eivät kuulu vrk-hintaan, ilmoittaudu niihin erikseen toimistolla.

KUNINKAANLÄHTEEN TALVIKAUSI 11.9.2017-1.5.2018

Kesäisin ohjelmaa koko perheelle,
kioski ja kahvio avoinna, välinevuokrausta, suoramyyntiä, kaasumyynti jne., tennis, minigolf, pingis,
frisbee, yms.

Vuorokausi: SFC . . . . . . . . . .18 € + 7 € sähkö/vrk tai mittarilla 0,30 €/kWh
Vuorokausi ei jäsenet . . . . . .25 € + 7 € sähkö/vrk tai mittarilla 0,30 €/kWh
Vuosipaikka . . . . . . . . . . . . . .600 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Talvipaikka . . . . . . . . . . . . . . .300 € + sähkö 0,30 kWh
Talviseisonta . . . . . . . . . . . . .50 €, sähkö ei saa olla kytkettynä

Kausipaikkalaisten isäntävelvoite:
jokaisesta autosta/vaunusta velvoite 2 vrk ja kaksi henkilöä tai yksi
henkilö 4 vrk, katsomallaan ajalla,
ei erillistä korvausta.

Alueella on talvikaudella isäntäpäivystys viikonloppuisin pe-iltapäivästä suiltapäivään n. klo 14 asti, muutoin omatoimialue.
Talviajan avain alueen toimintoihin tulee olemaan Kuninkaanlähteellä lokerossa
sähkölukon takan, josta myös tarvittavat ohjeet ja maksulaput. Lisää tietoa
uudesta järjestelystä 11.9. jälkeen kotisivuillamme tai Kunkulta infosta.
Vaunun/auton talviseisonta alueella 50 e/seisontamaksu, ei sähköverkkokytkentää, paikoitus vain isännän valvonnassa.

Uimaliput vieraille aik. 5€, 7-16 v
3€, alle 7 v aikuisten seurassa
ilmaiseksi. Allasalueella ei uinninvalvojaa.

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

Kunkku-Uutiset

– kesäkuu 2017

17

Lämmitys

Danfoss
PATTERIVENTTIILI
3/8 suora RA-N

17,17,-

-40 €

4035102

Danfoss
PATTERIVENTTIILI
1/2 suora RA-N

Vaihdata Hanakoilla kaikki
kotisi termostaatit (6-8 venttiiliä
ja anturia) ja saat asennuksesta
40 € alennuksen.
(Tarjous voimassa kun ostat venttiilit, anturin ja asennuksen hanakoilta)

19,18,4035104

Danfoss
PATTERITERMOSTAATTI
RA 2970 5–21°

23,22,4035250

avoinna ma-pe klo 9-17

avoinna ma-pe klo 9-17

Matkailuajoneuvojen palveleva pesupaikka
Palveluitamme ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulkopintojen käsinpesut (Myös katon pesu)
Kestovahaukset
Maalipinnan koneelliset kiillotukset
Sisätilojen siivoukset
Verhoiluiden koneelliset pesut
Hajunpoistokäsittelyt
Maalipinnan ja lasien kestopinnoite käsittelyt
Muut erikoiskäsittelyt.

Käytössämme ovat erityisesti matkailuajoneuvojen hoitoon tarkoitetut
ammattilaistuotteet ja
yli 10 vuoden kokemus alalta.

AUTOPESULA

www.autopesulaphiltula.fi

P.HILTULA Tervetuloa! Soita ja varaa aika!
Karjarannantie 12, Pori p. 040 5937974 ma-pe 9-17
18

Portin vahtija – Vartin Pohtija
Vartin pohdin miksi

porttia vahdin

YLÖSKIRJAUS NO 12/2017
Kuninkaanlähde valittiin Vuoden Caravan-alueeksi 2016. Tämä
kunnianosoitus osui monen mielestä kohdalleen ja on eittämättä
reipas tunnustus Kunkulla tehdystä pitkäjänteisestä ja järkevästä työstä. Se on huomionosoitus kaikille kunkkulaisille, jotka ovat
olleet rakentamassa aluettamme.
J
Jouko
ja Satu Lindfors kiittävät saamastamme huomionosoituksesta.
o

Kuninkaanlähde –
vvuoden caravan-alue 2016

YLÖSKIRJAUS NO 13/2017
Kunkun paksu portinköysi on historiaa. Uusi ”teleskooppi”-portti
on toiminnassa ja rauhoittaa lähinnä talviajan turhaa liikennettä
alueella ja toimii kesäsesonkina yöajan ”Portin vahtijana”. Portti
on lukitsematon ja puomin ohuempi päätyosa painuu paksumman runko-osan sisään ja on näin avattavissa. Portin on valmistanut Manu Hakala, kiitos siitä Manulle!
YLÖSKIRJAUS NO 14/2017
Yhdistyksemme on kilpailuttanut menestyksekkäästi sähkösopimuksemme uudelle toimittajalle, Vatajankosken Sähkö Oy toimittaa nyt edullista sähköä alueellemme.

"Poika” kotona kolmannen kerran, kuvassa Joukon ja
S
Sadun kanssa Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika
Hatanpää.

Kolme kysymystä
Vastaamassa Kirsti PahlmanRistell Ikaalisista.
MITÄ SANA SISU TUO MIELEESI?
- Sisu on suomalaisen luonteenpiirre, joka varmaankin on kehittynyt
entisaikojen vaikeista elinolosuhteista. Heijastuu vielä tänä päivänäkin
periksi antamattomuutena.
SOME – HYVÄ VAI PAHA
- Paljon hyvää ja valitettavasti myös
pahaa.
SUOMI 100 V – MILLAISIA AJATUKSIA?
- Suomi on vielä turvallinen maa
asua. Kiitos sotaveteraaneille,
että puolustitte maatamme, ettekä
antaneet periksi pahassakaan
paikassa.

Kunkku-Uutiset
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MOTTONI ON
- Elämä on liian lyhyt turhiin murheisiin.
MILLOIN NAUROIT VIIMEIKSI?
- Isäntäkopilla nauretaan säännöllisesti!
MILLOIN ITKIT VIIMEIKSI ?
- Silloin itkin, kun seurasin TV:stä
Mari Laukkasen maaliintuloa Holmenkollenilla, terveiset menehtyneelle
valmentajalle sinne jonnekin…
MOKA, JOKA OPETTI ENITEN
- Lähdettäessä sähköpyörällä
liikenteeseen, kannattaa selvittää
löytyykö pyörästä myös jalkajarru!
HALUAISIN OPPIA VIELÄ
- Shakkia pelaamaan.
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Kolmas kerta totuuden kertoi, vai kertoiko?
Kunkku-Ukko kuunteli korvat hörössä plakaatinjako tilaisuudessa keskusjärjestömme nokkamiestä, rapsutteli korvallistaan ja päätteli puheenhoitajan olevan varsin oikeassa perusteluissaan. Lappeenrannan mies kertoili valintojen strategiasta ja käytännön perusteista sekä koko prosessista noin
ylipäätään, sanaili julki valitsijoiden sielunelämää ja päätäntä mentaliteettia. Siinä kuvaajien salamavalojen räiskeessä
Ukon ajatuksiin iskeytyi sanoma ”Valinta on kompakti, ei aina
selektiivinen eikä niin kohdistettu, yleensä se on kompromissin tulos, kunnes aika sen taas pulpauttaa eri syistä esiin”.
Joka vuosi ei voi pulpauttaa.
Äijäasemalla, siis tuolla metsän siimeksessä olevalla
tuoli/pöytärivistöllä, ei olla olevinaan , ei rapsutella korvallisia eikä kaivella neniä asian tiimoilta, siellä istutaan tukevasti
perseet penkissä ja fundeerataan kuinka oikeassa Hämäläinen olikaan Seudun haastattelussa.
Äijäaseman Äijät tietävät ja tuntevat ankaran vastuun, aistivat aktiviteetin autuuden, tunnistavat tekemisen tuloksen ja

ymmärtävät yhteisen ajatuksen. Siitä syntyy Hämäläisen hokaama Henki. Ukko ajattelee Äijäasemalla oltavan oikeassa.
Ukon Akka on viisas akka, kehottaa Ukkoa pinnistämään
parempia juttuja, käskyttää vertaamaan kirjoittamaansa jälkeä Kunkun tekemisiin, Ukko puhkuu ja puhkuu.
Kunkulla sen sijaan puhkutaan, suunnitellaan ja ajatellaan
jälkikasvuamme, funtsitaan miten saataisiin nuoriso viihtymään entistä paremmin. ”Nyt ne huimat miettivät monitoimiareenaa alueelle”, puhkuu Kunkku-Ukko tietämättä mietinnän siirtyneen jo suunnittelun asteelle.
Kolmas kruunu on hieno suoritus,
se kertoo tekemisen meningeistä, asioiden ottamisesta jyvälle, kertoo tekemisen suoraviivaisuudesta ja tuloshakuisuudesta, mutta kruunut eivät ole
vielä tässä.
Kunkku-Ukko

HINAUSPALVELU
WIDÉN 0400 326 200
24h

KANKAANPÄÄ

Palveluksessasi täyden palvelun liikenneasema

Neste Oil Kankaanpää

>icaUh [f]``]Ubbc_gYh
J]]\hm]g}_U\j]c
Acb]dic`]bYbamma}`}
D]_UdYgi

Kukkakauppa Muratista
_Uib]]h_i_Uh^c_Ud}]j}

Rengaspalvelut
FYb[UgdU`jY`ih
Pikahuollot
D]_U\ic``ch
Neste Oil Kankaanpää

Reijo Hietanen, Keskuskatu 2
puh. 02-5721 598
ark. 6.30-21, la 8-21, su 9-21
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Autokorjaamo

. ROSENBERG
* Huollot * Korjaukset
* PakokaasumiƩaukset bensa/diesel
* Vikakoodin luku / OBD

puh. 0400 594 684
HeikkilänƟe 14, 29600 Noormarkku

Palaute
Kunkku-uutiset on SF-Caravan Satakunta ry:n
n. 2100 jäsenen jäsen- ja tiedotuslehti, jonka painosmäärä on 2700 kpl. Jakelu jäsenille ja sidosryhmille. Lehteen voit lähettää palautetta tai ottaa
yhteyttä seuraavasti :
olli.jorva@gmail.com
tai 040-7356813
www.sfcsatakunta.ﬁ/palaute

www.sfcsatakunta.fi
AVOINNA 10-18, LA 10-16

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

MYYNTI

JÄMIKESKUS
+358 40 573 6120

www.jamikeskus.fi

Kunkku-Uutiset
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myynti@jamikeskus.fi
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VARTTISÄHKÖ*
hinta ajalle 1.7. -30.9.2017

3,95
snt/kWh

sekä

3

*hinta vaihtuu
3 kk:n välein

SF -Caravan Satakunta ry:n jäsenille

JÄSENETUTARJOUS SÄHKÖSTÄ

kuukauden
energian
perusmaksut
veloituksetta

Nauti edullisesta energiasta kotona ja mahtavista lisäeduista ”kesämökillä”.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. 02 5782 5303
tai tee sopimus itse vatajankoski.fi (kampanjatunnus: karavaanarit)
Vatajankosken Sähkö, Vuohiniityntie 2, 38700 Kankaanpää, asiakaspalvelu 02 5782 5303

Tässä esimerkkejä etuasiakkaan vuosieduista 2017. Kaikki edut näet vatajankoski.fi/etuasiakkuus

KANKAANPÄÄ

Neste
Kankaanpää
Talon Paraspesu
autolle 10 €
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XMeal
10% alennus

Bar and Grill Varikko
10% alennus

normaalihintaisista
tuotteista (ei koske
alkoholituotteita)
Keskuskatu 38,
Kankaanpää

normaalihintaisista
tuotteista (ei koske
alkoholituotteita)
Keskuskatu 38,
Kankaanpää

Maalaistuote
Vataja
10 % alennus
normaalihintaisista
tuotteista Vatajan
myymälästä.

Kotipizza
10% alennus
normaalihintaisista
tuotteista (ei koske
alkoholituotteita)
Keskuskatu 38,
Kankaanpää

Moda Muotikulma
10% alennus
normaalihintaisista
tuotteista.

Sisaren vuosi
ei, olen Lise ja yksi Suomen
5000 vapaaehtoisesta sotilaskotisisaresta. Tavoitteenani
on intissä palvelevien varusmiesten ja
-naisten sekä reserviläisten vapaa-ajan
hyvinvointi. Kuinka siinä onnistun? Mitä
vuoden aikana tapahtuu?
Alokkaita Upinniemeen Rannikkoprikaatiin tulee kaksi kertaa vuodessa, noin
tuhat kerralla. Sotilaskoti ja sisaret tekevät parhaansa ensi viikkojen jännityksen
purkamisessa. Työn touhussa kysäisty
moi, miten menee tai pelkkä hymy auttavat. Alokasleirille menemme uudella hienolla sodeautollamme Unelmalla, siellä
kohtaa nuoren sotilaan alun aidoimmillaan. Väsynyt mutta onnellinen nuori
toisessa kädessä kahvimuki ja toisessa
munkki. Vilpittömän välittömänä lausuttu
”kyllä te ootte ihania” saa kyyneleet kokeneenkin sisaren silmiin. Kaksi kertaa
vuodessa osallistumme valan järjestelyihin. Ahtaalle niemellemme tulee yli 3000
omaista juhlimaan lapsen suurta juhlaa.
Päivän aikana ehtii juoda useammankin munkkikahvin, seitsemän on minulle
tunnustettu.
Neljästi vuodessa vietetään viimeistä iltaa intissä. Tarjoamme kotiutuville hyvän ohjelman, stand upit ovat nyt
suosittuja. Samalla vielä voi tunnelmoida munkkien ja hyvien kavereiden
seurassa. Neljästi palkitsemme parhaat kunnonkohottajat sykemittareil-

H
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la ja muut hyvät kaverit stipendeillä.
Kahdesti vuodessa Aliupseerikurssin
priimus saa palkintonsa. Kahdesti varusmiesrippikoulun konﬁrmoidut saavat rippiristin. Palkitsemme kahdesti Unelmakuskin – kuljettajan, joka on
parhaiten ja hyvällä huumorilla ajanut
Unelmaa. Tämän kaiken peruskauran
lisäksi tulee osasto ynnämuuta. Leirikeikkoja autolla ja veneellä saariin, sotasatamien kotiväkipäiviä. Saatamme
koululaivan pitkälle purjehdukselle tai
vastaanotamme sen. Reservin harjoituksissa olemme mukana. Autamme
sodessa iltaisin tarpeen vaatiessa. Varuskunnan juhlissa olemme joko kutsuvieraita tai keittiön puolella.
Lukija saattaa tässä kohden miettiä,
että mikähän näitä naisia oikein vaivaa.
Sitä minäkin olen joskus kohdallani ihmetellyt. Kaikki sai alkunsa -90 elokuussa ollessani Vekarajärvellä poikani valalla. Katselin ympärilleni ja mietin, että jos
vieraat äidit tekevät tämän kaiken minun
lapseni hyväksi niin miksi minä toimisin
toisin. Siltä tieltä ei ollut paluuta. Yhteisöllinen vihreä sisaruus on voima joka kantaa. Olen saanut yhden aikuisen
kummipojan. Parhaat hetket ovat kohtaamisia varusmiesten kanssa.
Mainitsin Unelman, sodeautomme.
Se on miehekkään kokoinen Mersu Vario mutta ehdottomasti yksi meistä sisarista. Unelma ristittiin nimikilpailun

tuloksena, sillä monenkin leiriläisen todistuksen mukaan ”kyllä mä nyt tiedän
miksi tän nimi on Unelma”. Kylmä tammikuun päivä, aloitamme auton pakkaamisen puolen päivän aikaan. Kahvia, muita juomia, munkkeja tietenkin
ja karkkia, läjäpäin karkkia. Suklaata,
makkaraa, kaikkea muuta paitsi pitsaa
ja jäätelöä. Sitten lähdemme, ensin
Upinniemen mutkainen pikkutie, sitten
Kehä III ja lopulta Turun väylä. Sieltä löytyy Kiikala ja sen varusmiehille
legendaksi muodostunut Lentokeskus.
Ensin ei ole ketään missään, pelkkää
pimeää ja Unelman kutsuvat valot. Yhtäkkiä olemme alokkaiden piirittäminä,
jono muodostuu nopeasti. Jokainen
asiakas katsoo silmiin, hyvää iltaa, siinä kaupanteon ohella jutellaan päivän
kulusta, onko ollut kivaa. Lopuksi kiitos
ja hyvää illan jatkoa. Tarvittaessa auto
on yhdessä kaivettu hangesta ylös ja
autettu kovalle tielle. Näin kohteliaita
kavereita löytyy soden taikapiiristä. Kotona ollaan sitten puolilta öin.
Sotilaskotiliitto täyttää 2018 sata
vuotta. Kaikki eivät aina tunnista vihreää asuamme. Niinpä eräs veteraani
sanoi kaataessani kahvia hänelle ”enpä ole lottaa nänhytkään sitten talvisodan”. Nii oikke.
Liisa Lottanen
Sotilaskotisisar
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Vuoden 2017
toimihenkilöt

Jouko

Tilla

Altti

Tarja

Aulis

Pekka

Unto

Heikki

Sami

Hilkka

HALLITUS 2017
Puheenjohtaja Jouko Lindfors, Vanha-Ulvila, lindforsjouko@ gmail.com, (86086) 050 549 5648
Varapuheenjohtaja Tilla Rosenberg, Noormarkku, rosenberg.tilla@gmail.com, (98207-1) 0400 480 755
Hallituksen jäsen, Altti Nurmi, Nakkila, altti.sinikka@gmail.com, (115646) 050 375 5900
Hallituksen jäsen, Tarja Lehto, Pori, tarja.lehto@norstat.ﬁ, (62589-1) 050 362 3995
Hallituksen jäsen, Aulis Tommila, Pori, aulis.tommila@gmail.com, (23795) 050 339 7252
Hallituksen jäsen, Pekka Nordlund, Pori, nordlund.pt@gmail.com, (62853) 0500 225 476
Hallituksen jäsen, Unto Koskinen, Venesjärvi, unskikoskinen@gmail.com, (10113) 050 606 56
Hallituksen jäsen, Heikki Pihlajamäki, Kankaanpää, heikki.pihlajamaki@gmail.com, (75131) 040 546 6030
Hallituksen jäsen, Sami Siltanen, Huittinen, sami.siltanen@dnainternet.net, (148056) 050 345 1329
Sihteeri/Jäsenkirjuri, Hilkka Tommila, Pori, hilkka.tommila@gmail.com, (23795-1) 040 535 9485

TOIMIHENKILÖT 2017
Rahastonhoitaja Tuula Pihlajaniemi, Ulvila, tuula.pihlajaniemi@suomi24.ﬁ (53032) 02 538 3515
Kalustonhoitaja Janne Rosenberg, Noormarkku, janne68.rosenberg@gmail.com (98207), 0400 594 684
Turva-asiamies Pekka Nordlund, Pori, nordlund.pt@gmail.com (62853) 0500 225 476
Nuorisoyhdyshenkilöt Akseli Harju, Forssa, harju.akseli@gmail.com (144139-1), Viljami Törnqvist, Raisio
Trefﬁen arpajaisvastaava Tarja Lehto, Pori, tarja.lehto@norstat.ﬁ (62589-1) 050 362 3995
Kuninkaanlähteen aluetoimikunta, vetäjät
Tilla Rosenberg, Noormarkku, rosenberg.tilla@gmail.com, (98207-1) 0400 480755
Janne Rosenberg, Noormarkku,
janne68.rosenberg@gmail.com (98207) 0400 594 684
Lehden päätoimittaja Olli Jorva, Yläne, olli.jorva@gmail.com (97446) 040 735 6813

www.sfcsatakunta.ﬁ
Y-tunnus 1091043-8
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Hallituksen puheenvuoro
Hyvää alkanutta kesäkautta kaikille karavaanareille! Talven
lumista ja liukkaista on päästy pois ja uusi matkailukausi on
taas alkanut. Toivottavasti kaikki matkailuun ja retkeilyyn liittyvä turvallisuusasia ei ole päässyt unohtumaan, talvikausi
kun on suurelle osalle jäsenistöä niin sanottua hiljaista aikaa.
Matkailuautot ja -vaunut on otettu talvisäilytyksestä päivänvaloon. Nyt kannattaa tarkastaa tai tarkastuttaa laitteiden
kunto kesäkautta varten. Kaasulaitteiden tulee olla tarkastettu ammattilaisen toimesta lain vaatimusten mukaisesti. Samoin akut kannattaa mittauttaa niiden kunnon toteamiseksi.
Tarkasta myös lämmityslaitteiden toimivuus. Kannattaa lämmittää yksikkö asumislämpötilaan ja tarkastaa järjestelmä silmämääräisesti. Nämä asiat on mukavampi tehdä ennen sesongin alkua. Samalla voit laittaa kuntoon verkkovirran syöttöjohdon. Helpoin tapa hoitaa asia on johto 3*2,5 mm pituus
25m. CEE päillä. Lisäksi tarvitset adapterin suko-CEE. Tällä varustuksella pärjäät kaikilla SFC- ja muilla leirintäalueilla.
Niin, ja katsastukset, ovathan ne kunnossa! Kun kalusto on
saatu kuntoon, on aika virittää itsemme toivottavasti lämpimään ja tapahtuma rikkaaseen kesämatkailukauteen.
Niin, ja sitten ihmiset. En ole ammattilainen tässä asiassa, mutta olen huomannut meidän olevan hyvinkin erilaisia.
Jo pelkkä asuinpaikka muokkaa meihin oman jäljen. Tottahan
me ihmiset olemme erilaisia, muutenhan tämä elämä olisi aika laimeaa. Joskus saattaa kestää aikansa ennen kuin jonkun kanssa pääsee ns. sinuiksi. Ei kannata muodostaa kovin
voimakasta käsitystä toisesta ensitapaamisen yhteydessä,
meillä kun on joskus hyvinkin erilaisia taustoja, jotka voivat

Kunkku-Uutiset

– kesäkuu 2017

tehdä niin sanotun huonon päivän. Hyvin usein käy kuitenkin
niin, että viimeistään saunassa tai ainakin seuraavana aamuna kaikki on taas parhain päin. Olen myös huomannut sellaisen ilmiön kuin ”minulla on oikeus” nostavan päätään useissa
yhteyksissä. On kuitenkin muistettava, että jokainen ”oikeus”
tuo mukanaan kaksi velvollisuutta. Oli ne sitten toista ihmistä
tai asiaa koskien aina tarpeen mukaan. Positiivisella asenteella ja mielellä ihminen pärjää paremmin ja elää takuulla
parempaa elämää.
Sitten lapset! Ne ovat elämän suola, niin minulle nuorena opetettiin. Meillä Kuninkaanlähteellä on tehty paljon lasten viihtymiseksi. On kiva kuunnella pitkin kesää tyytyväisiä
kommentteja lasten ja vanhempien suusta. Tämä antaa intoa
ja halua ylläpitää ja edelleen kehittää Kunkkua mahdollisuuksien mukaan. Kun lapset viihtyvät Kuninkaanlähteellä ja saavat uusia kavereita, se auttaa vanhempia saamaan itselleen
ansaittua vapaa-aikaa.
Kuninkaanlähteen SFC-alue on viritetty
huippukuntoon alkanutta kesäkautta varten, tervetuloa kaikki karavaanarit viettämään kanssamme ilosta ja miellyttävää
kesäaikaa!

Pekka Nordlund
SFC-Satakunnan hallituksen jäsen
turva-asiamies

25

Informatiivisuutta
ja näkyvyyttä
ennyt talvi on tuonut SF-Caravan Satakunnalle ja Kuninkaanlähteelle uudistetut kotisivut. Kotisivujen uusiminen sai lähtölaukauksen marraskuun 2016 hallituksen kokouksessa kun muutamille
hallituksen jäsenille oli edellisen kesän
mittaan tullut palautetta sivujen selkeydestä. Hallitus selvitti ulkopuolisen palveluntarjoajan käytön ja kustannukset
sivujen teossa, mutta lopulta päätyi tekemään sivut omin voimin. Melko haastava päätös, olihan hallituksen sisällä
kokemus kotisivujen teosta aika vähäistä. Jälkeenpäin ajateltuna päätös
oli hyvä, tunnemme kotisivujen rakenteen itse ja niitä on helppo muokata ja
pitää elävänä ilman ulkopuolista apua.
Kustannussäästökin oli merkittävä.
Sivujen laadinnassa ohjenuorana oli
selkeys ja matkailijalle tärkeän tiedon
löytäminen helposti kausipaikkalaisia
unohtamatta. Sivut on nyt laadittu siten,
että palvelut ja hinnasto on ensisijaisena
helpoimmin löydettävissä. Kuvien määrää varsinaisilla asiasivuilla on rajoitettu
ja niitä kerätään vain harkitusti kuvagalleriaan. Sivuilla on nyt myös uusi Blogitosio, johon yhdistyksen ja Kuninkaanlähteen eri tehtävissä toimivat henkilöt
voivat kirjoittaa omia tarinoitaan. Blogiin
voidaan myös kirjoittaa juttu vaikka kirvesmiesryhmän työpäivästä. Tuo ideasi esiin ja pidetään blogi elävänä. Myös
Kunkku-Ukon jorinat ja jäsenlehti löytyvät jatkossa selkeästi sivuilta.
Mitä tulevaisuuden visioita kotisivulle voisi olla? Ainakin asiakastyytyväisyyttä voitaisiin kerätä ja tutkia sivujen

M

kautta. Intranetiä tuskin kotisivulle rakennamme, mutta harkinnassa on Google+:n hyödyntäminen sisäisenä kanavana, päällimmäisenä tulee mieleen ainakin
isäntävelvoitelista, mutta kaikki
ajallaan.
Kotisivut eivät ole ainoa kanava, jolla Kuninkaanlähde tiedottaa ja lisää näkyvyyttään. Sivujen lisäksi käytössä on jo Facebook
ja kesän edetessä myös YouTube sekä myöhemmin hyödynnämme myös
Instagramin kuvavirtaa omilla sivuillamme. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi, talkoillahan näitä kuitenkin tehdään.

Facebook:
Kuninkaanlähde SFC Satakunta
Yhdistyksen Facebooksivut on nyt
myös upotettu kotisivuille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että facebookiin
päivitetty tila ponnahtaa heti luettavaksi myös kotisivun sivupalkkiin. Tämä on
yksi tapa pitää kotisivu elävä. Kotisivut
ja Facebook on yhdistetty myös siten,
että kotisivuilta on helppo jakaa uutiset
ja blogit Facebookiin.

Instagram: Sisällön tuotantoa
kaikkien toimesta
Sosiaalisen median sisältöä ei tarvitse
aina tuottaa itse, myös Te arvon jäsenet
voitte olla osa sisällöntuotantoa. Ota
vaikka kuva illalla grillikatoksella, lisää
se Instaan tagilla #sfckuninkaanlähde.
Jälleen näkyvyyteemme kasvaa. Muista kuitenkin kuvatessani muiden yksityisyydensuoja, kuvaa siis vain omaa väkeä tai pyydä lupa julkaistessasi kuvaa
muista henkilöistä.

YouTube: Elävää sisältöä
Kuninkaanlähteeltä
YouTube-kanava on myös yksi hyvä
kanava kasvattaa kohteen näkyvyyttä.
Myös Kuninkaanlähde tekee avauksen
YouTubessa ja aivan lehden ilmestymisen aikoihin tullaan julkaisemaan jotakin mielenkiintoista. Tätä kirjoittaessani
en vielä tarkalleen tiedä sisällöstä, joten sinun on todettava se itse.

Talkooterveisin
Sami
Kotisivut, matkailuasiamies

-kauppaa
pitkällä kokemuksella

Rahoitus
Tarvikkeet

Varaosat
Huolto

Vaunumyynti

JAAKOB
Välmäntie 1-5, Ulvila

Seinäjoentie 112, Kauhajoki

puh. 050 516 7057 puh. 050 431 1100
www.vaunumyyntijaakob.fi www.botniacaravan.fi
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Päästätkö
asuntolainasi koron
villiintymään?

Kesytä asuntolainasi

