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Hallitus
3

Tervehdys kaikille!
Korona on yri änyt nujertaa meidät, mu a me karavaanarit emme anna periksi.
Kevät on hyvällä alulla ja meillä hallituksen jäsenillä on jälleen kerran kiire saada tämä meidän
oma Cara-fanit leh painoon. Kiitokset kaikille niille yrityksille jotka ole e tukeneet
mainoksillanne tämänkin lehden tekoa.
Viime vuosi oli vaikeaa aikaa, vierai en kävijämäärät laskivat rajus . Meidän yhdistyksen
jäsenmäärä on vain hieman laskenut vuodesta 2019, mu a olemme edelleen neljänneksi suurin
yhdistys Suomessa, jäsenmäärä oli viime vuonna hieman yli kaksituha a kolmesataa jäsentä.
Joudumme ainakin kevään ja alkukesän kamppailemaan koronarajoituksien kanssa, niinpä
treﬃen pidon kanssa olemme jonkinlaisessa jojo-liikkeessä voimmeko pitää vai emmekö voi.
Mu a jos vain pienikin mahdollisuus annetaan, olemme valmiina hoitamaan treﬃt kuten
ennenkin.
Tämä vaa i jälleen kerran meidän kaikkien panostusta, kiitos jo etukäteen teille, jotka ole e
mukana toteu amassa niin talkoita kuin treﬀejäkin.
Kaikesta huolima a yhdistyksen talous on hyvä, siitä suuri kiitos edellisille hallituksille ja
puheenjohtajalle. Se helpo aa uuden hallituksen ja puheenjohtajan toimintaa huoma avas .
Vuonna 2020 hallitus teki viiden vuoden suunnitelman Kuturannan kehi ämisestä.
Lehdessä on Jokitalon Jarkon kirjoitus rakentavaa suunni elua ja tekemistä Kuturannassa, siitä
käy selville hallituksen päätökset lähiaikojen tekemisiin.
Ikävä kyllä aina tulee hai aa ja melua kun isot koneet mylläävät alueelle. Mu a ollaan
kärsivällisiä, ei se kovin monta päivää kestä.
Toivotankin teille kaikille karavaanareille, oikein hyvää ja lämmintä kesää sekä turvallisia
matkakilometrejä.
Tiedän e ä on sellaisiakin yhdistyksemme jäseniä, jotka eivät ole koskaan käyneet
Kuturannassa.
Tulkaa käymään pidämme teitä oikein vieraina.
Olavi 114741
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Turvatoimikunta, koko nimeltään ajotaito- ja
turvatoimikunta on toimikunta, jonka tehtävä
on syystäkin pysynyt samana vuodesta
toiseen eli huoleh a, e ä toiminta meillä
Kuturannassa on turvallista ja pyrkiä myöskin
ylläpitämään meidän kaikkien turvallisen
matkailun taitoja. Toimikunnan kokoonpano ei
nyt ole tällekään vuodelle tainnut juurikaan
uudistua, vaan samoilla ominaisuuksilla
varustetut pojat sitä vetää, joten näin ollen
pyydämme kyllä aina tarvi aessa
katsomamme määrän kavereita teistä
kausipaikkalaisista mukaan erinäisiin
hommiin.
Meidän tehtävämme on huoleh a, e ä
Kuturannassa nähdään ja tarpeelliset asiat
tulevat nähdyiksi, siis valot palavat ja merkit
loistavat, huolehdimme myös, e ä tulipalon
sammutuskalusto on ajanmukaises
tarkaste u ja sammutusvedet paikoillaan
silloin, kun ne voivat olla. Sitä
kolmiokeppiviritelmää tulemme käy ämään
tänäkin vuonna. Sillä on hyvä mi ailla
turvavälejä ja niitä teemme etukäteen näin
keväisin ja tarkistelemme niitä joskus treﬃen
aikanakin. Tänä kautena meillä on yleises kin,
siis ei pelkästään turvatoimikunnan toimesta
parannella rantasaunan takavasemmalla
olevien matkailuajoneuvopaikkoja
selkeämmiksi.
Turvatoimikunta on eri äin vahvas mukana
järjestelemässä ajotaito- ja turvatreﬀejä.
Viime vuoden treﬀeillehän kävi niin kuin kävi,
eli Korona ne söi. Toivo avas loppukesällä
tänä vuonna lanne on jo toinen ja pystymme
treﬃt järjestämään. Tänä vuonna kävi niin,
e ä ajotaitosuoritusten jo meille tutuksi tullut
asiantun ja Lauri oli eh nyt jo sen kesäkuun
alun viikonlopun, jona meillä on usein ollut,
eh nyt luvata muualle ja meille Kuturantaan

Lauri tulee näillä näkymin, mikäli tämä
maailmanlaajuinen epidemia, vai onko se jo
pandemia, rauhoi uu, heinäkuussa 16.18.7.2021. Silloin meillä on myöskin
mahdollises lasten ja nuorten treﬃt, mu a
yhteistyöllä ja -järjestelyillä nuo varmas
onnistuvat molemmat samana viikonloppuna.
Siellä on tu uun tapaan mahdollisuus
suori aa karavaanareiden ajotaitomerkkejä.
Tuossa merkkien suori amisessahan on se
hyvä puoli, e ä siinä ei ole tarkoitus kilpailla,
vaan opetella matkakulkineen käsi elyä, e ä
tuota ope elua jäisi vähemmän si en tuonne
muun liikenteen sekaan.
Muista ehan edelleenkin, kun toissa kesän
ajotaitomerkkien jako laisuudessa silloisen
puheenjohtajan antaman haasteen. -Mikäli
teillä sa uu olemaan saman tasoinen muis
kuin allekirjoi aneella, niin muistelenpa, e ä
oli sellainen meininki, e ä -”jokainen kellä on
ajotaitomerkki minkä tasoinen vaan, käy
kokeilemassa merkin suoritusta.” Aiemmalla
ajotaitomerkin tasolla ei ole siis mitään
merkitystä eli ei siis silläkään, e ä ei ole
aiempaa merkkiä lainkaan. Tuo haastehan on
nyt vain kasva anut voimansa jo sellaiseksi,
e ä merkkien kirjurille on varmaankin syytä
hommata kynät ja ajano okellot molempiin
käsiin. Nytkin olemme alustavas jo
keskustelleet, e ä saisimme lähialueen
matkailuajoneuvoliikkeestä matkailuauton
käy öömme matkailuautoajotaitomerkkien
suori amiseen, joten meillä on hyvä
mahdollisuus suori aa ajotaitomerkki
yhdistelmällä tai matkailuautolla tai
molemmilla.
Ajotaito- ja turvatoimikunnan puolesta
108103 Jarkko Jokitalo
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Poikkeusoloista huolima a olemme
pystyneet Kuturannassa vuoden mi aan
harrastamaan monenlaista ulkoilua ja
mukavaa puuhastelua.
Syksyllä siivoustalkoissa kaade in muutamia
puita alueelta. Puita etys tarvitaan saunan
lämmi ämiseen ja makkaranpaistoon
kodalla, mu a syntyipä sivutuo eena
Pöllölaaksoon puuliiterin seiniin hauskaa
#ITE-taide a.
Kuturannassa viihdytään talvellakin. Kun
järven jää jaksaa kantaa pilkkijän, toh i sinne
pikkuhiljaa myös muut karavaanarit lähteä
kävelemään, hiihtämään ja kelkkailemaan.
Tänä talvena lunta on ollut niin runsaas
myös metsässä, e ä Vehkalammen kau a
kiertävälle luontopolulle voi in ajaa kunnon
hiihtolatu.
Talvella Kuturanta on varsin kaunis ja
vaunussa on lämmin ja kodikas tunnelma,
kun ympärillä on luonnonrauha ja ylle
kaartuu täh taivas.
Karavaanarit 1355883-0 ja 1355883-1
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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.

MUUT LIITÄNNÄT OVAT KIELLETTYJÄ!
SFS-6000-7-721 ”Matkailuajoneuvojen sähköasennukset”
SFS-6000-7-708 ”Leirintäalueet”
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- Tervehdys, allekirjoi anut on "työssä tässä tärkeässä".
Mikäkö tässä viehä ää, jo a haluaa olla mukana vaiku amassa?
- No etys koko paikka: sen sijain , maisemat ja järvi. Toiminnassa mukana olevat ak iviset
jäsenet ja idearikkaat uudet kasvot. Vannoutuneet karavaanarit, jotka jo perustamisajoilta ovat
luoneet yhteishenkeä alueella. Vaiku amisen mahdollisuus harrastukseen, josta pitää. Vapaaajan vie oon mielekkäässä ympäristössä. Tässä vuosien varrella on tullut etynlainen ru ini,
alueelle tullessa livahtaa avaimet takintaskuun jo por lla. Talvella ensimmäinen alueelle tullut
on jo eh nyt lai aa vaunun virtoihin. Kesällä por lla tapaa jo ensimmäisen tutun karavaanarin.
Olen edelleen sitä mieltä, e ä pilke silmäkulmaan. Ei tämä ole niin vakavaa, eihän? Tuu mukaan,
Les llä on lys ä!

Paljon on tapahtunut uudistusta ja ylläpitoa, jo a ollaan tässä lanteessa. Jokainen voi sen
todeta ympärilleen katsomalla. Kiitokset kaikille kortensa kekoon kantaneille! Sen verran
tulevaisuudesta, e ä uudistukset eivät toki tähän lopu, mu a alueen käy ö pitäisi olla samaan
aikaan mahdollista, joka aina hiukan rajoi aa projekteja. Kyllä meidän kelpaa taas vastaano aa
vierailijoita sekä uusia ja vanhoja tu uja kun sesonki alkaa. Pidetään toisistamme huolta ja
viihdytään harrastuksen parissa rajoituksen huomioon o aen.
140632-1
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Turnauksen voi SFC KESKI-POHJANMAA joukkueessa pelasivat Carola Ahlgren, Erkki
Kopakkala ja Rauno Haapasalo. Toiseksi sijoi ui SFC Pietarsaari ja kolmanneksi SFC Suupohja.
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Vuoden karavaanareina palki in Helinä ja Tarmo Karhula.
Vuoden kuturantalaisina Ritva ja Allan Wiklund. Kuvassa Karhulat.
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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
Ÿ
Ÿ
Ÿ

alueen rakennukset ja tekniset lai eet on huolle u asianmukaises
alueella on ensiapuvälineistö
alueen opasteet ja ilmoitustaulu ovat aina ajan tasalla
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/
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Olemme usein saunan lauteilla tai terassilla tai muuten vain täällä tavatessamme keskustelleet,
e ä tänne pitäisi tehdä sitä ja tuonne tuota ja sinnehän voisi tehdä sitä.
Nyt olemme hallituksessa keskustelleet, e ä olisiko nyt oikea aika meidän tehdä sellainen
isompikin rakennusprojek täällä Kuturannassa.
Tälle keväälle olemme ajatelleet ja itseasiassa hommanneetkin jo uudet likakaivot
rantasaunan yhteyteen. Nythän on se lanne, e ä siellä rantasaunalla on betonirenkainen
kaivo, joka ei ole siis ivis ja sinne valuu myöskin järvive ä, jota si en olemme pumpanneet
ylhäällä huoltorakennuksen läheisyydessä imeytysken ään puhdistumaan. Tuohan on etys
aika turhaa ja sellaista ikiliikkujamaista, mu a kuitenkin kulu avaa hommaa. Tuohon turhaan
kulu avaan hommaan on siis nyt tulossa tänä keväänä uudistus, eli tuon betonikaivon lalle
tulee kaksi ivistä muovikaivoa. Toinen isompi kaivo tulee WC-vesille ja se kaivo si en
tyhjennytetään täyty yään ja toinen pienempi tulee si en saunan ja skipaikan pesuvesille. Nyt
vain meillä on rantasaunalla sellainen lanne, e ä kaikki likavedet tulevat kaivoon yhtä putkea
pitkin ja näin ollen olemme päätyneet siihen ratkaisuun, e ä tässä vaiheessa rantasaunan WC:t
poistuvat ainakin toistaiseksi wc-käytöstä ja niiden lalle tulee rantasaunan läheisyyteen
erillinen mahdollises siirre ävä kesäkäy öön soveltuva wc- ja skihuonerakennus. Näin
saamme likakaivojärjestelmän toimimaan oikein ja määräystenkin mukaises .
Siitähän olemme myöskin usein keskustelleet ja kuulleet puhu avan, e ä meillä voisi
täällä olla isompi nykyaikaisempi la, jossa voisimme kokoontua kokouksiin, vie ämään aikaa ja
vaikka tanssahtelemaan iltaisin suoralla la alla vaikka ympäri vuoden. Tätä ajatellen olemme
päätyneet hallituksessa, e ä jospa kuitenkin tekisimme nuo ja vähän toimisto- ja varasto laa
tähän huoltorakennuksen yhteyteen. Tuostahan on allekirjoi anut alustavia luonnoksia tehnyt
ja niihinhän ole e voineet tässä talvenaikana jo voineet tutustua tuolla tuvalla sekä tästä jo
syyskokouksessa 2020 vähän keskustelimmekin. Nyt olemme pää äneet, e ä alamme
selvi elemään tuolle hankkeelle rahoitusvaihtoehtoja ja alamme myöskin pikkuhiljaa jo
muovaamaan noita luonnoksia lopulliseen kuntoon. Joten nyt teillä jäsenistöllä on mahdollisuus
vielä omia mielipiteitänne asiasta tuoda julki. Tämä on kuitenkin meidän yhdistyksen iso projek
pitkästä aikaa ja näin ollen se on oltava myöskin meidän yhteinen projek . Toteutus
varmaankaan ei tule kokonaisuudessaan toteute avaksi talkootyönä, vaan noin isossa
projek ssa meillä on varmaankin syytä käy ää rakennusalan amma laisia siihen
valmiusasteeseen as , minkä katsomme meille sopivaksi.
Hallituksen puolesta
108103 Jarkko Jokitalo
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Saunominen on osa suomalaista kansanperinne ä ja Kuturannasta löytyy eri sauna vaihtoehtoja. Meillä on puu-, sähkö- ja rantasauna ja nyt viime kesästä ollaan saatu nau a myös
tel asaunasta viikonloppuisin.
Tel asaunan raamit on tehty alumiiniputkista, jotka on hitsannut Allan Wiklund ja An Aalto.
Kehikko on peite y pressulla ja sen löylyt tulee kunnon isosta puukiukaasta. Tel asauna ote in
käy öön juhannuksena ja sisäänkäynnin kruunasi juhannuskoivut.
Löylyt ovat ihanat raikkaat, pehmeät ja hapekkaat. Sen takia pystyy saunomaan pidempään eikä
tule uupunu a ja väsyny ä oloa.
Tel asauna on ainoa sauna missä saa pitää uimapukua päällä. Sen sijain on ihan rannalla mistä
pääse suoraan järveen uimaan. Mikä on sen ihanampaa, kun voi juosta saunasta suoraan
uimaan ja si en takaisin löylyyn. Kun on saunonut tarpeeksi niin voi siirtyä rantasaunaan missä
on pesu lat. Ulkosuihku löytyy myös tel asaunan edestä missä voi o aa virkistävän suihkun.
Viime kesänä tuli monet kehut vierailijoilta tel asaunasta. Sekä kausipaikkalaiset e ä vierailijat
kehuivat, e ä onpa ihana tel asauna. Oli kiva kuunnella lasten iloista naurua, kun he juoksivat
edestakaisin saunasta uimaan, se toi hyvän mielen.
Nyt pitkän talven jälkeen odotamme jälleen kesän suvi iltoja ja saunomisen jälkeen rentou avaa
olo laa.
Kausipaikkalainen Carola A
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HINNASTO 2021
Sähkö

VRK hinnat
Perushinta
SF C jäsen
SF C telttailu
034 jäsenet

35,- / vrk
23,- / vrk
18,- / vrk
20,- / vrk

Hinnat sis. 2 aik.+3 lasta, lisähenkilöt
2,50/hlö
Joillakin treﬀeillä korotetut hinnat,
ilmoitetaan WWW.kuturanta .ﬁ / treﬃt

Venepaikka
kausipaikkalaisille

25,- / kesä

Avainpantti kausipaikkalaisille 10,palautus kauden päättyessä

Vuosipaikka 034 jäsenet
1.10.21 – 30.9.22
isäntävelvoite 4 vrk/kesä

Vrk-hinta sis. sähkön max 1000 W
Lämmitys
5,- / vrk
Ilmastointi
5,- / vrk
mittarilla 1,- + 0,22 / kWh
Kausipaikkalaiset 0,22 kWh
maksut 3 kk:n välein

400,-

Kaasu
25,- / plo
(hintamuutokset mahdollisia)

Kesäkausipaikka 1.5. – 30.9.21

Tilaussaunat

034 jäsenet
muut SF C jäsenet
isäntävelvoite 2 vrk

Sähkö- / pihasauna
Rantasauna
Saunavuorot 50 min.

370,420,-

Talvikausipaikka 1.10.21 – 30.4.22
034 jäsenet
muut SF C jäsenet

270,300,-

Kuukausipaikka
(mittarisähkö)

150,-

Auto / vaunu pesu
Pyykkikone
Kuivausrumpu
Vaunun säilytys
yhtäjaksoisesti max. 2 vkoa

5,- / aik.hlö
15,- / aik.hlö
5,- / yks.
5,- / kerta
5,- / kerta
3,- / vrk

Ohjeita
Lemmikit ovat tervetulleita, mutta pidä ne kytkettyinä ja hoida niiden jätökset, ei viedä
lemmikkejä yleisiin sisätiloihin.
Kausipaikkalaiset, maksut ennen kauden alkua. Esitä maksutodiste kioskilla tai
hallituksen jäsenelle saat kausikortin yksikkösi ikkunaan. Laita se niin että on ulkoapäin
luettavissa. Sähkömittarin lukema kioskille sähkökorttiin. 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 lukittuun laatikkoon.
Yhdistyksen tilin:o FI51 1066 3000 1011 81 pankkisiirtoon, nimi, sf c n:o, maksun aihe,
summa.
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24. - 27.6.

JUHANNUS
hinnat pe ja la 30,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,-

1. - 4.7.

TANGOMARKKINAT
hinnat to 25,- / vrk, pe ja la 30,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,-

10.7.
17.7.
16-18.7.

4.12.

KARAOKE tanssit
KARAOKE tanssit
LASTEN- JA NUORTEN treﬃt, hinnat 25,- / vrk
AJOTAITO- JA TURVALLISUUS, ajotaitomerkit
KARAOKE tanssit
HENGELLISET treﬃt
VENETSIALAISET
hinnat 25,- / vrk, kausipaikkalaiset 10,ALUEEN SIIVOUSTALKOOT, tarjotaan kahvi ja
keitto, vapaa 034 vkl
SYYSKOKOUS KLO 12.00, tarjotaan kahvit klo 11.30
*jäsenkortti mukaan
PIKKUJOULU Kuturannassa

23.4.2022

KEVÄT-/VUOSIKOKOUS KLO 12.00

31.7.
21. - 23.8.
27. - 29.8.
15. - 17.10.
6.11.

* Tarkemmat tiedot paikan päällä myös fb-sivuilla ja osoitteessa www.kuturanta.ﬁ
**Tapahtumien toteutus vaatii paljon järjestelyä etukäteen, näin ollen esim.
Valtakunnalliset Karavaanareiden Tangomarkkinat ovat pienimuotoiset, mikäli
tapahtuman järjestäminen sallitaan.
*** Hinnat ovat Caravan jäsenhintoja

Kuturanta
Lestillä on lystiä!
Kohtauspaikka
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Tervetuloa!
puh.040 756 7705
www.kuturanta.ﬁ

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

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