
SF-CARAVAN KESKI-POHJANMAA RY

Jäsenlehti 1/2019

PRO CARAVAN

ProCaravan täyttää 10 vuotta!
Synttäreiden kunniaksi tiedossa

upeita tapahtumia ja kampanjoita!
#procaravan10vuotta

Aloita
matkasi
meiltä!



Huollamme nyt asuntovaunut/autot rattaista kattoon saakka.
Lisäksi huollamme myös henkilö- ja pakettiautot, kaikki merkit

Savarinkatu 3, 84100 Ylivieska • 08 423 327
myynti@viitamaacaravan.fi • www.viitamaacaravan.fi
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Puheenjohtajan palsta

Keväinen tervehdys kaikille!

Edellisessä lehdessä ilmoitin päättäväni puheen-
johtajatehtävän 2018 vuoden loppuun. Silti homma 
jatkui äänestyksen jälkeen. Ehdokkaaksi lähtemiseen 
tuli runsaasti pyyntöjä ja pitkän harkinnan tuloksena 
lupauduin vielä kertaalleen olla mukana. Onhan täs-
sä vielä jotain annettavaa yhdistykselle kuten meillä 
kaikilla. Nyt on kaksi vuotta teillä aikaa hankkia seu-
raavat ehdokkaat tehtävään.

Jäsenmääräämme olen tyytyväinen, se on pysy-
nyt vakaana useiden vuosien ajan, en silti sen kas-
vamistakaan vastaan ole. Jostain syystä Kuturanta ei 
suurta jäsenistöämme kiinnosta kuin toivoisin, pieni 
prosentti jäsenistä käy vuosittain alueella.

Antakaahan vinkkejä jos toiminnassa on jotain 
joka on esteenä. Toimintamme on perustunut aina 
talouteemme jonka ehdoilla menemme eteenpäin ja 
järjestämme toiminnan sekä kehityksen alueella.

Hinnoissa olemme jäsenistöämme huomioineet, 
niin vrk- kuin kausihinnoissa.

Kausipaikkalaisten määrä on ollut vuosipaikoilla kuutisenkymmentä yksikköä ja ke-
säpaikoille toivoisin tulijoita enemmän.

Onko peikkona isäntävelvoite kausipaikkalaisille, sen hoitaminen ei ole pelättävä asia. 
Siinä pääsee tutustumaan karavaanareihin laajasti, tuoden uusia tuttavuuksia. Ilman isän-
tävelvoitetta yhdistyksen toiminta on heikkoa ja hintatason nykyisellään pitämiseksi vält-
tämätöntä. Niiden tekemiseen jokainen voi valita oman tapansa, tekeekö päivät putkeen 
vaiko osissa, vuorokausi kuukaudessa esimerkiksi.

Menneen vuoden aikana teimme jälleen paljon töitä alueen ja rakennusten hyväksi. 
Siitä kaikille osallistuneille iso kiitos! Tarkemmin toimintakertomuksessa toisaalla.

Myös kausipaikkalaisille kiitos hyvin hoidetuista isännyyksistä vuoden aikana. Jatke-
taan samaan malliin niin alue toimii ja vieraamme viihtyvät.

Euroja palaa kun paikat ja kalusto pidetään kunnossa, esim. traktorin huolto / kunnos-
tus tuli maksamaan kokonaisuudessaan nelisen tonnia. Toivon jotta käsittelette kaikkea 
kalustoa kuin omaanne ja sitähän ne ovatkin. Kaluston hillitty käyttö on osa tärkeää 
turvallisuutta.

Kesän alkaessa vankkurimme lähtevät tien päälle, kukin lomareissuillensa niin muis-
tetaan sielläkin maltti ja muun liikenteen kunnioitus.

Reissun päällä on hyvä tehdä havaintoja muilla alueilla, miten heillä menee ja saam-
meko matkalta vinkkejä omaan toimintaamme. Usein se tuntuu että aidan tuolla puolen 
on vihreämpää kun kotipesässä ei mielen mukaan mikään ole hyvin. Matkailu avartaa 
täytyy todeta. Samalla olemme yhdistyksemme kuva matkallamme, positiivisin ja raken-
tavin asentein sekä viestein.

Toivon kaikkien alueella ollessaan osallistuvan toimintaan Kuturannassa kun tarpeita 
tulee, kukin vuorollaan ja kuntonsa mukaisesti, yhteistyössä on voimaa.

Käytetään hyväksemme tarpeiden mukaan lehdessämme ilmoittavien yritysten palve-
luja.

Toivotan kaikille karavaanareille oikein hyvää kesää ja turvallisia kilometrejä 

Juha
037019-0
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SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry:n 
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Kuturannassa 26/10 2019 klo 12.00 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8§ 
mukaiset asiat. Kahvitarjoilu ja äänioikeu-

den tarkistus alkaen klo 11.30

Kahvitarjoilu ja äänioikeuden tarkistus
alkaen klo 11.30

Tervetuloa vaikuttamaan toimintaan.
Hallitus

SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry:n 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Kuturannassa 11/04 2020 klo 12.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen

8§:n mukaiset asiat. 

Kahvitarjoilu ja äänioikeuden tarkistus
alkaen klo 11.30

Tervetuloa joukolla vaikuttamaan!
Hallitus 

Uudistuksia ja kunnostuksia 2018  
Tammikuun puolenvälin tienoilla aloitim-
me sähkösaunan remontin. Ensinnä paneelit  
poistettiin saunasta ja sen jälkeen kaakelointi 
pesuhuoneesta. Nämä tilat saivat uudet pin-
nat ja valaistukset sekä uudet suihkut. Re-
montin yhteydessä ilmastointikanavat puh-
distettiin ammattilaisen toimesta. Remontti 
valmistui 7.4. jolloin suoritettiin myös pöl-
lölaakson ja retuperän ympäristön hakkuu 
joka suoritettiin metsäkoneella, puusto meni 
myyntiin. Hakkuun jäljet odottavat keväällä 
tekijöitä keräämään poltettavan puun talteen 
sekä siivoamaan alueiden ympäristön. Tou-
kokuun 10 pv aloitettiin tuvan peltikatteen 
uusiminen. Tupa sai viikonlopun aikana uu-
den katteen, mestarina työssä toimi Hagströ-
min Jarkko, apunaan muutamia kausipaik-
kalaisia. Toukokuun lopulla uusittiin myös 
kioskin ilmalämpöpumppu. Kesäkuun alussa 
asennettiin uudet golfradat jotka sijoittuivat 
lentopallokentän läheisyyteen. Leikkikentän 
aidan maalaus Tuomon toimesta ja samalla 
viikolla talkooporukka uudisti kalanperkaus-
paikan, heinäkuun lopulla uusittiin tuvan 
sähköhella. Traktorille tehtiin Kokkolassa 
mittava huolto / kunnostus. Syyskuun al-
kupuolella suoritettiin huoltorakennuksen 
ulkomaalaus. Lokakuun loppupuolella lisät-
tiin puhallusvillaa huoltorakennuksen ylä-
pohjaan. Talven aikana ruopattiin uima- ja 
veneranta. Vuoden vaihduttua työ huolto-
rakennuksessa jatkui, inva wc:n remontilla. 
Siitä siirryttiin remppaamaan miesten wc:tä. 
Nämä työt suoritettiin pääsääntöisesti talkoo-
työnä, kiitokset kaikille osallistuneille. 
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Toimikuntien tehtäviä

• Alueen tiestön (talvikelit huom!) nurmi-
alueiden ja rakennusten kunnon seuran-
ta sekä kunnostukset

• Riihen / varastojen hoito
• Yhdistyksen veneiden huolto / kunnos-

tukset
• Jätehuollon toimivuus (roskat / likakai-

vot seuranta)
• Kausikalusteiden esille laitto ja talviva-

rastointi / kunnostus
• Kesävesien kytkentä / linjojen tyhjäys 

syksyllä
• Polttoöljyjen määrän seuranta rantasau-

na- / traktorinsäiliö
• Pienkoneiden bensiinien ja öljyjen seu-

ranta, akut talveksi säilöön
• Traktorin ja pienkoneiden huolto ja 

kunnossapito
• Polttopuiden teko / varastointi
• Huoltokirjan seuranta

• Tavaroiden hankinta ja hinnoitus
• Juomat- ja jäätelötilaukset
• Palpan palautukset
• Kaasun tilaus (kesäaikana) 
• Kassa- ja maksupääte nauhat seuranta 

/ hankinta
• Majoituslomakkeet ym. jaettavan mate-

riaalin hankinta
• Huoltokirjan seuranta

• Leikkikentän ja välineiden kunnon tar-
kastus / huolto

• Tuvan ja vintin lasten tilojen kunnon 
seuranta

• Ohjatusta lasten toiminnasta vastuu
• Lasten- ja nuorten treffivastuu
• Huoltokirjan seuranta

• Tuomaristo
• Sopimukset, juonto ja säestys
• Esiintyjät
• Kappaleet
• Tarjoilut
• Riihen somistus

• Järjestää tarjoilut (kahvit / keitot)
• Kesäkukat (esille / pois)
• Talvilyhdyt (esille / pois)
• Tarkkailee yleistä siisteyttä tiskipaikoil-

la ja keittiössä
• Seuranta, wc / pyyhepaperit, laudelii-

nat, saniteettiaineet ja -välineet
• Huoltokirjan seuranta

• Palokaluston seuranta ja hoito
• Valaistukset seuranta ja hoito, sähkö-

huoneen siisteys ja sähkötarvikkeiden 
varastointi

• Sammutusvesi tynnyrit täyttö / tyhjäys
• Ajotaito- ja turvallisuustreffien vastuu
• Treffeille turvavälien mittaus / merkkaus
• Avustaa treffipaikoituksissa
• Yhdistyksen vaunun vastuu ja hoito
• Uimarannan turvallisuus (merkkaukset)
• Huoltokirjan seuranta

ALUETOIMIKUNTA 

KIOSKITOIMIKUNTA

TANGOMARKKINAT

NAISTEN TOIMIKUNTA 

AJOTAITO- JA TURVALLISUUSTOIMIKUNTA  

PERHETOIMIKUNTA
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SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry
Toimintakertomus 2018

YLEISTÄ
Vuosi 2018 oli SF Caravan Keski-Pohjanmaa 
ry:n 40. toimintavuosi. Karavaanareiden kesä 
alkoi  juhannuksen jälkeen, juhannus oli histo-
riamme hiljaisin. Heinäkuu oli vilkas vieraili-
joiden suhteen ja kaikilta saatiin erinomaisen 
hyvää palautetta alueestamme. Elokuu oli kävi-
jöiden suhteen tavanomainen, koulujen alkami-
nen näkyy aina vierailijoiden määrässä.

Alueella kävi paljon ensikertalaisia joille Ku-
turanta oli mieluinen kokemus. Varsinkin lap-
siperheet ovat olleet alueeseen tyytyväisiä. He 
toivat esiin alueen rauhallisuuden ja siisteyden 
sekä lapsille olevat toimintatilat. 

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärämme 31.12.2018 oli 2388 jäsentä. 
Olemme jäsenmäärällä mitattuna edelleen nel-
jäntenä valtakunnan yhdistyksistä. Jäsenmäärä 
on ollut jo muutaman vuoden tällä tasolla ja 
toivotaan sen jatkuvan samanlaisena, mieluusti 
pientä nousua kuin alenemaa.

TALOUS
Yhdistyksen talous on edelleen vakaalla pohjal-
la, perustan sille luo jäsenmäärämme. Lainara-
haa yhdistyksellä ei ole. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 14.4.2018, 
läsnä 38 jäsentä ja syyskokous pidettiin 
3.11.2018, läsnä 70 jäsentä. Kokoukset pidet-
tiin Kuturannassa.

HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat pj. Juha 
Tuukkanen, vpj. Kalevi Jokela, siht. Kirsi Tam-
mela, jäsenet Lassi Kippo, Martti Manninen, 
Hannu Peltola, Timo Hannula, Jarmo Hag-
ström ja Mirva Mustasaari. Hallitus kokoontui 
kahdeksan (8) kertaa toimintavuoden aikana.

Rahastonhoitajana toimintavuonna Juha Au-
tio Kannuksesta. Jäsenkirjurina Kirsi Tamme-
la Nivalasta. Yhdistyksen nimenkirjoittajat toi-
mintavuonna Juha Tuukkanen, Kalevi Jokela 
ja Juha Autio.

TOIMIKUNNAT
Vuoden 2018 turvatoimikuntaa johti Arto 
Ruostetsaari, aluetoimikuntaa Antti Aalto, 
kioski- ja treffitoimintaa Juha Tuukkanen, per-
hetoimikuntaa Mirva Mustasaari, 
hengelliset treffit olivat Matti Tialan vastuulla. 
Lehti- ja tiedotustoiminta on ollut hallituksen 
vastuulla.

YHDISTYKSEN TOIMINNANINTARKASTAJA
Osmo Rantala ja varalla Asko Hekkala toimin-
nantarkastajina toimintavuonna.

YHDISTYKSEN TOIMINTA
Toimintavuoden aikana osallistuttiin liittoko-
koukseen, yt-alueiden ja Caravan Huippujen 
treffeille ja kokouksiin, edustajina Juha Tuuk-
kanen, Kalevi Jokela ja Hannu Peltola. Yt- tref-
fien yhteydessä betanque-kisan voiton yhdistyk-
selle toivat Rauno Haapasalo, Martti Manninen 
ja Carola Ahlgren. Näin saatiin ensimmäinen 
kiinnitys uuteen pokaaliin. Yhdistys järjesti toi-
mintavuonna treffejä ja tapaamisia 16 kertaa. 
Treffien runko oli, ajotaito- ja turvallisuus-, 
juhannus-, tangomarkkinat-, lasten/nuorten-, 
hengelliset ja venetsialaistreffit.

4.8. vietimme Kuturannassa yhdistyksen 40 
v. juhlan johon oli kutsuttuna edustajat sfc-lii-
tosta, Lestijärven kunnasta, caravan huipuista, 
yt-alueen yhdistyksistä jotka toivat myös ter-
vehdyksensä yhdistykselle sekä yhdistyksem-
me perustajajäsenet. Tilaisuudessa huomioitiin 
yhdistyksen mitalilla perustajajäseniä, paikalla 
olivat Reijo Autio ja Benard Lindqvist. Kalevi 
ja Hilkka Jokelaa huomioitiin liiton ansiolevyk-
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keellä pitkästä toiminnasta yhdistyksen hyväksi. 
Yhdistyksen seuraavia jäseniä palkittiin aktiivi-
sesta toiminnasta myös mitalilla, Juha Autio, 
Olavi Vapola, Juha ja Paula Tuukkanen, Kaar-
lo ja Raili Eerikkilä, Lassi ja Sirkka Kippo ja 
Martti ja Tuija Manninen. Tilaisuuden juonnon 
ja ohjelman toteutti erinomaisella tavalla Ari 
Kettukangas. Tilaisuus päättyi kahvitarjoiluun 
ja illalla riihellä tanssittiin karaoken tahtiin.

Yhdistyksen pikkujoulua ruokailun ja huomioi-
misten osalta vietettiin Jokihelmessä Kannuk-
sessa, Vuoden 2018 kuturantalaisena palkittiin 
Mirva Mustasaari. Vuoden 2018 karavaanarei-
na palkittiin Kalervo ja Helena Lamu. Vuoden 
2018 juoniorikalastajana palkittiin Otto Ruos-
tetsaari. Yhdistys muisti hallitustyönsä päättä-
neitä Kalevi Jokelaa, Jarmo Hagströmiä, Lassi 
Kippoa ja Martti Mannista. Ruokailun ja huo-
mioimisten jälkeen palasimme Kuturantaan 
jossa iltaa jatkettiin tuvalla. Tapahtumaan oli 
kuljetus Kuturannasta.

Yhdistys toteutti huhtikuulla pitkään suunnit-
teilla olleen metsähakkuun pöllölaakson ja ja 
retuperän laitamilta. Hakkuu suoritettiin kone-
hakkuuna, puutavara myytiin UPM:lle.

Yhdistyksellämme oli edelleen käytössä uusille 
jäsenille lahjakortti tutustumiskäyntiin Kutu-
rannassa. Omat jäsenet huomioitiin myös vrk-
hinnoittelussa.

KUTURANTA
Leirintäyöpymiset henkilövuorokausina Kutu-
rannassa ovat olleet seuraavanlaisia: 

2014    21813 vrk, 2015    19131 vrk
2016    18864 vrk, 2017    19029 vrk
2018    18630 vrk 

Kuturannan kehittäminen jatkui edelleen. 
Omaa aluetta on kehitetty määrätietoisesti 
edellisien vuosien tapaan. Toimintavuonna on 
uusittu keittiön sähköhella, sähkösauna, mini-
golf  rata, tuvan peltikate, kalanperkaus paikka, 
kioskin ilmalämpöpumppu. Alkuvuodesta teh-
tiin huoltorakennuksen saunatiloille remontti, 
sauna paneloitiin, lauteet uusittiin, pesuhuo-
neen kaikki pinnat ja suihkut uusittiin sekä pu-
kuhuone sai uuden värin.

Huoltorakennuksen ilmastointi myös puhdis-
tettiin ammattilaisen toimesta (PiPa) ja syksyl-
lä huoltorakennus sai lisäeristeen (puhallusvil-
la) yläpohjaan. Myös traktorille tehtiin mittava 
huolto. Toimintavuoden aikana hankittiin myös 

eräitä pientyökaluja, sirkkeli, ilmanaulain, il-
mavasara ym. 

Kuturannan toimintojen tueksi käyttöön otet-
tu huoltokirja oli toimintavuonna unohdettu, 
merkintöjä siihen oli hyvin vähän.

Kuturannan kioskin liikevaihto oli edellistä 
vuotta parempi, johtuiko kesän säätiloista ja 
kävijä- määrästä joka varsinkin heinäkuulla oli 
kiitettävä.

Toimintavuoden aikana Kuturannassa oli ul-
kopuolista työvoimaa paikallisesti, puhtaana-
pidossa Ulla Lappi ja kiinteistönhoidossa kesä-
aikana Tuomo Siltaaho.

Kuturannan huoltotöihin hankittiin ulkopuolis-
ta palvelua toimintavuonna, kaivojen tyhjennys 
J. Koskela, jätekuljetukset SunAvux, sähkötyöt 
HotSähkö ja lvi-palvelut LVI Kellosalo, sani-
teettiaineet ja paperit toimitti Finntendsid.

Isäntätoiminta jatkui entiseen tapaan velvoit-
teellisena kausipaikkalaisten toimesta. Toimin-
tavuosi isännyyden osalta onnistui pääsääntöi-
sesti hyvin. 

Kausipaikkalaisia toimintavuonna oli Kutu-
rannassa 65 yksikköä, kausipaikoille on tullut 
muutamia uusia, nuoria karavaanareita joka on 
myönteinen huomio ajatellen yhdistyksen tule-
vaisuutta.

MARKKINOINTI
Markkinointityötä jatkettiin SF C liiton ja Ca-
ravan Huiput yhteistyöllä. Yhdistys on jatka-
nut ilmoittelua mm. liiton julkaisuissa, kuten 
leiriytymisoppaassa ja Caravan-lehdessä sekä 
omassa Carafani lehdessä jota ovat tukeneet 
alueen yritykset ilmoituksillaan, karavaanarit 
ovat myös käyttäneet heidän palvelujaan.

Keski-Pohjanmaa lehteä käytetään myös il-
moittelussa tarvittaessa.

TIEDOTUS
Yhdistyksen jäsenlehti Cara-fanit on ilmesty-
nyt kerran, on luettavissa myös kotisivuillam-
me. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta 
www.kuturanta.fi. Yhdistyksemme sivuilta löy-
tyy yhdistyksen osoite- ja yhteystiedot sekä säh-
köpostiosoite myös linkit Yt-alueen yhdistysten 
sivuille sekä liittomme sivuille. Yhdistyksemme 
löytyy myös facebookissa.

LESTIJÄRVELLÄ 14.04.2018 -Hallitus-
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4-7.7.2019 Lestijärven Kuturannassa

KARAVAANAREIDEN
18. VALTAKUNNALLISET

Tapahtuma alkaa 4.7. klo 13.00 karaokella,
illalla pidetään karaokekisa
Karsinnat klo 18.00 -21.00, jossa
esitetään yksi kappale / kilpailija
Finaali klo 22.00 jossa on karsinnan
kolme parasta nais- ja mieslaulajaa
Karaokessa Dj. Matti 

5.7. klo 19.00 tangolaulukilpailun karsinta-
sarjat ja pakolliset kappaleet: 
Naiset: Sinun kanssasi tähtisilmä 
Miehet: Sä et kyyneltä nää 
60+ naiset: Sirpale onnea 
60+ miehet: Punatukkaiselle tytölle
Yleisö äänestää karsinnan parhaan nais- ja mies-
laulajan.

6.7. klo 19.00 kilpailun finaali johon selviytyy kar-
sinnasta viisi nais- ja mieslaulajaa, pakolliset kap-
paleet:
Naiset: Jäin onneni porraspuulle
Miehet: Romanesca
60+ naiset: Myrskyöinä
60+ miehet: Ruhtinaan viulu

Vapaavalintaiset kappaleet: Kun ilta ehtii, Sabina, 
Yön tummat siivet, Illan viimeinen tango, Jos vielä 
minut kohtaat, Valoa ikkunassa, Tänä iltana tah-
toisin unohtaa, Särkyneitä toiveita, Eronhetki on 
kaunis, Sammunut nuotio, Tango illuusio

Päivien oheisohjelmaa: tangorastit,  kuninkaallis-
ten konsertti, toritapahtuma, poniratsastusta ja 
perjantaina päivällä tanssin opetusta sekä lauan-
taina keittoa kaikille. 

Yhteystiedot: 
Vesa Witick, puh. 0400 160 099 
witick.vri@gmail.com

Tule mukaan rentoon tunnelmaan,
Lestillä on lystiä!

Vuoden 2018 kuninkaalliset 
Marjo Esala
Jari Sakselin 
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wolftrans300@gmail.com • 0400 616 431

Turvallista toimintaa.
Turvatoimikunta tai koko nimeltään ajotaito- 
ja turvatoimikunta on toimikunta, joka huoleh-
tii, että meillä kaikilla on täällä Kuturannassa 
turvallista ja sitä myöten mukavaa oleskella ja 
lomillamme kulkea. Toimikuntaan tänä vuon-
na on nimetty kaksi raavasta miestä ja allekir-
joittanut, joka on varreltaan hieman vähäisem-
pi, mutta eteenpäin kyllä kasvava ja kehittyvä. 
Lisäksi pyydämme kyllä aina tarvittaessa kat-
somamme määrän kavereita teistä yhdistyk-
semme kausipaikkalaisista mukaan erinäisiin 
hommiin. Meidän tehtävä on huolehtia, että 
Kuturannassa nähdään hyvin ja tarpeelliset asi-
at tulevat nähdyiksi, siis valot palavat ja merkit 
loistavat, huolehdimme myös, että tulipalon-
sammutuskalusto on ajanmukaisesti tarkastet-
tu ja sammutusvedet paikoillaan silloin, kun 
ne voivat olla. Olette varmaan moni nähneet 
Kuturannassa sellaisen kolmion mallisen puu-
keppivirityksen. Se on turvallinen keppihässäk-
kä. Sillä on hyvä mittailla turvavälejä ja niitä 
teemme etukäteen näin keväisin ja tarkistelem-
me niitä joskus treffien aikanakin pitkin kesää. 
Tälle keväälle meillä on tarkoitus maalata saa-
miamme katureunakiviä huomiota herättävällä 
värillä ja upotamme niitä joillekin paikoille py-
syvämmiksi turvavälien mittausmerkeiksi.
Turvatoimikunta on erittäin vahvasti mukana 
järjestelemässä ajotaito- ja turvatreffejä. Tänä 
vuonna ne ovat tuossa kesäkuun alkupuolella 
7.-9.6. 2019. Siellä on tuttuun tapaan mahdolli-
suus suorittaa karavaanareiden ajotaitomerkke-
jä. Tuossa merkkien suorittamisessahan on se 
hyvä puoli, että siinä ei ole tarkoitus kilpailla, 
vaan opetella matkakulkineen käsittelyä, että 
tuota opettelua jäisi vähemmän sitten tuonne 
muun liikenteen sekaan. Tuosta opettelusta 
on allekirjoittaneella kuvan mukainen muisto 

ABC-Viitasaaren parkkialueelta vaununsa hel-
massa. Tänä kesänä meille on tulossa ajotaito-
merkkien suoritukseen sellainen mukava lisä, 
että saamme lähialueemme matkailuajoneuvo-
liikkeestä matkailuauton käyttöön tuoksi päi-
väksi ja sillä voi siis suorittaa ajotaitomerkkejä 
yhdistelmämerkkien lisäksi. Varaudumme sii-
hen, että merkkikirjurilla on kynä kunnossa ja 
ajanottajalla kello, jotta saamme ajajien jonon 
kuitenkin jouhevasti etenemään. Tapahtuman 
yhteydessä matkailuajoneuvoliike on myös tu-
lossa vieraaksi Kuturantaan esittelemään kalus-
toaan ja uudistunutta toimintaansa huoltonsa-
kin osalta. He varautuvat siihen, että pystyvät 
tekemään paikan päällä meidän kalustoomme 
pieniä huoltohommia ja kaasulaitteiden koe-
ponnistuksia, muiden jo totuttujen turvatreffi-
toimintojen lisäksi.

Ajotaito- ja turvatoimikunnan puolesta 108103
Jarkko Jokitalo

Suositeltavia ajotaitomerkkejä

Ei suositeltava ajotaitomerkki
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”Mitä te siellä teette”
Tuon kysymyksen kuulee erinäisin äänensävyin 
todella monta kertaa kun kerron että ollaan 
kausipaikalla, ”talvellakin” tulee seuraavaksi 
astetta järkyttyneemmällä äänensävyllä. Kun 
vakuuttelen että kyllä, talvellakin vaunulla sel-
viää hengissä, aletaan ihmettelemään, että mitä 
te siellä teette.

Tyhmä kysymys, vai onko niitä sittenkään, mie-
titääs hetki mitä me täällä tehdään. Ainakaan 
kysyjä ei ole koskaan kokenut talvikaravaanai-
lun ihanuutta (ja kurjuutta?). Eihän se nyt ihan 
aina hauskaa ole, kysyy vaikka tuolta meidän 
vaunussa asuvalta vähätukkaiselta että miltä 
tuntuu maata parin kympin pakkasessa vaunun 
alla jäätynyttä putkea sulatellen. Oli muuten ti-
lanne, jossa kerrankin pidin pääni kiinni enkä 
yhtään viisastellut. Samoin joskus käy mieles-
sä ärräpäitä, kun heräät jääkylmästä vaunusta 
(uskokaa pois + 10 sisällä tuntuu pakkaselta) 
karavaanarin kakaran huutoon ”äiti, kylmä” to-
teat kaasun loppuneen ja sähkön jääneen laitta-
matta taustalle varmistaakseen. Tämä tietenkin 
tapahtuu keskellä pimeintä ja kylmintä yötä. 
Kukaan karavaanari tuskin on kuullut kaasusta, 
mikä loppuu päivällä (pl ne pullot mitkä loppuu 
kesken ruuanlaiton). 

Mutta siis mitä me täällä tehdään, oli sitten kyse 
kesästä tai talvesta. Vaikka ehkä keskivertoa te-
kevämmäksi itseni miellän niin ei se tekeminen 
täällä lopu tai aika käy pitkäksi. Ei edes tuolta 
karavaanarin kakaralta (vaikka ei reppana ole 
saanut edes pleikkaa nähdä). Tuo järvi tuossa 
tarjoaa tekemistä läpi vuoden! Kalaa tulee sen 
mitä nostaa vihtii (ainakin karavanarin puheiden 
perusteella), veneestä, pilkkien, katiskalla, kou-
kuilla. Suurimmat kalat toki jää järveen käyden 
illistämässä avannosta tai veneen vierestä. Pää-
siäissaareessa ei tarvitse koskaan olla yksin tai 
kulkea sinne yksin, aina löytyy joku karavaana-
rikaveri mukaan. Välistä siellä on enemmän vä-
keä mitä jäi kutuseen. Rannassamme oleva kota 
tarjoaa aina lämpöä, seuraa ja ruokaa. Illalla 
siellä saadaan aikaiseksi hyvät väittelyt, aihees-
ta, josta et edes välttämättä tiedä mitään mutta 
silti huomaat että sinullahan on vankka mieli-
pide tästäkin asiasta. Kavereita kuitenkin kaikki 
keskenään, asioiden riidellessä ei ihmisten. 

Yksistään vessareissu kestää sen reilun tunnin. 
Siellä kopissa ei nyt mene kuin se muutama 
minuutti mutta kun ensimmäisen kerran jäät 

mennessä suusta kiinni mäessä vastaan tulleen 
karavaanarikaverin kanssa, palatessa puhuttelet 
pari tyyppiä lisää ja vielä vaunun vieressä vii-
meisen.  Joku nykäisee hihasta, että käydäänpä 
maksamassa sähköt, haetaan kaasua etc. Huo-
maat että hups meni toista tuntia vaikka kävit 
vain vessassa.

Allekirjoittanut tykkää urheilusta, järvi on tul-
lut kierrettyä monta monituista kertaa, maastu-
rilla tai talvella suksilla, harmi ettei tänä talvena 
kunta saanut latua tehtyä jäälle, lumen vähyy-
destä johtuen. Lenkkarit jalkaan ja hölkälle 
pääsee suoraan vaunun ovesta. Rantapaikalla 
on traktorinratas, jota heitellen saa kroppa tree-
niä ja mieli lepää, toki pahimmalla hellekelillä 
omaa mielenterveyttä kyseenalaistaen ja ötö-
köitä lätkien kysyin itseltäni olenko ihan viisas. 
Luontopolun kiertämiseen ei kyllästy koskaan, 
karavaanarikoiran saaden samalla liikettä. Tal-
vella sukset tai lumikengät jalkaan. 

Usein myös tulee lähdettyä ulos syömään eli 
kamat reppuun ja jonnekin maakunnan lukui-
sista laavuista laittamaan sapuskaa nuotiolla, 
elämää parhaimmillaan. 

Sitten se sauna! Siellä ne parhaat jutut kuulee. 
Miesväki joskus ihmettelee että miten me jakse-
taan saunoa tunti tolkulla. Ei se sauna vaan ne 
välihöpinät! Monta mieltä ja maailmaa on tul-
lut parannettua kutusen lauteilla. Niin isoa on-
gelmaa ei olekaan, etteikö se löylyissä ratkeaisi. 

Iltasella, karavaanarin kakaroiden ollessa jo 
unilla sitä yhtäkkiä huomaa, että hupsista, etu-
teltassa alkaa istumapaikat loppumaan mutta 
silti on aina tilaa yhdelle karavaanarikaverille. 

Niin että tuota me täällä tehdään. Jätän nyt 
luettelemasta ne oikeat tekemiset, rempoista 
ja saunan siivouksista, isäntävuoroihin. Niitä-
kin me täällä tehdään. Tämä oli sitä mitä minä 
täällä teen. Aika täällä ei tule koskaan pitkäk-
si eikä tarvitse olla yksin. Toki jos haluaa olla 
rauhassa vankkurissaan on sekin täysin sallittua 
ja hyväksyttävää. Meitä karavaanareita on mo-
neen vaunuun. 

Tulukaapa kahtoon mitä te täällä tekisitte! 

-144359-
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Tikkakoski Teuvo Tmi
Kokkola • puh. 0500 764 685

Perhetoimikunnan kuulumisia
”Jos lapset viihtyvät, viihtyy aikuisetkin”. Näin 
on joku viisas väittänyt ja tähän me perhetoi-
mikunnassa uskomme itsekin.  Meillä on hyvä 
tiimi ja siihen me luotamme. On liikuttajasta 
askartelijaan, huippukuvaaja, jonka kuvista saa 
aikaan hyvän kuvasuunnistuksen. On tekijöitä 
ja osallistujia, joille ei tarvi puolta sanaa sanoa, 
kun hommat ovat hanskassa, hanskat tallessa ja 
tenavat työn touhussa ja rauha maassa ja kaikil-
la hyvä mieli. 

Mitäs me sitten lasten kanssa tehdään. Lapsilta 
ja nuorilta jos kysyy niin mitä enemmän kastuu 
sitä kivempaa on. Viime kesän hitti oli vesilentis 
ja vesi-ilmapallosota. Siinä se liikunta tuli huo-
maamatta mikä on nykyajan pelaajasukupolvel-
le pelkästään positiivista. Palloja meni sen mitä 
täyttää ehti ja vihti eikä kukaan olisi malttanut 
lopettaa. Leikkikenttä vetää pienet puoleensa 
ja isommat istuu vintillä viihtyen keskenään ja 
pelien parissa. Tähän allekirjoittanut haluaisi 
muutosta ja teinit ja esiteinit sieltä alas muiden 
mukaan mutta haasteellista se on. Pitää yrittää 

kehitellä ensi kesälle niin mielekästä tekemistä 
että pelit voisi laittaa verkon painoksi. 

Askarteluun ei pienemmät kyllästy koskaan, 
on sama mitä tehdään, niin aina on kaikki in-
nolla mukana. Saviruukuista kiviin, kaikki käy 
ja mitä hienoimpia teoksia syntyy. Askartelu-
kaapin kätköistä löytyvistä tavaroista jalostuu 
taitavien tekijöiden ja ohjaajien avulla, vaikka 
ja mitä. Polttopallossa ei merkkaa ikä eikä taito 
mitään, edellisen pelin voittaja voi pudota en-
simmäisenä seuraavassa erässä ja liikettä tulee 
huomaamatta. Taikuri riihellä vetää puoleensa 
vanhemmatkin karavaanarit. Vilahtipa Olafkin 
keräten lapset teatterin ääreen tuvalle. 

Mitäs kivaa me tänä kesänä keksitäänkään. Se 
jää nähtäväksi. Mikäli sinulla on ideaa nykäi-
seppä meitä hihasta ja esitä, mietitään ja jalos-
tetaan ideaa. 

-144359-
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Veljekset Brandt Koneyhtymä Oy
Hietalantie 20, 69450 YLI-LESTI
puh. 0400 160 205 / Teijo Brandt

e-mail: info@koneyhtymabrandt.fi

Veijo Saaranen, Kaivinkonetyöt, puh. 0400 165 066
Anne Brandt, Toimisto, puh. 0400 187 863

www.koneyhtymabrandt.fi

Maanrakennustoimintaamme kuuluu:
   - teiden rakentaminen
   - ojitukset
   - kunnallistekniikka
   - sora- ja mursketoimitukset
   - soran ja louheen murskausta
   - lavettikuljetukset

Velj.

• Elintarvikkeet
• Rauta- ja rakennustarvikkeet
• Pellettiä
• Kutteripurua
• Käytävä-ja ruohomatot
• Kesäkukat ja mullat

Poikkea Pehmikselle ja Take Away kahville!

Terveisin Palveleva Kyläkauppa

M-Market JiiPeen Valinta
Poikkitie 19, 69410 Sykäräinen
06 862 3003 • 040 510 4090 / JiiPee
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JUHA TIMLIN
020 728 9221
juha.timlin@procaravan.fi

Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska

TIMO KATAINEN
020 728 9220
timo.katainen@procaravan.fi

YLIVIESKA

VIIKKO
TÄRPPI
> > > > > >

ViikkoTärppi julkaistaan 
jokaisen viikon maanantaina 
aina elokuun loppuun saakka 
verkkosivuillamme!
Tiedossa u p e i t a 
tarjouksia ja kampanjoita! 
#procaravan10vuotta

Myynnissä YLI 100
matkailuajoneuvoa!
www.procaravan.fi

Meiltä
parhaat
merkit!
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Kaikki AKU PERÄVAUNUT ja VENETRAILERIT 
TARJOUSHINTAAN

Pyydä tarjous
JAPA-

klapikoneesta!

Tuletutustumaanja pyydätarjous!

266cm126cm

40cm

Lounasravintola RauhalaLounasravintola Rauhala
Metsolantie 2, Kannus

Maukasta kotiruokaa arkisin klo 10.30 - 14.00
Lounas
Eläkeläiset
Keitto
Salaattilounas

10,00€
8,50€
8,00€
8,00€

P. 0500 - 561 909 / Sanna

MERITUULI

AVOINNA:
MA-PE 7-21

LA 7-21
SU 10-21
M E R I T U U L I

Lasimestarintie 12, 67300 Kokkola
AVOINNA:

MA–PE 7–21 • LA 7–21 • SU 10–21
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Treffit Kuturanta 2019

17. – 19.5. ALUEEN SIIVOUSTALKOOT, tarjotaan kahvi ja keitto, vapaa 034 vkl

7. - 9.6. AJOTAITO- JA TURVALLISUUS treffit tanssit, RETROT

20. – 23.6. JUHANNUS, aatto- ja juhannuspäivä illan tanssit NOPPA. Kisailuja
 lapsille / aikuisille, arvanmyyntiä / juhannuspäivä bingo terassilla.
 Hinnat pe ja la 30,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,-
 
4. – 7.7. TANGOMARKKINAT 
 To 4.7. klo 13.00 alk. karaoke, karaokekilpailun karsinnat klo 18.00 – 21.00 
 klo 22.00 karaokefinaali 3 nais- ja miesartistia, dj. Matti 
 Pe 5.7. klo 19.00 karsinnat tangolaulukilpailuun, finaaliin 5 nais- ja miesartistia 
 La 6.7. klo 14.00 kuninkaallisten konsertti
 klo 19.00 tangolaulufinaali 
 Tahdeista vastaavat H. PURONVARSI ja OIKEAT SOITTAJAT,
 juontaa Kirsi Ukkonen. 
 6.7. Tangotori, tuo myyntipöytäsi torille klo 9.00 alkaen
 klo 12.00 tarjotaan jauhelihakeitto omiin astioihin.
 hinnat to 25,- / vrk, pe ja la 30,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,- 
 
13.7. KARAOKE tanssit, HEIKKI & PAULA

20.7. KARAOKE tanssit, STEN & BETTAN
 
19. – 21.7. LASTEN- JA NUORTEN treffit, hinnat 25,- / vrk, kausipaikkalaiset 10.-

27.7. KARAOKE tanssit, HEIKKI & PAULA

9 - 11.8.  YT-treffit, Sexsjö
 
16. – 18.8. HENGELLISET treffit

30.8. – 1.9. VENETSIALAISET, 31.8. muikkumarkkinat kylällä, illalla soittaa MENOX
                      ilotulitus illan hämärtyessä, alueella tulien juhlaa
 hinnat 25,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,- 

27. – 29.9. SIENI JA MARJASTUS viikonloppu 
 
11. – 13.10. ALUEEN SIIVOUSTALKOOT, tarjotaan kahvi ja keitto, vapaa 034 vkl

26.10. SYYSKOKOUS KLO 12.00, tarjotaan kahvit klo 11.30
 
30.11. PIKKUJOULU Kuturannassa

ISÄNTÄPÄIVYSTYS 1.6. – 15.9.19
 
TREFFIT 2020

13. - 15.3. 14.3. PILKKIKISA JA NYYTTÄRIT illalla

9. – 13.4. PÄÄSIÄINEN 
 11.4. klo 12.00 KEVÄTKOKOUS
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Pilkkikisa järjestettiin 2.3.19 Kuturannassa. 
Kilpailussa oli reipas 20 pilkkijää, vaikka sää 
oli tosi sakea tuulesta ja pyrystä johtuen. Siitä 
huolimatta saalista tuli edellisvuosien tapaan 
ja paremmuus saatiin ratkottua. Illalla tuvalla 
parhaat palkittiin ja me jokainen pääsimme 
nauttimaan tuvalla olleesta runsaasta nyytti-
pöydästä. 

Pilkkikisa tulokset 2.3.2019

Naiset

1. Sirkka Kippo 610g

2. Merja Savela 610g

3. Arja Forsell 460g

Lapset

1. Ella Untinen 630g

2. Eki Untinen 230g

3. Viola Jokitalo 200g

Miehet

1. Allan Wiklund 3340g.

2. Hannu Nikula 2240g.

3. Mikael Häggblom 1500g.

01.03.2027 - 05.03.2027

YRITYS OY

• käyntikortit • esitteet
• lomakkeet • tarrat
• tilisiirrot • tuote- ja hintalaput
• kirjekuoret ja -pussit • liput ja kupongit
• kansiot ja pakkaukset • kalenterit
• julisteet • kirjat

Kirjapaino Välikangas Oy
Tullikamarinkatu 3, PL 102, 67101 KOKKOLA

Vaihde 06 8234 600 • asiakaspalvelu@valikangas.fi

... ja paljon muuta!

€

LASKU FAKTURA

YRITYS
YRITYS
YRITYS

€
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Sähkökoteloon liittyminen on sallittua
ainoastaan suoraan EN_tyyppisellä

liitäntäkaapelilla.
MUUT LIITÄNNÄT OVAT KIELLETTYJÄ!

SFS-6000-7-721 ”Matkailuajoneuvojen
sähköasennukset”

SFS-6000-7-708 ”Leirintäalueet”

Turvavälit leirintäalueella
Koska matkailuajoneuvojen ja muiden ajo-
neuvojen palokuormat ovat kasvaneet, on 
turvallisuusvälejäkin koskevia ohjeita tarkis-
tettu. Turvavälin tulee olla vähintään 4 met-
riä matkailuajoneuvojen, muiden ajoneuvo-
jen sekä erilaisten rakenteiden, kuten etutelt-
tojen ja -katosten välillä.

Neljän metrin turvaväli ei matkailuajoneu-
von palaessa täysin takaa vierellä olevien ajo-
neuvojen säästymistä muun muassa lämpö-
vaurioilta. Tutkimusten ja selvitysten mukaan 
lähes riskitön turvaväli olisi noin 8 metriä. 
Riittävä turvaväli on yksi tärkeimmistä turval-
lisuustekijöistä.

Majoituskäyttöön tarkoitettujen telttojen kes-
kinäinen turvaetäisyys on 4 metriä. Saman 
seurueen 1–2 hengen teltat saavat olla lähem-
pänäkin toisiaan.

Turvavälin tulee olla vähintään 4 metriä:
• toisesta matkailuajoneuvosta 
• toisesta etuteltasta 
• toisesta etukatoksesta 
• toisesta matkailuajoneuvopaikan puisesta  

laverista tai siihen liittyvästä aidasta 
• erillisestä teltasta 
• vetoautona käytettävästä matkailuautosta 
• vetoautosta, joka ei liity kyseiseen  

palokuormakokonaisuuteen.

Lounas-kahvila
Ritjan Keidas

T:mi Taija Korpela

Ullavantie 1, 69300 Toholampi
Puhelin: 044 9981840

Lounas seisovasta pöydästä
Ma-Pe klo. 10.00-14.00

Tervetuloa!
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Painosmäärä 2600 kpl
Ilmestyy huhtikuussa, 
 aineisto 15.3. mennessä
Toimitus: lehtitoimikunta
Lehden valmistus ja painotyö: 
 Kirjapaino Välikangas Oy,
 Kokkola

Ilmoitushinnat:
 etukansi 1/4 500 €
 etukansi sisäsivu  300 €

 takakansi 1/1 450 €
 takakansi sisäsivu  300 €

 muut sivut  1/1 250 € 1/2 180 €
  1/4 125 € 1/8 90 €

Hintoihin lisätään alv 24%

Koot:
Etukansi 192x202mm
Etukansi sisäsivu 165x256mm
Takakansi 165x233mm
Takakansi sisäsivu 165x256mm
1/1 = 165x256mm, 1/2 = 165x126mm
1/4 = 165x60mm, 1/8 = 80x60mm

Cara-Fanit

Kuturantaan

Kiireinen on akan arki.
Päivät puurtaa puuhissansa,

arjen kaiken askareissa.
Vaan perjantai kun viimein koittaa

saa renkaat tietä soittaa.

Kun nokka kohti Kuturantaa näyttää,
Niin mielen jo iloinen odotus täyttää.

On peräkontissa kylmälaukut, kalavehkeet, kaikki
ja takapenkillä istuu tietysti Matti ja Maikki.

Ei heitä sadekaan haittaa,
kun riemulla matkaa taittaa.

Taakse jää jo akalta arkihuolet,
kun matkasta on jäljellä enää puolet.

Mielessä väikkyy se järven pinta
ja lapsilla, mikäs muu kuin jätskin hinta.

Perillä ollaan koht´sillään,
vaan takapenkillä Matti ja Maikki

ei jaksaisi enää millään, kun on niin kuuma
ja eväätkin on syöty jo kaikki

Nyt näkyy jo järven selkä
Ja Kutusen pihapiiri.

Sade on laannut ja aurinko paistaa
Tuulessa liehuu karavaanariviiri

Kioski on auki, huomaa Maikki
On vastassa isännät ahkerat,
ja tututkin tulleet jo kaikki.

“Noilla on iso hauki, pois alta ja ovi auki!”
hihkuu Matti ja pihalle säntää

perässään tietysti pikkuinen Maikki.

Perillä ollaan, vaan missä on ukko, tuo teiden kukko?
No tuolla, naapurin luona.

Niillä se juttu hyvin luistaa, sillä
onhan yhdessä mukava kalaretkiä

ja reissuja muistaa.

Akan luokse ukko rientää
matkassansa Matti ja Maikki

Ois kaupunkiin jäänti ollut suuri erhe
näin tuumii koko perhe

kas Kuturannassa viihtyvät kaikki.

MS
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Hinnasto 1.5.2018 alkaen

Vuorokausihinta 
 Perushinta 32 €/vrk
 SF-C jäsenet 20 €/vrk
 SF-C telttailu 18 €/vrk
 034 jäsenet 17 €/vrk
 Solifer Artic 450 40 €/vrk
 1.6. – 15.9. vuokrattavana

Joillakin treffeillä korotetut hinnat, 
ilmoitetaan www.kuturanta.fi treffisivulla

Vuosipaikka 1.5.19 – 30.4.20
 034 jäsenet 370 €
  + isäntävelvoite 4 vrk

Kesäkausipaikka 1.5. – 30.9.19
 034 jäsenet 350 €
 muut SF-C jäsenet 400 €
  + isäntävelvoite 2 vrk 

Talvikausipaikka 1.10.19 – 30.4.20
 034 jäsenet 230 €
 muut SF-C jäsenet 270 €

Kuukausipaikka 1.6. - 31.8.19
(Kalenterikuukausi)
 SF-C jäsenet 150 €
 Ei velvoitetta

Sähkö 
Vrk-hinta sis. sähkön max 1000 W.
 Lämmitys 8 €/vrk
 Ilmastointisähkö 5 €/vrk 
  tai mittarilla 1 € + 0,22 €/kWh
 Kausipaikkalaiset 0,22 €/kWh

Maksut 3 kk:n välein

Venepaikka 25 € / kesä
 kausipaikkalaisille

Avainpantti 10 €
 Avainpantti kausipaikkalaisille 10,-
 palautus kauden päättyessä

Kaasu 25 €/plo
 (hintamuutokset mahdollisia)

Tilaussauna
 Sähkö-/pihasauna 5 €/aik.hlö
 Rantasauna 15 €/aik.hlö

Saunavuorot 50min.

Auton / vaunun pesu 5 €/yks.

Pyykkikone 5 € /kerta

Kuivausrumpu 5 € /kerta

Säilytys
 Vaunun säilytys 1.6. – 31.8. 5€ / vrk
 muina aikoina    2€ / vrk
 yhtäjaksoisesti max. 2 vkoa

Ohjeita
Lemmikit ovat tervetulleita mutta pidä ne kyt-
kettyinä ja hoida niiden jätökset, ei viedä lem-
mikkejä yleisiin sisätiloihin.

Kausipaikkalaiset, maksut ennen kauden al-
kua. Esitä maksutodiste kioskilla tai hallituk-
sen jäse nelle saat kausikortin yksikkösi ikku-
naan. Laita se niin että on ulkoapäin luettavis-
sa. Sähkömittarin lukema kioskille sähkökort-
tiin. Kauden alkaessa tehdään kausisopimus 
yhdistyksen kanssa.

Talviaikaan paikalla olevalla jäsenellämme 
puh. 0405494606 josta saat sähkökytkennän.

Talvella saat myös ohjeistusta soittamalla 
0407567705. Viimeisenä alueelta poistuva, 
tarkista jotta ovet ovat lukittuna.

Talvikautena maksut hallituksen jäsenille, 
ellei ole paikalla, vastaanoton seinustalla 
laatikot majoituskorteille ja pankkisiirroille. 
Jätä ps:n toinen osa majoituslapun kanssa 
laatikkoon.

Yhdistyksen tilin:o
FI51 1066 3000 1011 81
pankkisiirtoon, nimi, sf c n:o,
maksun aihe, summa. 
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MAISANSALO

300 sähköpaikkaa. 
Kuterintie 34, 34260 TERÄLAHTI 
(Teisko). 
Puh. 050 412 3123

LUKKUHAKA

tekolampi, 165 sähköpaikkaa. Kor-
tesluomantie 148, 
61550 ORISMALA. 
Puh. 040 090 5308 

CAMPING MUSSALO

120 sähköpaikkaa.
Mussalontie 356,
23310 TAIVASSALO
Puh. 040 764 9391

ETUNIEMI

145 leirintäpaikkaa, 135 sähköllä
Etuniementie 148, 
52550 HIRVENSALMI 
Puh. 0400 465 876
Gps 61°40´367”      26°44´948”

KRAPURANTA

250 leirintäpaikkaa, 200 sähköllä
Korvenkulmantie 44, 
32500 ORIPÄÄ
Puh. 040 546 2058

SEXSJÖ

Rauhallinen, lapsiystävällinen,
120 sähköpaikkaa.
Sandvikintie 111, 68940 LILLBY
Puh. 050 310 1247

KUTURANTA

Aarniometsässä kalaisan Lestijärven 
rannalla 200 sähköpaikkaa.
Ahontie 123, 69440 LESTIJÄRVI
Puh. 040 756 7705

REKINIEMI

Pielisen rannalla 100 sähköpaikkaa.
Rauhallinen alue, hyvät kalastus-
mahdollisuudet.
Rekiniemi 4, 81590 VUONISLAHTI
Puh. 040 702 5745

KESÄNIEMI

120 sähköpaikkaa.
Kesäniementie 99, Rautila, 
23210 VEHMAA
Puh. (02) 433 3462

KALAJÄRVI

300 sähköpaikkaa. 
Kalajärventie 4,
61100 PERÄSEINÄJOKI
Puh. (06) 417 5602
 

RANTASARKA
www.sfc-oulu.com 
164 sähköpaikkaa, meren rantaan 
100 m.Hyvät ulkoilumaastot. 25 km 
Oulun keskustasta pohjoiseen.
Mustakarintie 46, 90810 KIVINIEMI 
Puh. 050 494 3101

RAIRANTA

270 sähköpaikkaa, kauniin merenlah-
den rannalla 7 km Uudestakaupungis-
ta etelään. Matala hiekkaranta,veneitä. 
Vanhakartanontie 216, 
23500 Uusikaupunki.
Puh. 02 841 7400, 0500 825 899

VANKKURIMÄNNIKKÖ

300 sähköpaikkaa.
Lakarintie 580, 34800 VIRRAT
Puh. 043 214 0014

TILKUNPELTO
www.sfc-kantahame.com
150 sähköpaikkaa. Vaunusauna, 
uima-altaat ja tanssilato Teurojär-
ven rannalla.
Mulkolantie 330, 16900 LAMMI

LEININRANTA

85 sähköpaikkaa. Upeat Kymijoen 
rantamaisemat ja hyvät 
kalastusmahdollisuudet. Siestantie 85, 
47400 KAUSALA
Puh. 040 8335 730

LOHENPYRSTÖ

180 sähköpaikkaa. Meren rannalla 
Raahessa. Ilmainen wlan.
Lohenpyrstöntie 53, 92140 PATTI-
JOKI Puh. 044 716 7803

ETUPASSILLA
joka kuudes
yö veloituksetta!



22

SF–C Keski–Pohjanmaa ry • Toimihenkilöt 2019

HALLITUS

Puheenjohtaja
 Juha Tuukkanen, Kokkola 040 533 0431
 juhamatti.tuukkanen@luukku.com

Varapuheenjohtaja
 Hannu Peltola, Kaustinen 040 483 4757
 wolftrans200@gmail.com (E)

Sihteeri
 Kirsi Tammela, Nivala 044 063 8975
 kirsi.tammela@mansco.fi (E)

Jäsenet
 Mirva Mustasaari, Ylivieska  044 041 6567   
 mirva.mustasaari@gmail.com (E)

 Timo Hannula, Ylivieska 050 362 3346
 timohannula@live.com (E)

 Antti Aalto, Kokkola  040 528 7230    
 aaltoantti1@gmail.com
 
 Aarno Mäki-Leppilampi, Kokkola  044 598 2054   
 Aarno.makileppilampi@gmail.com

 Jarkko Jokitalo, Ylivieska  050 460 9355    
 Jarkko.jokitalo@vieskanelementti.fi

 Kimmo Eerikkilä, Nivala 045 359 6080     
 kimmoee@gmail.com

E = erovuoroinen

TOIMIKUNNAT

Turvatoimikunta
Arto Ruostetsaari, Kimmo Eerikkilä,
Jarkko Jokitalo

Aluetoimikunta
Rauno Haapasalo, Antti Aalto,
Aarno Mäki-Leppilampi, Lassi Kippo

Perhetoimikunta
Mirva Mustasaari, Kirsi Tammela, Riitta
Alahautala, Ritva Takala, Reija Jokitalo,
Marja-Leena Untinen, Maarit Lindqvist

Kioskitoiminta
Paula Tuukkanen, Jaana ja Hannu Peltola,
Sirkka Kippo

Naistoimikunta
Eira Ahlgren, Carola Ahlgren, Anita Aalto,
Tuula Jylhä, Arja Forsell 

Lehti-/tiedotustoimikunta:
Juha Tuukkanen, Kirsi Tammela, Hannu Peltola

Hengelliset treffit:
Matti Tiala 0400 618893 

Jäsenkirjuri
Kirsi Tammela

Rahastonhoitaja
Juha Autio

Kaikenlaista vakuutuspalvelua
www.if.fi

HAAPAJÄRVEN
RAUTAPOJAT

TERÄKSET JA METALLIT Sahauspalvelu Polttoleikkaus
Esikäsittelyt Levyntyöstö

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!
Haapajärven Rautapojat Oy • Palomäentie 21, 85800 Haapajärvi

p. 044 5407 145 • rautapojat@rautapojat.fi • www.rautapojat.fi



Aloita 
uusi  
elämysmatka...

ANTTI TOKOLA  
Ajoneuvomyynti

040 412 8748 
antti.tokola@caravanlandia.fi

JANNE LUOKKALA 
Ajoneuvomyynti

040 561 7744 
janne.luokkala@caravanlandia.fi

DICK BJÖRKLIND 
Ajoneuvomyynti ja tarvikkeet

050 352 1177 
dick.bjorklind@caravanlandia.fi

HUOLTO
050 551 3619 
huolto@caravanlandia.fi

VARASTOSSA YLI 120 AJONEUVOA  
JA TUHANSIA TARVIKKEITA 

Katso upeita 360° virtuaalikuvia autoista ja lue 
asiakaskokemuksia kotisivuillamme www.caravanlandia.fi

Höyläämönkatu 1, 67100 KOKKOLA, www.caravanlandia.fi




