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Puheenjohtajan palsta

Keväinen tervehdys jäsenistöllemme! 

Karavaanariksi liityin v. 1987 ja sen jälkeen olen toi-
minut erilaisissa luottamustehtävissä yhdistyksessäm-
me kuin myös tuolla ”siviilipuolella”. Olen pitänyt 
joitakin välivuosia , vaihtuvuus tuo uusia ajatuksia 
toimintaan.

Tähän tehtävään on pyydetty jo useaan kertaan 
aikaisemminkin, ehdolle puheenjohtajan tehtävään 
en ole lupautunut ennen kuin päätoimi on saatu pää-
tetyksi. Eläköityessäni v. 2016 lopussa, en lupauksiani 
voinut perua ja asetuin ehdolle syyskokoukseen.

Äänestyksen tulos oli hyvin kahtia jakautunut, va-
lituksi tulin niukalla erolla. Tämä tulos saattaa aihe-
uttaa närää osalle porukkaa mutta toivon ajan paran-
tavan ”haavoja” ja voimme kuten edellistenkin muu-
tosten yhteydessä jatkaa yhdistyksen hyväksi tehtävää 
työtä hyvässä yhteishengessä. Tekeminen on meidän 
jokaisen jäsenen hyväksi.

Tekemistä tehtävässä on näin muutoksen myötä 
ollut ihan kiitettävästi. Hallituksen kanssa yhteistyös-
sä asiat kuitenkin etenevät hyvässä hengessä. Toteutamme jäsenten yhdistyksen kokouk-
sessa päättämiä asioita jonka ohjenuorana toimii kokouksessa hyväksytty toimintasuun-
nitelma. Yhdistyksen kokoukset ovat jäsenille oikeus vaikuttaa toimintaan.

Tapahtumien osalta jatkamme entisillä teemoilla, juhannus, tangomarkkinat, lasten- ja 
nuorten-, hengelliset treffit ja venetsialaiset. Turvallisuuden osalta hätäensiapu, sammut-
timien tarkastukset ja ajotaito sisältyvät myös tapahtumiin.

v. 2016 yhdistys hankki myös kaksi tallentavaa turvakameraa joista viranomainen voi 
tarvittaessa hakea tutkimuksiinsa lisäselvityksiä.

Syyskokouksessa 18.11.17 käsittelemme yhdistyksen sääntöjen muuttamista, sääntöi-
hin liitto suosittaa muutamaa lisäystä koskien alueella mahdollisesti esiin tulevia näke-
myseroja sääntömääräisistä asioista. Yhdistyksen säännöt ja kausipaikkasopimukset tulee 
päivittää yhteensopiviksi.

v. 2016 on tehty alueen ympäristön metsänhoito / myynti sopimus joka on voimassa 
8.12.18 saakka.

Toimenpidelistalta se on poistettu toistaiseksi, käsitellään myös syyskokouksessa. 
Näistä asioista tarkennusta toisaalla lehdessämme. 

Hinnat Kuturannassa ovat muutoin entisellä tasolla, mutta oman yhdistyksen jäsenten 
hinta muutettiin 15,-/vrk. Hallitus päätti oman yhdistyksen jäsenten hinnan alentamisen 
olevan kokeiluluonteisena 1.5.17 – 30.4.18 Tällä aikavälillä suoritetaan seuranta mikä 
on oman yhdistyksen jäsenten käyntimäärä Kuturannassa. Teitä on paljon jotka eivät ole 
aluetta käyttäneet, toivotan teidät tervetulleeksi tutustumaan Kuturantaan.

Yhdistyksen talous on edelleen vakaalla pohjalla, tällä perinnöllä on hyvä jatkaa.
Alueella tulemme tekemään vuosikunnostustöitä kuten tähänkin saakka, ensimmäisi-

nä huoltorakennus ja luontopolku, siltojen uusiminen ja mietitään voisiko frisbyn sijoittaa 
reitille.

Toivon omasta ja hallituksen puolesta meidän jokaisen osallistuvan jollain tavalla toi-
mintaan. Se on takuu meidän vieraidemme sekä oman väen viihtyisyyteen.

Kiitos kaikille mainostaville tahoille jotka ovat tukeneet lehtemme julkaisua, käyttäkää 
jäsenet heidän tarjoamia palveluja hyväksenne.

Toivotan kaikille oikein hyvää kesää, toivotaan sen olevan aurinkoinen. Kun talvi oli 
jäinen ja liukas!

Juha 37019    



4

Nämä ovat lisäystä nykyisiin sääntöihin.

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yh-
distyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdis-
tyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen koko-
uksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 § KURINPITOTOIMET
Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpito-
toimenpiteitä:
- erottaminen jäsenyydestä
- määräaikainen erottaminen jäsenyydestä
- rahasakko
- julkinen varoitus
- varoitus
- huomautus
- jäsenpalveluiden epääminen, kuten oikeus kau-
sipaikan vuokraamiseen

Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus. An-
karin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä.

Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan käyttää 
niissä tilanteissa, joissa jäsen on aiheuttanut ta-
loudellista vahinkoa yhdistykselle. Rahasakon 
käyttäminen ei poista yhdistyksen oikeutta periä 
lisäksi todellista vahinkoa vastaava korvaus jäse-
neltä.

6 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa ja 
näissä säännöissä määrätyillä perusteilla.

Yhdistys voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteil-
la:

SÄÄNTÖMUUTOS KOHDAT joihin syysko-
kousilmoituksessa 8§ viittaa

1. Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta 
eikä ole huomautuksen saatuaan suorittanut sitä 
asetetussa määräajassa

2. Jäsen on laiminlyönyt muut jäsenvelvoitteensa. 
Tämä koskee myös niitä velvoitteita, jotka liitty-
vät jäsenen ja yhdistyksen väliseen matkailuvau-
nun ja/tai –auton kausipaikan vuokrasopimuk-
seen, tai että jäsen on muutoin rikkonut vuokra-
sopimuksen määräyksiä.

3. Jäsen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa 
yhdistykselle

4. Jäsen on toiminnallaan halventanut yhdistyk-
sen ja/tai SF-Caravan ry:n (=liiton) toimintaa ja 
arvostusta

5. Jäsen ei ole noudattanut kurinpitomääräyksiä, 
jotka yhdistys on asettanut tai antanut tai jotka 
liittyvät kausipaikan vuokrasopimukseen.

7 § EROTTAMISMENETTELY
Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista 
päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mai-
nittava erottamisen syy ja päätös on perusteltava 
niin, että siitä ilmenee jäsenen erottamiseen joh-
tanut toiminta ja menettely.

Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varatta-
va tilaisuus selityksen antamiseen, paitsi milloin 
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta 
jättäminen. Jäsenellä on oikeus saattaa erottami-
nen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi erotta-
mispäätöksessä asetetussa määräajassa. Yhdistys 
voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos 
jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eikä 
ole kehotuksesta huolimatta maksanut jäsenmak-
sua kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä.
Erottamismenettelyssä saadaan käyttää niitä yh-
teistietoja, jotka jäsenestä on kirjattu yhdistyksen 
jäsenrekisteriin. Muistutukset ja varoitukset saa-
daan toimittaa jäsenelle myös sähköisesti.

SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry:n 
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Kuturannassa 18/11 2017 klo 12.00 Ko-

kouksessa käsitellään sääntöjen 4§ ja 8§ 
mukaiset asiat, sääntömuutos. 
Metsän hoito/myyntisopimus

Kahvitarjoilu ja äänioikeuden tarkistus
alkaen klo 11.30

Tervetuloa vaikuttamaan toimintaan.
Hallitus

SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry:n 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Kuturannassa 14/04 2018 klo 12.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n 
mukaiset asiat.

Kahvitarjoilu ja äänioikeuden tarkistus al-
kaen klo 11.30

Tervetuloa joukolla vaikuttamaan!
Hallitus 
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Metsänhoito / -myynti

Kuviolta 1 on suunniteltu poistettavaksi kaik-
ki koivut, alkuvuoden soitossa tämä on muut-
tunut, että merkityt pois. 

Kuviolta 3 vaunualueen ympäriltä (kuvion 1 
vieressä) on suunniteltu poistettavaksi punai-
sella kuitunauhalla merkityt puut.

Kuviolle 2 on suunniteltu avohakkuu ja istu-
tetaan lehtipuilla puistomaiseksi alueeksi.

Kuviolle 5 myös avohakkuu ja lehtipuilla is-
tuttamalla puistomainen lopputulos.

Kuvion 4 tämän hetkinen suunnitelma on 
avohakkuu, kuuset jätetään pystyyn ja lehti-
puiden istutus puistomaisesti. 

Metsänhoidon / myynnin perustarkoitus on 
alueen ympäristön turvalliseksi saattaminen.

Hakkuuoikeutta hakkuusopimuksella on 
8.12.2018 asti, joten voimme sopia, että 
hakkuu siirretään suosiolla ensi talvelle. Jos 
hakkuusopimuksessa olevat asiat muuttuvat 
oleellisesti, sopimus puretaan.

Biowatin kanssa on sovittu, että hakkuun 
yhteydessä hakkuutähteet ajetaan kasoihin 
ja Biowatti kuljettaa hakkuutähteet heti hak-
kuun jälkeen pois. Kirjallista sopimusta ei ole 
tehty, koska Biowatti ei pysty maksamaan mi-
tään tuoreesta hakkuutähteestä. Normaalisti 
hakkuutähde kuivuu yhden kesän kasoilla en-
nen pois kuljettamista.  

Käsittelemme asiaa syyskokouksessa.
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Kohti kevättä ja kesää
Karavaanarin mieli kaipaa jo kevättä ja kesää. 
Sitä kun luonto herää, lumen sulamisvedet 
lähtevät puroina kohti ojia ja karavaanarika-
verit lähtevät liikkeelle – Sitä odotellaan. Toki 
innokkaimmat ovat matkanneet kalustollaan 
talvellakin, siinäkin on oma viehätyksensä. 
Sitä kun luonto alkaa pikkuhiljaa vihertää 
ja itikat inistä... Toki kevääseen kuuluu vielä 
yöpakkaset ja muutama räntäsade. Toivotaan 
siis, että sää suosii liikkuvaa karavaanaria. 

Nyt suunnitelmat ovat kuitenkin jo pit-
källä kesässä. Tätä kirjoittaessa ensimmäiset 
treffit ovat jo takana päin, nyyttärit ja pilkki-
kisat menivät todella hyvässä säässä. 

Viime kesänä kokeilimme karaoketansseja 
yhtenä tanssi-iltana ja suosio oli hyvä. Vetä-
jänä meillä oli ammattitaitoinen karaokeker-
ho, jonka jäseniä oli myös laulamassa. Tänä 
kesänä kokeillaan myös yhden viikonlopun 
osalta sekä karaoketansseja perjantai-illaksi 
ja orkesteria saman viikonlopun lauantaiksi. 
Siinä on tanssin ystävälle tarjontaa.

Toimintamme pyörittämisen perustana 
tulee kuitenkin olemaan tänäkin vuonna me, 

kukin omalla tavallamme. Pidämme huolta 
ympäristöstä ja toisistamme. Isäntävuorot 
kausipaikkalaisten osalta tulevat pian ajan-
kohtaisiksi, 2 vrk kesäkausipaikkalaisella ja 
vuosipaikkalaisella 4 vrk. Mukanamme on 
edelleen myös palkattua väkeä, heistä on suu-
ri apu.

Viime kesänä tehdyssä asiakastyytyväi-
syyskyselyssä saimme hyvää palautetta myös 
rakentavassa muodossa. Yli 200 palautteen 
joukossa oli niin nuorta kuin varttuneempaa 
väkeä, lapsiperheitä ja eläkeikään päässei-
tä. Kiitos kaikille! Palautteenne on edelleen 
meille ensiarvoisen tärkeää. 

Tavoitteenamme on myös irtiotto arjesta, 
mottona voidaan mainita: kun lapset viih-
tyvät niin aikuisetkin viihtyvät. Itselleni ai-
nakin jo maiseman vaihdos kiireen keskellä 
tekee ihmeitä, ajatukset siirtyvät pois arjesta 
ja mieli lepää. Kun liikut täällä päin niin tule 
rohkeasti juttusille, ollaan teitä varten. 

Parasta kaikessa on karavaanarikaverit!
140632-1

- paidat
- lakit
- kynät
- tarrat  
- kyltit
- jäsennumerot
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Kuinka karavaanarin
kakarasta tuli karavaanari

Jokainen meistä on joskus mielessään lausu-
nut kuuluisat viimeiset sanat ”minä en iki-
nä”. Saattoipa tuota allekirjoittanut jokusen 
kerran noin miettiä auton takapenkillä, vel-
jen ja siskon kanssa tapellen, solikka pösön 
perässä keikkuen. Tallattiin sitä välistä tien-
vartta miettien että olisiko sitä sittenkin sopu 
takapenkillä ja sija kaikille autossa (yllättävän 
nopeaa muuten syntyy sopu pimeällä tiellä). 

Autossa ei soinut muumit eikä Hevisau-
rukset vaan jostain syystä tämä karavaanarin 
kakara osaa edelleenkin ulkoa Ruikonperän 
multakurkun koko tuotannon ja Randelinin 
Kaken lauluissa ei outoa sanaa juuri ole, eipä 
tuosta silti suuria traumoja saanut. Solikka ja 
pösö parkkeerattiin milloin minnekin leirin-
täalueelle ja ei tarvinnut kahta kertaa käskeä 
kun lähdettiin matkoihimme ja tutustumaan 
alueeseen ja sen muihin tenaviin.

Paljon reissattiin, paljon nähtiin ja ruikon-
perän ja Kaken lisäksi jäi päähän aika hyvin 
maamme kartta, ei ole paljon navigaattoria 
tarvinnut aikuisiälläkään. Oli mahtavia maas-
toja, paikkoja, ihmisiä ja elämää. 

Vuosia siinä vierähti omaa elämää eläen 
kunnes kotikodin pihalla seisova isäukon vau-
nu herätti ajatuksen että mennäänkö! Mistä 
lie tuo kuningasidea päähän päsähti, muisto 
menneiltä vuosilta tai jotain… No, mehän 
mentiin, hetki siinä testattiin parisuhdetta ja 
kytkintä kun treenattiin peruutusta uimahal-
lin parkkipaikalla. Molemmat kesti ja opit 
meni perille, sinne meni (ja menee edelleen) 
minne haluan. Ei muuta kuin kamppeet ka-

saan, vaunu perään ja tielle, lainattu leirin-
täopas mukana. Karttaa heitettiin tikalla ja 
katsottiin suunta minne lähdetään. Ei men-
nyt montaa päivää kun huomattiin että se on 
tässä, tämä on meidän juttu! 

Pari kesää sitä lainahobbya roijattiin pe-
rässä kunnes tuli aika heittää romukoppaan 
seuraava periaate ”me ei ainakaan kausipai-
kalle jämähdetä”. Raavittiin kasaan omat ja 
lainatut rahat ja lähdettiin vilkaisemaan lä-
hellä myynnissä olevaa hobbya. Ihastuimme 
ja kaupat tehtiin. Alkoi kuumeinen vaunun 
varustelu, omannäköiseksi tuunaus sekä ke-
vätkauden odotus. Pitihän siellä pihassa ole-
vassa vaunussa jokunen ilta istua ja ihastella 
(onneksi on ymmärtäväiset naapurit eivätkä 
soittaneet valkotakkisille).

Kausipaikka oli kahteltu valmiiksi Kutu-
rannasta, johon eräällä kesäisellä reissulla 
tykästyimme. Koittihan se keväinen päivä 
lopultakin, jolloin oman vaunun sai pistää 
auton perään ja kiskoa Kutuseen. Se ei ol-
lut kuin yksi rykäisy, pari lapiollista soraa ja 
niin oli teltanpohjat valmiina ja hobby pai-
koillaan. Kauaa ei tarvinnut päätä yksin (tai 
siis kaksin) raapia eikä parisuhdetta enempää 
testata kun oli jo apujoukkoja kaverina telttaa 
kasaamassa. Oli jopa helpompaa mitä heinän 
teko. Niille sijoille jäi ja siinä saapi seistä, me 
emmä lähe mihinkään. Karvaanarin kakaran 
kakarakin näyttää viihtyvän.

Karavaanarin 21346 kakara 144359

Kaikenlaista vakuutuspalvelua
www.if.fi
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Kuturantatoimikunnan ajatuksia
Ajattelin toimikunnan puolesta kirjoittaa 
muutamia ajatuksia tehtävistä tälle vuodelle.

Huoltorakennuksen irronneet laatat on jo 
korjailtu ja lisäkorjauksia tehdään kokoajan, 
jotta siisteys säilyy.

Huoltorakennukselle tehdään kevään ku-
luessa ammattilaisen toimesta kuntotarkas-
tus jotta saadaan tarkempi tieto rakennuksen 
kunnosta, jonka jälkeen tehdään korjaus-
suunnitelma.

Huoltorakennuksen kivijalan vierusta ava-
taan ja salaojitus uusitaan sekä katolta tulevil-
le hulevesille sadevesijärjestelmä ohjaamaan 
vedet edemmäksi rakennuksesta.

Seuraavaksi olisi luontopolun kunnostus, 
jossa ainakin sillat ja pitkospuut uusitaan ja 
risukkoa polulta raivataan.

Kaikki työt pyritään tekemään talkoilla, 

joten tarvitsemme kaikkien kausipaikkalais-
ten osallistumista talkoisiin kukin kykyjensä 
mukaan jotta hankkeet toteutuisivat.

Konesuoja täytyisi suunnitella uudelleen 
kun hankittu halli ei siihen oikein soveltunut, 
golfratojen uusiminen myös ajankohtainen, 
ovat huonokuntoisia.

Paljon on muitakin kohteita, mutta näistä 
jos aloitettaisiin.

Omasta puolestani toivon että kausipaik-
kalaiset ajattelisivat oman työn arvoa, osto-
palvelua minimoiden kustannuksetkin pysy-
vät kohtuullisina.

Hyviä talkoopäiviä ja mukavaa yhdessä-
oloa kuturannassa.

46924
 

FIKSUKATSASTUS
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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.

Kauppakatu 7, YLIVIESKA, p. 410 410, f. 410 409

Oy Pohjanmaan

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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SF-C Keski-Pohjanmaa ry järjestää 
Karavaanareiden 16. valtakunnalliset

29.6.2017 Lestijärven Kuturannassa
Semifinaali pe 30.6. klo 19.00 • Finaali la 1.7. klo 19.00

Tapahtuma alkaa 29.6. illalla karaoketans-
seilla jossa vetäjänä toimii dj. Matti. Tässä 
yhteydessä voi antaa oman panoksensa 
vaikka ei kilpailuun varsinaisesti osallistui-
sikaan.

Perjantaina alkaa varsinainen tangokilpailu 
johon voi ilmoittautua klo 18.00 mennessä. 

Perjantain semifinaalista menee jatkoon 
viisi nais- ja viisi miesartistia. Perjantain 
pakolliset kappaleet ovat naisille Sä kuulut 
päivään jokaiseen ja miehille Onnen maa.

Tangokuningatar ja -kuningas ratkaistaan 
lauantain finaalissa alkaen klo 19.00. 

Lauantain pakolliset kappaleet ovat 
naisille Kultaiset korvarenkaat ja miehille 
Eron hetki on kaunis. Kilpailijoita säes-
tää Heikki Puronvarsi & Oikeat Soittajat, 
Juontajana Kirsi Ukkonen.

Vapaavalintaiset kappaleet naisille: 
Suudelmaa ja samppanjaa, Yön kuninga-
tar, Sinun kanssasi tähtisilmä, Tulen liek-
ki, Rannalla tuulee

Miehille: Tangotyttö, Sateen tango, 
Mustalaispriimas, Unikuva, Monika, 
Monika, Monika

Päivien aikana on myös muuta oheis-
ohjelmaa mm. aikaisempien vuosien 
kuninkaallisten konsertti, tanssin 
opetusta, toritapahtuma, tangoras-
tit, lapsille poniratsastusta jne.

Yhteystiedot: 
Vesa Witick, puh. 0400 160 
099 vesa.witick@kolumbus.fi

– Lestillä on lysti olla! –

Vuoden 2016 kuninkaalliset 
Pertti Ryynänen ja 
Anne Kallio-Oinas.
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Tangomarkkinoiden 2002 – 2016 
kuninkaalliset 

2002 Keijo Salokorpi
         Lea Tarkkinen

2003 Pekka Määttä
         Seija Ovaskainen

2004 Peter Sjöblom
         Tarja Kamila

2005 Tapio Saarinen
         Eila Niskala

2006 Raimo Raunio
         Mervi Niinijärvi

2007 Marko Hakosaari
         Riitta Harmia

2008 Jorma Tanninen
         Jaana Viitamaa

2009 Seppo Pirttiperä
         Eija Siermala

2010 Jorma Vainio
         Pirjo Hurme

2011 Pekka Hilden
         Seija Koivula

2012 Kari Koivunen
         Heli Matkaselkä

2013 Esa Pekkarinen
         Aila Pekkarinen

2014 Timo Mikkilä
         Kirsi Ukkonen

2015 Leo Nevalainen
         Leila Kattilakoski

2016 Pertti Ryynänen
         Anne Kallio-Oinas
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Perhetoimikunnan kuulumisia
Perhetoimikunta jatkaa lasten ja nuorten lii-
kuttamista ja aktivointia Kuturannan kesäs-
sä. Viime kesänä teimme monenlaisia jut-
tuja. Askartelut olivat suuressa suosiossa ja 
taitavien tekijöiden ja idearikkaiden ohjaaji-
en yhteistyöllä syntyi monenmoista, koruista 
kivimaalauksiin. Askarteluperinnettä on tar-
koitus jatkaa tulevanakin kesänä ja ohjaajat 
pursuavat uusia ideoita. 

Miska pressankatti sai lapset ja nuoret 
liikkeelle ja laulamaan. Katsotaan vierailee-
ko Kutusen kesässä Miska vai kenties mui-
ta esiintyjiä. Karaokeilloissa oli myös lasten 
mahdollisuus päästä laulamaan, hirveän 
moni ei lavalle uskaltanut mutta sitäkin taita-
vampia esityksiä kuultiin, kostuipa siinä joi-
denkin kuulijoiden silmänurkkakin, vai riihen 
ilmako pisti pyyhkäisemään.

Liikunnassa suuren suosion edellisinä ke-
sinä saaneen norsupallon syrjäytti yllättäen 
perinteinen polttopallo. Ei näkynyt kuin nau-

ravia naamoja palloa väistelemässä. Lisäksi 
pelasimme sählyä niin hiekalla kuin riihellä, 
unohtamatta sitä norsupalloa. Olipa riihellä 
tutkakin joka sai aika kovaa kyytiä, kävihän 
siellä aikuisetkin näyttämässä miten lujaa 
pallo lavasta lähtee. Olihan se nyt saatava lu-
jempaa liikkeelle kuin naapurivaunun kara-
vaanari, ikään ja kokoon katsomatta.

Tulevana kesänä on tarkoitus jatkaa van-
hojen pihapelien elvytystä unohtamatta uusia 
tuulia. Lapsia ja nuoria kuunnellen ja muista-
en että tärkeintä ei ole voitto vaan hauska yh-
dessäolo kaikenikäisten ja tasoisten kesken. 
Tämä kyllä Kutusen lapsilta ja nuorilta onnis-
tuu. Hyvällä tiimillä on myös mukava tehdä. 

Mirva Mustasaari perhetoimikunnan vetäjä

Perhetoimikunta Marja-Leena Untinen, Riitta 
Alahautala, Reija Jokitalo, Ritva Takala, Maarit 

ja Pirita Suominen

Tikkakoski Teuvo Tmi
Kokkola • puh. 0500 764 685
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YT- Petanque 2016

Joukkue Pelaajat

1 Härmän seutu Alpo Kettunen, Pekka Rantala, Tarja Rantala

2 Keskipohjanmaa Rauno Haapasalo, Martta Huhtala, Martti Manninen

3 Suupohja Simo Rinta-Uppa, Sirpa Törmä, Risto Törmä

4 Järviseutu Veikko Rintamäki, Jorma Ahvenlampi, Sirpa Leppäkangas

5 Pohjanmaa Eija Kujanpää, Erkki Kytönen, Jukka Kujanpää

6 Pietarsaari Ingbrit Fors, Karl-Erik Fors, Nils Fors

7 Seinäjoki Kaija Korpela, Esko Korpela, Pentti Salo

MERITUULI

AVOINNA:
MA-PE 7-21

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

AVOINNA:
MA–PE 7–21 • LA 7–21 • SU 10–21

KEVÄTTÄ 
KOHTI!

Huollot ja korjaukset 

KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN! 
Myös paketti- ja asuntoautoihin!

AUTOKORJAAMO NIKOR OY
KOUTOSENTIE 14, 69100 KANNUS, PUH. 010-327 0440

www.nikor.fi  •  Liike avoinna: ark. 8 - 17  •  www.autoasi.fi autoasi.fi
RAHOITUS
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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.
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Vuoden karavaanarit Risto ja Riitta Mäkelä (kuvassa)
Vuoden kuturantalaisiksi Tapio ja Tarja Kinnunen.

Hallitustyönsä päättäneet Timo Karhula (kuvassa)
ja Osmo Alahautala (kuvassa) ja Oiva Koskela.

Timo Nevalainen, moottorisahaveistäjä
p. 0400 762 915
timo.nevalainen@pp.inet.fi

Puheenjohtajan vaihdos Olavi Vapolasta 
Juha Tuukkaseen.
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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 3, 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!
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Kaikki AKU PERÄVAUNUT ja VENETRAILERIT 
TARJOUSHINTAAN

Pyydä tarjous
JAPA-

klapikoneesta!

Tuletutustumaanja pyydätarjous!

Kevätjäillä

Maaliskuu jo maata näyttää,
tintin laulu ilman täyttää

Akka istuu avannolla
selkä tuuleen,

mutru huuleen,
ahvenia käy narraamaan

Jo vain - kohta saalista saadaan.
Istuu tovin, istuu toisen

tuntee nykin aikamoisen.
Kiskoo, kiskoo

vapaa viskoo - no voi sen....

Akka istuu avannolla,
päivä paistaa, kahvi maistaa.

Aurinkokin pilkahtaa
ja akan selkää lämmittää.
Korkealla lokit kaartaa,

joutsenten laulu mielen saartaa.

Jo vain - siima vingahtaa,
vapa lingahtaa,

ja saalis avannosta singahtaa
No voi sen...

Jospa vielä sais toisen,
samanmoisen.

MS
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Pilkkikisa ja nyyttärit 10. – 12.3.2017
Viikonlopun vietimme pilkin ja nyyttäreiden 
merkeissä. Pilkkikisaan osallistui 34 henki-
löä.

Lauantain kisasää oli hyvä, auringon lois-
taessa kilpaa kisailijoiden kanssa.

Kisa alkoi klo 10.00, päättyen klo 14.00. 
Lasten sarjaan osallistui kahdeksan reipasta 
pilkkijää.

Pääsiäissaaressa nuotiopaikalla niin yleisö 
kuin osa kilpailijoitakin viihtyi mukavasti.

Iltapäivällä saunoimme ja iltaa vietettiin 
tuvalla nyyttipöydän antimista nauttien. Jäl-
leen pöydässä oli runsaasti erilaisia makuja 
tarjolla.

Ruokailun jälkeen oli palkintojen jako ja 
pienimuotoiset arpajaiset.

Pilkkikisan tulokset:
Lasten sarja
1. Eerik Jokitalo  1540
2. Anton Jokitalo 440
3. Otto Ruostetsaari 410

Naisten sarja
1. Elisa Jokela  1100
2. Hinni Uusitalo 460
3. Paula Vapola    250
 Sirkka Kippo    250

Miesten sarja
1. Risto Mäkelä  3730
2. Mikael Häggblom 1910
3. Juha Lempiälä 1770
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Tapahtumat 2017

28.4. – 1.5. Kevätkokous ja Vappu, 29.4. klo 12.00 kokous, kahvit ennen 
 kokousta, illalla karaokea Heikki & Paula
 30.4. EA – koulutus, kouluttajana Pirkko Häli klo 12.00 

6.5. Isäntäkoulutus klo 12.00

19. – 21.5. Alueen siivoustalkoot, lauantaina tarjotaan kahvi ja keitto, 
 20.5. sammuttimien tarkastusta,
 huoltokorjauksia vaunuille, yhteydenotot Pasi Isokoski 0440486491 

22. – 25.6. Juhannus, ohjelmaa kaikenikäisille
 23.6. Tarmo Malila & Täysikuu,  24.6.  karaoke
 Heikki &Paula Hinnat pe ja la 25,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,-

29.6. – 2.7. Tangomarkkinat 
 29.6. karaoke dj. Matti 
 30.6. ja 1.7. kilpailun ja tanssit säestys Heikki Puronvarsi ja
 Oikeat Soittajat, juontaja Kirsi Ukkonen 
 1.7. tangotori, ilmainen pöytäpaikka, yhdistys tarjoaa jauhelihakeiton
 omiin astioihin.
 Hinnat to 20,-, pe ja la 25,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,-

7.7. Karaoketanssit, Heikki &Paula

8.7. Riihitanssit, Noppa trio

15.7. Riihitanssit, Ari Salo

21. – 23.7. Lasten- ja nuorten treffit, ajotaito suorituksia 
 22.7. karaoketanssit, Heikki &Paula  
 Hinnat 20,- / vrk

29.7. Riihitanssit, Juha Niemi & Soittorasia

18. – 20.8. Valtakunnalliset hengelliset treffit 

25. – 27.8. Venetsialaiset, riihitanssit, Menox                                                                     
 Hinnat 20,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,-

6. – 8.10. Alueen siivoustalkoot, lauantaina tarjotaan kahvi ja keitto

18.11. Syyskokous klo 12.00, tarjotaan kahvit ennen kokousta

2.12. Pikkujoulu, pitopalvelu Rauhala Kannus
 Musiikki, Noppa                                 
 Bussikuljetus Kuturannasta

30.12. – 1.1. Vuodenvaihde Kuturannassa 
 Karaoke Heikki &Paula 
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Painosmäärä 2700 kpl
Ilmestyy huhtikuussa, 
 aineisto 15.3. mennessä
Toimitus: lehtitoimikunta
Lehden valmistus ja painotyö: 
 Kirjapaino Antti 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

Lauantai 16.9. 2017
 Lähtö aamulla Kokkolasta Pohjolan Matkan turistibussilla Kuturannan kautta.
 Bussimatka Lahteen, jossa puolen päivän aikaan CARAVAN 2017 messuilla.
15:30 Lähtö lahdesta kohti Helsinkiä.
18:30 SILJA EUROPA lähtee Helsingistä.

Sunnuntai 17.9.2017
08.30 Maihinnousu Tallinnassa. 
 Bussi mukana Tallinnassa ja mahdolliset käyntikohteet. Sadama-Market, Vii-

naranta.
 Klo 11.30 takaisin terminaaliin
12.30 SILJA EUROPA lähtee Tallinnasta, hytit käytössä myös paluumatkalla 
16.00 Laiva  Helsingissä.

Matkan hinta 120€ /hlö  B- hytissä ,  140€ /hlö A-hytissä. Hinta edell. min. 41 
henkeä matkalla. Yksin B- hytissä 160€. Yhteyshenkilöt Pasi Kopsala 040 748 5748 
tai Kalevi Jokela 040 588 0544. Ilm. 30.6.17 mennessä.

Suunnitellaan myös kesäteatteri matkaa esim. Lappajärvi, Kyyjärvi tai jokin lähi-
paikka. Selvitetään tarjontaa.

Cara-Fanit

Tallinnan matka 16.-17.9. 2017
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Hinnasto 1.5.2017 alkaen

Vuorokausihinta 
 Perushinta 30 €/vrk
 SF-C jäsenet 18 €/vrk
 SF-C telttailu 18 €/vrk
 Oman 034 yhdistyksen jäsenet 15 €/vrk
 ajalla 1.5.17 – 30.4.18

Vuokrattavana
 Solifer Artic 30 €/vrk

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

Yhtäjaksoisesti asuttu 6. vrk ilmainen

Hinnat sisältää saunan yleisillä vuoroilla 
ja sähkön max. 1000 W.

Vuosipaikka 1.5.17–30.4.18
 034 jäsenet 350 €
  + isäntävelvoite 4 vrk

Kesäkausi 1.5.–30.9.17
 034 jäsenet 350 €
 muut SF-C jäsenet 400 €
  + isäntävelvoite 2 vrk 

Talvikausi 1.10.17–30.4.18
 034 jäsenet 230 €
 muut SF-C jäsenet 270 €

Sähkö 
Kesäkausi 1.5.17 - 30.9.17 valosähkö 
maks. 1000 W sis. vrk. hinta.
 Lämmitys 8 €/vrk
 Ilmastointisähkö 5 €/vrk 
  tai mittarilla 1 € + 0,22 €/kWh
 Talvikaudensähkö 8 €/vrk
  tai mittarilla  0,22 €/kWh
 Kausipaikkalaiset 0,22 €/kWh

Maksut max. 3 kk:n välein

Venepaikka 25 € / kesä
 kausipaikkalaisille
 sis. säilytys määrätyllä alueella

Avainpantti 10 €
 kauden päättyessä palautus, saat
 pantin takaisin.

Kaasu 25 €/plo
 (hintamuutokset mahdollisia)

Tilaussauna 5 €/aik.hlö/50 min
 Sähkösauna / pihasauna.

Auton / vaunun pesu 5 €

Pyykkikone 3 € /koneellinen

Kuivausrumpu 2 € /koneellinen

Säilytys 2 €/vrk
 yhtäjaksoisesti max. 2 vko:a

Ohjeita
Pidä lemmikit kytkettyinä ja huolehdi nii-

den jätöksistä. Kausipaikat maksetaan ennen
kauden alkamista, pidä maksutosite muka-

nasi. Esittämällä sen saat kioskilta kausikor-
tin laitettavaksi yksikkösi ikkunaan ulospäin 
luettavaksi. Sähkömittarin lukema kioskille 
sähkökorttiin ja kauden alkaessa tehdään kau-
sisopimus yhdistyksen kanssa.

Talvikaudella vaunut sijoitetaan ilmoitetul-
le aurattavalle alueelle. Maksut talvella paikal-
la olevalle hallituksen jäsenelle.

Talvella matkatessasi Kuturantaan, soita 
040 7567705 saat ohjeistusta toiminnasta.

Talvella alueella on myös paikalla ole-
valla jäsenellämme yhdistyksen puhelin 040 
549 4606.

Ellei paikalla ole hallituksen jäseniä, vas-
taanoton seinustalla on laatikot joista löytyy 
majoituslappuja ja pankkisiirtoja, jätä aina 
valvontalehti majoituslapun kanssa laatik-
koon.

Yhdistyksen tilin:o
FI51 1066 3000 1011 81
laita nimesi, sf-c numero, maksun aihe ja 
summa
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SF–C Keski–Pohjanmaa ry • Toimihenkilöt 2017

HALLITUS

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

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

Varapuheenjohtaja
 Kalevi Jokela, Kokkola 040 588 0544
 jokela.kalevi@gmail.com

Jäsenet
* Jorma Alahäivälä, Ylivieska  044 042 2741
 jormah.alahaivala@gmail.com

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

* Pasi Kopsala, Kokkola  040 748 5748
 pasikopsala@suomi24.fi

 Lassi Kippo, Ruotsalo 0400 566 489
 kippo.lassi@gmail.com

 Jarmo Hagström, Lapua 040 822 0947
 jamo@luukku.com

 Martti Manninen, Kannus 050 302 2489
 mara.manninen@hotmail.com

* = erovuorossa 31.12.2017

TOIMIKUNNAT

Turvatoimikunta
Jarmo Hagström Arto Ruostetsaari
Sami Suominen Jarkko Jokitalo
Timo Hannula Antti Takala

Kuturanta- ja satamatoimikunta
Rauno Haapasalo Kalevi Jokela
Martti Manninen Lassi Kippo
Jarmo Hagström

Perhetoimikunta
Mirva Mustasaari M-L Untinen
Riitta Alahautala Reija Jokitalo
Ritva Takala Maarit Suominen
Pirita Suominen

Kioskitoimikunta
Hallitus

Talous- ja treffitoimikunta
Hallitus

Lehti-/tiedotustoimikunta
Juha Tuukkanen Lassi Kippo
Kalevi Jokela Kirsi Tammela
Mirva Mustasaari

Hengelliset treffit Matti Tiala

Jäsenkirjuri Kirsi Tammela

Rahastonhoitaja
Juha Autio





Aloita 
uusi  
elämysmatka...

ANTTI TOKOLA 
040 412 8748 
antti.tokola@caravanlandia.fi

JANNE LUOKKALA
040 561 7744 
janne.luokkala@caravanlandia.fi

BERNT SNELLMAN
050 352 1177 
bernt.snellman@caravanlandia.fi

HUOLTO
010 666 4226 
huolto@caravanlandia.fi

VARASTOSSA YLI 100 AJONEUVOA  
JA TUHANSIA TARVIKKEITA 

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

Höyläämönkatu 1, 67100 KOKKOLA, www.caravanlandia.fi


