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Uusi yritys

K

eväällä kaikki on toisin,
niin on. Tätä kirjoitettaessa
maamme päättäjät ja terveydenhuollon väki kertoo ”tolan” olevan paremmalla mallilla, toivottavasti alkavana kesänä pääsemme nauttimaan oloista paremmin, asioiden
ollessa paremmalla tolalla.
Vuosi 2021, varsinkin kesä, oli SFC
Kuninkaanlähteelle suotuisa, kaikesta huolimatta. Säilytimme asemamme maamme kärkikastiin kuuluvana
SFC-alueena, siitä lahjomaton merkki on kävijämäärä, teimme siis jotain
oikein.
Tekosistamme kertoo myös yhdistyksen jäsenmäärä, joka viime
vuosina on ollut melko tasaisesti
keskimäärin 2050:n jäsenen tasolla vuosittain. Kun katsomme vuotta
2021, joka ei liene otollinen vertailuvuosi pandemian vuoksi, voidaan todeta saman jäsenmäärätrendin jatkuvan edelleen.
Yhdistyksemme juhlavuosi 2021
osui huonoon ajankohtaan. Silti pystyimme järjestämään kahdet päätreffit, perinteiset Juhannustreﬃt sekä
50 V – juhlatreﬃt.
Molemmat treﬃt vietiin läpi tiukkojen turvatoimien sävyttäminä ja
ammattitaitoisten järjestäjien toimesta, oman elementtinsä järjestelyihin
toi laaja ja turvallinen alueemme sekä tilamme.
Eletty aika toki näkyi molempien
treﬃen vierasmäärissä, mutta kokonaisuus tyydytti ja tulos oli kaiken
kaikkiaan hyvä. Molempien treﬃen

järjestelyissä näkyi vuosien kokemus ja
ammattitaito. Varsinkin juhlatreﬃemme
ohjelmakokonaisuus oli onnistunut ja
formaatti toimi eikä poikkeavia jälkikaikuja montaakaan tullut.
Saamamme palaute juhlatreﬃen osalta hivelee järjestäjien osaamista, hyvä
niin. Erityisesti mieltäni lämmittää SFCaravan ry:n puheenjohtajan lähettämä palaute juhlatreﬃemme järjestelytasosta ja onnistumisesta. Olli Rusin
postittama palaute oli mairitteleva ja
poikii ilmeisesti lisääkin haasteita tiimillemme.

Olli Jorva
Päätoimittaja

Puheenjohtajalta

Kevään korvalla
evät tulee hiljalleen, niin kuin joka vuosi. Tämän vuoden alku onkin lähtenyt käyntiin Kunkun asioissa
edellisistä poiketen. Maaliskuisena viikonloppuna nimittäin yhdistyksen hallitus kokoontui toiminnan kehittämispäivien merkeissä Yyterin virkistyshotelliin suunnittelemaan
tulevaa. Kehittämispäivien ohjelma muodostui tämänhetkisen tarpeen mukaan tärkeimmiksi koetuista aiheista.

K

kesän sesonkiaikana. Ilahduttavaa on ollut kokea myös Kankaanpään kaupungin kiinnostus ja halu yhteistyöhön Kuninkaanlähteen kanssa, koska alueen uudet tielinjaukset edellyttävät Kankaanpään kaupungin panostusta. Näistä lähtökohdista saimme viikonloppuna suunnitelluksi alueelle uudet kulkuväylät. Mahdollisuuksien rajoissa on, että pääsemme uusien suunnitelmien mukaisiin rakennustöihin jo tänä vuonna.

Maaliskuussa Kankaanpään kaupunki järjesti kaikille Kankaanpään seutukunnan matkailualan toimijoille yhteistilaisuuden. Kunkku oli luonnollisesti edustettuna ja paikalla oli
minun lisäksi hallituksesta Antti Takala. Oli mukava tavata
alueen matkailualan eri tahoja ja kuulla heidän ajatuksiaan
yhteistoiminnasta. On hämmästyttävää, kuinka paljon Kankaanpään seudulla on sellaisia matkailualan eri toimijoita ja
tapahtumia, mistä en ole aikaisemmin kuullutkaan. Näitä tapahtumia ja eri toimijoita tullaan ensi kesänä markkinoimaan
myös Kunkulla aktiivisesti. Kankaanpään alueella on hienoja
paikkoja ja järjestetään kaikenlaisia tapahtumia niin, että jokaiselle varmasti löytyy jotain. Oli myös hienoa nähdä, kuinka
tärkeänä toimijana Kunkku nähdään Kankaanpään seudulla.
Tämän päälle on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Hallitus käsitteli myös Kunkun hinnastoa vuoden alussa.
Huolellisen pohdinnan jälkeen päädyimme siihen, että otamme alueella käyttöön ns. henkilömaksun. Elämme tällä hetkellä sellaisia aikoja, jolloin lähes joka päivä saamme kuulla
uutisia hintojen noususta. Sähkön kallistuminen tuntuu jokaisen arjessa ja tämä näkyy myös Kuninkaanlähteellä kohonneina sähkölaskuina. Nämä lähtökohdat huomioiden hallitus teki rohkean päätöksen kattaa kohonneita kustannuksia
mahdollisimman oikeudenmukaisesti näissä olosuhteissa.

Viime kevätkokouksessa linjattiin Kunkun tulevaisuuden kehityskohteita ja yksi merkittävä hyväksynnän saanut kokousasia oli Kuninkaanlähteen alueen kehittäminen. Tämä haukkasi myös kehityspäivien ohjelmasta suurimman osan. Alueen suunnittelussa vuosituhannen alusta lukien mukana ollut Ilmari Mattila Kankaanpäästä oli myös paikalla kertomassa mahdollisuuksista, joita alue tarjoaa. Lisäksi tiedossamme
oli jo etukäteen, että alueelle on tehtävä lähitulevaisuudessa
uusia tielinjauksia niin, että kulku alueelle on turvallista myös

Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022

Vuoden alusta alueelle on valittu myös uudet pääisännät, Maria ja Pasi Sillanpää. Yhteistyö
pääisäntien kanssa on käynnistynyt hyvin ja ensi kesän tapahtumia ollaan rakentamassa
jo täyttä vauhtia. Toiveissa on,
että saamme ensi kesän viettää terveysturvallisesti niin, että
kaikkien olisi mahdollista viettää aikaa Kunkulla. Tapaamisiin siis Kunkulla!
Janne Yli-Kauppila
Puheenjohtaja
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Terveisiä alueelta

SFC Kuninkaanlähteen alueen uudet vetäjät
TEKSTI JA OTSIKKOKUVA OLLI JORVA, KUVA MARIA SILLANPÄÄ

”P

äätimme yhdessä ryhtyä alueen vetäjiksi”, näin vastaavat
Maria ja Pasi Sillanpää toimituksen tiedusteluun ja jatkavat kertomalla, että he kokevat tutun ja tasokkaan alueen kaipaavan vetäjikseen kokemusta ja innostuvuutta sekä ihmisläheisyyttä.
Uusi vetäjäpariskunta haluaa omalla panoksellaan luoda iloista ja raikasta
meininkiä ympärilleen ja katsovat niin
kausipaikkalaisten kuin majoittujienkin
viihtyvän siten suositulla alueella paremmin.
Maria Sillanpää on 45-vuotias lähihoitaja, jolla on 16 vuoden kokemus
työstään, Pasi puolestaan toimii erään
konepajayksikön pintakäsittelylaitoksen päällikkönä, pariskunta asuu Noormarkussa.
SFC Kuninkaanlähde on molemmille
hyvinkin tuttu, alueella on vaunuiltu jo
pitkään, Pasi yli 20 vuotta ja Mariakin
reipas 10, molemmat siis rutinoituja karavaanareita.
Tavattuaan toisensa pariskunnan yhteinen karavaanariharrastus veti tietysti
puoleensa eikä aikaakaan, kun isompi
vaunu paikoitettiin Kunkulle, ”Suurimman osan vapaa-ajastamme vietämme
SFC Kuninkaanlähteellä”, kertovat Maria ja Pasi.
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Sillanpäät suhtautuvat uuteen tehtäväänsä vastuuntuntoisesti. Maria kertookin, että vaikka tehtävä on haastava, hän uskoo pärjäävänsä iloisen ja
ulospäinsuuntautuvan luonteensa avulla haasteista.
Pasi taas puolestaan katsoo aiemman kokemuksensa alueen vetäjänä
antavan vankan pohjan pariskunnan
tuleville toimille ja suhtautuu luottavaisesti tuleviin vuosiin.
Maria ja Pasi ovat kiitollisia sekä arvostavat Raija ja Antti Salmisen työtä
Kunkun hyväksi sekä iloitsevat neuvoista ja eritoten tuesta, jota Salmiset
ovat lupautuneet antamaan uudelle vetäjäparille.
Tuoreina alueen vetäjinä Sillanpäät
suhtautuvat SFC Kuninkaanlähteen tulevaisuuteen luottavaisesti, ”Menneen
kesän mittaan olemme panneet merkille kanssa-karavaanareilta tulleen
palautteen alueen monipuolisuudesta
ja viihtyvyydestä ja se antaa hyvä selkänojan tulevaisuuteen”, kertoo pariskunta.
”Toivoisimme asiakkailta ideoita erityisesti talvikauden suhteen, siis mitä
he haluaisivat talvella Kunkulle, mikä
olisi asia, joka saisi heidät tulemaan talviaikaan tänne”, sanovat uudet alueen
vetäjät.

”Ja tietysti toivomme, että korona ja
sen tuomat rajoitukset olisivat jo menneen talven lumia nyt tänä kesänä”,
sanovat aurinkoisia terveisiä kaikille lähettäen Maria ja Pasi.

KOLUMNI

Tarpeellista vai tarpeetonta?

M

eidän perheessä on kaksi aikuista ja kaksi koiraa.
Talvimatkailu on vähäisempää ja siksi aikataulutamme sen tarkemmin. Kustannusten pienentämiseksi otamme auton pois rekisteristä, mikäli kalenterimme kertovat, ettei reissuun ole mahdollisuutta lähteä moneen viikkoon. Kun reissuun lähdemme kaikki viedään
autoon mukaan: vettä kanisterissa, pesuaineet, vaatteet ja
elintarvikkeet. Auto on seisonnassa pihassa ilman katosta tai
muutakaan suojaa, joten talvisäilytys taivasalla asettaa omat
rajoituksensa. Säiden lämmetessä autokin on jo helpommin
menokunnossa, sillä kaikkea ei tarvitse joka kerta viedä
erikseen autoon. Työnjako on selkeä: toinen hoitaa auton
ulkotilat ja toinen sisätilat.
Matkallelähtijöinä olemme erilaisia: toiselle vähempikin
riittää ja mieltymys lähteä nopeallakin aikataululla reissuun ja
toinen meistä on ”varmuudeksi pakkaaja”, vierasvaraa unohtamatta. Toki molemmille on tullut jo merkityksellisemmäksi
helppous ja hyvä fiilis lähteä matkalle nopeallakin aikataululla. ”Passi ja hammasharja” -reissaajia meistä ei toki ole kumpikaan. Kestävä elämäntapa on tullut meille aina vain tärkeämmäksi ja siksi pyrimme välttämään kertakäyttöisyyttä ja
myöskin turhaa ostamista. Kahden aikuisen taloudessa tämä
ratkaisu on jokseenkin helppoa, jos jotain unohtuu, pyrimme
selviytymään ilman.
Meille oivallus oli reseptilääkkeiden saaminen apteekista
Virossa, kun olimme Omakanta.fi -palveluun hyväksyneet tietojemme luovuttamisen. Tämä siis kesällä 2019 ja käsittääksemme sähköinen resepti käy nykyisin myös muissakin EUmaissa. Varmuudeksi tilaamme ulkomaille matkatessamme
Green cardin ilmaiseksi vakuutusyhtiöltä, siitä selviää ajoneuvomme voimassaoleva liikennevakuutus. Myöskin rekisteriote on meillä paperiversiona. LA-puhelin helpottaa yhteydenpitoa ajon aikana matkakumppaneihin.
Kaasua otamme aina täydet pullot mukaan, kun ikäväksemme olemme joutuneet toteamaan, että kaasu useimmiten
loppuu yöllä. Auton painorajoituksia tarkkailemme pitemmille
matkoille varustautuessamme ja pakkaamme mukaan vain
välttämättömimmät, sillä matkalta tulee kuitenkin aina ostettua jotain painoa lisäämään.
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Koiraihmisinä selvitämme ajoissa ennen kotimaahan saapumista, mistä löydämme eläinlääkärin, jotta saamme koirien
passeihin leimat annetuista ekinokokki-lääkkeistä 1-5 vrk ennen Suomeen saapumista. Tabletit olemme useimmiten ostaneet jo Suomesta, joskin edullisimpia ovat ainakin Baltian
maissa.
Tarpeellisimpia ostoja on ollut hiustenkuivaaja, jossa on
erityisen pitkä johto, sillä useimmiten pistorasiat ovat leirintäalueiden pukutiloissa yllättävänkin kaukana peilistä ja toisaalta tarpeettomin ostos oli yhdessä ystäviemme kanssa
Kroatiaan kuukauden reissulle hankittu matkapyykinpesukone. Pesukoneen jatkosäilytystä miettiessämme ystävämme
totesivat, että säilyttäkää sitä autotallissanne, ilman palautusoikeutta.
Kännykkälatureita meillä on pysyvästi myös autossa. Vaikka karavaanari olisikin kaikkien kaveri niin aina ei voi lainata naapureilta, varsinkaan jos reissussa ollaan viikkoja. Kännykkä on niin tuikitarpeellinen apuväline jo kaikillekin meille.
Kun molemmilla on autonavaimet niin helpottaahan se liikkumista myös leirintäalueilla. No, onhan noita avain unohduksia silti tullut. Viime syksyn Ahvenanmaan saaristoreissulla
”ulkoilutimme” polkupyöriämme, kun unohdimme pyöränavaimet kotiin.
Jokainen matka vaatii jonkinlaista suunnittelua, sitä enemmän mitä kauemman aikaa matkalla on ja mitä kauemmaksi
kotoa matka suuntautuu. Tietoa ja ”matkalle mukaan” -infoa
pystyy jokainen löytämään toisilta karavaanareilta ja eri tietolähteistä: karavaanariliitosta ja sen jäsenyhdistyksiltä, caravan-messuilta, vakuutusyhtiöitä, eri facebook-ryhmistä, autoliikkeistä, eri paikkakuntien matkailuinfoista ym. Toki itse pitää suhtautua saamiinsa tietoihin asiaankuuluvalla kriittisyydellä ja toisinaan kyseenalaistaakin saamaansa infoa.

Turvallisia ajokilometrejä ja vilkasta matkailua kaikille
karavaanareille toivottelevat
Jokke ja Satu Lindfors
86086

5

Toiminnan kehittämispäivät 26.-27.3.2022
Terveisiä Yyteristä, jonne Yhdistyksen
hallitus puolisoineen kokoontui maaliskuun viimeisenä viikonloppuna. Kehittämispäiville oli kutsuttu hallituksen lisäksi
myös pääisännät Maria ja Pasi Sillanpää, joista tosin Pasi joutui valitettavasti
jäämään tilaisuudesta pois. Paikalla oli
kaikkiaan 20 henkeä tekemässä työtä
alueen eteen.
Viikonlopun ohjelmassa oli markkinointia, alueen suunnittelua ja yhteistoimintamahdollisuuksien kartoittamista
Kankaanpään alueen matkailualan toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Tilaisuuteen oli kutsuttu paikalle
avuksi myös markkinointiosaaja AnttiJussi Vesa ja aluesuunnittelun ammattilainen Ilmari Mattila.
Antti-Jussi Vesa on laatinut alkuvuonna Kirsi Perkiömäen kanssa Kunkulle markkinointisuunnitelmarungon,
jonka kanssa työskentely aloitettiin ensimmäisenä. Suunnitelma saatiin valmiiksi ryhmätöinä lauantaiaamupäivän

aikana. On hienoa todeta, että kun 20
henkilöä ryhtyy toimiin, syntyy lyhyessä
ajassa uskomattoman paljon aineistoa,
jota voimme jatkossa käyttää hyödyksi
erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Seuraavaksi ohjelmassa oli alueen
kehittämissuunnitelman parissa työskentelyä. Aiheeseen meidät johdatti Ilmari Mattila, joka on tehnyt jo vuonna
2002 koko Kuninkaanlähteen alueesta
kehityssuunnitelman. Hän tuntee alueen
ja sen mahdollisuudet hyvin. Lisäksi Antti Takala ja Jukka Latvala olivat tehneet
vahvan esityön aluesuunnittelun osalta
ja saimmekin aikaan hyvän keskustelun
alueen jatkokehittämiseen. Viime kesä
osoitti, että alueen liikenne on sesonkiaikana niin vilkasta, että se voi aiheuttaa
myös vaaratilanteita. Viime vuosina alueen käyttäjien liikkuminen on myös monipuolistunut. Alueen käyttäjien toiveita
on syytä kuunnella herkällä korvalla ja
myös nämä pyrimme huomioimaan.
Kankaanpään kaupungin järjestämä

KESÄTANSSIT
KUNKULLA
2.7.
9.7.
16.7.
23.7.
30.7.
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Takanen&Henttonen
Duo Menox
Jalmar
Kaukokaipuu
Petri Forsman Duo

yhteistilaisuus Kankaanpään seutukunnan matkailualan toimijoille osoitti, että
Kunkku on tällä hetkellä haluttu yhteistyökumppani koko Kankaanpään seutukunnan eri toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien keskuudessa. Tilaisuuden
innostamana sunnuntain aamu kuluikin
eri toimijoiden kartoittamisessa. Tähän
aiheeseen meidät johdatti Mika ja Heini Harju, jotka entisinä paikallisina tuntevat suurimman osan näistä tahoista. Yhteistyön myötä voimme jatkossa palvella
alueen käyttäjiä entistä paremmin.
Viikonloppu kului todella nopeasti.
On ilahduttavaa nähdä, kuinka tärkeä
Kuninkaanlähde on monelle ihmiselle.
Keskustelu ja osallistuminen oli runsasta koko viikonlopun ajan. Jokaisen osallistujan panostus oli ihailtava. Yhdessä
teimme Kunkun eteen viikonloppuna yli
120 tuntia työtä ja sen tulos tullaan näkemään lähitulevaisuudessa Kunkulla.
Janne ja Riikka

KARAOKE
KUNKULLA
15.7. ja 22.7.

Kaikki
laulamaan ja
hauskaa pitämään

044 530 1051 / info@kotiapukosketus.fi

Kahvila-

Huoltamo

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

Monipuolinen Kahvila-ravintola,
ola,
jossa joka päivä lounas.
Myös grilli- ja kioskituotteet.
t

Tervetuloa Kuninkaanlähteelle
www.sfcsatakunta.fi/kalenteri.html
Facebook: @SFCKuninkaanlahde

KANKAANPÄÄ puh. 02 572 3553
Aamupäivästä yömyöhään

KANKAANPÄÄ

KANKAANPÄÄ
Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022
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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.

SFC Kuninkaanlähde palkkasi kesälle 2021 parisen kymmentä nuorta oman organisaation tueksi ja työllistääkseen nuoria.
Nuoret työskentelivät Kunkun Kioskilla, allasalueella, leikittäjinä sekä vaativassa paikoittajan tehtävissä. Eräs kesätyöntekijöistä oli ja on myös alkavana kesänä Wilma Perkiömäki, hän toimi esimerkillisesti varsin vastuullisessa tehtävässä Kunkun Kioskin kesäisessä hyörinässä iloista palvelualttiutta osoittaen, tässä Wilman terveisiä kesästään.

Kesä Kiskalla
Olin viime kesänä ensimmäistä kertaa kesätöissä Kunkun Kioskilla. Työt
alkoivat helatorstaina jolloin kioski oli
ensimmäistä kertaa auki. Muistan vieläkin sen tunteen, kun minua jännitti ja
hieman hermostutti. Nopeasti kuitenkin pääsin jutun juoneen kiinni ja hommat alkoivat luistamaan. Sain vastuuta jo alkutaipaleella olla kioskissa yksin töissä ja apua sain nopeasti kioskin omistajalta Riikalta soittamalla tai
omalta äidiltä joka oli etätöissä paljon
Kunkulla.
Asiakkaat olivat iloisia ja yleensä
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puheltiin muistakin asioista kuin vaan
itse tilauksesta. Olen ollut jo pienestä
pitäen karavaanari ja olemme olleet
perheen kanssa paljon Kunkulla, joten
kioskin yhteydessä toimiva vastaanottotiskikään ei tuottanut ongelmia kun
uusia karavaanareita tuli alueelle.
Ilmat suosi viime kesää, joten jäätelöä tuli pyöritettyä aikamoinen määrä!
Työpäivät olivat välillä kiiruisia, mutta hymy huulilla kivojen työkavereiden
kanssa aika kului siivillä. Meillä oli tosi
hyvä porukka ja mikä parhainta – yhteydenpito on jatkunut yli talvenkin.

Ystävystyin myös Kunkun muiden
kesätyöntekijöiden kanssa ja vietimme
aikaa yhdessä mm. kodalla iltaa istuen
nuotion ääressä. Olen siitä äärettömän
kiitollinen, että sain heistäkin ystäviä.
Pääsin myös tänä vuonna kesätöihin,
joten nähdään siis kioskilla! Tuu moikkaan ja ostaa vaikka uutuus jäätelömakuja!
Hyvää kesää kaikille
Wilma Perkiömäki

KUNK
av an S
at ak

un ta

Jä se n-

KU

ja ti ed
ot
Jo ul uk us le ht i
uu 2 0
21

UUTIS
ET

S F- C ar

Paperi- vai digilehti?
TEKSTI JA KUVAT OLLI JORVA

Digilehti on vallannut suomalaisten aamukahvipöydän, vai onko?
No, on ja ei. Puolensa molemmilla ja kannattajansa.

S

anovat paperilehteä vanhanaikaiseksi ja kankeaksi, menneen päivän uutisia siellä on, virkkavat.
Oikeassa ovat, digitaalisesta ne voi lukea jahka ehtii koneensa avata ja se on
vain muutaman näppäimen takana.
Täytyy tunnustaa, että toimittajakin lukee päivittäin digilehtiä, niitä kertyy liki toista kymmentä. Mutta toimittaja odottaa myös innolla toimittamansa
paperilehden ilmestymistä, oikein on
juhlahetki, kun postilaatikko kolahtaa,
olenkohan vanhanaikainen?
Tutkimuksen mukaan digilehtien lukijakunta on kasvanut viime vuosina,
mutta printtilehti pitää silti pintansa, se
on siis edelleen suosituin lehdistä, ja
erikoista, siitä ollaan valmiita maksamaan enemmän, kun esim. ns. maksukanavapaketeista.
No, ei ihme.
Ajattelehan hyvä lukijani aurinkoista
aamua, kesäistä sunnuntaita ja höyryävää kahvikupillista ja rapisevaa sanomalehteä. Nammm!
Kummajainenkin tilastoista löytyy.
Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan
kuluttajat ovat sitoutuneita painettuihin
lehtiin, kun samaan aikaan ympäristömme digitalisoituu vauhdilla. Aika erikoista, on se vaan melkoinen epeli tuo
vanhanaikainen paperilehti.
Digilehtiä julkaistaan ilmaislehtinä,
maksullisina tai yhdistelmäpaketteina,
joissa digilehti on vapaamatkustajana
tilaajalle reissupäiviä varten.
Uutuutena verkkolehtien skaalaan
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on ympätty ns. maksumuuri-toiminto.
Verkkolehden sivuille liitetään mielenkiintoinen uutinen, josta näytetään johdanto tai osa siitä ja loput voi lukea tilaamalla lehden kokonaan tai osittain
määräajaksi. Aika erikoista sekin, mutta sopii tyyliin!
Lehtien tekeminen maksaa, siis fyysinen prosessi. Toimituksellinen suoritus maksaa myös, tosin meidän lehtemme tehdään hieman poikkeuksellisella periaatteella ja hyvä niin.
Lehden rakennusprosessiin kuuluvat sisällön ideointi, fyysinen toimittaminen, taittaminen (lehden ulkonäön toteutus), painaminen ja jakelu jäsenille.
Hinnakkain osuus tästä kaikesta on
muualla, kuin lehden julkaisijalla. Siksi verkkolehden kokonaiskustannukset
puoltaisivat sen toteutusta ja julkaisua.
Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, kuin sen argumentit kertovat.
Jotenkin vain ajatellaan perinteisen
paperiversion olevan turvallisempi ja inhimillisempi, läheisempi vaihtoehto yhdistyksen jäsenten kannalta ja palvelevan kokonaisuutta oikealla tavalla.
Teemme paperilehden rinnalla verkkolehteä vieraitamme ja sidosryhmiämme varten, sekä tietysti niitä digi-suuntautuneita varten, jotka niin haluavat.
Jokainen siis makunsa mukaan,
ikänsä innolla tai muuten vain.
Digilehden julkaisun eräs peruste
on myös informatiivinen. Yhdistyksen
kotisivut ovat muodostuneet tärkeäksi
markkinointivälineeksi ja osaksi koko-
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naisviestintää, digilehti istuu mainiosti
kotisivujemme otsikoihin ja toimii paperilehden tukena.
Odottaako se siellä aikaa, jolloin lukijakunta kelpuuttaa sen valtamediaksi,
sen aika näyttää. No, ken lukee, se näkee ja lukemisesta sanotaan, se on viisautta.
Mutta apropoo:
# Lehden tyyppi toimii vedenjakajana.
# Kun kyseessä on päivittäin ilmestyvä
hektinen iltapäivälehti, sen lukeminen on luonnollista vaikkapa työmatkalla tai sitten kun luppoaikaa on, se
toimii hyvin niin, uutiset vaihtuvat ja
tänään ne ovat jo yhtä vanhoja, kuin
paperilehden eiliset.
# Yhdistys- tai harrastuslehti toimii vedenjakajana. Oma lehtemme Kunkku
Uutiset ilmestyy 2 kertaa vuodessa,
toimien yhdistyksen jäsen- ja tiedotuslehtenä. Lehden pääsanoma on
informatiivinen ja sen viestit ovat yhdistykseemme tai karavaanareihin
liittyvää subjektiivista kerrontaa, jonka tarkoitus on toimia eräänä yhdistyksemme toimintaelementtinä. Siksi
sen arvo on paperilehdessä.
# Kännykkä tai tietokone toimii vedenjakajana. Joko on känny tai läppäri,
tai sitten ei!
# Aamukahvi ja rapiseva paperilehti
toimii vedenjakajana.
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Saimaa,

sitä löytyy meiltä Mikkelin seudulta
TEKSTI OLLI JORVA JA VISIT MIKKELI, KUVAT VISIT MIKKELI

Satunnainen Karavaanari lähtee tutkimaan Mikkelin seutua, savolaisen pakinoitsijan Winemakerin
kotikaupungista, siitä sinisen Saimaan kupeesta. Mikkeli sijaitsee Saimaan rannalla, sen läntisen
vesistöhaaran pohjukassa, mutta kuitenkin lähellä Saimaan sydäntä, Suur-Saimaata.
Vua mitteekä Mikkelissä voep kahtoa, paljonkin, tässä niistä muutamia.
Kenkäveron nimen kerrotaan tulevan lukkarin palkkasaatavista, papin oli annettava lukkarille joka vuosi pari kenkiä ja
villasukkia korvaukseksi tuomiokapitulin kirjeiden kantamisesta, siitä se tuli.
Upea, ainutlaatuinen Kenkäveron pappilamiljöö Mikkelissä on ympäri vuoden ohittamaton nähtävyys 5-tien varrella,
aivan Saimaan rannalla. Suomen suurin ja kaunein pappilan
päärakennus huolella hoidetussa ympäristössä houkuttelee
kävijöitä läheltä ja kaukaa sekä luo myös mitä mainioimmat
puitteet myös juhlille ja kokouksille ympäri vuoden.
Kesällä pioneistaan tunnettu puutarhan kukkaloiste, uniikit yksityiskohdat sisustuksessa, kauniin ravintolan lähiruokaherkut, kahvilan käsin leivotut leivonnaiset, lumoavat myymälät ja tunnelmalliset tapahtumat muodostavat kokonaisuuden, jonka jokainen haluaa kokea.
www.kenkavero.fi
Sodan ja rauhan keskus Muisti vie Satunnaisen Karavaanarin aivan Mikkelin keskustaan, joten matkakoti kannattaa jättää lepäämään sopivaan paikkaan.
Muisti, Päämajakeskus ja viestikeskus Lokki sekä Mannerheimin salonkivaunu kuuluvat Päämajan historiaan.
Niistä uusin, Muisti on tiedekeskus, joka kertoo sodan vai-
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kutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan. Viimeisintä teknologiaa
käyttävät näyttelyt vievät Satunnaisen Karavaanarin sodan
kokemuksiin. Muistin toiminta perustuu humanistisissa ja yhteiskuntatieteessä tehtyyn kotimaiseen ja kansainväliseen
tutkimukseen. Muistin näyttelyissä Satunnainen pääsee eläytymään, kokemaan ja vaikuttamaan näyttelykokemukseensa.
Kannattaa käydä.
www.muisti.fi
Käyskennellessään Mikkeli kuululla torilla, Satunnainen Karavaanimatkaaja voi autolle lähtiessään maistella voissa
paistettuja muikkuja ja miettiä mitä tarkoittaa hinee tai köpsä.
Tai sitten tehdä kuten kirjoittaja, suunnata tielle No 15 kaakkoon ja kohti Ristiinaa.
www.visitmikkeli.fi
www.visitmikkeli.fi/hop-on-hop-oﬀ
Ajettuaan n. 20 km hyväkuntoista tietä, Satunnainen laittaa
vinkkarin vasempaan ja kaartaa yhdistelmän kirkonkylän
keskustaa kohti ja saapuu Ristiina satamaan, paikoittaa kaluston tilavalle satama-alueelle ja on oitis valmis astumaan
M/S Aino-laivaan.

Satunnainen voi siirtyä ajassa vuosituhansia taaksepäin
ja kokea Astuvansalmen historiallisen ympäristön, kalliomaalaukset.
Saimaalla, Yöveden rannalla sijaitseva
Pohjoismaiden
j
j
suurin kalliomaalauskokonaisuus
on
noin
6000
onaisuus
vuoden takainen kokonaisuus,
isuus, joka tarjoaa
eittämättä kiehtovan kurkistuksen
rkistuksen esihistoriaamme. Kallio, jossa
ssa maalaukset sijaitsevat, muistuttaa
uttaa järveltä tietystä suunnasta katsottuna ihmisen päätä.
Kenties entisaikojen ihmiset mielsivät suuren
ren
pään jonkinlaiseksi jumaalaksi tai sen kuvaksi ja
a
ehkä kalliosta siitä syystä
ä
muodostui heille jonkinnlainen kulttipaikka.
Pohjois-Euroopan suuurimpiin lukeutuva maaalauskokonaisuus käsittää
tää
65 kuvaa, eikä Suomessa
essa
ole löydetty monta kalliomaaomaalausta, jossa olisi yli 15 kuvaa.
Punamultavärillä
maalatuista kuvista on löydetty 18-20
8-20 hirveä,
suurin piirtein yhtä monta
a ihmishahmoa,
kymmeniä kämmenten ja
a tassujen jälkiä, 8-9
venettä, geometrisiä kuvioita
vioita sekä kalaksi ja koiraksi
tulkittuja kuvia.
Aluetta tutkineet meriarkeologit ovat löytäneet kallionedustalta myös muita muinaisjäänteitä, kuten neljä meripihkakorua ja kaksi katkennutta nuolen kärkeä, joiden on arveltu
liittyneen rituaalisiin menoihin. Maalaukset ajoittuvat aikaan

n. 4000-2200 eaa.
Astuvansalmelta Aino-laiva jatkaa Kallioniemeen E.N Setälän historialliseen huvilaan, jossa Satunnainen voi nauttia
etukäteen varaamalla kolmen ruokalajin järvikala- lounaan
virvokkeineen ja nauttia alueen muista palveluista kesäisen Saimaan
kapeikkoja ihaillen.
Saim
Katseltuaan kapeikkoja
tarpeeksi, Sak
tunnainen kuulee M/S Ainon laivakellon soittavan
kyytiin, suuntana
so
Ristiina.
Ristiin
Satunnainen
voi hypätä
S
Aino-laivan
kannelle
MikkeAin
lin Ristiinasta kesällä 2022
lauantaisin
4.6. ja 11.6. #
la
torstaisin,
perjantaisin,
to
lauantaisin
16.6-27.8.
#
la
lauantaisin
1.-30.9.
Lähla
töaika
klo 11.00. Kesälle
tö
2022
on
tullut myös lähtö2
paikaksi
Mikkelin
satama.
pa
Mikkelistä pääsee ns.
Hop on Hop Oﬀ -matkalle Astuvan
maalauksille. AiAs
no-laiva poikkeaa matkallaan
Mikkelin keskustan lähellä oleviin kohteisiin,
kohteisi Kenkäveron, Kyyhkylä Wellbeing Resortin
ja Hotelli Heimarin
Re
laitureihin.
www.ravintolakallioniemi.fi
www.visitmikkeli/astuva
www.visitmikkeli.fi/hop-on-hop-oﬀ
Lähde : Visit Mikkeli
Saimaalla on lomailtu vuosisatoja. Suomalaisten
sielunmaisemat – aavat järvenselät, sokkeloinen
saaristo ja kauniit lahdet, poukamat luovat
loistavat puitteet sekä rentoutumiseen että kaikenlaiseen tekemiseen. Puhdas luonto, vuodenaikojen vaihtelut, monipuoliset kulttuurikohteet ja
herkulliset ruokaelämykset kutsuvat niin paikalliset
kuin vierailijatkin nauttimaan ainutlaatuisista
kokemuksista Saimaalla.

Saimaa on Suomen suurin järvi ja neljänneksi suurin makeavetinen luonnonjärvi Euroopassa. Maailman järvistä juuri
Saimaassa on eniten rantaviivaa. Saimaan järvialue koostuu 120 järvestä ja lähes 14000 saaresta. Vesistöalueella asustavat Saimaan järvilohi sekä ihastuttava, suojeltu saimaannorppa.
Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022
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TEKSTI JA KUVAT OLLI JORVA

”Viettäisikö kesäloman leirintäalueen
kausipaikalla?” Siinä pohdittavaa ja
pohjustetaan retorista kysymystä vielä
hieman lisää.
Aihe jakaa vastaajat ainakin muutamaan segmenttiin, karavaanareihin
ja muihin, siis tarkastelkaamme kysymystä edelleen ensiksi mainitun näkökulmasta.
Ryhmä voidaan jakaa perheellisiin ja
perheettömiin, näin segmentti tarkentuu vielä, mutta jättää silti satunnaiselle
matkaajallekin mahdollisuuden.
Siis ryhmään perheelliset.
Lukija saattaa tarrata perheen kokoon, tarratkoon vain, ei haittaa, päinvastoin. Perhekoon kasvaessa yhteisen
loman suunnittelu onkin kinkkisempi juttu ja lomabudjetin varsinkin. Karavaanarit ovat etuoikeutettuja tässä ”Think
glear” -probleemassa, onhan heillä harrastuksensa kaiken perustana.
SFC Kuninkaanlähde tarjoaa karavaanari-perheille oivan mahdollisuuden
perheloman viettoon ja tasokkaan sellaisen.
Ei toki Kunkulla kaikkea ole, mutta
paljon kuitenkin harrastuksen kanssa
touhuaville.
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Huolettomuus kuuluu kesäloman
viettoon oleellisesti. Huolettomuus tulee
tässä tapauksessa mm. ympäristöstä,
kanssaihmisistä, omasta rauhasta, tekemisestä, lomabudjetin raameista.
Kunkun alue on laaja, se mahdol-

listaa turvallisen leiriytymisen pätevien
isäntien osoittaessa itse valitun paikan
vaadittavin turvavälein, myös harrastukset huomioiden.
Kunkun saamat huomionosoitukset
ovat viesti alueen tasosta, eritoten hy-

gienia ja siisteys ovat asioita, joita nyt
arvostetaan, tärkeä osa huolettomuutta siis.
Alue sijaitsee Kankaanpään kaupungin alueella, kuitenkin poissa kaupungin vilskeestä, terveellisessä ympäristössä, mäntymetsän sydämessä, silti
helpon käyntimatkan päässä vaikkapa
kauppareissuja ajatellen. Alueelle on
helppo tulla, hyväkuntoinen asfalttitie
tuo Satunnaisen matkaajan aivan portille saakka.
Ympärillä on saman henkisiä ihmisiä, asiat sujuvat. Lapset löytävät kavereita, harrastukset ja ohjelmat pitävät nuorison omissa oloissaan, aikuisille jää omaakin aikaa. Joskus kuulin
sanottavan, että ongelma ei ole ruoan
valmistaminen, vaan syöjien haaliminen ruokapöytään. Ongelma on sekin.
Kun perheen päät tietävät lastensa
olevan turvallisesti omissa leikeissään/
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harrastuksissaan, jää aikaa myös omille vastaaville. Sitä kutsutaan omaksi
rauhaksi.

Tekemistä Kunkulla riittää, perhe on
tärkeä elementti. Mitäpä Kunkku olisi ilman allasaluetta, sen vesiliukumäkeä
ja saunoja, eipä juuri mitään. Yhdistyksen panostus fasiliteetteihin näkyy
kävijämäärissä. Ominaisuudet ja valmiudet ovat suola ja sokeri, jota arvostetaan ja jonka vuoksi Kunkulle tullaan
uudelleen. Viihtymään.
Asumisen lomabudjetti on tärkeä,
sen voi asemoida kiinteästi menotaulukkoon ja eikä se siitä miksikään muutu.
Tarjolla on monta vaihtoehtoa useamman makuun ja elämäntilanteeseen.
Kausipaikka vapauttaa euroja muihin menoihin ja perheen harrastuksiin,
vaikkapa lähitienoon tutkimiseen.
Suomalainen ei usko, ennen kuin
kokeilee. Varmaan totta.
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Olemme muuttaneet uusiin tiloihin
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Melontaa,
vaelluskursseja
ja kajakkivuokrausta
Satakunnassa!
Mökkivuokrausta
ta
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.

Vartin pohdin ja sitten jatkoin Portin vahtimista.

Kysymys SFC Kuninkaanlähteellä valokuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta.
”Valokuvien ottaminen
Kunkulla, saako siellä
kuvata ja saako kuvia
julkaista ilman lupaa”.

sa paikoissa, mihin luetaan mukaan
muun muassa matkailuajoneuvon
välitön läheisyys. Kotirauhan piirissä
olevaa henkilöä ei siis saa valokuvata
ilman lupaa.
Valokuvien julkaisu on kuitenkin valokuvan ottamisesta erillinen
asia. Luvatta kuvattua valokuvaa ei
ole myöskään lupaa julkaista. Kuninkaanlähteellä valokuvaaminen on
siis lähtökohtaisesti sallittua ja sitä
ei voi kieltää. Myöskään valokuvan
julkaisemista ei voi lähtökohtaisesti kieltää, mutta mikäli kuva sisältää
jotain, joka voi aiheuttaa vahinkoa ja
kärsimystä jollekin, kuvan julkaiseminen ei ole sallittua ja voi pahimmassa
tapauksessa olla jopa rikos.”

Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022

Kuninkaanlähteen alueen uusista tiejärjestelyistä on tehty esitys Kankaanpään
kaupungille, asiasta lisää tämän lehden
sivuilla, toinen hyvä Kunkulle!
Yhdistyksen hallitus valtuutti Yrjö Ykä
Koskisen kutsumaan tarvittavat henkilöt kirvesmiesryhmään sekä hoitamaan
ryhmän jäsenten perehdyttämisen. Ryhmään kutsuttiin Jussi Lappalainen.
Kankaanpään kaupunki pokkasi täydet
pisteet, saimme uuden asfaltin Kuninkaanlähteentielle.
YLÖSKIRJAUS NO 44/2022
Kunkku-Uutiset valmistetaan hiilineutraalisti. Prosessiin sisältyvät mm. painokoneen energiankäyttö, materiaalien
ja värien valmistus, logistiikka ja jopa
henkilökunnan työmatkat. ”Pisara meressä”, mutta tarpeellinen. Uusi painopaikka on PunaMusta Oy.

Vastaus
”Julkisella paikalla kuten Kuninkaanlähteellä valokuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua eikä edellytä lupaa. Valokuvaaminen on kuitenkin rajoitettua
kotirauhan tai julkisrauhan suojaamis-

YLÖSKIRJAUS NO 43/2022
Kunkku jatkaa edelleen paikallisten
nuorten työllistämistä kesäksi -22, nyt
työllistetään 4-5 leikittäjää ja saman verran paikoittajia, hyvä Kunkku!

Janne Yli-Kauppila
Puheenjohtaja

PORTIN VAHTIJAN INFO
# Sami Siltanen valittiin Kunkun kassajärjestelmän hoitajaksi.
# Hallitus päätti, että ns. isäntäliput ovat
voimassa vuoden 2024 loppuun.
# Yhdistyksen hallitus kokoontui -21 ja
kokoontuu myös -22 mahdollisuuksien mukaan video- ja työkeskustelun
avulla etänä hallituksen tapaamisiin
rationaalistaakseen tapaamisia.
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”Terve”, sanoi karavaanari
TEKSTI JA KUVA INKERI HARJU, OTSIKKOKUVA KUNKUN ARKISTO

Karavaanaukseen ja karaavanareihin
liittyy monenlaisia tarinoita, vanhoja totuuksia ja legendoja, joita uudemmat
harrastuksen pariin tulleet kuuntelevat äkkiä korvat punaisina. Silloin kun
itsekin aloitti tätä huikeaa harrastusta,
saattoi kuulla juttuja, jotka liittyivät uskomukseen siitä millaiset terveys- ja
nautiskelutottumukset karavaanareilla
oli, tai siitä että karavaanarin grillissä ei
kassleria kevyempää tirise.
Kuten ihmisiä yleensäkään, ei karavaanareitakaan, sovi lähteä kategorisoimaan. Alueella kesäiltana kierrellessä, tai Kunkun keittiölle poiketessa,
voi ihan omin aistein havaita, että ruokailumieltymyksiä leirintäalue elämässäkin on monia. Huumaavat tuoksut
aiheuttavat välittömän nälän tunteen,
kun ruokaa laitetaan monesti vielä
suuremmalla hartaudella kuin arjessa,
vaunulla kun on yleensä enemmän aikaa. Osalla on useamman ruokalajin
kokkaukset tärkeitä, osa heittää nokisen makkaran paperiin sinappiin dippaillen, kukin tyylillään, eikä mikään
ole väärä tyyli.
Myös liikuntatottumukset ovat kaikilla erilaisia. Kunkulla on mahtavat lenkkeily, pyöräily, uinti ja frisbee golf mahdollisuudet, eli ei jää kuin viitsimisestä
kiinni harrastaa liikuntaa myös vaunulla. Olemme miettineet hallituksessa myös mahdollisuuksia erilaisilla yhteisjumpille, vesijumppaa on aiempina
kesinä välillä ollutkin, ja onpa alueelle
saatu kuntoilulaitteitakin.
Kankaanpään keskustasta löytyvät
ihan maksutta vähän järeämmät laitteet, millä pystyy tekemään perus punttitreenin sujuvasti. Kuntoportaat alueel-
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le ovat työn alla myöskin ja kesän eräs
tapahtuma on maastopyörätapahtuma.
Tämä terveysliikunnan tukemisen näkökulma kulkee kaikessa suunnittelussamme koko ajan mukana. Kukaan ei
kuitenkaan pahalla katso, jos päätät vapaa-aikasi viettää lepolassissa chillailemalla tai tekemällä jotakin ihan muuta.
Alkoholin käyttökin, viitaten tähän
uskomukseen että vaunulla enemmän
törpöteltäisi, on jokaisen oma asia.
Meillä on lähtöajatuksena se, että alue
on lapsiperheiden suosiossa ja toki kävijöiden toivotaan käyttäytyvän sen mukaisesti, että vastaantulevilla lapsilla on
turvallista liikkua koko alueella. Järjestyshäiriöitä ei meillä juuri olekaan, eli
tämä on hyvin sisäistetty. Näin kaikki
saavat nukkua yönsäkin rauhassa, palauttavaa unta.
Terveydenedistäjä, joka minussa

asuu, on sitä mieltä, että kaikkea kohtuudella. Jos lomapätkä on pitkä, kannattaa siinä miettiä terveystottumuksiakin välillä, ettei mene ihan raiteiltaan
kun arkeen palaa. Kevyempi olo ja hyvä
kunto antaa myös loman nauttimiseen
eri fiiliksen. Ihminen tarvitsee riittävästi
unta, monipuolista ravintoa ja liikuntaa
pysyäkseen terveenä. Myös karavaanari ihminen. Lomalla saa ja kuuluukin
ottaa rennosti ja monet poikkeavat arjen rutiineista, ja sitten niihin taas arjen
koittaessa palataan enemmän tai vähemmän sujuvasti. Pääasia että vietät
oman näköistäsi lomaa. Me pyrimme
alueella mahdollistamaan puitteet, joilla
lomaa voi viettää terveellisesti ja tähän
otetaan ideoita mieluusti vastaan, miten juuri sinä näkisit, että voisimme parantaa vapaa-ajan viettosi onnistumista
meillä.

Aito uunituore

Kankaanpään Keskusapteekki

TAPOLAN MUSTAMAKKARA

palvelee kaupungin ydinkeskustassa

TORSTAISIN KANKAANPÄÄN TORILTA

osoitteessa Keskuskatu 39.

Citymarketin tiloissa

aamukahdeksasta noin klo 13 asti
Palvelemme:
ma-pe 9-18, la 9-15 ja su 12-16
Lisäksi verkkoapteekkimme toimii
ympäri vuorokauden osoitteessa
kankaanpaankeskusapteekki.fi
Tilaamasi tuotteet voit noutaa apteekistamme
tai noutolaatikostosta myös iltaisin marketin
aukioloajan puitteissa. Tarvittaessa voimme
kuljettaa ostoksesi pyydettyyn osoitteeseen.

Tervetuloa palveltavaksi
täyden palvelun apteekkiin!

www.tapola.ﬁ

Keskuskatu 39, 38700 Kankaanpää
02 572 1008

Mekonomen Autohuoltomme osoitteessa Kuriirintie 3, Pori
on alueen harvoja korjaamoja, jonka nosturipaikat ja tilat
mahdollistavat myös asuntoautojen korjaamisen.
Mikäli asuntoautosi kaipaa tällä hetkellä akuuttia
korjausta tai haluat vain viettää seuraavan lomasi
huolettomasti matkustaen, haluamme että tiedät
voivasi olla meihin yhteydessä.
Huollamme kaikki automerkit ja mallit
autonvalmistajien huoltosuosituksia noudattaen.
Meiltä löydät kaikki autoilijan huoltopalvelut saman
katon alta, pyydä vain rohkeasti tarjous.

Tervetuloa palveltavaksi!

Menomix Oy
Kuriirintie 3, 28430 Pori
Puh. 050 337 6579
menomix.pori@gmail.com

Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022
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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 ja kotisivujen ylläpito 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!

kengÄllinen kukkia
Ensimmäinen Kengällinen kukkia menee osoitteeseen Mika Harju,
harrastuspaikka SFC Kuninkaanlähteen hallitus.
Mikan työskentelee Lehtitiimissä, vastaten Kunkku
Uutisten ilmoitusten myynnistä. Työ on rankkaa, kilpailu ilmoittajista on kovaa, kysyjiä joskus jonoksi
saakka, kyynärpäät kolisevat ja nopeat syövät hitaat.
silti plakkari täyttyy ja kuin ihmeen kautta ilmoitukset
plopsahtelevat Kunkku Uutisten exeliin.
Eikä ihmekään, Mikahan on rekkamies.
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Treffikuulumisia
Nyt, kun tätä kirjoittelen ja ikkunasta ulos katsoessani ihmettelen lumen määrää, niin alkaa kummasti herätä kaipuu kesään ja Kunkulle.
Tämä kesä tulee olemaan vähän erilainen, kun tulin valituksi hallitukseen ja tehtäväkseni sain suunnitella tulevan
kauden treﬃt. No, onneksi ollaan tehty näitä treﬀejä hyvän
porukan (Inkeri, Pasi, Rokki&Dietsu) kanssa ennenkin, joten
eiköhän ne siitä järjesty.
Tulevista treﬀeistä voisi mainita Wapputreﬃt; toivottavasti perinteisellä Vapunpäivän brunssilla. Toukokuussa on
myös mukana uutena Maastopyörätapahtuma. Juhannukse-

na nautitaan kesästä, tanssitaan ja pidetään hauskaa, pitkää
pöytää unohtamatta.
Loppukesään mietinnässä vielä myös treﬃt, mutta niistä
myöhemmin kotisivuillamme, suunnitelmien edetessä.
Jos jollain on jotain hullunhauskoja ideoita, niin tarttukaahan rohkeasti hihasta
kiinni ja tulkaa juttelemaan.
Olli Puusa
hallituksen jäsen

SF-CARAVAN SATAKUNTA RY:n KOKOUSKUTSU

Tervetuloa
SYYSKOKOUKSEEN
lauantaina 8.10.2022 klo 13.00 alkaen
Kuninkaanlähteen Caravanaluelle, Kuninkaanlähteentie 393, Kankaanpää
Asiat:
- Hallituksen jäsenmäärä
- Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenien tilalle uuden henkilöt
- Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
- Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
- Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille
maksettavista matka- ym. korvauksista
- Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin
- Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat
Kankaanpäässä 1.4.2022 Sf Caravan Satakunta ry:n hallitus

Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022
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Kunkun vuosi
Treffit 2022
23-26.6. JUHANNUSTREFFIT
Kunkun juhannus-ohjelma koostuu
laadukkaasta ohjelmasta pienimmästä
suurimpaan, tekemistä sekä hauskaa
lapsille ja nuorille, tanssit kahtena
iltana, tasokkaat esiintyjät, Pitkä Pöytä,
lasten asfalttipiirustuskisa, trubaduuri
ja musiikin toivekonsertti altaalla jne.

5-7.8. KUNKKULAISET VIINITREFFIT
Viinitreffeillä tutustutaan venesjärveläisen Viinitila Meggalan
viineihin, siidereihin ja oluisiin sekä alkoholittomiin glögeihin ja
omppumehuihin yms.
Mukana myös bullet pork-tuotteita sekä perjantaina Karaoke
tanssit, discot nuoremmille ja tietysti lauantai-tanssit varttuneille. Ohjelmaa koko porukalle.

23-25.9. KUNKUN ALUEEN
SYYSTALKOOT
Alue laitetaan talvikuntoon.
Tervetuloa kevyesti talkoilemaan ja viettämään syksyistä
päivää Kunkulla. Yhdistys
tarjoaa keittolounaan, ei
aluemaksua talkoolaisilta!

www.sfcsatakunta.fi/kalenteri.html

8.10. SYYSKOKOUSTREFFIT SEKÄ
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
SFC Kuninkaanlähteellä Kuninkaanlähteentie 393 Kankaanpää klo 13.

@SFCKuninkaanlahde

Tiedotamme treﬀeistä kotisivuillamme tapahtumakalenterissa.
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Kunkun vuosi
Kausihinnasto
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.
KUNINKAANLÄHTEEN TALVIKAUSI 5.9.–31.12. 2022 JA 1.1.–2.5.2023
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.

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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Sielun peileillä on suuri merkitys monessa, niin tässä meidänkin harrastuksessa. Hyväntuuliset ihmiset näkyvät, heitä
arvostetaan ja halutaan mukaan yhteisiin toimintoihin, he ovat toivottuja vieraita tapahtumissa ja niiden järjestelyissä.
Caravan-alueella meitä on moneksi,
alueilla on omat lainalaisuutensa ja monenlaisia persoonia elää keskenään,
kukin tyylillään.
Eräs ryhmä erottuu joukosta selkeästi ja aiheesta. Heidän silmistään aistii
myönteisen asenteen asioihin, iloinen
olemus korostuu ja ympärillään nähdään meininkiä. Sanotaan, että heillä
on pilke silmäkulmassa.
No, voiko silmistä tulkita kanssaihmisen ajatuksia, sitä yritän analysoida.
Ei liene rakettitiedettä, että iloisen
ihmisen näkee heti kättelyssä, siis ei
käsistä vaan silmistä. ”Silmät loistavat kuin sielun peilit”, kuinka oikeassa
tuon kuolemattomuuden laatija onkaan.
Tuollaisen ihmisen tavatessa on helppoa ryhtyä asioimaan kanssaan ja vaivattoman tuntuista luottaa häneen. Niin
yleensä ajatellaan eikä kovinkaan väärässä olla. Kokeilkaa vaikka.
Sanotaan myös, että kohtaamisen
ensimmäiset viisi sekuntia muodostavat ensivaikutelman, joka tuppaa pysymään.
Silmät ovat pääosassa tuossa prosessissa. Katseen ollessa naulittuna
kohdattavan silmiin, kontakti tuntuu
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luontevalta ja hyvältä, katseet kohtaavat, pysyvät. Kun taas pälyilevä ja välttelevä katsekontakti lykkää ensivaikutelman muodostamista eteenpäin, vaikkapa kättelyyn tai muihin sen rakentamistapoihin. Voidaanko sanoa ihmisten
puhuvan sanattomasti silmillään, mielestäni voidaan.
Silmistä näkyvät myös tunteet, kaikkihan sen tiedämme.
Onko silmäkulmassa veitikka, pilke
tai iloinen virne tai onko kohdattavan
katseessa kiirettä, poissaoloa tai epävarmuutta, asuuko siellä surumielisyys,
ahdistuneisuus tai peräti tuska?
Ensimmäiset kolmesta osannevat
kohdata ja käsitellä kaksi jälkimmäistä tunnetilaa omalla tavallaan, positiivisesti ja mentaliteetillaan. Virne, pilke

tai veitikka laimenevat, mutta ne ovat
siellä kyllä.
Siis virne, pilke, veitikka kertovat ihmisestä ja olemisestaan, heidän kanssaan on helppoa tulla toimeen ja heistä pidetään. Jopa niin, että terästetään
aisteja, samaistutaan, saatetaan miettiäkin hirviäiskö tuon kelkkaan hypätä,
jos vaikka tarttuu.
Eräs tutkija kertoo pilkettä silmäkulmassa-sanonnan olevan tuolta
1900-luvun paremmalta puolelta, olkoon vain, on niin hyvin muodostettu
sanonta ja käyttökelpoinen.
Savolaiset jättävät tulkinnan kuulijalle, tässä tapauksessa silmiin katsojalle.
Niin minäkin, katso vaikka, niin näet.
Doctor Caravan

Tarjoamme asiakkaillemme tuoƩeiden
koƟinkuljetuspalvelua Kankaanpään
alueella ja lisäksi posƟtamme koƟmaahan.
Voit Ɵedustella tuoƩeista soiƩamalla
numeroon 0500825891 tai
sähköposƟlla haapala@jopesport.com.
Maksu ennakkolaskulla, pankkikorƟlla tai
käteisellä.
Palvelemme toistaiseksi normaalisƟ:

ma-pe 09.30-17.30, la 09.00-14.00

Team SporƟa Kankaanpää
Keskuskatu 38
38700 Kankaanpää
02 572 3355

Kuninkaanlähteenkatu 4
38700 Kankaanpää

02 578 8886
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
rohkeasƟ ja sovitaan aika!







   

Laajasta valikoimasta
uudet ja käytetyt varaosat!

Ka n kaa n p ää 0 5 0 4 1 2 1 2 1 2
www.t a k s i l e p o n i e m i .f i

www.haapala.ﬁ
Huollot ja asennukset!
Vähänevantie 27, Kankaanpää
p. 02 578 9747
info@haapala.ﬁ

Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022

23

Entisajan markkinat
Torillahan niitä pidettiin, oli wiipurin
rinkeleitä pressukatoksen alla vartaassa, hanskoja ja töppösiä myynnissä, akat ja ukot pyörivät ympäri
ämpäri markkinapaikan, tapahtuma
oli tärkeä sosiaalinen manööveri.
Nyt markkinat ovat hermostuksissaan, muuntuneetkin roimasti,
ruvenneet ihan globaaleiksi ja miettivät vain pörssejään ja kurssejaan,
eipä ole enää fokusta tavan ihmisen
tarpeille.
No, antaa nykyajan markkinoiden olla hermostuksissaan ajattelee
Kunkku Ukko, ”asia on korkeemmas
käres”, kuten eräs hevosmies silloisine vankkureineen asian ilmaisi
ajan kriisin kohdellessa hevoskuljetusta tavallaan.
Karavaanarit ovat muuntuvaista
porukkaa, sanoo Kunkku Akka, ”Sopeutuvat kulloiseenkin tilanteeseen

ja etsivät harrastukselleen uusia toimintatapoja”. Myös Äijäasemalla asia
nähdään käytännössä juuri näin. Karavanaukion raheilla ja pöytien äärestä
on hyvä tarkkailla kausipaikkojen riittävyyttä sekä harrastuksemme sopeutumista kulloiseenkin tilanteeseen. ”Kun
on aika, jolloin ei ole mahdollista matkustaa niin paljon, sitten matkustetaan
vähemmän ja ollaan vaikkapa kausipaikalla”, totesi eräs arvostettu karavaanari Kunkku Ukolle.

harmaudesta. Aika omalla vaunulla
on oiva keino tähän hommaan, eikä
maksa maltaita, kannattaa kokeilla.
Entisajan markkinat eivät enää
palaa, mutta uudet markkinat avautuvat.
SFC Kuninkaanlähde toimii ja
suunnittelee alkavan kesän tapahtumia, uudistaa aluetta sekä ajattelee
tulevaisuutta, investoi ja tekee työtä,
on tässä markkinoiden myllerryksessä ajan hermolla.

Äijäaseman väki
on viisasta väkeä.
Asemalla kerrotaan, että karavaanarit
ovat sitkeää porukkaa ja näkevät harrastuksensa osana vuodenkiertoa. Kevät ja kesä ovat aikaa, jolloin valo ja
vihreys suorastaan komentavat ulos
nauttimaan yhdessäolosta ja hyödyntämään mahdollisuuden päästä irti arjen

Kunkku Ukko

# Allasrobotti puhdistaa altaan pintoja koko yön, aamulla laitosmies täydentää altaan huollon käsityönä ja tekee laitehuoneessa
tarvittavat säädöt ja lisäykset kloorin ja ph-tason yms. suhteen.
# Pesutilat pestään ja desinfioidaan joka ilta henkilökunnan
toimesta ja saunat aamuisin ammattilaisten valitsemilla aineilla.
# Kaikki WC-tilat siivotaan ja desinfioidaan aamuisin sekä siivousta täydennetään päivän aikana tarpeen/asiakasmäärän mukaan.
Huolehdimme myös käsidesin riittävyydestä ja saatavuudesta
alueella.

Kiitos vaan itsellesi palautteesta, yritämme olla
luottamuksen arvoisia ja teemmekin joitakin
asioita joka aamu, ohessa lista niistä.
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# Puhdistamme ja siivoamme lasten leikkialueen, minigof-radan
puhallamme reppupuhaltimella.
# Kaikki grillkatokset siivotaan sekä puuhuolletaan.

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

HINAUSPALVELU
WIDÉN 0400 326 200
040 5565 169

24h

KANKAANPÄÄ

Meille punamustalaisille ympäristövastuu on aidosti
yhteinen arvomme. Meille on kunnia-asia, että

HUOLEHDIMME
VASTUULLISESTI
BRÄNDISTÄSI
TAVO
TAVOITTEEMME on olla hiilinegatiivinen
yhtiö vuoden 2029 loppuun mennessä,
ja olemme pienentäneet
hiilijalanjälkeämme jo useilla
kymmenillä prosenteilla.
TIESI
TIESITHÄN, että tarjoamme lähes kaikki
m
mainospainotuotteet ja viestinnän
materiaalit automaattisesti
100-prosenttisen
1
hiilineutraalina
kaikille asiakkaillemme?

www.punamusta.com
Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022
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On tää
HIENOO HOMMAA
TEKSTI JA KUVAT OLLI JORVA

”On tää hienoo hommaa”. Niin on, sen
kertoo SF Caravan ry:n jäsenyhdistyksiin
liittyneiden uusien jäsenten määrä, 8500
kappaletta uusia karavaanareita, hieno saavutus. Nooh, saatetaan ajatella.
On toki puolensa silläkin, nimittäin tuolla pandemialla, mutta kaikki lasketaan,
muuallekin olisivat voineet mennä.
SF Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen kirjoittaa vuoden ensimmäisessä Caravan-lehdessä vierailleensa ahkerasti yhdistysten syyskokouksissa, kertoen paikalla olleen
runsaasti väkeä. Hyvä niin, se kertoo
aktiivisuudesta ja jäsenyhdistysten toiminnan tasosta.
SF Caravanin jäsenyhdistyksiä
oli vuoden lopussa 82 kappaletta ja
jäseniä niissä 66694 jakautuen siten,
että varsinaisia jäseniä oli 61882 kpl,
rinnakkaisjäseniä 4640, kunniajäseniä
101 sekä vapaajäseniä 71.
Pari suurinta jäsenyhdistystä kirjaavat jäseniä reilusti yli 4000 kpl kukin, 1 yhdistys vajaa 3000 kpl, 5 yhdistystä noin 2000 kpl, johon ryhmään
yhdistyksemmekin kuuluu. Tuhannen/
puolentoista tuhannen sarjaan tilastosta voi laskea 14 jäsenyhdistystä ja
valtaosa yhdistyksistä sitten siitä alaspäin, aina Suomen Tiepalvelumiehiin
saakka, joka kahdeksalla jäsenellään
on erikoinen ja eritysmaininnan ansaitseva jäsenyhdistys (terveisiä vaan
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Ulvilaan Lauri Lindroosille).
Tarkasteltaessa
SF
Caravanin
jäsenyhdistysten ikäjakaumaa voidaan
todeta tilastoa hallitsevan ”mamma/
pappa” -osaston.
Ikärakenne kertoo 61-70-vuotiaita
olevan 19744, 71-80-vuotiaita 15167 ja
51-60-vuotiaita 14281. Parhaassa työiässä, siis 41-50-sarjassa on 9718 jäsentä, 31-40-vuotiaita on 4106 jäsentä ja 21-30-vuotiaiden määrä on 585,

11-20-vuotiaita on 43 ja hännänhuippuna 1-10-vuotiaita, kappaleita on 5.
Tarkkasilmäinen lukija havaitsee,
että superseniorisarja uupuu, ”sitkeät sissit” -osastoon kuuluvat ovat
81-90-vuotiaita ja määränsä 2094 kpl,
yli 90-sarjan 74 kpl.
Tilastoista käytäntöön, kevät- ja
syyskokoukset ovat olleet yhdistyksissä vaihtelevan tasoisia osanottaja
määrän mukaan katsottaessa.

”

Karavaanari
on oman
tiensä kulkija

On täysiä saleja suurissa yhdistyksissä, pieniä
saleja suurissa yhdistyksissä, suuria saleja pienissä yhdistyksissä ja sopivia saleja oman kokoisissaan yhdistyksissä. Siis salikoosta ei ainakaan ole
kokoontuminen kiinni.
Miksi sitten jäsenmäärät eri yhdistysten kokouksissa vaihtelevat niinkin paljon, kun vaihtelevat?
Vastaus saattaa löytyä yhdistyksen sisältä, sen
jäsenrakenteesta, toimintastrategiasta, sijainnista,
fasiliteeteista, hallinosta tai vaikkapa yksinkertaisesti kunkin yhdistyksen sisäisestä hengestä.
Yhdistys, joka on jäsenmäärältään suuri, sillä
on hyvät tilat kokoontumiseen, elämiseen ja olemiseen, sen johto on maamme kärkikaartia ja se
on suosittu kausipaikka-alue, siellä käy paljon vierailijoita. Sen vuosittaiset kokoontumiset asioista
päätettäessä ovat täynnä, miksi?
Yhdistys, joka jäsenmäärältään on suurehko, sillä on kohtuulliset tilat kokoontumiseen, elämiseen
ja olemiseen sen sijaan loistavat, johto on ammattitaitoinen, se on suosittu perhepaikka, kohtuullisen
suosittu kausipaikkalaisten suhteen ja siellä käy
paljon vierailijoita. Sen vuosittaiset kokoontumiset
asioita päätettäessä vetävät 50-60 jäsentä paikalle.
Miksi?
Luulen vastauksen löytyvän tämän kirjoituksen
6. kappaleesta ja sitä voisi tarkentaa vaikkapa näin.
- Jäsenrakenteella tarkoitan kausipaikkalaisia
ikärakenteineen, perheitä jäsenrakenteen sisällä,
vierailevia ensikertalaisia, jotka todettuaan alueen
fasiliteetit liittyvät jäseniksi, jäsenmäärän keskiikää.
- Toimintastrategia pitää sisällään mm. millaisia
vierailijoita markkinoinnilla halutaan tavoitella, esimerkiksi perheitä työiässä, uusia karavaanareita,
liikkuvia ja harrastavia jäseniä jne.
- Sijainti sanelee paljon, usein se on järven tai
meren, jopa joen rannalla, maantieteellinen sijainti
pilkkoo Suomen ja rajaa matkustustapaa ja tarvetta.
- Fasiliteetit ovat kova sana, ne merkitsevät, jopa naulaavat alueen suosikkipaikkojen käyntilistan
kärkipäähän, jakavat kävijät perheellisiin ja sinkkuihin, ilman muuta eräs perusargumenteista. Joku
erikoinen ominaisuus tai tarjolla oleva toiminto on
selkeä etu.
- Kaikilla yhdistyksillä on hallinto, siis hallitus ja
aluejohto, niiden toimet näkyvät yhdistysten kävijämäärissä. Ja toisin päin, jos hallinto on epäonnistunut, ei kävijämäärä ole halutulla uralla, eikä kiinnostusta yhteisiin asioihin ole olemassa.
”Karavaanari on paitsi kaikkien kaveri, myös
maantien kuningas. Oman tiensä kulkija”, näin kirjoittaa eräs pakinoitsija Caravan-lehdessä. Kuinka
oikeassa onkaan.
Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022

VIINITILA MEGGALA
Viinimyymälä
Lähiruoka- ja käsityöpuoti
Kahvila ja terassi
Aukioloajat
ti-la 12-18
su 12-16

Venesjärventie 1005,
38760 Venesjärvi
Puh. 050 3553878
www.viinitilameggala.fi

Maanrakennus- ja maansiirtotyöt

OLDEMAR OY
Piharakentaminen, kivityöt, nurmikot, salaojat
050 541 1578, puusaolli@hotmail.com, Forssa

Kankaanpään

Kiinteistöhuolto Oy
www.kankaanpaankiinteistohuolto.ﬁ

Aidosti läheltä!
Tehtaanmyymälämme palvelee

ma-pe klo 10-17
Jämintie 4 A 3, 38800 Jämijärvi

Tervetuloa!
Tuotteita myynnissä myös
Kunkun kioskilla!
puh. 010 3263 400

www.rahtipalvi.fi
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Tervetuloa Postelliin!
Herkkuja hetkeen!
TEHTAANMYYMÄLÄ
ark. klo 9-17
la klo 9-14

Kesä- ja heinäkuussa myös su klo 12-16
Keskuskatu 51, Kankaanpää
puh. 045 112 0211 | www.kahvilapostelli.fi

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

Kauniina kesään!
Upeat alusasut, arkeen tai juhlaan!

Tiedätkö oikean liivikokosi?

Tule ammattilaisten mitattavaksi ja
saat oikean kokoiset ja istuvat alusasut.
Ihanat uimapuvut, bikinit ja ranta-asut,
sekä naisten & miesten kosmetiikan ja tuoksut
löydät palvelevasta erikoisliikkeestämme.
Avoinna myös sopimuksen mukaan.

Kauppatori 3, KANKAANPÄÄ, 02 572 4111

Tuo vanhat liivit
”vaihdossa”, saat
10 € hinnasta pois
ostaessasi uudet liivit!

Verkkokauppa:
https://www.matinestore.fi/?jamy=kankaanpaankemikalio

Koskenniemenkatu 10
38700 Kankaanpää
puh. 050 592 9134
paivi.hieta@wanhavakka.net

www.wanhavakka.net
www.wanhavakka.net

FISCHER
F
ISCHER SÄHKÖPYÖRÄT
Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy
Keskuskatu 61, 38700 Kankaanpää
02 578 8991, info@kalaki.fi, www. kalaki.fi
HENKILÖAUTO- ja
PAKETTIAUTOHUOLLOT!
FERRAMEN KANKAANPÄÄ
Asemakatu 6, puh. 010 567 4570

Sillanpäänkatu
Si
S
illan
npään
pä
äänka
k tu 1,
1 38710
3871
38
710
0 Kankaanpää
Kank
Ka
nkaa
kaan
npä
ää
ää
Puh. 02 578 3795 info@satamotors.com

www.satamotors.com

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

Caravan- ja kaasulaitehuolto
Tarvikemyymälä

Sepänpellontie 23, 28430 Pori
Puh. 044 547 8711 Myynti
Puh. 044 547 8715 Huolto
info@skcaravan.fi
www.s-kcaravan.fi
takuuhuollot:
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Miesten WC:n seinässä, siinä pisuaarin
yläpuolella teksti: ”Ota askel eteenpäin,
se on lyhyempi kun uskotkaan!”

Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022
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Hamst
eri-hi
kestäv nnat
laajem ät
man
vertail kin
un!

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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PARASTA
ON KESÄ
ǦǤǦǦ
RU SAS VALIKOIMA UUSIA JA
RUN
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SEKÄ ASUNTOVAUNUJA LEMPÄÄLÄN JA
KOKKOLAN TOIMIPISTEISSÄ.

KARAVAANARIN LOMAKAUDEN
PARHAAT TARVIKKEET
MYYMÄLÖISTÄMME!
Kahvitie 40, Kokkola

Pitkäkurunkuja 5, Lempäälä

TULE HUOLTOON JA KYSY
HUOLTONEUVOJILTAMME
VINKIT ENNEN MATKAA!
Kokkola 050 505 4055

Caravanlandia Kokkola
Kahvitie 40 Kokkola
ěěŢ

KOKKOLA
Myyntiryhmä 050 505 4005
Huolto/Tarvikkeet 050 505 4055

LEMPÄÄLÄ
Myyntiryhmä 050 415 0330
Huolto/Tarvikkeet 050 415 0335

Kunkku-Uutiset – toukokuu 2022

Caravanlandia Lempäälä
Pitkäkurunkuja 5 Lempäälä
ěěŢ

Lempäälä 050 415 0335

Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.
ěěŢ

OSTOT
Antti Tokola
040 412 8748

MYYNTI
Emil Westman
040 575 4024

MYYNTI
Kristian Niemi
050 352 1177

MYYNTI
Anton Tokola
040 575 9972

MYYNTI
Kari Pannula
050 473 7007

MYYNTI
Jani Sälelinna
050 464 5837

MYYNTI
Timo Kirves
050 466 4593

MYYNTI
Mikko Piltonen
050 466 5710
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TÄYDEN PALVELUN AUTOKORJAAMO JA
CARAVANHUOLTO TERVAJOELLA!

Huollamme ja korjaamme kaikki henkilö- ja
pakettiautot sekä matkailuautot ja vaunut!

- Tuulilasinvaihdot ja -korjaukset
- Kolarikorjaukset, vakuutusyhtiöiden sopimuskorjaamo
- Laaja valikoima lisä- ja työvaloja, myös asennettuna!
- Akkutestaukset ja laadukkaat Bosch-akut

Loukontie 5, 66440 Tervajoki
06 4787 025 ma-pe 8-1 7, la suljettu
bosch.tervajoenautohuolto.fi

