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P ääkirjoituksessa tavataan ottaa 
kantaa ajankohtaisiin asioihin, 
niin tässäkin. Mutta en kirjoita 

koronaviruksesta, kirjoitan ajasta sen 
jälkeen.

Maailma ei palaa enää ennalleen, 
eikä Suomi. Pandemia muutti asioita 
mieleisekseen, se vaikutti totuttuihin 
tapoihimme ja käytäntöihin, otti oh-
jat käsiinsä. Nyt puhutaan kättelystä 
luovuttavan. Perinteisen länsimaalai-
sen tervehtimistavan sanotaan tulleen 
matkansa päähän, sen ollessa suu-
ri syntinen tämän pandemian leviä-
misessä. Käykö myös niin, että kes-
kusteluetäisyydet ihmisten välillä kas-
vavat myös, puhumattakaan ennen 
niin sydämellisestä tavasta tervehtiä 
läheistä, halaamisesta? Me karavaa-
narit olemme olleet edelläkävijöitä, 
turvaväli on ollut meille tärkeä ja on 
edelleen. Nyt ”uuden ajan” koittaessa 
sen merkitys kasvaa myös ihmisten 
välisissä kanssakäymisissä.

Elämä jatkuu, kuten lukija huomaa 
tämän lehden ilmestyttyä. Paluu nor-
maalimpaan on askeleen lähempänä 
ja normaali saavutettavissa, mutta uu-
sin käytännöin. Olemme oppineet uu-
sia tapoja elää ja ansaita leipäämme, 
etätyö on tullut jäädäkseen. Huomat-
tiin, että eihän tämä hassumpaa ole-
kaan, mukiinmenevää ja monisäikeis-
tä sekä montaa palvelevaa meininkiä 
sanottiin olevan. Oppilaitoksissa kau-
histeltiin aluksi, sitten päästiin jyvälle 
toimintatavoista ja loppujen lopuksi 
asiasta jäi käteen sen hyvät puolet. 
Luulen, että noita hyödynnetään vas-
takin.

Tässä nyt eteen avautuvassa nor-
maalielämässä arvostetaan vapaut-
ta ja terveyttä sekä nautitaan työn-
teosta, harrastuksista nyt puhumat-
takaan.  Suomalainen yhteiskunta 
arvostaa omavaraisuutta enemmän 
ja uskoakseni markkinatalouden ve-
tovoimaisuus muuttuu kotimaisuuden 
eduksi. Valtiot eivät hevillä luisukaan 
takaisin menneeseen, pidetään kiinni 
”saavutetuista eduista”. Olisiko myös 
niin, että mennyt kevät herätti meidät 
huomaamaan ympäristöongelmien 
nujertamisesta jotakin, kenties pysy-
vääkin.

Jotain hyvää sentään tuo pasillisko-
pallo sai aikaan, huomaamattaan.

Olli Jorva
Päätoimittaja

Pilkettä silmäkulmaanPilkettä silmäkulmaan
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nistus tulee suorittaa oman ja muiden turvallisuuden takaami-
seksi. Jauhesammutin on myös vuosittain tarkastettava, on-
neksi meillä on välillä aina joku tarkastusfi rma paikalla.

Tänä vuonna varmaankin kotimaanmatkailu tulee lisäänty-
mään, sillä aika moni ulkomailla matkannut karavaanari on 
tehnyt koronan vuoksi uudet suunnitelmat tähän kesään. 
Meidän Ysitiimikin on tänä vuonna kotimaan matkailijoita, se 
on harvinaista, ensimmäinen vuosi pitkään aikaan kun emme 
ole ulkomaan reissulla asuntoautollamme.

Olen myös itse tehnyt henkilökohtaisen päätöksen, 8 vuotta 
puheenjohtajana tulee tämän vuoden jälkeen täyteen ja se 
jää toistaiseksi viimeiseksi. Nyt yhdistyksellä on puoli vuotta 
aikaa löytää tälle hienolle ja hyvinvoivalle yhdistykselle uusi 
puheenjohtaja.

Toivotan kaikille meille terveyttä ja turvallista matkailukesää. 
Yhdessä me tästäkin selvitään

Jouko Lindfors
Puheenjohtaja 
86086

Puheenjohtajalta

Tervehdys karavaanarit

M aailman poikkeustilanne on laittanut asioita uusiksi, 
niin myös Kuninkaanlähteellä päädyttiin rajoittaviin 
toimenpiteisiin kevään aikana. Suljimme alueem-

me muilta kuin kausipaikkalaisilta toukokuun puoleen väliin 
asti. Nämä vaikeat päätökset yhdistyksen hallitus teki terve-
ys edellä, eli yritimme kevään aikana mahdollisimman paljon 
rajoittaa liikkumista alueellamme. Kiitokset kaikille, jotka ym-
märsivät asian, vaikka kaikkia tämä asia ei tietenkään miel-
lyttänyt. Nyt avasimme alueen jälleen 16.5 kaikille ja siitä on-
kin tullut heti positiivisia palautteita. Tätä kirjoittaessa tavoit-
teemme on avata myös maauimala 1.6., seuraamme kuiten-
kin tässä asiassa Suomen hallituksen linjauksia. 

Kesä vietetään tänä vuonna ilman treffi ohjelmia liiton suo-
situksen mukaisesti. Tanssit ja karaoket on myös koko kesän 
osalta peruutettu. Jos tulee poikkeuksia tapahtumiin, niin in-
foamme niitä heti kotisivuilla ja facebookissa.

Vaunujen vuosittainen katsastus on vuosien varrella puhut-
tanut jäsenistöämme, hallitus on linjannut asian uudelleen 
huhtikuun kokouksessa. Alueella olevia asuntovaunuja ei 
tarvitse enää vuosittain katsastaa. Jokainen kausipaikkalai-
nen kuitenkin vastaa alueensa siistinä pysymisestä ja tarvit-
taessa alueen vetäjä voi puuttua asiaan. Kaasujen koepon-

Kunkku-Uutiset  –  kesäkuu 2020 3



EDUSTAMAMME MERKIT

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA
Laaja valikoima uusia ja käytettyjä matkailu-
ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

Koko kansan autokauppa

4



Tervehdys Teille Tervehdys Teille 
yhdistyksemme jäsenet ja lehden lukijatyhdistyksemme jäsenet ja lehden lukijat

V uosi vaihtui uudelle vuosikymmenelle ja odotuksem-
me on uusina alueen vetäjinä, että vuosikymmen oli-
si entistä parempi. Ajatuksena on miten saataisiin ke-

hitettyä ja uudistettua, sekä paranneltua Kunkun toimintaa. 
Vuoden vaihteessa kaadettiin uimalan puolelta koivuja, 

joiden urvut ja lehdet ovat kesällä lennelleet ja roskastaneet 
uima-allasta. Wc-tiloissa ongelmana on ollut pidesuihkut, joi-
den veden tulo on vaihdellut eri asteisena aina polttavaan 
kuumaan asti. Tiloihin asennettiin uudet automaattiset pide-
suihkut, joiden vedentulo on tasalaatuista. Samoin korjattiin 
vesijärjestelmiä siten, että jos tulee tilanne, että joudutaan 
katkaisemaan vesi toimistorakennuksesta, niin Kunkuntuval-
le saadaan vesi tulemaan ja siellä olevat tilat ovat asiakkai-
den käytössä. Uimalan vedenkiertojärjestelmää korjataan li-
säämällä toinen pumppu varmistamaan toiminnan häiriötilan-
teissa. 

Kuluvana vuonna ei ole suunnitelmissa rakentaa uutta. 
Käytössä olevia toimivia tiloja ”fi ksataan” ja maalataan, josta 
esimerkkinä nuortennurkka, jonka seinät on maalattu ja lattia 
hiotaan ja lakataan uudelleen.

Maaliskuussa saapui odottamaton vieras maahamme 
Covid-19, joka sekoitti Kunkun alkaneen vuoden toiminnan 
muuttamalla muun muassa tilojen käyttöä rajallisesti, sekä 
viikonlopun isäntävuorojen lopettamista toistaiseksi.

Puhtaus ei Kunkun eri tiloihin synny itsestään. Kaikissa 
tiloissa tarvitaan siivousta, joissakin enemmän toisissa vä-
hemmän. Siivouksessa tarvitaan laitoskäyttöön soveltuvat 
hyvät siivousvälineet ja laadukkaat ympäristöä vähemmän 
kuluttavat puhdistusaineet. Lisäksi tarvitaan monta käsiparia 
tekemään puhtautta. Tässä on apuna siivooja, velvoiteisän-
nät, sekä iso talkoolaisten porukka.

Unohtaa ei myöskään sovi muita työntekijöitä, allashoita-
jaa, liikenteen ohjaajia ja allasvalvoja-leikittäjiä.

Odotamme, että poikkeusolot päättyvät pikaisesti ja pys-
tyttäisiin palamaan suunnitelmien mukaiseen normaaliin ke-
sätoimintaan, nauttimaan aurinkoisista päivistä, saunomaan 
ja pulahtamaan kirkasvetiseen uima-altaaseen.

Siistiä, vilkasta Caravan-kesää!

Yhteistyöterveisin 
Raija ja Antti

Terveisiä alueelta

Raija ja Antti Salminen.
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E tätyöskentely on päivän sana, sii-
tä olemme oppineet paljon, olem-
me oppineet elämään sen kanssa, 

jopa löytäneet sen idean. Siitä on tullut 
tapa toimia jäädäkseen.

Miten olla etäkaravaanari?
Lukija saattaa höristellä korviaan ja aja-
tella asian olevan lennokasta tekstiä ja 
utopiaa. Voi ollakin, mutta itse asiassa 
etäkaravaanarit ovat toimineet jo vuo-
sia, siis digitalisoitumisen alkuajoista 
tähän päivään. Ja meno vain hurjistuu 
tämän kevään ja kesän aikana, toivot-
tavasti ei pitkälle syksyyn.

Tämän tekstin lukija 
on etäkaravaanari
Siksi, että karavaanarina oleminen on 
nyt juuri hankalaa ja puisevaa. Kiinni 
olevia alueita on paljon, joidenkin por-
tit ovat raollaan, mutta toimia alueilla 
on rajoitettu. Yhteisömme jäsenille niin 
tärkeät sosiaalisen elämän tapahtumat 
ovat jäissä, yhteistä tekemistä on vä-
hän. Tilalle on noussut uusi tapa pitää 
kiinni harrastuksestaan ja se tapahtuu 
digitaalisesti, siis etänä.

Etäkaravaanari selaa 
harrastussivustojamme
Keskustelijoiden ja mielipiteiden määrä 
on kasvussa, halutaan tietoa tilanteesta, 
ilmaistaan omat mieliteet käsillä olevis-
ta asioista ja yritetään epätoivoisesti vai-
kuttaa jotenkin lopputulokseen, siis asi-
oiden normalisoitumiseen. Terapeuttis-

ta meininkiä ja kommentointia, sanovat. 
Niin se onkin ja sitä tarvitaan purkamaan 
omaa ahdistuneisuutta ja korvaamaan 
istumista vaunussa kotipihassa.

Sosiaalisen median mahdollisuudet 
ovat monet ja hyvät, kiitos kehittyneen 
tekniikan. Voimme katsella taidokkaas-
ti otettuja kuvia, lukea hyvin kirjoitettu-
ja matkakuvauksia ja pääsemme itse 
kukin osallistumaan tapahtumiin kom-
mentoimalla asioita. Tuntuuko siltä, et-
tä olisimme matkalla mukana, jää jo-
kaisen päätettäväksi. Nettitapaamiset 
ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen ja ke-
hittyvät sekä kehittävätkin meitä virtu-
aalisesti. Ehkäpä myös karavaanarit oi-
valtavat etätyömahdollisuuden, parem-
man puutteessa.

Etäkaravaanari lukee 
fyysistä paperilehteä
Omamme ilmestyy muutaman kerran 
vuodessa. Lienen jäävi arvostelemaan 
sitä, enkä sitä teekään, totean vain asi-
an ja annan savolaisen mentaliteetin 
hoitaa loput. Mutta jos sallitaan, saa-
tan todeta näitä karavaanareiden ”sa-
nomia” toimitettavan monenlaisia. Toki 
niiden toimittaminen on aina resurssi-
kysymys ja sitä tulee ymmärtää. On se 
myös linjakysymys. Omamme kertoo 
karavaanareita kiinnostavista asioista 
tai aiheeseen liittyen, joko tiukemmin 
tai löysemmin, mutta kertoo kuitenkin.

Lehtemme artikkelit kertovat laajasti 
tapahtumista ympärillämme ja aluees-
ta sekä sen muurahaisista. Luettelon-

omaiseen taannehtivaan tapahtuma-
kertaukseen se ei paneudu. Sivumen-
nen sanoen, mielestäni paperilehti is-
tuu hyvin etäkaravaanarin käteen ja 
täydentää digitaalista ilmaisua sekä yh-
distyksen toimintaa yleensä. Jotenkin 
tuntuu, että siinä olisi jotain henkilökoh-
taisempaa viestiä.

Etäkaravaanari selaa 
yhdistyksen sivustoa
Oman yhdistyksemme sivusto toimii 
hyvin etäkaravaanarin vinkkelistä. Si-
vustoon on saatu hyvä ote etänä, infoa 
tulee, se kertoo havainnollisesti alu-
eemme mahdollisuudet ja sen linkki-
en alta pääsee lukemaan faktaa, eikä 
hömpänkään fanittajia ole unohdettu. 
Sivuillamme on mahdollisuus myös il-
maista itseään, vaikkapa blogien muo-
dossa, vieraidemme sekä jäsentemme 
kuvat ovat tervetulleita arkistoomme, 
naamakirjakin rullaa sivupalkissa. Jos 
jotain toivottavaa olisi, näkisin kernaas-
ti oman linkin Kunkun nuorisolle ja kes-
kusteluilleen sivuillamme!

Mutta, ei etäkaravaanarius korvaa 
oikeaa karavaanaritoimintaa. Siitä uu-
puu SE. Matkustus ja muiden hengen-
heimolaisen tapaaminen sekä yhdes-
säolo, eikä sen ole tarkoitus sitä tehdä-
kään. Lievittää vain.

Sehän on kuitenkin vain ”kahvinkor-
vike”, sitä oikeaa saamme taas sitten 
taas. 

Olli Jorva

Etäkaravaanari
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H orror kehittyi Kiinassa joulukuus-
sa 2019, muhi ja levisi. Se julis-
tettiin pandemiaksi maaliskuun 

puolenvälin paikkeilla, samaan aikaan 
Suomessakin oltiin jo horrorin ottees-
sa ja unenomaisesta pahasta olosta ei 
enää niin vain herättykään. Se vain jat-
kui ja jatkui.

Leirintäalueen portille horror saapui 
maaliskuun lopulla, totesi kurjuuttaan, 
että portti on kiinni. Aikansa pompittu-
aan portilla, iljettävä pasilliskopallo jat-
koi matkaansa, en osaa sanoa oliko 
tyytyväinen vai ei ja minne portilta lähti. 

Leirintäalue eli kuitenkin. Se sinnit-
teli, sen asfalteilla näkyi jopa liikettäkin, 
siellä täällä mentiin sinne sun tänne, 
käytettiin välttämättömiä auki olevia 
palveluita. Kenties keskustelujakin syn-
tyi, vaan huonokuuloisemmat joutuivat 

Leirintäalue, joka lakkasi olemasta 
höristelemään korviaan tai sitten käy-
tettiin huutoetäisyyttä. Kausipaikkalai-
set pitivät kipinää yllä, puhaltelivat sii-
hen välttämätöntä henkeä joutessaan. 
Kaikki toivo ei siis ollut hävinnyt, vakan 
alle oli vain piilotettu.

Taustalta löytyi lisää elämää. Yhdis-
tyksen hallitus oppi uusia toimintoja ko-
keilemalla. Kokouksia pidettiin etänä, 
puhelimet ja skypekin lienevät horrorin 
tappajaisissa mukana ja päätöksiä syn-
tyi, tietoa ja suunnitelmia kirjattiin. Tuntui 
varmaan hyvältä toimia ja tehdä suunni-
telmia varastoon, hyvän päivän varalle.

Vaikka portti oli kiinni, sisäpuolella oli 
virinää. Välttämättömiä asioita tehtiin ja 
hoidettiin, näkyviin ne tulisivat vasta ai-
kojen normalisoiduttua. 

Tämän tekstin syntyvaiheessa kul-
mat ovat edelleen kurtussa, mutta suo-

malaisen terveydenhoidon korkean ta-
son ja – ammattitaidon ansiosta toivo 
orastaa maassamme.

Tiedotus ja yhteydenpito, siis läsnä-
olo leirinnän torilla on tärkeää. Leirin-
tämme tori ovat ne foorumit, jotka meil-
lä on käytössämme, tämäkin.

Liikkumisen rajoittaminen luo häm-
mennystä ja epätietoisuutta ja näitä 
molempia vastaan kannattaa paiskau-
tua kertomalla tosiasioita olevasta ja 
suunnitelmia tulevasta. Se luo uskoa ja 
lieventää tuskaa.

”Ei ole ennekään Niskavuoressa pe-
riksi annettu”, eikä anneta nytkään. 

Leirintäalue ei ole lakannut olemas-
ta, se vain huokuu kevään ja kesän 
alun. 

Olli Jorva

Tämän lehden ollessa lukijan kädes-
sä on Kunkkulaisia-kirja joko taittajan 
käsittelyssä tai panokoneen syleilys-
sä, parhaassa tapauksessa jo valmis 
odottaen lukijoitaan. Mikä on kirja, jos-
ta kirjoittaja käyttää nimeä Kunkkulai-
sia ja miksi sellainen on päätetty jul-
kaista?

Kirja on SF-Caravan Satakunta ry:n 
julkaisema ja kustantama tuotos, joka 
ei ole opus, se on noin 150-sivuinen 
kirja, joka kertoo kunkkulaisista ja elä-
mästään, sidosryhmistäänkin, yhdistyk-
sen juhlavuoden lähestyessä.

Kirja saatiin työn alle toisella yrittä-
mällä, ensimmäisen kariuduttua syys-
tä tai toisesta, toinen kantoi hedelmää. 
Vuoden alusta kirja alkoi sitten saada 
tekstejä sivuilleen ja kirjoittajan laatik-
koon, tikkuun sekä läppärin muistiin.

Kunkkulaisia ei ole historiikki, vaikka 
historia haviseekin sen sivuilla. Se on 
tarinoita ihmisistä ja tapahtumista suo-
malaismetsissä, joiden tunnistamisen 
kirjoittaja jättää syntymäheimonsa vel-
voittamana lukijalle.

Faktaako? On sitäkin, mutta myös 
iloista fi ktiota ja viralliset löytyvät sen 
sivuilta myös, kuten muukin harrastuk-
sessamme tarvittava hömppä, jopa ly-

riikka. Kirjan si-
vuja elävöittävät 
kirjoittajan valoku-
vat, sen tarinoille 
puolestaan anne-
taan kaksoisrooli jos-
kus, kulkevat ikään kuin 
käsi kädessä matkaansa 
sivuilla. Joskin lukijan vastuulla!

Kunkkulaisia on kirjoitettu iloisella 
mielellä ja pilke silmäkulmassa. Sen 
tulisi ilmentää kunkkulaisia ja tapojaan 
karrikoiden ja höystettynä huumorilla, 
johon kirjan kirjoittaja alussa viittaa.

Kirjoittaja

Kunkkulaisia
ät 
ku-

oille 
nne-
li jos-
ään kuin
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PISTOHIEKAN LAVA on avattu 1965 luonnonkauniille pai-
kalle sinisen Saimaan rannalle, myös legendaarinen leirintä-
alue eli väkevimmillään tuolloin, kulta-ajan sattuessa 1970 
jälkeisiin vuosiin, jolloin nuoriso kokoontui telttoineen alueelle 
viettämään kesäänsä, tanssien ja juhlistaen suvea.

Myöhemmin aika ajoi ohi asfalttitiellä kovaa vauhtia, var-
sinkaan leirintäalue ei huomannut vauhdinhurmaa ja leirin-
nän portti kävi yhä harvemmin, hiipuen sitten hiljaa nykyiseen 
aikaan ja muuntuen lopuksi omatoimialueeksi, ns. jokamie-
hen oikeuksin ja palveluin.

Puumalan kunta ja Metsähallitus virittelevät Pistohiekan 
alueen kehittämistä, etsien yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita 
alueen kehittämiseksi ja sen nostamiseksi uuteen kukoistuk-
seen, ajatus on nostaa alue erääksi Saimaan vetovoimaisim-
mista matkailualueista.

Pistohiekka sijaitsee Puumalan kunnassa, 50 km Mikke-
listä kauniin maisematien varrella, hyvien ajoyhteyksien var-
rella.

Olli Jorva

”Rantalava juhannus, hanurista valitus, järveen päi-
lyy illan kuulaus…”. Junnu Vainion tuotantoa par-
haimmillaan, se kuuluu kesäiseen tanssilavakult-
tuuriin ja tanssilavoilla taas puolestaan syntyy ro-
mansseja.

Se oli nuorison suosima leirintäalue, oli ns. must 
go -paikka siihen aikaan, sijaitsee sinisen Saimaan 
rannalla, hienon hieno hiekkaranta kaartui monta 
sataa metriä tanssilavalta katsoen oikealle, järven-
selälle, päättyäkseen kallioiseen niemenkärkeen.

Saimaan vesi oli kirkasta ja matalaa hiekkapohjaa riitti 
pitkälle selän suuntaan, suuntaan missä reitillään kulki Mik-
keli-matkustajalaiva, pillinsä huusi muutaman kerran sen 
lähestyessä lossia ja sitten se sujahti vastapäisen saaren 
taakse.

Pistohiekan kokonaisuuteen kuului ehdottomasti myös 
tanssilava, mutterinmuotoinen puurakenteinen jortsupyhät-
tö, jossa juhannuksen aikaan oli isku päällä, niin tytöillä kuin 
pojillakin. Paitsi heillä, joilla oli jo kumppani kainalossa, he 
väänsivät tangoa parhaansa mukaan, näyttääkseen tyttöys-
tävälleen tanssitaitonsa ja miksi ei myös niille, jotka halusivat 
töllätä toisten tanssimista kateellisina. Mentiin tangon lisäksi 
tietysti jiveä, foxia ja twistiä, jokainen oman makunsa mu-
kaan ja parhaimmat miten halusivat.

Puumalan maisemissa syntyi myös tarinoita, siellä tavat-
tiin ensimmäisiä kertoja, tutustuttiin ja rakastuttiin, sieltä jat-
kui monien yhteinen tarina kantaakseen aikansa, joidenkin 
tähän päivään saakka, yli 50 vuotta.

1964 sininen Ford Anglia jarrutti Pistohiekan lossille, liittyi 
aamuyön autojonoon ja otti paikkansa lossilla, jatkaakseen 
uutukaista asfalttia pitkin kohti Mikkeliä kyydissään kaksi On-
nellista Lasta Auringon.

Ne tanssit olivat päättyneet.

Olli Jorva 

jaa riitti

https://visitpuumala.fi /nae_ja_koe/legendaarinen-pistohiekka/

Kesätansseissa

Kesätassit Kunkull aKesätassit Kunkull a
Tanssit Kunkulla aina lauantaisin 
27.6.2020  Kaukokaipuu
4.7.2020  Duo Esa Puutio & Riikka Purra
11.7.2020  Duo Henttonen &Takanen

18.7.2020  Tanssiyhtye Jalmar
25.7.2020  Duo Särkkä
1.8.2020  Duo Menox
8.8.2020  Duo Forsman & Kynnysmaa
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K-RAUTA KANKAANPÄÄ
Rautatienkatu 4, Kankaanpää
puh. 02-572 900
Palvelemme: ma-pe 8-18, la 9-14 www.k-rauta.fi www.lantmannenagro.fi

OP NAKKILA-LUVIA on merkittävä ilmoittaja SF-Caravan 
Satakunnalle, mistä moinen rakkaus karavaanareihin?
- SF-Caravan Satakunnassa on vuosien varrella ollut aktiivi-
sesti hallinnossa mukana oman pankkimme hallintohenkilöitä 
ja harrastuksen piirissä on myös toimihenkilöitämme, joten 
kiinniottokohta tulee tätä kautta. Olemme saaneet myös tu-
tustua ja nauttia esim. Kuninkaanlähteen alueesta, joka on 
vertaansa vailla. Tietysti suuri joukko asiakkaistamme kuu-
luu SFC Satakuntaan ja olemme mukana siellä missä asiak-
kaammekin.

Millaisena kohderyhmänä näette karavaanarit asiakkaina?
- Karavaanarit arvostavat harrastustaan ja ovat kiinnostunei-
ta alaansa liittyvästä. Jos karavaanareille haluaa viestiä jos-
tain tärkeästä, vaikka talousasioista, he kyllä ottavat tiedon 
vastaan, kun se tulee heille yhdistyksen kautta.

Millaisia palveluja karavaanarit saavat OP-ryhmältä?
- Pankkimme erinomaiset mobiilipalvelut ovat saaneet hy-
vän vastaanoton ja ovat varmasti pääkanava karavaanarei-
den pankkiasioissa. OP-mobiili on helpoin tapa maksaa las-
kut. Parasta on, että se on aina mukana, joko puhelimessa 
tai tabletissa. Pohjola-vakuutuksella on varmasti juuri kara-
vaanareille räätälöityjä vakuutustuotteita. Pohjola on maan 
vanhin matkavakuuttaja ja verkosto on hätätilanteessa todel-
la kattava.

Pohjola Vahinkoavusta löytyy toimintaohjeet eri vahinko-
tilanteisiin. Matkasairauden ja –tapaturman hoidon kannalta 
tärkeät palvelunumeromme, Matkahätäpalvelu ja Terveys-
mestari, ovat myös mukana Vahinkoavussa. Vahinkoapu löy-
tyy osoitteesta vahinkoapu.fi  ja OP-mobiilista.

Pohjola Terveysmestari palvelee matkailijoita Suomessa. 
Terveysmestariin voi olla yhteydessä, mikäli on loukkaantu-
nut tai sairastunut kotimaanmatkalla. Terveysmestari hoitaa 

myös maksuasian asiakkaan puolesta, jolloin asiakkaan ei 
tarvitse käyttää omaa rahaa. Pankkipalveluihin vastaamme 
numerosta 0100 0500, henkilökohtaiset numerot löytyvät 
op.fi -verkkopalvelusta. Matkavakuutus kannattaa laittaa kun-
toon soittamalla numeroon 050 394 9804/Marjut Huppunen.

Miten näette karavaanariharrastuksen tulevaisuuden ja 
onko ryhmällä jotain erikoista tarjottavaa karavaanareille?
- Kaikessa harrastustoiminnassa on nähtävissä selvästi, että 
harrastuksessaan ajan myötä haluaa parantaa harrastusväli-
neitään. Varsinkin uudet asuntoautot ovat nostaneet suosio-
taan ja kokonaisuutena autot ja vaunut ovat kehittyneet viime 
vuosina. Vakuutus- ja rahoituspuolella olemme hioneet pal-
veluja ja yksittäisiä tuotteita, mutta luonnollisesti odotamme 
myös karavaanareilta aktiivista otetta ja ehdotuksia.

Miten olisitte halukkaita laajentamaan yhteistyötä kans-
samme, vaikkapa Kuninkaanlähteen leirintäalueella?
- Olemme kiinnostuneita kaikenlaisista tapahtumista, kaikil-
le avoimet tai yhteistyökumppaneille räätälöidyt voisivat tulla 
kysymykseen.
Olemme joskus olleet kutsuttuina esim. paikallisten Nakkilan 
Rotareiden ja Lions Klubin yhteistilaisuuteen/illanviettoon.
Karavaanareiden kokoontumiset/treffi t voisivat olla myös 
mielenkiintoisia ns. ulkopuolisille, jos tilaisuudessa olisi mu-
kavaa ohjelmaa.

SF-Caravan Satakunta kiittää OP NAKKILA-LUVIAA 
kommenteista ja toivottaa hyvää kesää!

Olli Jorva

Yhteistyökumppanit kuuluvat menestyjien lähipiiriin, 
niinpä annamme nyt sanavuoron Nakkilaan, 
”Sinne Nakkilan kirkon vaiheille”.

Kysyimme myyntipäällikkö Katja Kärnältä 
OP Nakkiala-Luvia -pankin kuulumisia ja 
näin pankista kerrotaan.

Yhteistyökumppanimme ajatuksia
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T ulimme koiramme Inkun kanssa 
päivittäiseltä lenkiltämme maa-
seudulla, jossa silloin asuimme, 

Inkku oli kytkettynä ja lähestyimme ko-
tipihamme risteystä. Keskellä tienris-
teystä seisoi kookas harmaa eläin, su-
si, ajattelin ja sudelta se todella näyt-
ti, seurantapanta kaulassa se mulkoili 
meitä.

Inkku ei reagoinut lainkaan, ajat-
teli ihmisten hoitavan asian ja tälläsi 
cockerspanielin takapuolensa asfaltille. 
Mietimme hetken ja päätimme kiertää 
suden matkan päästä, emme katsoneet 
eläintä silmiin, silti seurasimme sen liik-
keitä, rauhallisesti etenimme kotipihaan 
ja peräydyimme edelleen talomme por-
taille ja sisään. Susi lähti jolkuttele-
maan hiekkatietä 2. tielle päin häviten 
siitä lähipellolle.

Kaivelimme tietoa susista, pantasu-
sista eritoten ja löytyihän sitä. Yksilö 
lienee kuulunut Satakunnan laumaan, 
se miksi se liikkui yksin, sen tietää vain 
tämä pantasusi, jos on vielä jolkuttele-
massa. Yksilö ei ollut perinteisen suden 
puhdas edustaja, sillä oli hieman pi-
tempi turkki ja se oli aavistuksen kook-
kaampi, liekkö sitten ollut koirasusi, 
pantasusi kuitenkin.

Miten sitten osasimme toimia oikein 
kohdatessamme tämän hukan, helppo 

nakki varsinkin näin jälkikäteen tarkas-
teltuna. Tähän tyyliin petoyhdyshenkilö 
kertoi meille sittemmin, kuinka tulisi toi-
mia kohdatessaan suden.
• Osoita, että olet huomannut sen, lii-

ku rauhallisesti ja puhu kuuluvalla ää-
nellä.

• Jos susi ei reagoi, seuraa sitä kat-
seellasi, älä katso silmiin, mutta näy-
tä tarkkailevasi sitä pelotta. Huuda 
matalalla äänellä.

• Pidä susi koko ajan edessäpäin.
• Varmista, että sudella on pakoväylä. 

Älä siis ahdista sitä paikkaan, jossa 
se tuntee pakotien olevan tukossa.

• Tarkkaile olisiko sillä pentuja lähistöl-
lä, jos olet joutunut niiden väliin, pyri 
pois.

• Peräydy hitaasti taaksepäin, katse 
kokoajan sudessa.

Niinhän me toimimmekin!
Suomen susikanta on n. 200 yksi-

löä, esimerkiksi Saksassa on selvästi 
enemmän susia, kuin Suomessa, jossa 
se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi 
(Syököön herkkujaan metsissä, ei kuu-
lu ihmisasutusten läheisyyteen. Toimi-
tuksen huomautus). Sutta siis pelätään, 
vaikka niiden ei tiedetä vahingoittaneen 
ihmistä sitten 1880-luvun alun, silti 
sutta kohtaan tunnettua pelkoa ei pi-
dä aliarvioida eikä vähätellä, susi kuu-

Pohjois-Satakunnan Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanoh-
jaaja Tapio Loukkaanhuhta rauhoittelee keskustelua syksyllä 
Hämeenkankaalla tehdystä susihavainnosta ja toteaa eläin-
ten liikkuvan perinteisellä reitillään kierrellessään reviiriään.

Loukkaanhuhdan käsityksen mukaan hukat elävät nor-
maalia elämäänsä vaellellen maastossa ja etsien ravinto-
aan. ”Yleensä eläin karttaa ihmistä ja väistää omille teilleen, 
vaikka yhteisöt näillä main liikkuvatkin”, sanoo Tapio ja lisää 

luu metsiin ja siellä terveille yksilöille ja 
laumoille riittää kyllä murkinaa. Susi on 
normaalisti luonteeltaan arka ja ihmis-
tä välttelevä eläin, joka pyrkii pakene-
maan kohdatessaan ihmisen, ihmis-
asutusten lähettyvillä liikkuvat suden 
ovat todennäköisesti tavalla tai toisella 
sairaita, mahdollisesti koirasusia tai yk-
silöitä, jotka eivät pysty hankkimaan ra-
vintoaan normaalisti.

Susi ei voi olla ihmisten vaatteissa, 
mutta ihminen voi olla suden vaatteis-
sa, susiturkissaan. Susihavainnot ih-
misasutusten lähistöllä kannattaa il-
moittaa hätäkeskukseen sekä suurpe-
toyhdyshenkilöille.

Tässä Satakunnan yhteystiedot: 
https://riista.fi/riistahallinto/yhteystie-
dot/yhteystietohaku/

Olli Jorva

Osalähteet: 

https://www.maaseudun
tulevaisuus.fi /era/artikkeli-1.502538 
katja lamminen 

https://www.sll.fi /keski-suomi/
luonto-ja-ymparisto/lajiensuojelu/
susikin-mahtuu-maakunnan-metsiin/
jos-kohtaat-suden-metsassa/

Tanssii susien kanssaTanssii susien kanssa

Susi väistää ihmistä
”Normaalia elämää ihmisen tulee elää ja myös liikkua Hä-
meenkankaan alueella, jos porukalla liikkuminen on muka-
vamman tuntuista, sitten kannattaa tehdä niin”, lisää Louk-
kaanhuhta. 

Susien mahdollinen läsnäolo alueella kannattaakin huo-
mioida ensisijaisesti pitämällä lemmikit kytkettynä maastos-
sa ja huolehtimalla siitä, ettei maastoon ja nuotiopaikoille jää 
ruuantähteitä tai eväspapereita susia houkuttelemaan.
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Suomen maapinta-alasta on metsää 
reipas 70%, puusto jakautuu karke-
asti niin, että mäntyä on 50%, kuus-
ta 30% ja koivua 16%, Suomen met-
sät ovat n. miljoonan metsänomistajan 
omaisuutta ja sitä metsäherkkua on 22 
miljoonaa hehtaaria. Ei siis ihme, että 
suomalaiset on toistuvasti äänestetty 
maailman onnellisimmaksi kansaksi, 
siis istumme edelleen tukevasti puis-
sa.

Me suomalaiset olemme erikoista 
kansaa, sanovat puiden halaamisen 
tuovan onnellisuutta ja edistävän ter-
veyttä, tutkimuksen mukaan lähellä 
metsää asuvilla tai metsissä säännöl-
lisesti käyvillä on pienempi riski sairas-
taa syöpää. Heillä on myös alhaisempi 
verenpaine, alhaisemmat adrenaliini-
tasot ja sydänkin sykkii tasaisemmin, 
metsästä saa apua paniikkihäiriöön ja 
keskittymisvaikeuksiin, näin kerrotaan 
toisessa tutkimuksessa.

Ei ole tuulesta temmattu juttu, et-
tä metsästä etsitään mielenrauhaa. 
Luonnosta nauttimisen ohella metsä 

antaa ison alttarin, jossa hiljentyä ja 
katsoa itseään silmiin, tuntea pienuu-
tensa sekä aistia luonnon voiman. 

”Marjareissuille lähtiessäni varik-
set toivottivat minut tervetulleeksi taas 
tutuille paikoille, ne lehahtivat syvem-
mälle metsään päin ja taas uudelleen 
samaan suuntaan, tiesin, että kotikar-
humme sai näin viestin tulostani. Sa-
moiltuani eteenpäin karhun makuu-
paikka tulikin vastaan, näin painautu-
neen heinikon”, näin kertoo eräs rouva 
Ristiinan Juurisalmesta.

Eurooppalaiselle metsä saattaa olla 
pelottava paikka karhuineen, susineen 
ja muine murisijoineen, meille suo-
malaisille metsä on ollut turvapaikka, 
sinne on menty karkuun vainolaista ja 
sieltä on palattu, kun vaara on ohi.

Metsästä haettiin ennen myös elan-
to, nykyisin vain harrastusmielessä, 
mutta mökit lämpiävät edelleen met-
sän puilla ja tuleehan sieltä kiertokaut-
ta myös toimeentulo monelle, nyky-
sahateollisuuden ja sen liitännäisten 
muodossa.

Karavaanarille metsä on lähellä ja 
läheinen, välttämätönkin. Metsä on 
niin luonnollinen siinä kulkuneuvon 
ympärillä, että emme kiinnitä siihen 
sen kummemmin huomiota tai emme 
näe metsää puilta, kuten sanonta kuu-
luu. Joskus on leiriydyttävä täysin au-
kealle, olo on kuin orvolla pirulla, kat-
sellaan ihmeissämme ympärillemme, 
jotain uupuu ja tuo uupuja on suoja.

Useimmat meistä muistavat keski-
suomalaisen leirintäalueen trombi-tu-
hot, koko alueen puusto meni nurin ja 
sinänsä hieno alue loistavine hiekka-
rantoineen ja kauniine maisemineen 
avautui katsojan silmien eteen, näytti 
kuitenkin rumalta siivottunakin.

Nyt tuo alue on palaamassa enti-
selleen, istutetut puut antavat suojaa, 
niin tuulelta kuin näkösuojaakin, ollaan 
taas metsän suojassa ja onnellisia.

Vihreäksi kullaksi sanotaan, kultaa-
kin kalliimpaa on, nyt hiilinielujen kulta-
aikana varsinkin. 

Olli Jorva, metsäläinen

PUHDASTA ILMAA

”Vedä syvään henkeä, sillä Suomessa 
on tutkitusti maailman paras ilmanlaa-
tu. Näin kerrottiin vuonna 2018 terveys-
järjestö WHO:n raportin pohjalta”.

KANSALISPUISTOT KIINNOSTAVAT

”Luonnossa liikkumisen on tutkimuk-
sissa todettu lievittävän stressiä. Hyvä 
asia onkin, että Suomen kansallispuis-
tojen kävijämäärät ovat kolminkertais-
tuneet 2000-luvulla.”

Lähde: Ilta-Sanomat, 2.2020, 
Marko Lempinen

MÄNTYMETSÄ

”Ympärillämme oleva mäntymetsä toi-
mii paitsi erinomaisena hiilinieluna, 
mutta myös erittää haihtuvia öljyjä, ter-
peenejä, joita hengittämällä mieliala ko-
henee ja elimistön vastustuskyky para-
nee. Kävely mäntymetsässä voi auttaa 
ehkäisemään esim. fl unssaa”.

Lähde: Mennään metsään, yle, 
10.2018, heidi brucker

Metsä
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Puhujien toimet
Puhujia on monenlaisia, hyviä, huonoja 
tai työnsä kautta puhumisen ammattilai-
siksi tulleita ja sitten niitä, jotka ”puhuvat 
enemmän kuin tienaavat”, kuten sanan-
lasku kuuluu. Kuninkaanlähteellä eläm-
me yhteisössä, joka merkitsee joukkoa, 
jolla on jotain yhteistä ja joka toimii taval-
la tai toisella yhdessä, siis vuorovaikut-
taa toisiinsa. Yhteisömme on syntynyt 
vapaaehtoisuuden pohjalta ja sillä on 
selkeä päämäärä, toimia yhdessä.

”On hienoa kuulua kultapossuker-
hoon”, sanonta tuokin, mutta tarkoite-
taanko sillä kuulumista perheeseen tai 
johonkin sen tapaiseen ja tunnemme-
ko sen kautta itsemme tarpeellisiksi, hy-
väksytyiksi ja arvokkaiksi yhteisön jäse-
niksi? Toki tunnemme ja puhumme sen 
puolesta, että hyväksyntä kohdallamme 
jatkuisi ja ystävät ympärillämme pysyi-
sivät, siis jäsenyys yhteisössä ei olisi 
uhattuna.

Niinpä sanotaan ”Puhuen asiat sel-
kenevät”, niin tai näin, puhuminen on 
kultaa, vaikeneminen hopeaa ja prons-
sille jää sanonta ”Hyvä kello kauas kuu-
luu, paha vielä kauemmas”. Yhteisön 
ilmapiirin tekevät yhteisön jäsenet, he 
rakentavat puheillaan koko yrityksen ja 
vastaavat sen rakenteiden kestävyydes-

tä. Puhujia olemme me, muodostamme 
erilaisia sosiaalisia ryhmiä tahtomattam-
me, blokkiudumme, kuten sanotaan.

Mutta ei liittoutuminen pahaksi liene, 
meitä ihmisiä ”On joka junaan” ja hyvä 
niin, erilaisuus on rikkautta ja mielestä-
ni synkronisoituu hyvin karavaaniyhtei-
söönkin. Kuten tiedämme, yhteisöllisyys 
on siirtynyt myös internettiin ja sosiaali-
set verkostot ovat osa jokapäiväistä elä-
määmme, puheiden pitopaikkoina ylei-
siä, mutta ei vaarattomia. Näiden yh-
teisöjen kautta käydään keskusteluja, 
siis pidetään puheita, jopa palopuheita 
puolesta ja vastaan, se kun on kasvot-
tomana vaivatonta, kasvokkain hieman 
hankalampaa, koska puheiden vastaan-
ottaja onkin siinä vastapäätä ja tilille jou-
tuu oitis.

Puheiden pitäminen on taitolaji. Hy-
vät puhujat vangitsevat kuulijansa hel-
posti, heidän tekstinsä ovat kiinnostavia 
niille, jotka ovat saapuneet kuulemaan, 
asia siis kiinnostaa ja on läheinen, jos ei, 
sitten ei. 

Puheen pitämiseen ei aina tarvita 
estradia eikä yleisöäkään paljon, sen ei 

tarvitse olla edes kiinnostavaa. 
Sitä voi tuottaa vaikkapa isän-
tävuorollaan ja näin sen päi-
vän vaikutusannos on toimitettu 
ulos vaikuttamaan. Tai sitä voi 
tuottaa saunan lauteilla, siellä on 
otollinen kuulijakunta hartiat kyy-
ryssä kuulemassa eikä toviin pää-
se karkuun. Keskustelu- ja puhe-
paikkana sauna on vertaansa vail-
la, ollaanhan suomalaisten pyhäs-
sä paikassa, jossa jonkun yleensä 
on tuotettava puhetta. Muutoin is-
tutaan tuppisuina ja sehän ei viikon-
vaihteisin varsinkaan luonnistu.

Puheiden sisältö on asian ytimes-
sä, sen suunta ja aihe määräävät pu-
huttavan sisällön painoarvon ja vaiku-
tuksen kuulijaan, manipuloi ajatusmaa-
ilmaansa sekä vaikuttaa häneen. Jos 
puhuja on ollut taitava, puhe toimii ja 
vahvistaa vastaanottajansa ajatusmaa-
ilmaa ja yhteisöään, jos ei, hukkaan me-
nee koko hyvä puhe. Puhujilla on siis iso 
vaikutusvalta ja vastuu myös, sillä ”Pal-
jon puhetta mahtuu maailmaan, tekoja 
sopii aina odottaa”, kuten sanotaan.

Ketkä sitten ovat puhujia? Puhujia 
olemme me kaikki yhteisön jäsenet, toi-
set puhuvat vähemmän, toiset mieles-
tään sopivasti ja jotkut aivan liikaa ja 
väsymättä. No, joskus asiat puheissa 
saattavat mennä myös niin, että ”Toiset 
puhuvat aidasta, toiset aidan seipäistä”, 
tai ”Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten”, mut-
ta on viisautta muistaa myös tämä sa-
nanlasku.

”Ei voi olla eksyksissä, jos ei kiinnosta 
mihin ollaan menossa”.

Winemaker

Lähde
Näin juhannuksen aikaan lähde nousee 
arvoonsa. Vettähän sieltä tulee ja ker-
rotaan, että katsottaessa juhannusyönä 
lähteeseen, mieluiten alasti, voi nähdä 
puolisonsa. No, vettä tulee juhannuk-
sen aikaan ja kaiken aikaakin, se on 
selvä ja lienee selvää sekin, että jos ju-
hannuksen aikaan olet juhlimassa puo-
lisosi kera, turha on katsella lähteelle.

Miten sitten lähteeseen tulisi suh-
tautua? Kunnioittava on suositeltava 
ja luontoa säästävä suhtautuminen on 
hyvä, siitä voi tulla suhtautujalle voi-
manlähde. Omaa voimaansa voi läh-

teyttää käyttämällä vettä järkevästi ja 
ajattelemalla miten onnellisessa vesis-
sä seilaamme, vettä on alla reippaas-
ti ja se on rikkaus. Siellä, missä vet-
tä on vähän, käytetään jopa alle 10 ltr 
vettä/henkilö/vrk, ruokaan, juomaan ja 
peseytymiseen. Me kulutamme keski-
määrin 200 ltr vuorokaudessa henkeä 
kohden ja vain keskimäärin, jotkut hur-
jat enemmänkin. Sillä tavalla tulisi läh-
teeseen suhtautua.

Leirinuotiolta, missä nyt saatetaan 
olla, on helppo siirtyä uusien lähteiden 
pariin, nimittäin tarinoiden lähteelle ja 
tarinat kuuluvat juhannukseen. Juhan-
nuksen aikaan päivä on pitkä ja vihreä, 
värikäs. Mittumaari ihmisineen elää sa-

manlaista kehitysvaihetta kun ympä-
ristömme, vihreää ja ravitsevaa. Ker-
rotaan, että tällaisina aikoina luonnon 
voimat olivat vahvimmillaan, ne vaikut-
tavat sekä luontoon itseensä, että ihmi-
siin ja muovaavat käyttäytymistään.

Kesä saa ihmislapsen hörölleen, jo 
keväästä saakka tankkaamme ener-
gia ja voikukkaniittyjen aikaan aurin-
ko paistaa kilpaa ihmismielen kanssa, 
kuljemme pystyssä päin. Luonto siirtää 
varsin kummallisesti voimaansa mei-
hin pieniin ihmisiin. Yrittää pitää meidät 
hengissä. 

Eläkäämme siis sen mukaisesti.

Winemaker
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YLÖSKIRJAUS NO 37/2020

Portin vahtija on kurkistanut Kunkun Kioskiin. Kesän 
2020 valmistelut ovat käynnissä ja toiminta jatkuu uu-
den yrittäjän toimesta. Tätä kirjoitettaessa Portin vah-
tija ei voi julkaista herkkujen valmistajaa tai karkkien 
myyjää, mutta vihjeeksi voi ainakin todeta, ”ei kau-
aksi liippaa”. Tuttu toimija on jos maailma on yhtään 
mallillaan. Jos taas ei ole mallillaan, sitten on Kioskis-
sa joku muu, elämmehän erikoisia aikoja.

YLÖSKIRJAUS No 38/2020

Yhdistyksen hallitus on tehnyt mittavan ja välttämät-
tömän Kunkun uima-altaan toiminnan varmistavan 
investoinnin. Hankittu toinen pumppu takaa altaan 
käytön mahdollisissa häiriötilanteissa. Myös koko-
naisvesijärjestelmää kohennettiin asentamalla au-
tomatiikkaa wc-tiloihin, joka tuo käyttömukavuutta. 
Kunkuntuvan ja päärakennuksen vesihuolto järjestet-
tiin uudelleen niin, että häiriötilanteessa ne toimivat it-
senäisinä yksikköinä. Nuorten nurkkaa remontoidaan 
pintaremontilla ja hankitaan tarvittavaa vermeistöä 
nuorten käyttöön.

Vartin pohdin miksi porttia vahdin

Circus Kuninkaanlähde on foorumi, jossa kaikenlaiset 
asiat ja pulmatkin saavat vastauksen. Vastaamassa on henkilö, 

jonka työnkuvaa asia sivuaa tai jolle asia kuuluu.

Foorumille voi lähettää kysyttävää: olli.jorva@gmail.com

Kysymykset käsittelemme ja julkaisemme nimettöminä. 

Saunojen käyttäjistä suurin osa on lapsiperheitä. Siksi sau-
nojen lämpötila ei voi olla liian kuuma. Saunojen käyttöas-
teen ollessa suuri, saunan ja pesuhuoneen ovet avautuvat 
usein, näin kiukaiden teho ei oikein tahdo riittää.

Vanerisia istuinlevyjä käytetään kaakeleiden päällä siksi, 
että pitkän aukioloajan myötä istuinalustat kuumenevat. Va-
neriset istuinalustat pestään joka päivä, hygienian kannalta 
suositellaan käytettäväksi omia pefl ettejä levyjen päällä.

Tavoitteenamme on, että lämmin ve-
si riittäisi kaikille, mutta ruuhka-aikoina 
saattaa esiintyä häiriöitä, tulee myös 
huomioida, että suihkut on tarkoitettu 
peseytymiseen, eikä lämmittelyyn al-
taasta tulon jälkeen.

Antti Salminen 
Kuninkaanlähteen alueen vetäjä.

”Miksi 

Kunkun saunassa on 

joskus niin miedot löylyt 

ja miksi siellä käytetään 

vanerisia istuinlevyjä 

ja ovatko ne 

hygieenisiä?”

”Kunkulla lämmin vesi on silloin tällöin vähissä ja suihkuista tulee viileää vettä, miksi on näin?”

”M”Miksi 

Kunkunn saunassa on 

joskus niin miedot löylyt 
iin miedot löylyt 

ja miksi siellä käytetään 
iellä käytetään

vanerisia istuinlevyjä 
tuinlevyj

ja ovatko ne 

hygieenisiä?”

”K”Kunkulla lämmin vesi on 
mmin vesi on silloin tällöin vähiss

tällöin vähija suihkuista tulee 
uistviileää vettä, miksi on näin?”

Palaute
Kunkku-uutiset on SF-Caravan Satakunta ry:n 
n. 2100 jäsenen jäsen- ja tiedotuslehti, jonka painos-
määrä on 2700 kpl. Jakelu jäsenille ja sidosryhmille. 
Lehteen voit lähettää palautetta tai ottaa yhteyttä seu-
raavasti :

olli.jorva@gmail.com tai 040 735 6813
www.sfcsatakunta.fi /palaute
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Kaikki treffi t luettavissa https://www.sfcsatakunta.fi /kalenteri

Loppuvuoden 2020 treffit

Kunkun vuosi

Juhannus
18.-21.6.2020

Octoberit
21.-23.8.2020

Kuutamotreffit
11.-13.9.2020

18.-21.6. Juhannus
Torstaina, Trio Rautaiset. Juhannus-
aaton tansseissa, Lasse Laaksonen & 
HotLine. Juhannuspäivän Show, Matti 
Lepänhaara sekä lapsille ohjelman tar-
joaa Tutta Tiikeri. Juhannuspäiväillan 
tansseissa, Harry Lindströmin orkesteri 
ja Tarja Lunnas. Nuorisolle disco. Treffi -
maksu pakettihintana 90 €/vaunukunta. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

21.-23.8. Octoberit
Kesäkonsertti lauantaina klo 14. 
Treffi maksu 75€/vaunukunta.

11.-13.9. Kuutamotreffi t
Treffi maksu 70 €/vaunukunta

25.-27.9. Syystalkoot
Alue valmistellaan talvikuntoon. Yhdis-
tys tarjoaa keiton. Ei treffi maksua.

3.10. Toimihenkilöristeily
Toimihenkilöpalaveri toteutetaan ristei-
lynä. Mukaan kutsutaan henkilökohtai-
sella kutsukirjeellä eri toimikuntien jä-
senet sekä yhteistyötahojen edustajat.

16.-18.10. Syyskokoustreffi t sekä 
poikkeuksellisesti myös kevät-
kokous samaan aikaan 17.10.2020
Kevätkokous alkaa klo 13.00 ja syysko-
kous klo 14.00. Kirjaaminen alkaa klo 
12.30. Jäsenkortti mukaan. Treffi maksu 
60 €/vaunukunta.

20.-22.11. Pikkujoulutreffi t
Treffi maksu 55 €/vaunukunta, sekä jou-
luruokailu 15 €/hlö. Ilmoitathan osal-
listumisen jouluruokailuun 10.11.2020 
mennessä sähköpostilla hilkka.tommi-
la@gmail.com tai puh. 040 535 9485. 

31.12.2020-3.1.2021 Vuosi vaihtuu 
Kuninkaanlähteellä omin ohjelmin, 
vuorokausihinnalla.

Koronapandemian tuomat 
muutokset treffi ohjelmaan 

ovat mahdollisia. 
SEURAA KOTISIVUJAMME! 

autaiset. Juhannus
ssa, Lasse Laaksonen &
nnuspäivän Show, Ma
kä lapsille 

it
i lauantaina klo 14. 
€/vaunukunta.

Treffi poimintoja
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Kausihinnasto

Kunkun vuosi
info
www.sfcsatakunta.fi /hinnasto, 
Kotisivut: 
www.sfcsatakunta.fi 

Kesätanssit kuuluvat vrk-hintaan, 
sesonkina järjestettävät treffi t eivät 
kuulu vrk-hintaan, ilmoittaudu niihin 
erikseen toimistolla.

Kesäisin ohjelmaa koko perheelle, kios-
ki ja kahvio avoinna, välinevuokrausta, 
suoramyyntiä, kaasumyynti jne., tennis, 
minigolf, pingis, frisbee, yms. Uuden 
Monitoimiareenan käyttö ilmainen. 

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

Tilaussauna + takkatupa 20€/50 min. 
Pyykkikone/kuivausrumpu 5€/koneelli-
nen, maksetaan varattaessa.

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

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

KUNINKAANLÄHTEEN KESÄKAUSI 4.5.-6.9.2020
Vuorokausi: SFC . . . . . . . . . . . . 25 € +3 € sähkö/vrk
Vuorokausi ei jäsenet: . . . . . . . . 35 € +3 € sähkö/vrk
Kesäpaikka . . . . . . . . . . . . . . . . 390 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Kahden kuukauden paikka  . . . . 300 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Seisontamaksu: . . . . . . . . . . . . . 4 €/vrk

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 treffi t, joille 
ilmoittaudutaan erikseen toimistolla.
Kaikki em. maksut sisältä vesiliukumäen sekä muut ns. aluepalvelut. Vuorokausi-
hinnat oikeuttavat 24 h oleskeluun, ylimenevästä ajasta peritään uusi vrk-maksu. 
Sähkön mittariveloituksessa ei sähkön vrk-maksua veloiteta. Kausipaikoille 
hyväksytään vain jäsenkortin omistajat.

Juhannusta odotellessa.

Kunkku Areena, erilaisten palloilulajien harrastamiseen tarkoitettu foorumi 
sekä sen viereiset kuntoilulaitteet käytössä ja sisältyvät vrk-hintaan.

KUNINKAANLÄHTEEN TALVIKAUSI 7.9.-31.12.2020 JA 1.1.-3.5. 2021  
Vuorokausi: SFC . . . . . . . . . .20 € +7 € sähkö/vrk
Vuorokausi ei jäsenet  . . . . . .30 € +7 € sähkö/vrk
Vuosipaikka . . . . . . . . . . . . . .650 € + sähkö 0,30 €/kWh, isäntävelvoite
Talvipaikka . . . . . . . . . . . . . . .330 € + sähkö 0,30 kWh
Talviseisonta . . . . . . . . . . . . .50 €, sähkö ei saa olla kytkettynä

Alueella on talvikaudella isäntäpäivystys viikonloppuisin pe-iltapäivästä 
su-iltapäivään n. klo 14:ään saakka, muutoin omatoimialue.
Aikaisemmista vuosista poiketen avaimia ei tarvitse noutaa mistään, vaan voit 
ajaa suoraan Kuninkaanlähteelle ja noudattaa isäntätoimiston seinässä olevia 
ohjeita. Lisää tietoa uudesta järjestelystä kotisivuiltamme.
Vaunun/auton talviseisonta alueella 50 €:n seisontamaksu, ei verkkokytkentää, 
paikoitus vain isännän valvonnassa.
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Kuninkaanlähde

JÄMIKESKUS

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

 www.jamikeskus.fi    myynti@jamikeskus.fi
MYYNTI   +358 40 573 6120

• Omakotitalojen ja kiinteistöjen 
jätehuolto

• Jätesäiliöt, vaihtolava, jätekontit, 
molokkien tyhjennykset

• Viemärikaivojen tyhjennykset
• Viemärien avaukset ja huuhtelut 

painehuuhteluautolla
• Nosturi- ja kurottajapalvelu
• Kuivaimuri
• Jäteastioiden myynti

Tehokkuudestaan tunnettua 
jätehuoltoa Kankaanpäässä

Kankaanpään 
Jätehuolto Jussila Oy

02 572 1791
0400 596 178
0500 788 867

Jussi Hautaniemi Oy  
Venesjärventie 3  Kankaanpää

www.rckankaanpaa.fi   ma-pe 8-17, la 9-13
puh. 02 569 066  040 553 1622

Hamsteri-hinnat 
Hamsteri-hinnat kestävät 

kestävät laajemmankin
laajemmankin vertailun!

 vertailun!

KANKAANPÄÄ, PARKANO
puh. 02 572 3575, www.eurohamsteri.fi
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Uusi ja vanha, kuvat vuosilta 2013 ja 1989, allas ja aurinko vanhat ja hyvät.

”Kuninkaanlähde (Kankaanpää): on vain kokemusta kevät, ke-
sä, syksy oleilusta. Omaa ison ja nykyaikaisen leikkipaikan. 
Maauimala, jossa Iso allas, lastenallas ja liukumäki. Altaat läm-
mitetty. Saunat kesäisin aamusta iltaan, jotka kuuluu hintaan. 
On paljon leikkikavereita alkaen vuodesta "0". Sosiaaliset tilat 
ovat siistit ja nykyaikaiset. On myös sisätiloja, jossa pelejä sun 
muuta (lautapelejä, leikkikaluja, Playstation 4). Kioski. Kauppa-
auto kävi silloin tällöin. Se on kokemus näinä päivinä. Palvelu 
on ystävällistä ja huomioonottavaa. Hieno luonto, hyvät ja vii-
toitetut lenkkipolut. Ulkona on myös muita aktiviteetteja. Ollut 
myös järjestettyä ohjelmaa juurikin lapsille. Grillikota löytyy, jo-
ka vapaassa käytössä + puut on vieressä. On pyykkikone ja 
kuivausrumpu. Miinuksia on vaikea löytää.”

Lapselliset Karavaanarit Facebook-ryhmä

Lapsiperheiden unelma. Muksuille tekemistä riittää. Miinukse-
na myöhään jatkunut metelöinti, sekä koirien rähinät kun yksin 
jätetään etutelttaan. Infossa voisi myös uusia tulokkaita infoilla 
enempi.

Palaute Kunkulle Facebookista.

Kunkun 20-vuotisjuhlat
”1991 yhdistyksen 20-vuotisjuhlien yhteydessä allekirjoitet-
tiin uusi vuokrasopimus 20 vuodeksi. Uusi, ympärivuotiseen 
käyttöön tarkoitettu huoltorakennus valmistui (rakennusai-
neet kaupungilta), uusi kioski rakennettiin omin kustannuk-
sin, allasalueelle uusi nurmikko ja aita.

Vaunuaja kävi alueella 1747. Saavutettiin 3. sija vuoden 
SFC-aluekisassa.”

Näin kertoo historiikki ja väkeä mahtui hyvin paraatipaikalle, 
Kunkun omalle rannalle. 

ENSI VUONNA 
KUNKKU TÄYTTÄÄ 50 VUOTTA

Taas kaikki mukaan paraatipaikalle, omalle rannalle.
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Neste Kankaanpää
Reijo Hietanen, Keskuskatu 2
puh. 02-572 1598
ark. 6.30-21, la 8-21, su 9-21

Täyden palvelun huoltamo

puh. 0400 594 684
Heikkilän  e 14, 29600 Noormarkku

. ROSENBERG
Autokorjaamo

* Huollot * Korjaukset
* Pakokaasumi  aukset bensa/diesel

* Vikakoodin luku / OBD

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

Sik Sakkia sieltä sun täältä!Sik Sakkia sieltä sun täältä!

Finlandia.hymni.

Entisajan karavaanarit lossimatkalla. 
Kuva: August Hillbomin arkistosta Ristiinasta.

Ennakkoinfoa. Kuva: Olli Sajasalo, Mikkeli.

Kunkun helmi on allas, sen pienempi helmi on 
lastenallas ja suurin helmi lasten mielestä on 
vesiliukumäki, tuo kunniapuheenjohtajan lempilap-
si, jonka Hra Turkki vihki käyttöön 2006 laskemalla 
ränniä pitkin alas tuulettaen kaikille lapsille ja 
lastenmielisille terveiset huipulta.

Vesiluikumäki täyttää loistavasti arvonimen 
”Kaikkien lasten ja lastenmielisten kaveri!”

Arjen Sankari

Laajasta mallistosta näyttävät, yksilölliset 
asut, asusteet ja korut arkeen ja juhlaan.

Lomalle ja vapaa-aikaan 
  aurinkovoiteet, upeat bikinit, uima-
     puvut, ranta-asut ym.

Juhlapukeutuminen alkaa 
alusasuista, tule ammattilaisten 
mitattavaksi ja löydä itsellesi 
hyvin istuvat alusasut.

Verkkokauppamme:  fi .cosmopharmas.com/KankaanpaanKemikalio
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Kirosanaksi mainitsevat, nopeatempoisen markkinatalou-
den työkaluksi ja hulluuteen saakka kaupallisen hyperty-
misen tavoiteasetannan tukevasti juntatuksi tukipaaluksi-
kin haukkuvat. Tässähän tarkoitetaan raportointia asioista 
vuosineljänneksittäin, jospa Kunkku-Ukkokin kvartalisoisi 
näin juhannuksen alla yhteisen Juhannusjuhlamme nel-
jään kvartaaliin aikajanalla 8.6.-23.6.2020, etukäteen.

Ensimmäinen kvartaali on ollut tavanomainen, vain ylei-
nen säätilanne Suomessa on ollut huolenaiheena, mutta 
pitkänajan trendeihin luottaen yhdistyksessämme ei ole ol-
lut havaittavissa panikointia. Juhannusvalmistelut ovat ol-
leet stabiileja ja työvoimatilanne kohtuullinen, globaalit kas-
vuodotukset ovat maltillisia.

Toiseen kvartaalin vaikutti uusi segmenttimme (Kunkku-
Areena) ja asiakasmäärissä oli havaittavissa positiivisuut-
ta, vaikka jatkuva hintatason nousu ei ollut taittunut. Q 2:n 
liikevaihdon kasvu perustui onnistuneeseen markkinointiin 
ja asiakastyytyväisyyttä mittaava KAT (Kunkun Asiakastyy-
tyväisyys Tutka) oli nousussa.

Kolmas kvartaali mittasi perinteisesti juhannusviikon 
operatiivisia kävijämääriä sekä analysoi tilauskantaa alu-
eella kumulatiivisesti. Q3:n numeraalisissa tiedoissa oli 

selkeästi nähtävissä juhannusaaton lähestyminen asiakas-
paikkavarausten suhteen sekä ripeä kasvu Q2:n luvuista. 
Selkeä kasvupiikki oli nähtävissä 19.6.2020, jolloin alueen 
vastaanottokapasiteetti oli maksimaalinen ja tulostavoite 
saavutettiin.

Neljäs kvartaali noudatteli perinteistä lineaarista prog-
noosia juhannuksen vieton suhteen, keskikesän juhlinta oli 
nousujohteista, huipentuen viikonvaihteen asiakaspintojen 
määrän maksimointiin ja näin tuloksen optimointiin.  Q4 
hiipui asiakasmäärien suhteen odotetusti kvartaalin lopus-

sa, eikä asiakaskannan vähe-
neminen johtunut yritysjohdon 
eikä yhteisön toimista, vaan 
oli normalisoituvaa globaalia 
kehitystä ja asiakasvirtojen lii-
kehdintää.

SF-Caravan 
Kuninkaanlähde ry

Presentaatio ja lisätiedot:
Kunkku-Ukko

Kvartaali

F  H !

Tule tekemään
edulliset kaupat

Tehtaanmyymälästä.

Tehtaanmyymälä Teollisuustie 4, Jämijärvi,
p. 020 758 0403, avoinna ma–pe 10–17

 

 

takuuhuollot: 
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Vuoden 2020 
toimihenkilöt

Sami

JoukoJouko

HilkkaHeikkiPekka

AulisAulisTarjaTarjaAltt iAltt iTillaTilla

HALLITUS
Puh.joht. Jouko Lindfors, Vanha-Ulvila, lindforsjouko@gmail.com, 86086,  050 549 5648
Varapuh.joht Tilla Rosenberg, Noormarkku, rosenberg.tilla@gmail.com, 98207-1, 0400 480 755

Hallituksen jäsen Altti Nurmi, Nakkila, alttinurmi@gmail.com, 115646,  050 375 5900
Hallituksen jäsen Tarja Lehto, Pori, tarja.lehto@norstat.fi , 62589-1, 050 362 3995
Hallituksen jäsen 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 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

TOIMIHENKILÖT
Rahastonhoitaja Tuula Pihlajaniemi, Ulvila, tuula.pihlajaniemi.mail@gmail.com, 53032, 040 7211225
Kalustonhoitaja ja turva-asiamies Pekka Nordlund, Pori, nordlund.pt@gmail.com, 62853, 0500 225 476
Kuninkaanlähteen alueen vetäjät  Antti Salminen, Huittinen, antsao51@gmail.com, 74138, 0440 988 449
                  Raija Salminen, Huittinen, raija.asalminen@gmail.com, 74138-1, 044 356 5855
Nuorisoyhdyshenkilö Akseli Harju, Forssa, harju.akseli@gmail.com, 144139-1, 044 266 5480
Treffi en arpajaisvastaava Tarja Lehto, Pori, tarja.lehto@norstat.fi , 62589-1, 050 362 3995 
Some vastaava Sami Siltanen, Huittinen, sami.siltanen@dnainternet.net, 148056, 050 345 1329
Lehden päätoimittaja Olli Jorva, Yläne, olli.jorva@gmail.com, 97446, 040 735  6813

www.sfcsatakunta.fi   Olemme Facebookissa!
Y-tunnus 1091043-8   Tykkää meistä! 
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M itäs siitä sitten tulee, kun nakkilalainen rautakoura 
päättää siirtyä syrjään yrityksestään 34 työntäyteisen 
vuoden jälkeen? Sehän siitä, karavaanareita kaksin 

kappalein. Nurmen Terästyö Ky jatkoi terästen kalisuttelua 
hallissaan ja johto vaihtui nuorempaan, vanhempi h erras-
mies Sinikka-vaimoineen mietti mitä ryhtyisi värkkäämään. 
Ja päätyivät karavaanareiksi, sitä siis värkkäävät nykyään.

Nakkila on hyvä paikka asua, mitäs sieltä minnekään 
muuttamaan. ”Nakkila kirkon vaiheil” asuu muitakin alan har-
rastajia ja matka Kunkulle käy kätevästi. Raitti onkin tullut Altti 
Nurmelle tutuksi, 11 vuotta SF Caravan Satakunta ry:n halli-
tuksessa ja toiminta aktiivina on ollut Altille mieluista aikaa ja 
toiminta on motivoinut.

”Nyt motivaatio on aika vähissä”, sanoo Altti ja kertoo tans-
sivastaavana surevansa pandemian vuoksi peruttavia tans-
seja ja tapahtumia. ”Todennäköisesti tässä tilanteessa jou-
dumme peruuttamaan kaikki kesän tanssit, jos ei ihmeitä ta-
pahdu”, jatkaa Altti.

SF Caravan Satakunnan hallitus on koronan vuoksi ko-
koontunut pääasiassa etänä ja uutena kontaktivälineenä on 
WhatsApp. Altti kertoo asioita hoideltavan liki päivittäin sovel-
luksen avulla ja hyvin se on pelittänyt, hän kertoo. 

Hallitus kantaa huolta tulevaisuudesta, kuten varmaan 
kaikilla SFC-alueilla tehdään. ”Mietitään miten pitkään näillä 
mennään ja milloin päästäisiin edes jonkunlaiseen normaaliin 
päiväjärjestykseen” hän lisää.

Sinikan ja Altin karanteeni on sujunut kuten arvata saattaa. 
”Ulkoiltu päivittäin, Kunkullakin käyty ja turvavälistä pidetty 
huolta”, sanovat Nurmet. ”Kunkku-Uutiset tulee hyvään sau-

maan”, saapahan jotakin kättä pidempää 
tähän koronan pilaamaan kevääseen. 
”Aina paperilehti digiversion voittaa”, nau-
rahtaa nakkilalainen ex-rautakoura.

Altti Nurmi
SFC Satakunnan hallitukse jäsen

Altti Nurmi Turkin lämmössä.

HALLITUKSEN
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Saat S-Etukortilla Bonusta apteekki- 
myymälässä maksetuista tuotteista 
tai palveluista. Bonus ei kerry resepti- 
tai itsehoitolääkkeistä. 

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

Kuninkaanlähteenkatu 4
38700 Kankaanpää

02 578 8886
ma - pe: 10.30 - 22.00
la: 11.00 - 22.00
su: 12.00 - 22.00

Tarjoamme asiakkaillemme tuo  eiden 
ko  inkuljetuspalvelua Kankaanpään 
alueella ja lisäksi pos  tamme ko  maahan. 

Voit  edustella tuo  eista soi  amalla 
numeroon 0500825891 tai 
sähköpos  lla haapala@jopesport.com.

Maksu ennakkolaskulla, pankkikor  lla tai 
käteisellä. 

Palvelemme toistaiseksi normaalis  :
ma-pe 09.30-17.30, la 09.00-14.00

Team Spor  a Kankaanpää
Keskuskatu 38

38700 Kankaanpää
02 572 3355

HUOM
riskirymään kuuluvat! 
Meille myös mahdollisuus 

sopia shoppailuaika aukiolo-
aikojen ulkopuolella! Soita 
rohkeas   ja sovitaan aika!
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Kankaanpää  050 4 1 2 1 2 1 2
www.taksileponiemi.f i

AVOINNA 10-18, LA 10-16
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Koskenniemenkatu 10 
38700 Kankaanpää
puh. 050 592 9134

paivi.hieta@wanhavakka.net

www.wanhavakka.netwwwwwwwwwwww..wwwwaaaannnhhhhhhaaaavvvvaaaakkkkkkkkkkkkaaaa..nnneeeetttttt
Keskuskatu 51, Kankaanpää
puh. 045 112 0211 | www.kahvilapostelli.fi

ark. klo 9-17
to klo 8-17
la klo 9-14

Tervetuloa Postelliin!
Herkkuja hetkeen!

AsiallistaAutokauppaa

Markus Ruuhimäki 
0400 504 028

www.kankaanpaankiinteistohuolto.fi

Kankaanpään  
Kiinteistöhuolto Oy

OSTETAAN TRAKTOREITA 
aj.alle 6000h, hinta max 35t€ 

040 508 3211 
tai koneraitti@luukku.com

Kyläkauppa Wih  s - Iskon  e 2 - Vihteljärvi
02 536 6800 - www.wih  s.com

Luomulihat ja kylmät juotavat kesän grillihetkiin!
Facebook: kauppa ja kahvila wih  s - Tervetuloa!

Kotileipomo
Iskäntyttö

SUUSSA SULAVIA, IHANIA, 
MAKEITA JA SUOLAISIA HERKKUJA 

TILAUSTYÖNÄ KAIKKIIN JUHLAHETKIIN.

Lähteentie 49, Vihteljärvi (vain 1,5 km Kunkulta). 

Soitahan 050 410 6681

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

Keskuskatu 40, Kankaanpää  02 572 1205  www.optikkokangasniemi.fi
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