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Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan terveiset

Koemme jokainen ennen kokemattomia aikoja. 
Koronavirus on ottanut otteensa maailman laajuisesti 
ja vaikuttaa meidän jokaisen arkipäiväiseen toimin-
taan. Karavaani ei kulje koska elämme valmiuslain 
määräämin ohjein ja näin vältämme henkilökontak-
teja. Nyt on sopeuduttava etätyöskentelyyn yhdistyk-
senkin asioissa.

Meillä Kuturannassa 22.3. alkaen ohjeistettiin jot-
ta alueella voivat käydä vain kausipaikkalaiset ja hei-
dänkin liikkuminen valmiuslain muuttuvien ohjeiden 
mukaisesti. Tämä järjestely sen vuoksi  jotta jokainen 
huolehtii omasta yksiköstään alueella.

Kausipaikkalaiset ovat tehneet erilaisia talkoita 
kevään aikana pienryhmissä. Täytyyhän joidenkin pi-
tää alueesta huolta kuten omista talouksistammekin, 
paikat pitää olla kunnossa kun tästä pääsemme nor-
maaliin toimintaan. Kiitoksia jäsenillemme jotka ovat 
olleet mukana näissä talkoissa.

Karavaanarihan on kaluston kanssa tottunut tur-
vaväleihin ja nyt on sopeuduttava myös henkilöiden kanssa tähän turvaväliin, lukuun 
ottamatta omia perheenjäseniä.

Vuosi 2019 oli Kuturannassa edeltäjien kaltainen kävijämäärissä mitaten. Aluetta ja ra-
kennuksia kunnostimme kuten edellisinä vuosinakin tästä tarinaa toimintakertomuksessa.

Kuluva vuosi on yhdistykselle haastava, kevään treffit jäi pitämättä ja tulevaisuuskin 
niiden osalta on arvoitus. Meidän täytyy olla maltillisia hankinnoissamme vain välttämät-
tömät hankinnat toteutetaan siihen saakka kunnes toiminta normalisoituu.

Peruutettu kevätkokous pidetään myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana, saatte toi-
mintakertomuksen ennakkoon luettavaksenne. Kesän treffien osalta on tällä hetkellä suuri 
epävarmuus, joukkokokoontumisrajoitus 31.5. saakka. Sen jälkeisistä rajoituksista ei voi-
da vielä tietää. Ilmoitettu treffilista elää rajoitusten mukaan, mikäli joukkokoontumisra-
joitusta jatketaan.  Seuratkaa sitä www.kuturanta sivuillamme sekä facebookissa. 

Nyt olemme yhteisissä talkoissa virusta vastaan ja se aiheuttaa meille kaikille uusia 
kokemuksia. Annettuja ohjeita noudattaen pääsemme mahdollisimman vähin vaurioin 
eteenpäin. Tämä tuo suruakin monelle taholle.

Tätä kirjoittaessani meidän alueella vielä tartunnat vähäisiä. Uudenmaan maakunnan 
rajat suljettiin 28.3. alkaen vain välttämätön liikenne sallittua. Pidetään yhteyksiä puheli-
mitse ja yhdistys tiedottaa facessa ja nettisivuillamme ajankohtaisista muutoksista.

Tämä palsta on minun viimeinen, päätän puheenjohtajan tehtävät vuoden lopussa. 
Toivon että syyskokouksessa on ehdolle jatkajia joista valitsemme seuraavan puheenjoh-
tajan.

Kiitän jo tässä vaiheessa kaikkia yhteistyöstä kanssani. Tehtävä on ollut mielenkiintoi-
nen ja palaute siitä kirjavaa kuten kaikesta tekemisestä tuleekin olla. Ollaan puhelimitse 
yhteyksissä niin omaisiimme kuin ystäviimme, tämä on sitä henkistä huolenpitoa. Teh-
dään kotoa vain välttämättömät käynnit ja vältetään lähikontakteja vieraiden kanssa.

Parempaa vuoden jatkoa kaikille, muistakaa käsien pesu!

Juha -37019- 
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SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry:n 
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Kuturannassa 14.11.2020 klo 12.00 

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

den tarkistus alkaen klo 11.30

Kahvitarjoilu ja äänioikeuden tarkistus
klo 11.30 alkaen.

Tervetuloa vaikuttamaan toimintaan.
Hallitus

SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry:n 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Kuturannassa 3.4.2021 klo 12.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
8§:n mukaiset asiat. 

Kahvitarjoilu ja äänioikeuden tarkistus
klo 11.30 alkaen.

Tervetuloa vaikuttamaan toimintaan.
Hallitus 

Matkailuautolla Espanjaan
Elämässä ei ole tärke-
ää, minne olet menossa 
vaan kenen kanssa mat-
kan teet. Olimme mie-
heni kanssa haaveilleet 
pidemmästä asuntoau-
toreissusta Euroopassa 
ja syksyllä 2019 elä-
mäntilanteemme antoi 
meille mahdollisuuden 
unelmiemme toteutta-

miseen. Lähdimme matkaan syyskuussa mutta 
paluun jätimme avonaiseksi. 

Mitä tarvitaan mukaan matkalle, jolla ei ole 
suunniteltua paluupäivämäärää? Onko se vain 
passi ja hammasharja? Pakkasin, pakkasin ja 
sitten palautin tavaroita ja vaatteita takaisin 
kaappiin, koska asuntoautoon mahtui tietenkin 
vain rajallinen määrä tavaraa. Mieheni mieles-
tä matkalta löytyisi varmasti kauppoja, joista 
voisimme ostaa jos jotain puuttuisi. Minä kyllä 
vähän epäilin... Tärkeimpinä mukaan lähtivät 
passit, kartat, Autoliiton kirjat, huomioliivit, 
adapterit, narkoosihälytin, taskulamppu, park-
kikiekko, hyvä navigaattori ja tietysti päiväkir-
ja. Olen kirjoittanut päiväkirjaa 25 vuotta, joten 
se kulkee aina matkassani.

Matkareittimme suunnittelimme etukäteen pi-
täen silmällä nähtävyyksiä joita haluaisimme 
matkan varrella nähdä. Menomatkan kaavai-
limme kestävän noin kolme viikkoa, jonka ai-
kana mittariin kertyisi yli viisi tuhatta kilomet-
riä. Nämä olivat kuitenkin vain suunnitelmia, 
koska kyseessä oli lomamatka ja näin ollen 
matkaa ei lähdetty ajamaan aikaa vastaan. Ai-

noastaan päämäärä oli päätetty, se oli Espanjan 
etelärannikolla sijaitseva Balerma. 

Yllä olevassa kuvassa näkyy meno- ja paluu-
matkamme reitit. Eteläisempi reitti on meno-
matka ja pohjoisempi paluumatka.
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Kun tavarat oli saatu paikoilleen autoon ja jää-
kaappi täytettyä, matkamme pääsi alkamaan. 
Ensin matkasimme Keski-Pohjanmaalta Hel-
sinkiin ja sieltä lautalla lahden yli Tallinnaan. 
Tästä alkoi varsinainen matkan teko ja Euroop-
pa oli edessämme. Liettuassa poikkesimme Via 
Balticalta Šiauliain Ristikukkulalle, joka oli 
mieleenpainuva ja ainutlaatuinen nähtävyys. 
Paikka on ilmentymä ihmisen rohkeudesta ja 
uskonnollisuudesta ja vein myös oman ristini 
kukkulalle kiitokseksi, onnentoivotukseksi ja 
merkiksi, että olen paikassa käynyt.

 
Puolassa pysähdyimme Krakovan Oświęcimissa 
ja kävimme Auschwitz-Birkenaun keskitysleiri-
alueella. Tämä oli pysäyttävä kokemus. Erään 
parakin seinällä oli nähtävillä teksti: ”The one 
who does not remember history is bound to live 
throught it again” eli joka ei muista historiaa, 
on käytävä se läpi uudestaan. Tämmöisissä 
paikoissa viimeistään ymmärtää, miten julma 
ihminen voi olla. Paikka on ansaitusti Unescon 
maailmanperintökohde. 

Sloveniassa koimme matkamme ehkä jännit-
tävimmät hetket. Ensin matkailuautossamme 
syttyi keltainen varoitusvalo. Mieheni on kä-
tevä käsistään, joten hän laittoi mustaa teippiä 
valon päälle ja niin matka jatkui... Yövyimme 
Kranjissa kalastajien jokipaikassa. Seuraavana 
aamuna heräsimme vartijan koputtaessa voi-
makkaasti automme ovea sanoen, että meillä 
olisi viisi minuuttia aikaa poistua! Sateen vuok-
si emme olleet edellisenä iltana huomanneet lii-
kennemerkkiä, joka kielsi paikassa leiriytymi-
sen. Ei ennättänyt rouva edes pukeutua, joten 
yöpuvulla lähdettiin pikaisesti matkaan. 

Matka kuitenkin jatkui navigaattorin ohjaama-
na ja lähdimme ajamaan vuoristoteitä pitkin 
kohti Italiaa. Viisi kilometriä jyrkkää nousua 
kapealla tiellä ja vielä rankassa vesisateessa, 
siinä oli lujilla sekä auto että vänkärin puolella 
istuvakin. Kun sitten vielä iso tukkirekka tuli 
vastaan kapeassa ja jyrkässä mutkassa, ei ollut 
mitään muuta mahdollisuutta kuin peruuttaa. 
Siinä alamäkeen peruutettaessa vuoren seinä-
män ja ison pudotuksen välissä oli pakko todeta 
että tämä reitti ei sovi meille. Lyhyen tuumaus-
tauon jälkeen päätimme pyöräyttää auton ym-
päri ja ottaa vaihtoehtoinen reitti Italiaan.
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wolftrans300@gmail.com • 0400 616 431

Eihän reissu yhtä ajamista ollut vaikka se itses-
tä välillä siltä saattoi tuntuakin. Maat vilisivät 
ohitse yksi toisensa jälkeen ja pää pyöri joka 
suuntaan. Olihan siinä Lappajärven tytöllä ja 
Vetelin pojalla vähän ihmettelemistä, kun ajel-
tiin Italiassa leveää autostradaa. Emme aina 
ymmärtäneet hetken tärkeyttä ennen kuin se 
oli muisto vain.

Gorges du Verdon 
eli Verdonin laakso 
Ranskassa oli suuri 
elämys. Dramaattisis-
sa jyrkänteissä riitti ih-
meteltävää, sillä mai-
semat ylittivät kaikki 
odotukset. Tämä oli 
se hetki elämässä, 
jolloin vain pysähtyi 
ja ihmetteli  luonnon 
kauneutta ja suurem-
moisia näkymiä.

Asuntoautolla matkustaessa sai kokea aidon 
vapauden tunteen! Aamupala nautittuna ko-
toisan pöydän ääressä, jonka kruunaa täydel-
lisyyttä hipova maisema. Olimme alustavasti 
varanneet leirintäpaikan Balermasta, Camping 

Mar Azulista. Aika leirintäalueella kului ihan 
arkisissa asioissa kuten  pyykin pesussa ja ruo-
an laitossa. Ilmat suosivat meitä ja kävelimme 
paljon rannalla sekä pyöräilimme naapurikylis-
sä. Maisemat siellä olivat kohdallaan.

Balermasta teimme reissun Portugaliin. Läh-
dimme ajelemaan serpentiinitietä kohti Rondan 
kaupunkia, joka on rakennettu syvän El Tajo 
-rotkon reunalle. Rotkon päälle on rakennettu 
Pueno Nuevo eli uusi silta, joka on ehdotto-
masti Rondan kuuluisin maamerkki. Korkean 
paikan kammoisena sain pidätellä hengitystä 
rotkon reunalla, maisemat olivat todellakin 
henkeäsalpaavat!
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Cabo de São Vicente eli maailmanlopun niemi 
Sagresin kaupungin vieressä Portugalissa oli 
kaukaisin kohde missä reissullamme kävimme. 
Se oli kerran elämässä -kokemus ja ihan par-
haimmasta päästä. Atlantia ei pitäisi katsoa; 
sen äärellä tulee sulkea silmänsä ja kuunnella 
sen taukoamatonta kuminaa, sihinää ja jyrinää.

Haasteita matkallemme toivat tietullit, koska 
kaikki ovat erilaisia ja eri maissa pitää osata 
valita oikea kaista. Jos yhdessä maassa maksu 
hoitui rahalla niin toisessa maassa se piti hoi-
taa kortilla ja kolmannessa jollain muulla ”här-
päkkeellä.” Auton huoltoon liittyvät korjaamo-
käynnit vieraassa maassa ja kulttuurissa toivat 
omat haasteet: kaikista asioinneista kuitenkin 
selvittiin välttävällä englannin kielen taidolla, 
google-kääntäjällä ja välillä käsiäkin apuna 
käyttäen.

Elimme useita elämämme hienoimpia hetkiä 
103 päivän ajan. Uusia paikkoja kolmessatoista 
maassa ja muita iäksi mieleen painuvia hetkiä. 
Noin 14 000 kilometrin, kokemusten ja nähtä-
vyyksien määrä näin pienessä ajassa oli huikea. 
Ne jännittyneet ja odottavat tunnelmat matkan 
alussa vaihtuivat matkan edetessä unohtumat-
tomiin elämyksiin. Vasta myöhemmin on ym-
märtänyt, että ne tukalimmat ylämäet ja ka-
peimmat vuoristotiet osoittautuivat parhaiksi 
kokemuksiksi ja ne muistamme parhaiten jäl-
kikäteen. Tiet veivät meitä ja uskalsimme roh-
keasti lähteä kulkemaan niitä.

Turvallisia kilometrejä karavaanareille! 

Toivottavat Riitta ja Risto Mäkelä, 122495.

Kaikenlaista vakuutuspalvelua
www.if.fi

HAAPAJÄRVEN
RAUTAPOJAT

Sahauspalvelu Polttoleikkaus
Esikäsittelyt Levyntyöstö

AVOINNA ARKISIN KLO 8.00 - 16.00
Haapajärven Rautapojat Oy • Palomäentie 21, 85800 Haapajärvi

p. 044 5407 145 • rautapojat@rautapojat.fi • www.rautapojat.fi
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SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry
Toimintakertomus 2019

YLEISTÄ 
Vuosi 2019 oli SF Caravan Keski-Pohjanmaa 
ry:n 41. toimintavuosi. Caravan toiminta on 
perhekeskeinen harrastus. Vuoden aikana to-
dettiin lapsiperheiden vierailujen lisääntymi-
nen joka on positiivinen suuntaus toiminnalle. 
Palautteen mukaan perheet viihtyivät alueella. 
Yhdistys pyrkii alueen kehittämisessä huomioi-
maan lapset kuin myös aikuiset.

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärämme 31.12.2019 oli 2346 joista rin-
nakkaisjäseniä 92 ja kunniajäseniä 1  jäsentä. 
Olemme jäsenmäärällä mitattuna edelleen nel-
jäntenä valtakunnan yhdistyksistä. Jäsenmäärä 
on vakiintunut tälle tasolle ja siitä voinemme 
olla tyytyväisiä, toivottavasti tulevaisuus säilyy 
samalla tasolla.

TALOUS
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla, perus-
tan sille luo jäsenmäärämme ja harkitut inves-
toinnit. Lainarahaa yhdistyksellä ei ole. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 6.4.2019, 
läsnä 36 jäsentä ja syyskokous pidettiin 
26.10.2019,
läsnä 54 jäsentä. Kokoukset pidettiin Kuturan-
nassa.

HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat pj. Juha 
Tuukkanen, vpj. Hannu Peltola, siht. Kirsi 
Tammela, jäsenet Timo Hannula, Mirva Mus-
tasaari, Antti Aalto, Aarno Mäki-Leppilampi, 
Jarkko Jokitalo ja Kimmo Eerikkilä. Hallitus 
kokoontui kahdeksan (8) kertaa toimintavuo-
den aikana.

Rahastonhoitajana toimintavuonna Juha Autio 
Kannuksesta.

Jäsenkirjurina Kirsi Tammela Nivalasta.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat toimintavuonna 
Juha Tuukkanen, Hannu Peltola ja Juha Autio.

TOIMIKUNNAT
Vuoden 2019 turvatk johti Arto Ruostetsaari, 
aluetk Rauno Haapasalo, kioskitk PaulaTuuk-
kanen, Jaana ja Hannu Peltola, perhetk Mir-
va Mustasaari, hengelliset treffit olivat Matti 
Tialan vastuulla. Lehti- ja tiedotustoiminta on 
ollut hallituksen vastuulla. Tangomarkkinoiden 
vastuu Vesa Witick.

YHDISTYKSEN
TOIMINNANTARKASTAJA
Osmo Rantala toiminnantarkastaja toiminta-
vuonna.

YHDISTYKSEN TOIMINTA
Toimintavuoden aikana osallistuttiin liittoko-
koukseen, yt-alueiden treffeille edustajina Juha 
Tuukkanen ja Hannu Peltola.

Yt- treffien yhteydessä betanque-kisan 3. sijan 
yhdistykselle toivat Rauno Haapasalo, Allan 
Wiklund ja Pirjo-Riitta Tyynelä. 
 
Yhdistys järjesti toimintavuonna treffejä ja ta-
paamisia 17 kertaa. Treffien runko oli, ajotai-
to- ja turvallisuus-, juhannus-, tangomarkkinat-, 
lasten/nuorten-, hengelliset ja venetsialaistref-
fit.

Heinäkuulla oli karaoketansseja sekä syksyllä 
tavattiin sieni ja marjastus teemalla. 
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Lisäksi sääntömääräiset kokoukset ja siivous-
talkoot keväällä ja syksyllä.

Yhdistyksen pikkujoulu vietettiin Kuturannas-
sa, tarjolla oli joulupuuro ja kinkkuleivät. Ruo-
kailun yhteydessä järjestettiin joulumyyjäiset. 
Illalla kahvituksen jälkeen karaoketanssit Hei-
kin ja Paulan vetäminä.

Vuoden 2019 kuturantalaiset Eira ja Osmo Ahl-
gren palkittiin.

Vuoden 2019 karavaanarit Pauli ja Anneli Ee-
rikäinen, olivat estyneitä. Huomioidaan myö-
hemmin.

Yhdistys muisti hallitustyönsä päättävää Han-
nu Peltolaa. 

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

KUTURANTA
Leirintäyöpymiset henkilövuorokausina Kutu-
rannassa ovat olleet seuraavanlaisia: 

2015    19131 vrk
2016    18864 vrk
2017    19029 vrk
2018    18630 vrk
2019    18121 vrk 

Kuturannan kehittäminen jatkui edelleen mää-
rätietoisesti edellisien vuosien tapaan.

Toimintavuonna, alkuvuodesta tehtiin huolto-
rakennuksessa inva- ja miesten wc remontti, 
talven aikana ruopattiin rantaa. 

Alkukesästä savustuspaikka uusittiin, hankit-
tiin pienvarasto pelastusliiveille. uusittiin riihen 
peltikate, hankittiin hitsausinvertteri ja leikki-
kentälle uusittiin trampoliini.

Rantasaunan lauteita kunnostettiin, tuvan lattia 
maalattiin. Uusittiin kioskin terassin kaiteet. 
Hankittiin uusi kassajärjestelmä SKJ Jeemley 
joka otettiin käyttöön 1.8. Järjestelmän toimitti 
Tekantti / Oulun matkapuhelin oy.

Kuturannan kioskin liikevaihto oli edellistä 
vuotta pienempi, terassielämä ei enää kansaa 
viehätä.

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

Kuturannan huoltotöihin hankittiin ulkopuo-
lista palvelua toimintavuonna, kaivojen tyh-
jennys J. Koskela, jätekuljetukset SunAvux, 
sähkötyöt HotSähkö ja lvi-palvelut LVI Kello-
salo, lumityöt Juho Kiiskilä, saniteettiaineet ja 
paperit toimitti Finntendsid. Tarjoiltavat keitot 
ja pullat hankittiin Onnelan pitopalvelulta. Ra-
kennus-/ korjaustarvikkeet hankittiin JiiPee:ltä 
Sykäräisistä. 

Rannan ruoppauksen ja alueelle murskeet toi-
mitti Brandt Lestijärveltä.

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

Toiminta vuonna Kuturannassa käytettiin va-
paavuorokausia, omat jäsenet tutustumisvuo-
rokausia 33 vrk ja Caravan Huiput passilla 150 
vrk.  

MARKKINOINTI 
Yhdistys on jatkanut ilmoittelua mm. liiton 
julkaisuissa, kuten leiriytymisoppaassa ja Ca-
ravan-lehdessä ja Caravn Huiput ilmoituksissa 
sekä omassa Carafani lehdessä jota ovat tuke-
neet alueen yritykset ilmoituksillaan, karavaa-
narit ovat myös käyttäneet heidän palvelujaan.
Kuluvan vuoden aikana alueesta tehtiin myös 
esittelyvideo jota voidaan jakaa sähköisten il-
moitusten yhteydessä. Videon kuvasi Jorma 
Ronkainen Kannuksesta.

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 11.04.2020 -Hallitus-
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2-5.7.2020 Kuturannassa

KARAVAANAREIDEN
19. VALTAKUNNALLISET

Tapahtuma alkaa to 2.7. klo 13.00 karaokella,
illalla klo 19.00 karaokekarsinta. Perjantain 
finaaliin viisi nais- ja mieslaulajaa.

Pe 3.7. klo 12.00 karaoken finaali.
Karaokekisan puikoissa DJ. Matti
Klo 19.00 tangolaulukilpailun karsinta josta
finaaliin viisi nais- ja mieslaulajaa.

Pakolliset kappaleet:
 naiset: Suudelmaa ja shamppanjaa
 (Mira Sunnari)
         miehet: Illan viimeinen tango
 (Taisto Tammi)

Yleisö äänestää omat suosikkinsa.

La 4.7. klo 19.00 kilpailun finaali.
Pakolliset kappaleet:
 naiset: Jäljet hiekassa
 (Tamara Lund) 
            miehet: Eronhetki on kaunis
 (Taisto Tammi)

Kilpailun juontaa Kirsi Ukkonen. Heikki Puronvarsi ja 
Oikeat soittajat takaavat tahdit niin kilpailuun kuin il-
tojen tansseihin.

Oheisohjelmana perjantaina alkavat tangorastit ja lau-
antaina tangotori, tuo myyntipöytäsi torille.

Puolilta päivin tarjotaan jauhelihakeitto jonka jälkeen 
nautitaan aikaisempien kuninkaallisten konsertista. Mi-
käli kiinnostusta on, järjestyy myös tanssinohjausta.

Vapaa valintaiset:
 1 Romanensca        (Olavi Virta)
 2 Sä et kyyneltä nää (Olavi Virta)
 3 Ruhtinaan viulu (Taisto Tammi)
 4 Punatukkaiselle tytölle (Olavi Virta)
 5 Jäin onnen porraspuulle (Tarja Ylitalo)
 6 Sinun kanssasi tähtisilmä (Arja Koriseva)
 7 Sirpale onnea  (Kaija Pohjola)
 8 Jos minut vielä kohtaat (Matti Korkiala)
 9 Sammunut nuotio (Channel Four)
10 Valoa ikkunassa (Taina Kokkonen)
11 Tango kavaljeeri (Teijo Lindström)
12 Tähdet meren yllä (Monta eri esittäjää)
13 Tänä iltana tahtoisin unohtaa

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

Edellisvuosien kuninkaalliset olkaa 
yhteydessä Vesaan mikäli olette
kiinnostuneita osallistumaan
konserttiin.

Vuoden 2019 kuninkaalliset 
Hannele Koskivähälä
Matti Kovanen
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Tikkakoski Teuvo Tmi
Kokkola • puh. 0500 764 685

Vuosipaikan siirtymä
ajalle 1.10. – 30.9.

Siirtymän tarkoitus on jotta tiedämme hyvissä 
ajoin isäntätehtäviin käytettävissä olevat jäse-
nemme.

Siirtymä toteutetaan tulevana kesänä 1.5.20 – 
30.9.21 hinta 570,- voi maksaa myös osissa: 

1. maksu 30.4.20 200,-
2. maksu 30.9.20 185,- 
3. maksu 31.3.21 185.-

1.10.21 alkaa normaali vuosipaikkakierto sil-
loin voimassaolevin hinnoin.

ISÄNTÄVELVOITE 
Isäntätoiminta treffien aikana juhannus / tan-
gomarkkinat ja venetsialaiset tuplakorvaus,                       
pe – su(2vrk) tehty isännyys täyttäisi 4vrk:n 
velvoitteen. (koskee ympärivuorokautista vas-
tuuta) Tuplaisännyys sallitaan vain juhannuk-
sesta – heinäkuun loppuun. Muina aikoina yksi 
isäntäpari.

ISÄNTÄVASTAAVA
Mirva ja Kirsi seuraavat ja hoitavat isäntäka-
lenteria. Jäsenen merkatessa kalenteriin isän-
nyytensä hän vastaa siitä päivästä. Työssä käy-
vät merkkaavat päivänsä ensinnä. Mikäli tulee 
esteitä jokainen itse hoitaa tilalleen sijaisen 
tehtävään ja ilmoittaa siitä isäntävastaavalle. 
Isänvastaava ei hommaa kenellekään tuuraajaa 
vaan jokainen meistä on vastuussa omista päi-
vistään.

ISÄNTÄVASTAAVA seuraa myös kausipaikka 
sopimusten noudattamista / kausimaksuja.

SÄHKÖN KULUTUS, palataan vanhaan hy-
väksi todettuun toimintaan. Yhdistys lukee (2 
mittarin lukijaa) kausipaikkalaisten sähkömit-
tarit talven jälkeen (toukokuun aikana vuosit-
tain). Sähkömaksuissa edelleen suositus mak-
saa 3 kk:n välein kulutuksensa
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Perhetoimikunnan tervehdys!
Kohta koittaa kevät ja linnut ovat alkaneet jo 
laulelunsa. Karavaanarit lähtevät sankoin jou-
koin liikkeelle. Lestijärven Kuturanta tarjoaa 
monenmoista kivaa matkaileville perheille. 
Meidän ajatuksenamme on, että kun lapset 
viihtyvät niin myös aikuisilla on hyvä loma.

Meillä on perhetoimikunnassa hyvä porukka 
järjestämässä lapsille ohjelmaa. Itse olen ollut 
mukana muutaman vuoden ja nyt tänä vuon-
na vetäjän ominaisuudessa. Mielestäni lasten 
kanssa toimiminen on mukavaa puuhaa ja pa-
rasta on nähdä iloisia lapsia, jotka viihtyvät 
kanssamme erilaisten leikkien ja askartelujen 
parissa. Ohjattua toimintaa on vappuna, ju-
hannuksena ja venetsialaisissa. Erityisen paljon 
kivaa on heinäkuussa järjestettävillä lasten- ja 
nuorten treffeillä. On erilaisia ulkopelejä ja 
-leikkejä, monenmoisia askarteluja ja vaikka 
mitä.

Jatkuvasti käytössä alueella on minigolf, joka 
on ollut tykätty lapsiperheissä ja lapsiystäväl-

linen matala uimaranta. Tuvalta löytyy alaker-
rasta leikkihuone, josta löytyy monenlaisia lelu-
ja kesän leikkeihin. Vintistä nuorisotilat, jossa 
voi pelailla konsolipelejä tai ihan vain lautape-
lejä. Luettavaakin sieltä löytyy. Tuvan vierestä 
löytyy leikkikenttä trampoliineineen, keinui-
neen ja polkuautoineen. Hiekkaleikkejäkään ei 
ole unohdettu. Pihapiiristä löytyy myös tikan-
heittopaikka. Vuokrattavissa myös sup-lautoja. 
Meiltä löytyy myös petanquekenttä. Mielestäni 
kiva peli kaikenikäisille.

Luonnonystävien iloksi alueelta lähtee luonto-
polku, joka pituutensa puolesta soveltuu myös 
lapsille.

Eli perhetoimikunnan puolesta lämpimästi ter-
vetuloa viihtymään Kuturantaan.

Ritva Takala



13

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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Kaikki AKU PERÄVAUNUT ja VENETRAILERIT 
TARJOUSHINTAAN

Pyydä tarjous
JAPA-

klapikoneesta!

Tuletutustumaanja pyydätarjous!

266cm126cm

40cm

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 2020

18. – 21.6. JUHANNUS, aatto- ja juhannuspäivä illan tanssit. Kisailuja lapsille /
 aikuisille, arvanmyyntiä / juhannuspäivä bingo terassilla, elävä musiikki
 hinnat pe ja la 30,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,-
  
2. – 5.7. TANGOMARKKINAT

 To 2.7. klo 13.00 – 17.00 karaoke, torstai-illan klo 19.00 karsinnasta perjantain 
 karaokefinaaliin 5 nais- ja miesartistia, dj. Matti 

 Pe 3.7. klo 12.00 karaokefinaali 
             klo 19.00 karsinnat tangolaulukilpailuun, finaaliin 5 nais- ja miesartistia
 
 La 4.7. klo 14.00 kuninkaallisten konsertti
             klo 19.00 tangolaulukilpailun finaali
 Tahdeista vastaavat H. Puronvarsi ja Oikeat Soittajat, juontaa Kirsi Ukkonen.
 
 4.7. 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,-
   
11.7. KARAOKE tanssit

17. – 19.7. LASTEN- JA NUORTEN-, AJOTAITO- JA TURVALLISUUS treffit 
 hinnat 25,- / vrk

18.7. KARAOKE tanssit
 
25.7. KARAOKE tanssit
 
21. – 23.8. HENGELLISET treffit

28. – 30.8. VENETSIALAISET, 29.8. muikkumarkkinat kylällä,
 ilotulitus illan hämärtyessä, alueella tulien juhlaa, tanssit, soittaa MENOX  
 hinnat 25,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,-  

23. – 25.10. ALUEEN SIIVOUSTALKOOT, tarjotaan kahvi ja keitto, vapaa 034 vkl
 
14.11. SYYSKOKOUS KLO 12.00, tarjotaan kahvit klo 11.30
 
28.11. PIKKUJOULU Kuturannassa

2021

03.04.21 KEVÄTKOKOUS
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Pilkkikisa tulokset 14.3.2020

Naiset

1. Kirsi Tammela 530g

2. Merja Savela 490g

3. Kaija Jämbäck 110g

Lapset

1. Eevi Stenberg

2. Otto Ruostetsaari

3. Veeti Määttälä

Miehet

1. Risto Mäkelä 1720g

2. Jorma Alahäivälä 1460g

3. Jouko Savela 1060g

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

Painotalo Välikangas
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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Turvallista toimintaa vuonna 2020
Turvatoimikunta, koko nimeltään ajotaito- 
ja turvatoimikunta on toimikunta, joka huo-
lehtii, että toiminta meillä Kuturannassa on 
turvallista ja pyrkii myöskin ylläpitämään 
meidän kaikkien turvallisen matkailun taito-
ja. Toimikunnan kokoonpano ei nyt ole täl-
le vuodelle tainnut juurikaan uudistua, vaan 
samoilla ominaisuuksilla varustetut pojat sitä 
vetää, joten näin ollen pyydämme kyllä aina 
tarvittaessa katsomamme määrän kavereita 
teistä kausipaikkalaisista mukaan erinäisiin 
hommiin. Meidän tehtävä on huolehtia, että 
Kuturannassa nähdään ja tarpeelliset asiat tu-
levat nähdyiksi, siis valot palaa ja merkit lois-
taa, huolehdimme myös että tulipalon sam-
mutuskalusto on ajanmukaisesti tarkastettu 
ja sammutusvedet paikoillaan silloin, kun 
ne voivat olla. Sitä kolmiokeppiviritelmää 
tulemme käyttämään tänäkin vuonna. Sillä 
on hyvä mittailla turvavälejä ja niitä teemme 
etukäteen näin keväisin ja tarkistelemme niitä 
joskus treffien aikanakin. Tälle keväälle meil-
lä on tarkoitus maalata sekä kehitellä huomi-
ota herättäviä pysyvämpiä turvavälimerkkejä 
ainakin läpiajettaville paikoille. 

Turvatoimikunta on erittäin vahvasti mukana 
järjestelemässä ajotaito- ja turvatreffejä. Tänä 
vuonna kävi niin, että ajotaitosuoritusten jo 
meille tutuksi tullut asiantuntija Lauri oli eh-
tinyt jo sen kesäkuun alun viikonlopun, jona 
meillä on usein ollut, ehtinyt luvata muualle 
ja meille Kuturantaan Lauri tulee näillä nä-
kymin, mikäli tämä maailmanlaajuinen epi-
demia, vai onko se jo pandemia, rauhoittuu, 

heinäkuussa 17.-19.7.2020. Silloin meillä on 
myöskin lasten ja nuorten treffit, mutta yh-
teistyöllä ja -järjestelyillä nuo varmasti on-
nistuvat molemmat samana viikonloppuna. 
Siellä on tuttuun tapaan mahdollisuus suorit-
taa karavaanareiden ajotaitomerkkejä. Tuos-
sa 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. Muistattehan viime kesän 
ajotaitomerkkien jakotilaisuudesta yhdis-
tyksemme puheenjohtajan haasteen. Mikäli 
teillä sattuu olemaan saman tasoinen muis-
ti kuin allekirjoittaneella, niin muistelenpa, 
että oli sellainen meininki, että jokainen kellä 
on ajotaitomerkki minkä tasoinen vaan, käy 
kokeilemassa merkin suoritusta. Aiemmalla 
ajotaitomerkin tasolla ei ole siis mitään mer-
kitystä eli ei siis silläkään, että ei ole aiem-
paa merkkiä lainkaan. Tuo kyllä on nyt sitten 
sellainen haaste, että merkkien kirjurille on 
varmaankin syytä hommata kynät ja ajanot-
tokellot molempiin käsiin. Nytkin olemme 
alustavasti jo keskustelleet, että saisimme 
lähialueen matkailuajoneuvoliikkeestä mat-
kailuauton käyttöömme matkailuautoajotai-
tomerkkien suorittamiseen, joten meillä on 
hyvä mahdollisuus suorittaa ajotaitomerkki 
yhdistelmällä tai matkailuautolla tai molem-
milla.

Ajotaito- ja turvatoimikunnan puolesta

108103 Jarkko Jokitalo 
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Hinnasto 2020

Vuorokausihinta 
 Perushinta 32 €/vrk
 SF-C jäsenet 20 €/vrk
 SF-C telttailu 18 €/vrk
 034 jäsenet 17 €/vrk

Joillakin treffeillä korotetut hinnat, 
ilmoitetaan www.kuturanta.fi/treffit

Vuosipaikka 034-jäsenet
 1.5.20 - 30.9.21 (pidennetty) 570 €
 1.10.20 - 30.9.21 370 €
  + isäntävelvoite 4 vrk/kesä

Kesäkausipaikka 1.5. – 30.9.20
 034 jäsenet 350 €
 muut SF-C jäsenet 400 €
  + isäntävelvoite 2 vrk 

Talvikausipaikka 1.10.20 – 30.4.21
 034 jäsenet 230 €
 muut SF-C jäsenet 270 €

Kuukausipaikka 150 €
 (mittarisähkö)

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 jäsenelle 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. 040 549 4606 josta saat sähkökytkennän.

Talvella saat myös ohjeistusta soittamalla 
040 756 7705. 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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TERÄKSET JA METALLIT
Painosmäärä 2600 kpl
Ilmestyy huhtikuussa, 
 aineisto 15.3. mennessä
Toimitus: lehtitoimikunta
Lehden valmistus ja painotyö: 
 Painotalo Välikangas
 Kokkola

Ilmoitushinnat:
 etukansi  500 €
 etukansi sisäsivu  300 €

 takakansi  450 €
 takakansi sisäsivu  300 €

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

Hintoihin lisätään alv 24%

Cara-Fanit

SF–C Keski–Pohjanmaa ry • Toimihenkilöt 2020

HALLITUS

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

Varapuheenjohtaja
 Timo Karhula, Ylivieska 040 511 3571
 karhula.timo@hotmail.com

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

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

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

 Antti Aalto, Kokkola  040 528 7230    
 aaltoantti1@gmail.com (E)

 Aarno Mäki-Leppilampi, Kokkola  044 598 2054   
 Aarno.makileppilampi@gmail.com (E)

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

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

E = erovuoroinen

TOIMIKUNNAT

Turvatoimikunta
Arto Ruostetsaari, Kimmo Eerikkilä,
Jarkko Jokitalo

Aluetoimikunta
Allan Wiklund, Jarmo Hagström,
Martti Manninen, Antti Aalto

Perhetoimikunta
Aino Lehtikangas, Heini Malinen
Ritva Takala, Kirsi Tammela
Kioskitoiminta
Mirva Mustasaari, Reija Jokitalo

Naistoimikunta
Eira Ahlgren, Carola Ahlgren, Leena Hollanti,
Leena Alahäivälä, Anita Aalto, Arja Forsell,
Tuula Jylhä

Lehti-/tiedotustoimikunta:
Juha Tuukkanen, Kirsi Tammela,
Timo Karhula

Hengelliset treffit:
Matti Tiala 0400 618893 

Jäsenkirjuri
Kirsi Tammela

Rahastonhoitaja
Juha Autio
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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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Kokkolan Autohuolto Oy
Mestarintie 10, 67600 Kokkola
www.kokkolanautohuolto.fi

Soita!
0207791310

RENGASASIANTUNTIJASI 

Huollot ja korjaukset
myös matkailuautoille!
Olemme uusineet nostureitamme  
ja nykyisin meillä käytössä 3kpl 
ajosiltanostimia, joilla pystymme 
nostamaan yli 7,5m asuntoautot. 
Teemme määräaikaishuoltoja, 
jakopäähihnanvaihtoja ja muita 
korjauksia kaikkiin merkkeihin. 
Myös Myös rengasmyynti ja rengasho-
tellipalvelut! 

Tervetuloa palvelelevaan autohuoltoon!

Tykkää meistä
Facebookissa!

Rengashotellipalvelu  65€/kausi

Sisältää renkaiden kausivaihdon, säilytyksen 

sisätiloissa, renkaiden pesun, tarkistuksen säily-

tyksen aikana ja vakuutuksen.

Ilmainen noutopalvelu renkaille hotelliin tuo-

taessa! Noudamme renkaat kotoasi/varastosta 

ja tuomme hotelliimme valmiiksi.



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

myynti  -  varaosat  -  tarvikkeet  -  huolto  -  osto



Caravan
Landia

MATKAILUAJOAJONEUVOKAKAUPPIAS
2019

Kahvitie 40 Kokkola
040 561 7744
www.caravanlandia.fi

Janne Luokkala
040 561 7744
janne.luokkala@caravanlandia.fi

Antti Tokola
040 412 8748
antti.tokola@caravanlandia.fi

ALOITA UUSI ELÄMYSMATKA VUODEN 2019MATKAILUAJONEUVOKAUPPIAALTA!

Huolletut ja kuntotarkastetut
matkailuajoneuvot

Toimitus kotipihalle ja
vanhan nouto

Yli 100 matkailuajoneuvoa

Täydelliset huoltopalvelut
kaikkiin merkkeihin

Varaosat, tarvikkeet ja lisä-
varusteet jokaiseen reissuun


