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HALLITUS

Puheenjohtaja
E Olavi Vapola, Ylivieska 0407022687
 ylivieska@rhy.riista.fi
Sihteeri
 Kirsi Tammela, Nivala 0440638975
 kirsi.tammela@mansco.fi
Varapuheenjohtaja
 Timo Karhula, Ylivieska  0405113571
 karhulatimo71@gmail.com
Jäsenet
E Carola Ahlgren, Pietarsaari 0443216097  
 carola.ahlgren@hotmail.com

 Mirva Mustasaari, Ylivieska  0440416567
 mirva.mustasaari@gmail.com

E Niko Suominen, Ylivieska  0404874095
 niko.suominen95@gmail.com

E Jarkko Jokitalo, Ylivieska 0504609355
 jarkko.jokitalo@vieskanelementti.fi

 Timo Hannula, Ylivieska 0503623346
 timohannula@live.com

E Mikko Malinen, Kähtävä 0405758827
 mikkomal@gmail.com

E merkityt erovuoroisia

TOIMIKUNNAT

Turvatoimikunta:  
Arto Ruostetsaari

Kioskitoimikunta:  
Mirva Mustasaari ja Reija Jokitalo

Aluetoimikunta:
Allan Wiklund

Perhetoimikunta:  
Kausipaikkalaisten ryhmä

Lehti-/tiedoitustoimikunta:
Olavi Vapola, Timo Karhula ja 
Kirsi Tammela

Hengelliset treffit:   
Matti Tiala

Jäsenkirjuri:   
Timo Hannula

Rahastonhoitaja:  
Maritta Mäki-Korvela

SF-C Keski-Pohjanmaa ry ● Toimihenkilöt 2022

VUOSIKOKOUS

SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry:n
sääntömääräinen

jatkossa maalis-toukokuussa.

Jäsenille ilmoitetaan jäsenrekisteriin 
ilmoitetun sähköpos�n kau�a 

sekä liiton tapahtumat 
kalenterissa ja ne�sivuilla.

Hallitus
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Tervehdys kaikille!

Näin se jälleen kevät keikkuen tulevi, lumet sulavat, järvenkin jää alkaa ohentua ja kala rupeaa 
käymään onkeen. Niinpä on taasen Cara-fanit lehden aika ja voi vain todeta, e�ä vuosi on jälleen 
mennyt kuin siivillä. Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt suhteellisen vakaana, elikkä meitä on 
noin 2300 jäsentä ja olemme neljänneksi suurin yhdistys jäsenmäärien vertailussa. Viime vuoden 
kevätkokouksessa teh�in päätös jossa yhdistyksen sääntöjä muute�in yhden vuosikokouksen 
mallin mukaiseksi. Tämä uudistus on mennyt läpi niin Caravan liitossakin kuin Paten�- ja 
rekisterihallituksessakin. Niinpä meillä on vain yksi vuosikokous joka pidetään maalis-
toukokuussa.

Nyt kun meitä kiusannut korona on jo vähän helli�änyt ote�a voimme taasen alkaa elämään 
normaalia elämää ja kokoontua ilman rajoituksia. Ja odotammekin vilkasta vuo�a matkailun 
suhteen, vaikka tämä kevätkausi on ollut kummallinen lumen tulon jatkuessa melkein joka päivä.

Yhdistyksen talous, on vakaalla pohjalla. Mu�a rahaa tarvitaan kuluvan vuoden aikana, koska on 
tarkoitus lai�aa alueen �estö ja istutukset kuntoon sekä Retuperän uuteen kukoistukseen 
saa�aminen. Lisäksi rantasaunan lokakaivot ja Pöllölaakson kesävessa, sekä sähköistyksen 
päivi�äminen vie ison määrän eroja. Hallitus on asiaa puinut monessa kokouksessa ja tullut 
siihen tulokseen e�ä nämä investoinnit on joskus tehtävä vaikka se kirpaiseekin. 
Uudisrakennuksen rakentamista suunnitellaan pikkuhiljaa.

Treffejä järjestetään en�sen tapaan. Lehdessä ja yhdistyksen sivuilla kerrotaan treffien teemat ja 
ajat sekä muut tapahtumat. Tulkaa mukaan vie�ämään mukavia treffi- ja kesäviikonloppuja 
Kuturantaan. Voinen esi�ää jälleen kerran nöyrän pyynnön teille kausipaikkalaisille, tehdään 
jälleen yhteistyötä ja autetaan treffien vetäjiä, sillä ilman teidän mukanaoloa emme onnistu 
viemään treffejä kunnialla läpi.  

Hallitus on mie�nyt tarkkaan kuinka tämä leh� saataisiin jae�ua kaikille jäsenille. Tämän hetken 
�lanne on eri�äin hankala, sillä painatus- ja pos�tuskustannukset nousevat jatkuvas�. Niinpä 
olemme hallituksessa kallistuneet asiassa Digilehden kannalle. Elikkä lehteä ei enää lähete�äisi 
paperisena versiona kenellekään vaan sen voisi lukea yhdistyksen sivuilta digitaalisena. Tämä 
herä�ää varmaankin mielipiteitä puolin ja toisin mu�a se on eräs keino pienentää kustannuksia. 
Tänä vuotenakin olemme saaneet lehteemme mainoksia jotka au�avat sen tekemisessä. Oikein 
suuret kiitokset kaikille niille yrityksille jotka tue�e mainoksillanne tämän lehden tekoa!

Toivotankin teille kaikille karavaanareille, oikein hyvää ja lämmintä kesää, turvallisia 
matkakilometrejä. Tulukaahan käymähän Kuturannassa myös te jotka e�e ole ennen meillä 
käyneet.

Olavi  114741
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Koska matkailuajoneuvojen ja muiden 
ajoneuvojen palokuormat ovat kasvaneet, on
turvallisuusvälejäkin koskevia ohjeita 
tarkiste�u. Turvavälin tulee olla vähintään 4 
metriä matkailuajoneuvojen, muiden 
ajoneuvojen sekä erilaisten rakenteiden, 
kuten etutel�ojen ja -katosten välillä.
 Neljän metrin turvaväli ei 
matkailuajoneuvon palaessa täysin takaa 
vierellä olevien ajoneuvojen säästymistä 
muun muassa lämpövaurioilta. Tutkimusten ja 
selvitysten mukaan lähes riskitön turvaväli 
olisi noin 8 metriä. Rii�ävä turvaväli on yksi 
tärkeimmistä turvallisuustekijöistä.

Majoituskäy�öön tarkoite�ujen tel�ojen 
keskinäinen turvaetäisyys on 4 metriä. Saman 
seurueen 1–2 hengen teltat saavat olla 
lähempänäkin toisiaan.

Turvavälin tulee olla vähintään 4 metriä:
Ÿ toisesta matkailuajoneuvosta
Ÿ toisesta etuteltasta
Ÿ toisesta etukatoksesta
Ÿ toisesta matkailuajoneuvopaikan puisesta
 laverista tai siihen lii�yvästä aidasta
Ÿ erillisestä teltasta
Ÿ vetoautona käyte�ävästä matkailuautosta
Ÿ vetoautosta, joka ei liity kyseiseen
 palokuormakokonaisuuteen.

Sähkökoteloon liittyminen on sallittua

ainoastaan suoraan EN_tyyppisellä liitäntäkaapelilla.

SFS-6000-7-721 ”Matkailuajoneuvojen sähköasennukset”

SFS-6000-7-708 ”Leirintäalueet”

MUUT LIITÄNNÄT OVAT KIELLETTYJÄ!
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Terveiset täältä näy�öpää�een takaa. Toisista väli�äen, olemme osallistuneet hallituksen 
kokoukseenkin kerran näin �etokoneen välityksellä. Asioita onneksi voidaan hoitaa myös etänä. 
Pandemia jyllää edelleen mu�a rajoituksista on luovu�u ja elämme sen mukaan. Tämähän 
tarkoi�aa sitä, e�ä suunnitelmamme sesongin ohjelmiin ja ”palveluihin” mitä 
todennäköisimmin toteutuu.

Toivo�avas� pol�oaineiden hinnat eivät verota tätä ihanaa harrastusta liiaksi. Toki 
pol�oainehintojen myötä on pieni mahdollisuus varmas� sille, e�ä kausipaikkalaisten joukossa 
voidaan havaita lisävahvuu�a. Tervetuloa siis joukkoon iloiseen!

Tänä vuonna pide�in kausipaikkalaisille pakollinen isäntäkoulutus, niin uusille kuin jo useita 
vuosia kausipakkalaisina olleille. Hae�in tällä päivitystä kioski työskentelyyn sekä asiakaspalvelu 
kohtaamisiin kuten myös muihin tehtäviin, joita alueellamme on. Tämä onkin sitä näkymätöntä 
askare�a, kun kaikki toimii ja alue on siis� ei huomaute�avaa löydy. Kiitokset isännille ja 
siivoojille siitä!

Olemme mie�neet Cara-fanit lehden tulevaisuu�a, kuten puheenjohtajakin palstallaan 
mainitsi. Digiaikaan siirtyminen on enemmän kuin lähellä. Pidämme lehteä toki jäsenistöä 
palvelevana asiana. Onhan se ainut julkaisu, jota vuoden aikana pos�tetaan. Tämä pos�tus 
onkin se mu�a tässä, hinnat ovat jopa 2 kertaa suuremmat kuin koko lehden teko siihen 
muotoon, e�ä se on käsinkosketeltava. Voin kertoa, e�ä sillä summalla kannatamme ainoastaan 
jakelijoita. Työpaikkojahan nekin ovat joillekin, mu�a olisiko kuitenkin parempi jakaa lehteä 
esimerkiksi Kuturannasta? Herä�ää ajatuksia puolesta ja vastaan sen �edän. Suurimmilta 
lehtemme mainostajilta myös kysy�in vaihtoehtona, jo�a o�aisivat leh�ä liikkeisiinsä ja siellä 
vierailemalla leh� kulkeutuisi mukaan. Tämän vuoksi leh�ä varmas� paine�aisiin enemmän 
mu�a vaikka tuplaisimme painosmäärän hinta ali�uisi pos�tuksen pois jä�ämisestä. Mikäli näin 
tapahtuu niin jatkossa vuosikokoukset ilmoitetaan ne�sivuilla www.kuturanta.fi sekä 
sosiaalisissa medioissa, myös paikallisten leh�en ilmoituspalstat palvelisivat 
kokouskutsuilmoituksen julkaisu tapana. Suuret Kiitokset siis jälleen lehdessämme 
mainostaneille ja käy�äkää ihmeessä heidän tarjoamia palvelujaan, jo�a pidetään yritysten 
lippua korkealla.

Kovas� kesää odo�aen ja tel�asaunan hyviä löylyjä

140632-1
-Kirsi-
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Pietarsaari voi� puhtaas� kisan. Suupohja oli kisan kakkonen ja kolmanneksi sijoi�ui Keski-
Pohjanmaa. Yt- treffien yhteydessä petanque-kisan 3. sijan yhdistykselle toivat Allan Wiklund, 
Erkki Kopakkala ja Pirjo-Rii�a Tyynelä. 
Järviseutu, Pohjanmaa ja Härmänseutu seuraavilla sijoilla. Onni�elut kaikille pelaajille ja 
toimitsijoille jotka osallistuivat pelitapahtumaan. Yleisöä unohtama�a.

Les�llä on lys�ä!

Vuoden 2021 kuturantalainen Leena Alahäivälä sekä Vuoden 2021 karavaanari Vesa Wi�ck, 
palkitsemiset ja muistamiset pide�in pikkujouluissa. 
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Vankkurihymiö on SF-Caravan ry:n perustama ja hallinnoima leirintäalueiden laatujärjestelmä, 
jonka tavoi�eena on yhteistyössä parantaa suomalaisten leirintäalueiden tasoa, turvallisuu�a, 
hoitoa ja hallintoa. Vankkurihymiö-tunnus kertoo siitä, e�ä alueen peruspalvelut ovat kunnossa 
ja hoide�uja, ja e�ä leirintäalueella noudatetaan turvallisuusohjeita

Ÿ alueen rakennukset ja tekniset lai�eet on huolle�u asianmukaises�
Ÿ alueella on ensiapuvälineistö
Ÿ alueen opasteet ja ilmoitustaulu ovat aina ajan tasalla
Ÿ alueella on asiakaspalautejärjestelmä

Vankkurihymiö-alueet ovat aina SF-Caravan ry:n asiantun�joiden ja 
alueen pitäjän yhteistyössä auditoimia alueita. Kuturannassa 
auditoinnit suorite�in keväällä ja kesällä 2020.

Vankkurihymiö-tunnuksen vuosille 2021 – 2023 sai Kuturannan 
lisäksi 26 muuta SFC-alue�a.

Vankkurihymiö-tunnuksella varustetut leirintäalueet löydät 
Leirintäoppaasta:
h�ps://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-suomessa/leirintaopas/

- teiden rakentaminen
- ojitukset
- kunnallistekniikka
- sora- ja mursketoimitukset
- lavettikuljetukset
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Yhteishenki puhu�aa aina, varmas� joka Caravan-alueella jonkun mielestä sitä on ja toisten 
mielestä ei. Jokainen voi kysyä itseltä; Mitä minä itse teen sen eteen, mitä voisin tehdä 
paremmin tai toisin?

Ehkä paras yhteishenki ilmenee sellaisissa teoissa, kun autetaan spontaanises� ja pyytämä�ä. 
Hyvä yhteishenki syntyy, kun autetaan toinen toistamme. Tunsin sen itse viime kesänä, kun 
vaihde�in vaunupaikkaa alueen sisällä.

Meillä oli ollut vaunu ja standbytel�a metsän reunalla 8 vuo�a ja halusin muu�aa järven 
rannalle. Aloin puhua muutosta jo talvella ja mieheni vastaus oli; ”Kyllä siinä on kauhea työ, kun 
standbytel�aa alkaa siirtämään.”  

Kesä tuli ja rantapaikka houku�eli vielä enemmän ja ale�in suunni�elemaan siirtoa, joka 
toteutui si�en kesän kuumimpana päivänä heinäkuussa.
Minun ehdotukseni oli, e�ä kannetaan tel�a toiselle puolelle alue�a, eihän se matka ole kuin 
300 – 400 metriä mu�a kun tel�a on iso ja painaa 150 kg niin ehdotukseni ei saanut kannatusta. 

Joku alueen viisas keksi, e�ä laitetaan tel�a traktorin peräkärryyn niin paljon kun mahtuu, niin 
on paljon kevyempi kantaa.  Alueen nuorin kausipaikkalainen tarjoutui he� traktorin kuskiksi ja 
kun hetki koi� niin löytyi kantajia sekä kausipaikkalaisia, e�ä päiväkävijöitä. 
Pyytämä�ä tuli he� 10 miestä apuun. 
Siinä oli si�en katsomista, kun traktorin peräkärrystä näkyi vaan tel�a ja sen alapuolella miesten 
liikkuvia jalkoja. Katsojia rii� ja teltansiirrosta tulikin viihde�ä koko alueelle.

Työtä, kahvia, voileipiä, naurua ja ihme�elemistä 
siinä oli päivän hyvää mieltä ja yhteishenkeä.

Nyt on pian kesä ja päästään tel�a / rantasaunaan 
ja uimaan. Itse aion nau�a lepotuolistani järven 
maisemasta ja pakastepizzakin maistuu varmaan 
taas erinomaiselta.

Carola A
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Kesällä 2021 oli ihanaa jälleen pistää vaunu koukkuun ja irro�aa se 
kausipaikalta, johon se oli alkanut jo juurtumaan. Ensin vaunun katsas-
tus, si�en huoltoa ja lopuksi perusteellinen siivous ko�pihalla.
Kiiltäväksi puunatun ja vahatun vaunun kanssa teh�in ensin kesäkuussa 
viikonlopun mi�ainen harjoitusreissu SF-Caravan Yläsavon Hiilimutkaan. 
Ihan kuten yleensä kaikilla SFC-alueilla, on Hiilimutkassakin alue hienos-
sa kunnossa ja palvelu ystävällistä. Tunsimme olevamme tervetulleita. 
Harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet ovat hienot ja teimmekin ihania 
pyöräretkiä yläsavolaisissa maisemissa.

Varsinaiselle kesälomareissulle 1.-15. 
elokuuta pää�mme suunnata 
vaihteeksi pohjoiseen ruuhkaisen 
Etelä-Suomen sijasta.
Haukiputaan SFC-Rantasaran kau�a 
menimme Ranualle (Ranuanjärvi 
Camping), sieltä Rovaniemelle 
(Ounaskoski Camping) ja Sallaan 
(Eri�äin Sallainen Caravanalue). 
Paluumatkalla pysähdyimme vielä 
yhdeksi yöksi Iso-Syö�eelle (Syöte 
Camping).
Ranualla, Rovaniemellä ja Sallassa 
leiriydyimme pitempään tutustuen 
ympäristöön ja nähtävyyksiin pyöräillen ja kävellen.
Ranualla ehdoton vierailukohde on Ranua Zoo – Ranuan eläinpuisto, 
jonne kanna�aa varata aikaa ja mal�a niin näkee kaikki eläimet 
puuhissaan. Ranuanjärven rannalla sijaitsevan leirintäalueen viereises-
sä metsässä oli niin paljon ja niin isoja mus�koita, e�ä niitä pi� poimia 
matkaevääksi as�.

Rovaniemellä tutustuimme kaupunkiin, vierailimme Ark�kumissa sekä retkeilimme mm. Ounasvaaralla. 
Leirintäalue sijaitsee hienolla paikalla Ounasjoen rannalla aivan kaupungin keskustan tuntumassa. 

Salla oli meille uusi ja mielly�ävä 
tu�avuus! Leirintäalueelta pääsee 
suoraan kävellen vaellus- ja pyöräily-
reiteille. Tunturin laelle kiive�yäsi 
eteen avautuu upea Itä-Lapin 
maisema. Retkeilyn jälkeen voi 
pulahtaa virkistävälle uinnille 
Keselmäjärveen.

Kyllä on jälleen tode�ava, e�ä yksi 
karavaanariharrastuksen parhaista 
puolista on ko�maanmatkailu – aina 
löytyy uu�a nähtävää ja koe�avaa!

Tulevaa kesälomamatkaa jo suunni-
tellessa,

Karavaanarit 135883-0 ja -01.

SFC Hiilimutka sijaitsee Vieremällä 
kauniin Salahmijärven rannalla.

Ranuan eläinpuiston 2,8 km pituisen 
rei�n varrella on mahdollisuus nähdä 
50 eläinlajia ja noin 200 eri yksilöä.

Leirimme Ounaskoski Camping 
-alueella, taustalla Rovaniemen 
maamerkki Jätkänkyn�lä-silta.

Eri�äin Sallaisessa porot kävivät 
terveh�mässä meitä kellon 
tarkkuudella joka aamu ja ilta.  
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HINNASTO 2022

Ohjeita

Mukanasi matkaavat lemmikit ovat tervetulleita alueellemme, pidä lemmikkisi kytkettynä ja huolehdi 
niiden jätöksistä! Ei viedä lemmikkejä yhteisiin tiloihin.
Kausi- tai vuosipaikka maksetaan ennen kauden alkua, pidä maksutosite mukanasi, esittämällä sen saat 
kioskilta kausipaikkakortin laitettavaksi yksikkösi ikkunaan näkyvälle paikalle. Ilmoita sähkömittarin 
lukema kioskille kauden alkaessa, jolloin tehdään myös kausipaikkasopimus yhdistyksen kanssa.

Talvikaudella vaunut sijoitetaan ilmoitetulle aurattavalle alueelle. Maksut talvikautena treffeillä hoidetaan 
kioskille, muulloin paikalla oleville hallituksen jäsenille.

Vierailija: matkatessasi talvikautena Kuturantaan soita puh. 040 756 7705, saat ohjeistusta 
talvitoiminnasta. Ellei paikalla ole henkilöä jolle maksun voit suorittaa, on kioskin/vastaanoton edessä 
olevassa postilaatikossa tilisiirtolomakkeita maksua varten sekä matkustajailmoitus täytettäväksi.

Merkitse tilisiirtolomakkeelle nimesi, sfc-numerosi, maksun aihe ja summa. Jätä tilisiirtolomakkeen 
valvontalehti yhdessä majoituslapun kanssa laatikkoon vastaanoton edustalle!

Yhdistyksen tilinumero on: FI51 1066 3000 1011 81

Kausipaikkalainen: pidä kirjaa yöpymisvuorokausistasi ja ilmoita ne kioskille kirjattavaksi. 

Vuorokausimajoitus:

Hinnat sis. 2 aik.+3 lasta, lisähenkilöt 2,50/hlö                                               

Perushinta                           35,- / vrk
SFC jäsen                             23,- / vrk
SFC telttailu                        18,- / vrk                            
034 jäsenet                         20,- / vrk 

Sähkö:

Vrk-hinta sis. sähkön max 1000 W                      

Lämmitys                            5,- / vrk
Ilmastointi                           5,- / vrk
Mittarilla 1,- + 0,22 / kWh

Kausipaikkalaiset sähkö 0,22 kWh, 
maksut 3 kk:n välein

Joillakin treffeillä voi olla korotetut hinnat, 
ilmoitetaan WWW.kuturanta.fi/treffit 

KAUSIPAIKAT ISÄNTÄVELVOITTEELLA:

Vuosipaikka 034 jäsenille:

1.10.2022 – 30.9.2023            400,-
isäntävelvoite 4 vrk/kesäkaudella

Kesäkausipaikka 1.5. – 30.9.2022

034 jäsenet                           370,-              
muut SFC jäsenet                 420,-
isäntävelvoite 2 vrk/kesäkaudella

PAIKAT ILMAN 
ISÄNTÄVELVOITETTA:

Talvikausipaikka 1.10.2022- 30.4.2023

034 jäsenet                            270,-
muut SFC jäsenet                  300,-

Kesäpaikka ajalla 1.5. – 30.9.2022 max 3kk

034 jäsenet, muut jäsenet    450,-/3kk
 150,-/kk
+ mittarisähkö

Avainpantti kausipaikkalaisille 10,- , palautus 
kauden päättyessä.
Venepaikka kausipaikkalaisille 25,- / kesä

Tilaussaunat:

Sähkö- / pihasauna 5,- / aik.hlö/ 50min 

Muut hinnat:

Kaasu 25,- / plo 
(hintamuutokset mahdollisia)
Auton / vaunu pesu 5,- / yks.
Pyykkikone 5,- / kerta
Kuivausrumpu 5,- / kerta
Vaunun säilytys 3,- / vrk, 
yhtäjaksoisesti max. 2 vko
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28.5.2022  klo 12.00 VUOSIKOKOUS

     SFC Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikokous pidetään Kuturannassa 

 lauantaina 28.5.2022 klo 12.00. Kahvitarjoilu ja jäsenyyksien tarkastus 

 klo 11.30 alkaen. Kokouksen asialistalla sääntömääräiset asiat.

23.-26.6.  JUHANNUS KUTURANNASSA

 Aattoillan tanssit perjantaina, tahdittajana Mikko Koivu ja Hän

 Heikin ja Paulan karaoke lauantaina

 Lapsille ja aikuisille kisailuja, arvanmyyntiä ja bingo

 Hinnat: pe ja la 30€/vrk, kausipaikkalaiset 10€/juhannus

30.6.-3.7.     Tangomarkkinoiden sijaan Karavaanareiden OHJELMAN MUUTOS!

 Karaokemarkkinat. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

     Lauantaina myös markkinatori, voit pystyttää oman myyntipöydän

15.-16.7.  KARAOKETANSSIT JA PETANQUE  KARSINNAT YT-TREFFEILLE

     perjantaina karaoketanssit riihellä, vetäjinä Heikki ja Paula

     lauantaina petanque-karsinnat

22.-24.7.  LASTEN JA NUORTEN TAPAHTUMA, AJOTAITO JA 

 TURVALLISUUSVIIKONLOPPU

     lauantaina Heikin ja Paulan karaoke, ensin lapsille oma vuoro

     ohjelmaa lapsille, tarkentuu myöhemmin

     lauantaina ajotaitomerkkien suoritusta

29.7.  HEIKIN JA PAULAN KARAOKETANSSIT RIIHELLÄ

5.-7.8.  YT-TREFFIT KOIVULEHDOSSA, ALAJÄRVELLÄ

19.-21.8.  HENGELLISET TREFFIT

26.-28.8.  KUTURANNAN VENETSIALAISET

     alueella tulien juhlaa, ilotulitus illan hämärtyessä

     lauantaina riihitanssit, tahdittajana Mikko Koivu ja Hän

     hinnat: 30€/vrk, kausipaikkalaiset 10€/vkl

     lauantaina perinteiset Lestijärven Muikkumarkkinat klo 9-15 Lestijärven 

 keskustassa

7.-9.10.  ALUEEN SIIVOUSTALKOOT

     Vapaa viikonloppu 034 jäsenille

     Lounas- ja kahvitarjoilu

3.12.  PIKKUJOULU

** muutokset mahdollisia, seuraa www.kuturanta.fi/tapahtumat

KuturantaKuturantaKohtauspaikka

Lestillä on lystiä!
Tervetuloa!

puh.040 756 7705
www.kuturanta.fi
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Savarinkatu 3, 84100 Ylivieska • 08 423 327
myynti@viitamaacaravan.fi • www.viitamaacaravan.fi

Kattavasti tarvikkeita ja varaosia. 
Korjaamomme huoltaa ja korjaa kaikki merkit.
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