CAROS
CAROS 1/2011

SF-Caravan Oulun Seutu ry jäsenlehti

1

1-2011

2

CAROS 1/2011

KESÄKAUDEN AVAJAISET
10. - 12.6.2011 Rantasarassa
* Mukavaa yhteiseloa ja -oloa
* YT-Karaoke osakilpailu
* Ohjelmaa
* Huutokauppa
* Lauantailounas
* Tanssia
* Pub
* Esittelyjä
* Sammuttimien tarkistus

Trefﬁmaksu 40 e

Kuva: Airi Vesa
Viime kesän Kesäkauden Avajaisten aikaan Rantasarasta otettiin ilmakuvia, joista näkyy hieno sijaintimme meren äärellä.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Suoraan kävelyltä - merelle auratulta
jäätieltä - koneelle kirjoittamaan. On tuo
liikunta kaikkinensa mukavaa puuhaa tähtikirkas taivas ja kohtalainen viima
antavat pontta liikunnalle.
Harrastamisella on suuri merkitys
mielenvireyteen, oli sitten kohteena
laji kuin laji, niin sitä pysyy hyvin vireessä harrastusten parissa.
Tällä saralla vaihtoehtoja on pilvin
pimein, aina ei vain ymmärretä juuri
sitä kanssaihmisen harrastetta. Mutta
mielestäni tämä meidän harrastuksemme on liikunnan lisäksi hyvinkin
mukavaa. Pienissä tiloissa asuminen,
ulkona joko kylmä tai vuoroin kuuma,
vaan voisiko paremmin aikaansa viettää kera muiden samaa harrastavien
lajikumppanien.
Nyt taitaa olla talven selkä jo taittunut… odotellaan kuitenkin pakollista
takatalvea, jonka jälkeen päästään
nauttimaan aurinkoisesta keväästä
niin rinteillä kuin notkelmissakin.
Rantasarassa kuluva vuosi tulee pai-

nottumaan mm. sähkötolppien tarkastamiseen ja uusimiseen. Tarkastukset
onkin jo aloitettu vuoden vaihteessa
ja jatketaan pikkuhiljaa koko alueen
kattaen.
Isäntätoiminta uusin haastein ja
aluetta yhdessä hoitaen saa tulevan
kesän sujumaan kuin siivillä. Kausipaikkalaisten isäntähommat rajoittuvat kuitenkin vain 3 vrk/vaunukunta,
joten ehdimme hyvinkin nauttimaan
kesän aurinkoisista päivistä.
Lisäksi on nimitetty toimikunta suunnittelemaan tallirakennusta traktoreille ja tietenkin vähän varastotilaakin
siinä samalla.
Eri yhdistysten tapahtumia ja treffejä on kevään ja kesän aikana valittavana mittava määrä.
Oulun yhdistyksen päätapahtuma
on Kesäkauden Avajaiset karaoken,
tanssien, huutokaupan ja muun ohjelman merkeissä. Huutokauppaan
otetaan lahjoituksia vastaan Rantasarassa. Jos ja kun lahjoitettavaa löytyy

kevätsiivouksen yhteydessä, voi huutokaupattavaa
tuoda jo valmiiksi varastoon odottamaan Avajaistapahtumaa.
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat on tarkoitettu kaikille karavaanareille, ei vain kausipaikkalaisille.Tulkaa
siis kaikki mukaan tapahtumiin viikonloppuja viettämään, toki viikollakin saa
tulla… Yleensä kaikilla treffeillä illalla
joko tanssitaan tai lauletaan karaokea
- tai sitten harrastetaan molempia lajeja yht´aikaa.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on sunnuntaina 17.4.2011
ja kutsu löytyy tästä lehdestä. Kokouksessa käsitellään vuoden 2010 tilit ja
toimintakertomus. Tervetuloa!
Pirjo
063847-1

Valoisa tulevaisuus – liittohallitus jäsenistön asialla
Syksyllä 2010 valittiin liittohallitukseen kolme uutta ja ”nuorta” jäsentä. Allekirjoittanut lukeutuu näihin nuorisojäseniin ollen
ensimmäistä kertaa liittohallituksessa. Ainoana meistä uusista hallituksen jäsenistä vain Jokisen Hanna täyttää kirkkaasti
molemmat määritteet. Lisäksi Hanna tuo
hallitukseen kaivattua naisenergiaa, mikä
minusta on erinomainen asia.
Itse olen aloittanut varsinaisen karavaanariharrastuksen 2000-luvulla. Sitä ennen olen matkaillut Keski-Euroopassa
perheeni kanssa, mutta yöt tuli vietettyä
silloin teltassa lähempänä maanpintaa.
Nyt 48-vuotiaana, kun nuoriso on noussut omille siivilleen asumme puolisoni
kanssa kahden Rovaniemellä. Olemme
molemmat mukana karavaanariharrastuksen parissa Länsi-Pohjan yhdistyksessä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimin
jo toista kautta ja tästä puheenjohtajan
näkökulmasta on ollut mahdollisuus tutustua karavaanariharrastukseen ja yhdistystoimintaan aivan aitiopaikalta.
Liittohallituksen tehtävänä on liiton
toiminnan kehittäminen ja eteenpäin
vieminen entistä paremmin jäsenistön
etua palvelevaksi liitoksi. Yksittäisenä
liittohallituksen jäsenenä minulla ei ole

suuria luuloja siitä, että saisin muutettua
radikaalisti liiton toimintaa. Siihen ei liene
tarvettakaan, koska mielestäni liiton toiminta on ja on ollut suunnaltaan oikeaa.
Se, mihin voin vaikuttaa on jäsenistön
äänen esille tuominen hallituksessa. Jos
ja kun samansuuntaisia mielipiteitä tulee esille muiltakin hallituksen jäseniltä,
on hallituksen otettava ne tarkempaan
harkintaan ja tehtävä niistä oikeita johtopäätöksiä. Liittohallitus kuuntelee herkällä korvalla kenttää ja tästä on hyvänä
esimerkkinä helmikuussa pidetty tulevaisuusseminaari, mihin osallistui suuri
määrä jäsenistöä antaen arvokasta tietoa
hallitukselle tulevien päämäärien asettamiseksi.
Olen useasti peräänkuuluttanut talkootyön merkitystä yhdistystoiminnassa
ja sen työn vaalimista sekä kannustanut
niin uusia kuin vanhojakin jäseniä mukaan tähän jokaisen yhdistyksen elintärkeään toimintaan. Uskallan väittää, että
ilman talkoolaisten arvokasta työpanosta
olisi monen yhdistyksen leirintäalueen
toiminta jokseenkin mahdotonta, tai
sitten vuorokausi- ja kausipaikkahinnat
olisivat huomattavasti korkeammat.
Vaalikaamme siis talkootyötä ja muis-

takaamme kiittää jokaista talkootyötä
tekevää. Ei arvostella, vaan ollaan kiitollisia siitä, että on olemassa henkilöitä, jotka
tekevät työtä pyyteettömästi ja tehdään
oma osuutemme asian eteen. Mitä useampi kantaja, sitä pienempi on yhden
taakka!
Mielestäni Juhani Töytäri (2002) on kiteyttänyt asian hyvin toteamalla: ”Maksa
samalla mitalla takaisin heille, jotka ovat
sinua auttaneet”.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä. Kesää odotellessa...
Terveisin
Esa Pussinen
SFC 107646
gsm: 045 -22 85 70
esa.pussinen@gmail.com
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TURVATOIMIKUNTA TIEDOTTAA
SÄHKÖTURVALLISUUS
Vanhojen sähkötolppien tarkistukset ja rasioiden uusimiset
on aloitettu kuluvan vuoden alussa yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaisesti. Osa vanhoista rasioista on uusittu ja niitä tullaan uusimaan vaiheittain kunnes kaikkien
matkailuajoneuvopaikkojen sähköistykset ovat nykyisen
standardin SFS-6000 mukaisia.
Matkailuajoneuvon saa liittää sähköverkkoon vain hyväksytyllä EN-liitäntäkaapelilla.
Kaapelin tulee olla seuraavien vaatimusten mukainen:
• suositeltava pituus 25 m
- Liitäntäkaapeli saa siis olla pidempi tai lyhyempi
kuin 25 m kunhan siinä ei ole jatkoja (mahdollista
adapteria lukuun ottamatta).
• poikkipinta vähintään 2,5 mm2
• mitoitusvirta vähintään 16 A
• 3-napainen suojajohtimellinen
• taipuisaa säänkestävää kumikaapelia
tyypiltään H07RN-F tai vastaavaa
• liitäntäkaapelissa tulee käyttää teollisuusstandardin SFS-EN 60 309-2 pistotulppaa ja kojepistoketta.
SUKOPISTOTULPALLA VARUSTETTUA
LIITÄNTÄKAAPELIA EI SAA LIITTÄÄ
ADAPTERILLA TÄMÄN STANDARDIN
MUKAISEEN PISTORASIAAN, MUTTA
TÄMÄN STANDARDIN MUKAISEN
LIITÄNTÄKAAPELIN SAA LIITTÄÄ
ADAPTERILLA SUKOPISTORASIAAN.

Matkailuajoneuvon voi siis liittää sähköverkkoon kolmella eri tavalla:
• Suoraan EN-tyyppisellä liitäntäkaapelilla
• Sukopistorasiaan EN-tyyppisellä liitäntäkaapelilla
adapteria käyttäen
• Sukopistorasiaan vanhan tyyppisellä vähintään 2,5
mm2 sukotulppaisella kaapelilla.
Isännillä on oikeus valvoa matkailuajoneuvojen sähköliitäntöjen oikeanlaista käyttöä ja tarvittaessa kytkeä
matkailuajoneuvo irti alueen sähköverkosta.
Ari R.
SFC-065470

Sähkökoteloon liittyminen on sallittua
ainoastaan suoraan EN-tyyppisellä
liitäntäkaapelilla.
MUUT LIITÄNNÄT OVAT KIELLETTYJÄ!
SFS-6000-7-721 ”Matkailuajoneuvojen sähköasennukset”
SFS-6000-7-708 ”Leirintäalueet”

POHJOIS-SUOMEN YT-ALUEEN KEILAKILPAILUT
KEMISSÄ 15.3 - 21.5.2011
Kilpailu käydään suoraan loppukilpailuna 6-sarjaa, erikseen naisille ja miehille
menneillään olevan erikoiskilpailun tasoituksin.
Kilpailumaksu (menneillään oleva erikoiskilpailumaksu)
Osallistumisoikeus: Kilpailuun voivat osallistua kaikki SF-Caravan jäsenet
(SFC-jäsenkortti esitettävä ennen kilpailua)
Kilpailuvuorojen varaukset Kemin keilahallilta p. 045-279 3119.
Jos on jotain kysyttävää, soittele Rainer Mälliselle p. 040-693 924.
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TOIMIHENKILÖT 2011
Hallitus
Kuisma Pirjo pj.
Hellman Lasse vpj.
Ronkainen Tuula siht.
Niinistö Kalevi
Vesa Airi
Karppinen Terttu tal.hoit.
Kemola Pekka
Kärkkäinen Petri
Raunio Ari

0400 523 154
050 562 2156
041 703 5360
0500 833 375
0400 240 639
0400 185 510
0400 581 143
0500 610 010
040 559 9087

pirkui@gmail.com
lasse.hellman@pp.inet.ﬁ
tuularonkainen@gmail.com
k.niinisto@luukku.com
airivesa@gmail.com
karppisterttu@gmail.com
pekka.kemola@saunalahti.ﬁ
pietro.karkkainen@gmail.com
ari.raunio@mail.suomi.net

050 404 4920

jasenkirjuri@sfc-oulu.com

Pirjo Kuisma
puheenjohtaja, PR

Lasse Hellman
varapuheenjohtaja,
Rantasarka/YTyhdyshenkilö, PR

Tuula Ronkainen
sihteeri, toimistovastaava, kirjanpito, PR,
Rantasarka yhdyshenkilö

Terttu Karppinen
taloudenhoitaja,
toimistovastaava,
kirjanpito

Pekka Kemola
hankinnat, projektit

Petri Kärkkäinen
atk- ja AV-laitteet,
nettiyhteydet, lasten
pelit

Kalevi Niinistö
rakennukset ja
koneet

Ari Raunio
turvapäällikkö

Riitta Vastola
jäsenkirjuri

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut

Jäsenkirjuri
Vastola Riitta

Koti- ja ulkomaan matkailuasiamies
Kuisma Kari

0400 523 157

kari.kuisma@pp3.inet.ﬁ

Rantasarka-/leiritoimikunta
Kemola Tarja
Kettunen Anneli
Kuisma Kari
Niva Kati
Niva Keijo
Paakkola Irene
Paakkola Jari
Ronkainen Jouko
Ronkainen Tuula
Sarkkinen Tapio
Utriainen Aino
Utriainen Juhani

040 753 5909
050 343 8699
0400 523 157
040 701 1626
040 504 9777
040 580 8134
040 341 3376
0400 585 801
041 703 5360
044 507 2004
040 764 6480
040 726 4503

Leiritoimikunnan vetäjä

Rantasarkatoimikunnan vetäjä

Turvatoimikunta
Raunio Ari
Ronkainen Jouko

040 559 9087
0400 585 801

Naistoimikunta
Ronkainen Tuula

041 703 5360

Naistoimikunnan vetäjä

0400 523 154
050 562 2156
041 703 5360
0400 240 639

pirjo.kuisma@pp.inet.ﬁ
lasse.hellman@pp.inet.ﬁ
tuularonkainen@gmail.com
airivesa@gmail.com

Tiedotustoimikunta
Kuisma Pirjo pj.
Hellman Lasse vpj.
Ronkainen Tuula
Airi Vesa

YT-yhdyshenkilö
Hellman Lasse

Tarja Kemola
Leiritoimikunta veto

050 562 2156

Kari Kuisma
matkailuasiamies

lasse.hellman@pp.inet.ﬁ

Jouko Ronkainen
Rantasarkatmk. veto,
Rantasarka yhdyshlö

Aino Utriainen
Rantasarka yhdyshenkilö
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TREFFEILLÄ TAPAHTUU
1.-3.10.2010 Laululauantai
Piippolan vaari ja kaverinsa Reijo
laulattivat meitä pub-alueella. Vaikka sää oli syksyinen, teltassa tarkeni
hyvin sisäisten ja ulkoisten lämmittimien ansiosta ja pistettiinhän sitä
jalallakin koreasti.
5.-7.11.2010 Walohulinat
Aamulla kuntoiltiin, katseltiin Dartsin loppukilpailua ja haettiin valorakennelmiin tarvikkeita lähimetsistä.
Elävän tulen rakennelmien parissa
meni aikaa – hyvä että saunomaan
ehdittiin. Arvostelukierroksen jälkeen laulettiin karaokea ja tietenkin
pyörähdeltiin lattialla. Elävän tulen
-kilpailun voitti Raija Peteri.

3.-6.12.2010 Pikkujoulut
Lasten pikkujoulua vietettiin pirtillä perjantaina piparien koristelun ja
leikkien merkeissä. Piipahtipa siellä
itse Joulupukkikin muorinsa kanssa
jakaen lapsille joulupussit. Lauantain myyjäisissä aamulla oli tarjolla käsitöitä, leivonnaisia jne. Illalla
menimme Kellon Ns:lle viettämään
aikuisten pikkujoulua. Avauspuheen
piti puheenjohtajamme Pirjo Kuisma. Aino ja Lasse jakoivat ansiomerkit yhdistyksen hyväksi tehdystä
toiminnasta ja pokaalit dartsista ja
ilmapistoolin ammunnasta. Dartsin
voitti Hannu Vastola, toiseksi tuli Jari
Paakkola ja kolmanneksi Jussi Utriainen. Ilmapistoolin ensimmäinen oli
Tuula Ronkainen, toinen Tarja Kemola ja kolmas Jari Paakkola.

Maittavan jouluaterian jälkeen
saimme seurata yllätyksellistä ja
hauskaa itse tehtyä ohjelmaa, joka
kirvoitti yleisön nauruhermot hörsyvään nauruun. Illan lopuksi tanssimme Seppo Moilasen tahdissa.
31.12.2010-2.1.2011 Vanhasta
uuteen vuoteen
Aatto aloitettiin saunomalla ja
lasten raketit ammuttiin jo alkuillasta uimarannalla. Pirtillä lauleltiin
karaokea ja jammailtiin. Puolen yön
paikkeilla Pirjo piti uudenvuoden
puheen, jonka jälkeen menimme
rannalle paukuttelemaan raketteja.
Laulu ja tanssi jatkui pirtillä myöhään yöhön. Sunnuntaina oli vapaata puuhastelua ja saunojen jälkeen
heitettiin dartsia.
Kuvat: Airi Vesa

Pikkujoulumyyjäisissä pirtillä oli monenlaisia käsitötä ja leivonnaisia tarjolla.

Lasten pikkujoulussa pirtillä laulun ja leikin lomassa vieraili itse
Joulupukki ja hänen muorinsa.

Kuva: Jorma Sulosuo
Pikkujouluissa Kellon Nuorisoseuralla muistettiin toimintaan osallistujia ansiolaatoin ja viirein.

Sheikki Ali Hassanin ja hänen haareminsa tulivat kaukaa idästä ja
esittivät vauhdikasta ohjelmaa.
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Remonttia ja kohennusta Rantasarassa

Rantasaran Tuvan saunan uudet lauteet tehtiin haapapuusta ja seinät tervalepästä.

Yli kymmenen vuotta käytössä olleeseen Tuvan saunaan tehtiin loppusyksyllä täysremontti.
Vanhat pinnoitteet purettiin pois
ja samalla tarkistettiin rungon ja eristeiden kunto.
Uudet seinät ja katto tehtiin tervaleppäpaneelista. Seiniin lauteiden
alapuolelle laitettiin laatat, jotta
saunan peseminen helpottuisi. Nyt
katossa kimaltelevat uudet led-valot
kuin tähdet konsanaan ja löylyhuoneeseen astutaan sisään uudesta
lasiovesta.
Kyllä nyt kelpaa nauttia hyvistä löylyistä Rantasaran saunan lauteilla!
Vanha Pirttirakennuskin sai uutta
ilmettä, kun ulko-ovi ja molempien
wc:n ovet uusittiin. Nyt sisällä paremmin pysyvä lämpö harmittaa ainakin
harakoita.
Musiikin ystäville tiedoksi vielä,
että Pirtillä karaokelaitteita on uusittu ja levyvalikoimaakin on kasvatettu
monipuolisemmaksi. Ei kun mukaan
laulamaan!
Jussi

Lauteiden alle tullut kaakelointi on Tapio Sarkkisen käsialaa.
Kuvat: Jussi Anttonen

Niinistön Kalevi Pirtin vanhojen ovien vaihdossa.

Pirtin uudet ovet pitävät lämmön hyvin sisällä.
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Isännöintiä vaiko isännättömyyttä?
Tuntuu olevan säännöllisin välein
toistuva vakioaihe tämä Rantasaran
isännöinnistä pakinoitseminen.Mutta
onhan kuitenkin kysymys isosta uudistus askeleesta meidän oman leirintäalueen historiassa. Sitä paitsi painaa
jo tiukasti kesä päälle, jolloin on ryhdyttävä sanoista tekoihin.
Olen saanut viime aikoina olla eri
tilaisuuksissa mukana, joissa on ollut eri yhdistysten edustajia ympäri
Suomea. Viimeksi tulevaisuus-seminaarissa Laajavuoressa. Näissä tilaisuuksissa olen osallistunut lukuisiin
keskusteluihin, joissa on ollut aiheena alueen isäntäjärjestelyt. Heitän
tuollaisen arvion, että kolme neljännestä on jo aloittanut ja loput vähintäänkin valmistelemassa siirtymistä
“velvoiteisännöintiin”.
Niin, ja alun perin esitys meidänkin isännöinnin uudistustarpeisiin
tuli oman kenttäväen joukosta, johon hallitus sitten tarttui ja tässä
mennään.
Ja sitten vanhan toistoa. Kesäkausipaikka vuonna 2011 maksaa 220
euroa ja siihen sisältyy kolmen vuorokauden isäntävelvollisuus.
Mahdollisuuksien mukaan ja ainakin kesän ruuhkaviikoille järjestetään
kaksi isäntää kerrallaan, joten turhia
paineita ei pääse kasautumaan. Alu-

KARAVAANARIT

Kuva: Airi Vesa
Rantasaran toimistosta voit tiedustella ensi kesän isäntävuoroja.

een tilojen siivouksen hoitaa palkattu henkilöstö.
Järjestelyt ovat jo hyvässä vauhdissa ja kaikille jo kesäpaikan varanneille on lähetetty kirje, jossa on ohjeita
koulutuksesta. Jos olet kiinnostunut
kesäkausipaikasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta, niin ole yhteydessä
pj. Pirjo Kuismaan tai sihteeri Tuula
Ronkaiseen, joilla on päivitetty tieto
käytössään. Pääasia että olet yhteydessä. Yhteystiedot löytyvät tästä lehdestä.
Ja kysyähän saa, aina tavatessa
ja miten vaan. Saattaa tuntua tässä

vaiheessa koko juttu perinteiseltä
“hässäköinniltä”, mutta kysymys on
yksinkertaisesta hallinnassa olevasta asiasta, joka on onnistunut kaikissa yhdistyksissä, jotka ovat siihen
ryhtyneet. Miksi ei sitten meillä?
Isännöidään yhdessä
Lasse Hellman

TILASTOTIETOA
Vuonna 2010 Rantasarassa kertyi
yöpymisiä 7567 vaunuvuorokautta
ja 15427 henkilövuorokautta.

9

CAROS 1/2011

ISÄNTÄKOULUTUSTA
Oheinen kirje on mennyt viime kesän
kausipaikkalaisille sekä jonotuslistalla oleville jäsenille. Mikäli isäntäkoulutus kiinnostaa muuta jäsenistöä on
osallistuminen mahdollista.
”Kesän isäntävuorot tulevat hoidetuksi kausipaikkalaisten voimin, mutta
myös talvisaikaan tarvitaan isäntävuorojen tekijöitä.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous teki päätöksen 3 vrk:n isäntävelvoitteen sisällyttämisestä kesän
kausipaikkoihin. Velvoitetta on hoitamassa aina kaksi vaunukuntaa
yhdessä. Velvoite hoidetaan ajalla
1.6. – 30.9.2011. Hinta tämän vuoden
osalta pysyy samana 220,00 euroa.
Kausipaikkoja on 80 kpl.
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti jo paikan omaaville, mutta on
hyvä myös jonossa olevien kouluttautua valmiiksi, mikäli paikka sitten
tarjoutuukin. Isäntävelvoite on voimassa 2011 kesästä eteenpäin.

Toimistolla on jo nyt lista, josta voivat paikan omaavat varata tehtävät 3
vuorokautta valmiiksi.
Koulutus on kaksiosainen: pelisäännöt ja vastaanottojärjestelmä.
Jotta kaikki isännät toimisivat yhteisillä pelisäännöillä, järjestämme
yhteistä koulutusta kevään mittaan.
Koulutukseen varataan useampia
päiviä, jotta kaikki ehtivät saamaan
opastuksen ja katsotaan, josko lukumäärä jakautuisi sopivasti. Pirtin tila
on kuitenkin rajallinen. Toivottavaa
on, että vaunukunnista molemmat
ovat paikalla, kuten myös jo isäntä
toimineet vaunukunnat. Aina voi
löytyä uusia vinkkejä.
Pullakahvit toki tarjotaan koulutuksen aikana. Ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti, mielellään viikkoa
ennen kurssipäivää.
Toimiston vastaanottojärjestelmästä saa koulutusta sopimalla asian
Tuulan ja/tai Tertun kanssa. Toimistolla ei voi järjestää kovin monelle

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Oulun seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 17. huhtikuuta 2011
Haukiputaalla Virpiniemen Rantasarassa,
osoite Mustakarintie 46, 90810 KIVINIEMI.
Kokous alkaa klo 12.00.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkistus alkaen klo 11.30.
Käsitellään sääntöjen 4 §:n määräämät asiat
sekä valitaan tilintarkistajat.
Muut yhdistyksen jäsenten esille haluamat asiat on toimitettava
hallitukselle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua.
Haukipudas 23.1.2011
Hallitus

yhtä aikaa opastusta, koska harjoitellaan suoraan koneella työskentelyä,
joten siksi tähän osioon varataan
erikseen aikaa.
Koulutuspäivät ovat:
huhtikuu 16.4. klo 14.00
toukokuu 7.5.
klo 14.00
Pyydämme ystävällisesti, että esittäisitte mahdolliset kysymykset ja
ilmoittautumiset sähköpostin välityksellä rantasarka@gmail.com.
Jos ei ole sähköpostimahdollisuutta,
puhelimitse Tuulalta 041-703 5360.
Toki voit soittaa myös minulle
p. 0400-523 154, vuorotyö kuitenkin
rajoittaa vastaamistani (vuoroviikoin
aamu/ilta).”
Kevättä ja kaunista kesää odotellessa on mukava kokoontua ja kouluttautua.
Pirjo Kuisma

RANTASARAN
YHDYSHENKILÖT
Lasse Hellman
p. 050 562 2156

Tuula Ronkainen
p. 041 703 5360

Jouko Ronkainen
p. 0400 585 801

Aino Utriainen
p. 040 764 6480
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25V.
JUHLAVUOSI

Täyttä palvelua
ISOSSA
Caravan kaupassa
Kempeleessä.
Tervetuloa!

MYYNNISSÄ
2011 UUTUUDET

BÜRSTNER: MENESTYJÄ
Bürsner on pohjoismaiden myydyin matkailuauto 2010.
Esillä useita menestysmalleja! Ensi kesän tuotantoa
myydään jo kovaa vauhtia – ole nopea!

Kaikissa suomimalleissa
on Alden nestekeskuslämmitys ja foam-eristys
sekä lattialämmitys ja
6 vuoden tiiviysturva.

Suositut Soliferin esittelymallit
nyt myynnissä.
Tule valitsemaan omasi.

NÄYTTELYTARJOUKSET

HUOLTOTARJOUKSET

Matkailuvaunun
KEULASUOJA ikkunalla

69
WC-AINE Aqua Kem KOSTEUDENPOISTAJA
Sachets 2 kpl
Absodry

25

445

FIAT DUCATO
MOOTTORIÖLJYN VAIHTO

299
00

Fiat Ducato 1.9 TD,
2.3 JTD & 2.8 JTD

Sisältää hihnan,
kiristimen / ohjainlaakerin. Ei koske integroituja malleja.

Grundig 19” DIGITV
12V / 230V

Polar-matkailuvaunu on kotisi. Kun ostat
Polar-vaunun, tarjolla on lukuisia vaihtoehtoja.
Suunnittele itse oma Polar-vaunusi.

JAKOHIHNAN VAIHTO

10

90

Sis. moottoriöljyn,
öljynsuodattimen &
vaihtotyön.

FIAT DUCATO
JP-KAUSIHUOLTO

110
295

Valikoimamme uusista ja käytetyistä netissä kuvineen www.jpcaravan.ﬁ

Zatelliitintie 12, 90440 Kempele, (Oulun eteläpuolella).
Myynti Jyrki Arbelius 050 303 0828, Jouni Lepistö 050 303 0819, Jorma Laukkanen 0400 686 640.
Tarvikkeet, varaosat ja työn vastaanotto Jere Laukkanen 040 525 0881.
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JP-Caravan jo 25 vuotta Oulun seudulla,
toimintaa Caravanmatkailun eduksi ja iloksi!
Tammikuun 15.päivänä tuli kuluneeksi 25 vuotta, kun aloitin matkailuvaunukaupan Oulussa Limingantullissa.
Matkailuvaunukauppa eli silloin voimakasta nousukautta, myyntitilaksi
riitti aivan hyvin pieni hirsimökki ja
hyvä piha-alue vaunujen myyntitilaksi.
Kauppa kävi mukavasti, eikä ostajien
vaatimustaso oheispalvelujen, kuten
huollon ja varaosapalvelujen suhteen,
ollut kovin vaativaa.
Runsaassa 25 vuodessa matkailuajoneuvojen tuotekehitys sekä myynnin positiivinen kehitys ovat väistämättä luoneet painetta myös
oheispalvelujen ja myyntitilojen voimakkaaseen kehittämiseen. Nyt ja
tulevaisuudessa ostava asiakas vaatii
täyttä palvelua. Enää ei riitä pelkkä
myynti, on pystyttävä vastaamaan
ajan vaatimustasoon ja on pystyttävä tarjoamaan ”täyttä palvelua”, niin
myynnin kuin jälkimarkkinoinninkin
osalta.
Matkailuajoneuvoalan myönteinen kehitys on jatkunut lähes 15
vuotta, vaikka hienoinen taantuma
on koetellut myös tätä alaa. Tulevaisuus näyttää kuitenkin lupaavalta.
Uusia asiakasryhmiä ovat vaunupuolella nuoret perheet, jotka ovat
todenneet uudet leveät vaunut
erinomaisiksi majoituspaikoiksi mm.
laskettelurinteiden äärellä ja kesäisin lisätilana mökkirannassa. Toisen
voimakkaasti lisääntyvän ryhmän
muodostavat varttuneet aikuiset
pariskunnat, suuret ikäluokat, joille
matkailuauto suo vaivattoman, riippumattoman ja miellyttävän matkustusmuodon.
Uusi toimitalo – uudet isot haasteet. Uuden nykyaikaisen caravantalon valmistumisen myötä, Kempeleen Zatelliittiin, tarjoamme asiakkaillemme uuden viihtyisän matkailuajoneuvo- ja tarvikemyymälän.
Myymälään mahtuu kerralla n. 30

matkailuajoneuvoa. Huoltotilojen
kolminkertaistuttua voi meillä, matkailuvaunujen ja matkailuautojen
asunto-osan huollon lisäksi, huollattaa myös matkailuautojen alustat.
Matkailuajoneuvoala on suotuisassa kasvussa ja me haluamme
ylläpitää sitä parantamalla entisestään asiakaspalveluamme ja valikoimaamme sekä suuntaamalla toimintatapaa yhä asiakaslähtöisemmäksi.
Mukavan turvallisen matkanteon
takaaminen sekä asiakkaidemme
luottamuksen vahvistaminen on ollut minun ja koko JP-Caravanin henkilökunnan perusajatuksia.
JP-Caravanin 25-vuotista Juhlavuotta vietämme näyttelyiden ja tarjousten merkeissä pitkin vuotta
2011. Toivotamme kaikki caravan
harrastajat tervetulleeksi Kempeleen
Zatelliittiin.
Kiitos Teille arvoisat caravan asiakkaamme saamastamme luottamuksesta, menneistä vuosista ja onnistuneista elämyksistä. Mukavaa alkanutta vuotta 2011 ja rentouttavia hetkiä
harrastuksen parissa.
JP-Caravan Oy
Jorma Laukkanen
toimitusjohtaja

Caros

SF-C Oulun Seutu ry:n jäsenlehti
16. vuosikerta
Lehden toimitus:
SF-Caravan Oulun Seutu ry
Mustakarintie 46 90810 Kiviniemi
p. (08) 521 2566, 050-494 3101
fax (08) 521 2566
e-mail: www.sfc-oulu.com
Pirjo Kuisma
0400 523 154
Lasse Hellman 050 562 2156
Tuula Ronkainen 041 703 5360
Airi Vesa
0400 240 639
ILMOITUSHINNAT sis. alv 23 %
Aukeama
430 e
Takasivu
330 e
1/1-sivu
260 e
1/2-sivu
150 e
1/4-sivu
105 e
1/8-sivu
75 e
1/16-sivu
55 e
Painosmäärä
3500 kpl
Sivunvalmistus Airi Vesa
Kannen piirros Harri Siipola
Painopaikka Tornion Kirjapaino
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SF-CARAVAN OULUN SEUTU RY

SÄÄNNÖT
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Oulun seutu ry
Yhdistyksen kotipaikka on OULU.
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä
nimitystä liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen
määrää liiton liittokokous.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevia matkailuajoneuvon käyttäjien
yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja jäsentensä
perheiden kesken.Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a) pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvon turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta,
b) pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,
c) harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa
sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa,
d) järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen ja illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja
muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä
e) tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla
suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin,
yhteisöihin ja yksityisiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä (harjoittaa majoitus- ja
ravitsemistoimintaa) sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus
käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”.
Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3)
kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei
nimi sisällä yhdistelmää ”SF-Caravan” tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen
liiton kanssa.
3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä,perhe-, nuoriso-, ulko-, yhteisö- ja kunniajäseniä.
- Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa
säädetyn jäsenmaksun.
- Perhejäseneksi,joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi
samaan perheeseen kuuluva jäsen.
- Nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn
jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö.
- Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä liiton toisen
jäsenyhdistyksen jäsen.
-Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä
rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuus-

kunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.
- Ainaisjäseniä ovat sellaiset varsinaiset jäsenet,
jotka ovat maksaneet 20 vuoden jäsenmaksun kertasuorituksena. Ainaisjäsen on vapaa
jäsenmaksuista.
- Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi
voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on
ilmoitettava siitä ennen sen jäsenkauden alkua,jonka jäsenmaksuvelvoitteista hän haluaa
luopua.Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä
menettelyä käyttäen.
Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja
kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa
syyskokouksen määräämän liittymismaksun
ja vuotuisen jäsen-, tai ainaismaksun.
4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen
kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus.
Kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kevät- ja syyskokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä,
yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella vähintään
kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla,kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa
ulkojäsenellä eikä yhteisöjäsenellä.Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus,tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.
2. Valitaan tilejä tarkastamaan 2 tilintarkasta-

jaa ja 2 varatilintarkastajaa.
3.Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
4. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
5. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym.
korvauksista.
6. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä
liiton kokouksiin.
7. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
5 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on
huolehtia yhdistyksen toiminnasta,kuuluu puheenjohtaja,joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet vuoron mukaan, erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja
taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia,jaostoja ja työryhmiä.Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen,
tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä, tai se
tai ne, jotka hallitus siihen määrää.
7 § TILIT
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.Tilit tarkastaa syyskokouksessa valitut tilintarkastajat, joiden tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään
kaksikymmentä (20) päivää ennen kevätkokousta.
Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.
8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä
kokouskutsuun.Sääntöjä ei saa muuttaa ilman
liiton hallituksen suostumusta.
9 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta,josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa.Kumpaisessakin kokouksessa
tuleevähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys
purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat
liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päätettäessä viimeisen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.
Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa
30.3.2008
Hyväksytty liittohallituksessa 30.4.2008
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Katse tulevaisuuteen
SF-Caravan ry -liitto järjesti 5.- 6.2.2011
Jyväskylän Laajavuoressa seminaarin,
jonka teemana oli MUUTTUVA SFCARAVAN.
Tavoitteena oli kartoittaa liiton toiminnan muutostarpeita, löytää erilaisia toiminnallisia vaihtoehtoja sekä
liiton sääntömuutosten huolellinen
valmistelu. Tavoitteena oli myöskin
määrittää järjestöväen yhteinen tahtotila pohjaksi liittohallituksen tulevaisuuden työskentelyyn.
Tilaisuus oli koettu kiinnostavaksi
ja tärkeäksi, olihan aihe jo sinällään
enemmän kuin kiinnostava. Kiinnostavuudesta kertoo sekin, että tilaisuuteen osallistui kaikki liittohallituksen
jäsenet sekä liiton puheenjohtaja
Juha Hämäläinen ja toiminnanjohtaja Timo Piilonen.
Kaiken kaikkiaan meitä oli siellä
paikalla 98 karavaanaria.
Seminaarin sisältö koostui ryhmätöistä, joitten pohjaksi kuultiin muutama napakka luento ja alustus.
Ryhmätöissä käsiteltiin sääntöjen

merkitystä, liiton uudistamista, uusia jäsenyysmuotoja ja yhdistysten
harjoittamaa leirialuetoimintaa. Asiat tuli käsiteltyä
aika perusteellisesti, koska
kuhunkin aiheeseen oli
luotu ryhmien välinen
vastakkain asettelu (juupas/eipäs).
Yksi asia koettiin kuitenkin ylivoimaisesti muita tärkeämmäksi ja näköjään sitä käsiteltiin pitkälti
tuolla tunne-elämän puolella. Se asia
oli suora henkilöjäsenyys.
Tämä tarkoittaa sitä, että nyt on
kuuluttava johonkin jäsenyhdistykseen ollakseen liiton jäsen. Suora
henkilöjäsenyys tarkoittaisi sitä, että
ei tarvitsisi kuulua mihinkään jäsenyhdistykseen, vaan suora liittymineen liittoon olisi mahdollista.
No, juuri tuossa tilaisuudessa
suora henkilöjäsenyys aika tavalla
ammuttiin alas, mutta kun kuunteli

RANTASARAN TREFFIT
JA TAPAHTUMAT
8. - 10.4.
21. - 25.4.
17.4.
29.4. - 1.5.
20. - 22.5.
27. - 29.5.
10. - 12.6.
29. - 31.7.
5. - 7.8.
16. - 18.9.
23. - 25.9.
7. - 9.10.
4. - 6.11.
2. - 4.12.
3.12.
31.12. - 1.1.2012

Pilkkicup III ja pilkkikilpailu
Pääsiäisen vietto
Kevätkokous
Vappu
Siivoustalkoot
Kunnostustalkoot
Kesäkauden Avajaiset YT-trefﬁt
Muikku- ja lasten trefﬁt
Ajotaitotapahtuma
Grillitrefﬁt Pahkalan Kartanossa
Syystalkoot ja syyskokous
Lauluilta
Valohulinat
Pikkujoulutrefﬁt
Pikkujoulu Heiton Talolla
Uuden vuoden trefﬁt

kannanottoja puolesta ja vastaan,
niin asiaa voi kuitenkin tarkastella
monelta puolelta.
Kaiken kaikkiaan tuosta seminaarista jäi sellainen jälkimaku, että on
varmasti oikea tapa lähteä suuriin
linjamuutoksiin “yleisön ehdoilla”.
Eihän näitä jäsenyhdistyksiä ja sitä
myötä liittoa olisi ilman tuota kasvusuunnassa olevaa jäsenistöä.
Lasse Hellman

YT-TREFFIT
15. - 17.4. Pääsiäinen

Ruka

10. - 12.6. Kesäkauden Avajaiset (Oulun seutu)
Rantasarka
17. - 19.6. Järvi-Suomen ja Pohjois-Suomen YT-trefﬁt
Ruununhelmi
18.6.
Länsi-Pohja 30 v synttärit Mellajärvi
15. - 17.7. Lohenpyrstön YT-trefﬁt ja avajaiset
Raahe
22. - 24.7. Lättytrefﬁt (Raahen tienoo) Multaranta
5. - 7.8.
Elotrefﬁt (Peräpohjola)
26. - 28.8. Valojuhlat (Napapiiri)

Hopeaperä
Ryynäsenniemi

2. - 4.9.
Porotrefﬁt (Länsi-Pohja) Mellajärvi
9. - 11.9. Ruskatrefﬁt (Ounas-Lappi) Iso-Ylläs,
vaunualue
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RANTASARAN HINNAT
2011
Aluemaksu ajalla 1.1. - 31.12. sisältää valosähkön
15,00 e/vrk
Yhd. 018 jäsenille alennus aluemaksusta
-2e
Aluemaksu, ei SF-C -jäsen
30,00 e/vrk
Aluemaksut sisältävät saunan yleisillä vuoroilla.
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vrk on ilmainen.
Perhesauna 1 tunti
10,00 e
Valosähkö vrk (4 A)/ ilman mittaria
2,50 e/vrk
Lämmityssähkö
7,00 e/vrk
Ilmastointilaitteen käyttö ilman kwh-mittaria
5,00 e/vrk
Mittarisähkö (irtomittareita ei hyväksytä)
0,20 e/kwh
Sähkön pienin veloitus
1,50 e
Auton lämmitys (ilman mittaria)
1,00 e/tunti
Pesukone
2,00 e/koneellinen
Kuivausrumpu/kuivauskaappi
2,00 e/koneellinen
Vaunun/matkailuauton/auton säilytys paikoitusalueella 1,00 e/vrk
Matkailuvaunun tai -auton pesu
3,00 e
Auton pesu
2,00 e
Kuukausipaketti aikana 3.10.2010 - 14.5.2011
75,00 e
Talvipaketti aikana 3.10.2010 - 14.5.2011
200,00 e
Kuukausipaketti aikana 15.5. - 1.10.2011
95,00 e
Kesäpaketti aikana 15.5. - 1.10.2011
220,00 e
Säilytyspaketti aikana 3.10.2010 - 14.5.2011
90,00 e
Säilytyspaketti aikana 15.5. - 1.10.2011
75,00 e
Pakettihintoihin 15% korotus ei 018 jäsenille.

Suosikaa ilmoittajiamme!!
NETTIÄ TUTUKSI!
Kädessäsi on uusin SF-Caravan Oulun
Seudun julkaisema Caros-tiedotuslehti. Toisena tiedotuskanavana tämän
jokaiselle yhdistyksen karavaanarille
kotiin postitettavan julkaisun lisäksi
on omat nettisivut osoitteessa

www.sfc-oulu.com ,
joilla Rantasaran ajankohtaisista tapahtumista ja muustakin yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan.Kaikkein

ajankohtaisin tietohan löytyy paikan
päällä olevien ilmoitustaulujen lisäksi
juuri kotisivuilta.
Kaikille vaan ei nuo tietokoneet
eikä netin käyttö ole itsestään selvyys. Niinpä pääsiäisen vieton lomassa järjestetään Pirtillä netin käytöstä
opastusta halukkaille.
Tulkaapa rohkeasti paikalle kysymään ja kertomaan ongelmista,
niin katsotaan yhdessä mitä voimme
tehdä!

KESÄKAUSIPAIKAT
Kesää lähestyttäessä haluan muistuttaa viime kesäkauden kausipaikkojen
haltijoita siitä, että paikka pitää lunastaa Rantasaran toimistolta 14.5.2011
mennessä. Samalla varataan isäntävelvoitteen edellyttämät kolme isäntävuorokautta.
Kun nämä asiat on hoidettu kuntoon, voidaan kesän viettoon siirtyä
rauhassa.
Lunastamattomat paikat menevät
jakoon varauslistan mukaisessa järjestyksessä 15.5.2011 alkaen.
Uudet kesäkausipaikan haluavat,
ilmoittautukaa allekirjoittaneelle,niin
laitetaan nimi jonotuslistalle.
Pirjo Kuisma
p. 0400 - 523 154

JÄSENMAKSUT
2011
SF-Caravan ry
24,50 e
SF-Caravan ry Oulun Seutu 12,00 e
JÄSENMAKSU
36,50 e
Liittymisvuosimaksu
41,50 e
Perhejäsenen jäsenmaksu 10,50 e
(antaa äänioikeuden)
Ulkojäsenen jäsenmaksu
15,00 e

Kiitokset muistamisesta
Jorma Sulosuo

Lämmin kiitos yhdistykselle
ja ystäville

Reijo Karppinen

CAROS 1/2011

15

16

CAROS 1/2011

POHJOIS-SUOMEN
SFC-ALUEET
5 HOPEAPERÄ SIMO (015)
Vaunupaikkoja 100. Simojoen rannalla rauhallisella paikalla, kalastus- ja marjastusmaat ihan vieressä.
Avoinna ympäri vuoden.
p. 040-561 4259, www.kemi.ﬁ/perapohjola
6 RANTASARKA KELLO (018)
Vaunupaikkoja 157. Meren läheisyydessä Haukiputaalla,
Oulun naapurissa viihtyisä ja kaunis nurmikkopohjainen
alue. Hyvät marja- ja sienimaastot. Golfkenttä alueen vieressä. Avoinna ympäri vuoden.
p. /fax (08) 521 2566, isäntä p. 050 494 3101.
www.sfc-oulu.com
7 MULTARANTA PATTIJOKI (019)
Vaunupaikkoja 150. Rauhallisella paikalla pellon reunassa. Vieressä ankkalampi ja tanssilava. Nurmikkopohjaiset
vaunupaikat tarjoavat oivan lomatunnelman. Avoinna
ympäri vuoden.
p. (08) 223 9450, www.multaranta.ﬁ
8 LOHENPYRSTÖ RAAHE (069)
p. 040-501 1936 (SF-C Lohenpyrstö ry:n puh.joht. Kauko
Meriläinen), www.sfc-lohenpyrsto.ﬁ

1 LEVI KITTILÄ (050)
p. 040-704 7848 (SF-C Ounas-Lappi ry:n puh.joht. Pentti
Kivilahti), www.levi.ﬁ
2 MELLAJÄRVI YLITORNIO (043)
Vaunupaikkoja 250. Mellajärven rannalla, mäntymetsässä.
Rauhalliset samoilu-,marjastus- ja kalastusmahdollisuudet,
tule ja koe tämä itsekin. Avoinna ympäri vuoden.
p. 045-236 2026, www.mellajarvi.ﬁ
3 RYYNÄSENNIEMI TERVOLA (014)
Vaunupaikkoja 70. Kemijoen rannalla kauniissa niemessä
nurmikkopohjaiset vaunupaikat. Tule ja lähde vaikka uistelemaan joelle. Avoinna kesäkuusta elokuulle.
p. 0400-891 660, www.sfc-napapiiri.ﬁ
4 RANTATÄHTI KEMINMAA
(yksityinen alue, käyttösopimus Peräpohjola)
Vaunupaikkoja 54, sähköllä 24.
Uusi huoltorakennus, keittiö-, oleskelu- ja kokoustilat,
2 saunaa, suihkut, WC:t, pyykinpesukone ym.
Avoinna 1.6. - 1.9.
p. (016) 275 050, http://www.pohjanranta.com/camping

9 KOHTAUSPAIKKA VUOTTOLAHTI
(yksityinen alue, käyttösopimus Länsi-Pohja)
Vaunupaikkoja 100. Koivikkoniemi Oulujärven eteläpuolella, tasaiset nurmikkopaikat. Risteilyjä, tanssilava, lasten
soutuallas, pilkki- ja hiihtomahdollisuudet. Avoinna ympäri vuoden.
p. (08) 688 8250, 0400-264 783, www.sfc-kohtauspaikka.
com
10 KATTIVANKKURI VUOKATTI (031)
Vaunupaikkoja 130. Alue tasaista, nurmikkopohjainen.
Monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Kausipaikkoja
saatavissa läpi vuoden kaikille SFC-jäsenille. Alue avoinna ympäri vuoden.
p. 040-839 1707, www.kattivankkuri.ﬁ/
11 PAHKAKOSKEN KARTANO, YLI-II
(Yksityinen alue, käyttösopimus Oulun seutu)
Vaunupaikkoja 50. Alue tasainen sora/nurmi. Sähköä rajoitetusti. Hyvät marjastus- ja sienestysalueet.
Luontopolku lähtee koulun pihalta. Kalastusoikeus Iijokeen kuuluu aluemaksuun. Avoinna ympäri vuoden, talvella sopimuksen mukaan.
p. 040-743 5604, www.pahkakoskenkartano.ﬁ

