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Koko perheen

PIKKUJOULUT
Kellon Nuorisoseuralla 6.12. alkaen klo 18

Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin

Maistuvaa jouluruokaa noutopöydästä, omat ruokajuomat mukaan

Tuothan pikkupaketin pukinkonttiin!

Ohjelmaa
Arpajaiset

Tanssin tahdista vastaa       Pentti-Rainer
Omavastuu aikuiset 18 e ja lapset 4 - 12 v.  7,50 e.  TERVETULOA!

Ilmoittautumiset 16.11. mennessä Tuulalle p. 044 975 0369 tai rantasarka@gmail.com

Lasten oma pikkujoulu Rantasaran Pirtillä 5.12. klo 19

Naistoimikunnan joulumyyjäiset
Pirtillä 6.12. klo 10.00

Tervetuloa tekemään ostoksia pukinkonttiin!

Maistuvaisia joululeivonnaisia tarjolla.

ps. lipunmyyntiä Pikkujouluun Nuorisoseuran talolle

TOIMI- 
KUNNAT

Toimikuntien toimintaan peräänkuu-
lutetaan uusia jäseniä, jotta mahdol-
listetaan yhdistyksen treffitoiminnan 
jatkuvuutta. Tästä kiinnostuneet, 
ILMOITTAUTUKAA ja ottakaa reilusti 
yhteyttä hallituksen jäseniin tai toi-
mikuntien vetäjiin. 

Rantasarkatoimikunta ylläpitää hal-
lituksen ohjeiden mukaan yhdistyk-
sen omaa aluetta ja leiritoimikunta 
järjestää yhdistyksen jäsenille treffe-
jä, myyjäisiä sekä tapaamisia. Nämä 
toimikunnat toimivat yhdessä. Nuoril-
le on järjestetty treffeillä tekemistä ja 
ohjelmaa ilman, että varsinaista nuo-
risotoimikuntaa olisi ollut. Mikäli löy-
detään nuoria tekijöitä, niin saadaan 
myös nuorisotoimikunta. 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
Takana on Rantasaran vilkas kesä 
vierailijoiden osalta. Heinäkuussa kä-
vijöitä saattoi olla alueen ns. nurmik-
kopaikoilla parhaimmillaan 50 vau-
nukuntaa/vuorokausi, eli keskialue 
täysi.

Mukavaa, että Karavaani kulkee, 
vaikka tämän tästä saamme lukea päi-
vän lehdistä YT-neuvotteluiden alka-
misesta ja irtisanomisista. Myös omat 
kesäkausipaikkalaiset ja kuukausipa-
kettien lunastaneet ovat kiitettävästi 
käyttäneet alueen palveluita hyväk-
seen.

Alueisäntinä ovat toimineet myös 
menneenä kesänä omat kesäkausi-
paikkalaiset. Vierailijat ovat kovasti 
kiitelleet isäntiä hyvästä palvelusta. 
Isäntänä saa olla tekemisissä muka-
vien vierailijoiden kanssa ja tutus-
tua myös oman alueen jäsenistöön. 
Alkuun joitakin isäntiä on vähän ar-
veluttanut, miten pestistä selviytyä, 
mutta vuoron lopussa on jo tuntu-
nut mukavalta työltä. Vastaanotto- 
ohjelman käytössä helpottaa tieto, et-
tä tukihenkilöt ovat aina tavoitettavis-
sa, jos ongelmia tulee. Tukihenkilöt 
Terttu Karppinen ja Tuula Ronkai-
nen antavat työpanoksensa kesä-
kuun alusta aina syyskuun loppuun 
tähän työhön. 

Isännille suuri kiitos hyvin men-
neestä kesästä ja mainiosti hoidetusta 

työskentelystä. Alueemme on edel-
leenkin tunnettu rauhallisuudesta ja 
ystävällisestä palvelusta, kuten myös 
siisteydestä, josta on kiittäminen ke-
sän siistijöitä ja heidän vastuuhenki-
löään Tarja Kemolaa.

Rantasarassa kuitenkin on talkoo-
töitä riittänyt. Taitaa olla niin ettei yh-
distyksen alueella ole vuotta, ettei 
jotain isompaa rakennelmaa tehdä. 
Välillä mietitään, jotta nyt pidetään 
taukoa ja hengähdetään. Mutta sit- 
ten kuitenkin on katse jo suunnattu 
pitkälle tulevaisuuteen, ja voi vain to-
deta, että hommat jatkuvat. Seuraa-
vana on vuorossa lasten hyvinvointi, 
leikkipaikka ja ehkä muutakin.

Tämän lehden jutuista ja kuvista 
saatte käsityksen kuinka suuri ope-
raatio on alueen keskikentällä tehty.  
Airi Vesa ja Jari Paakkola suunnittelivat 
kartan uusien paikkojen järjestykses-
tä ja antoivat kapulan Lauri Peterille 
ja Pekka Holmströmille, jotka toimi-
vat projektin toteuttajina ja vetäjinä. 
Näyttää tällä hetkellä hyvältä, ehkä au-
tiolta, mutta niin kuin sanonta kuuluu, 
emme arvostele keskeneräistä työtä. 
Ensi kevään korvalla lähdemme ”stai-
laamaan” varojen sallimissa puitteissa.

Kesäkausi vaihtui talven puolelle 
kausipaikkojen osalta syyskuun vii-
meisen viikonlopun aikana.

Sunnuntaina 28.9. aloitimme toi-

vottamaan tämän talven paikkalai-
set tervetulleiksi.

Tänään 2.10. on jo lunastettuna 93 
paikkaa. Toivotaan, että kaikille haluk-
kaille paikan talveksi löydämme.

Vielä on tälle loppuvuodelle yhdis-
tyksen treffitoimintaa jäljellä. Leiritoi-
mikunta järjestää Hämärän Hulinat 
marraskuussa ja yhdistys järjestää 
Pikkujoulut 5. - 7.12., johon meidän 
huvitoimikunta Voitto Juutisen ja Pet-
ri Kärkkäisen johdolla jo suunnittele-
vat ja harjoittelevat ohjelmaa. Uuden 
Vuoden vastaanotto sitten päättää 
tämän varsin kiireisen ja työntäytei-
sen vuoden. Myös liiton juhlavuoden 
toiminnassa on jäljellä Caravan Gaa-
la marraskuussa, itse olen risteilylle 
lähdössä ja juhlavuotta juhlistamaan.

Kiitos kaikille vuodesta 2014, jat-
kamme kohti uusia suuria haasteita 
ja vuotta 2015.

2.10.2014
Pirjo

063847-1

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Tämänvuotinen yhdistyksen syysko-
kous pidettiin 21.9.2014 jo totuttuun 
tapaan Virpiniemen Liikuntaopiston 
auditoriossa. Paikalla oli tällä kertaa 
49 äänioikeutettua jäsentä ja muka-
na lisäksi muutama puoliso. 

Sääntöjen edellyttämät 4 § asiat 
käytiin läpi ja hyväksytyksi tulivat niin 
talousarvio kuin myös toimintasuun-
nitelma vuodelle 2015.

Hallitukseen erovuoroisten jäsen-

ten tilalle valinnassa vaalin jälkeen va-
littiin uudelleen Pekka Holmström ja 
Airi Vesa. Lisäksi uusina valituiksi tuli-
vat Anu Sainio ja Pentti Saarela. Terve-
tuloa mukaan jakamaan hallituksen 
työsarkaa. Hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa jäsenille määritellään 
vastuualueet vuodeksi 2015.

Hallitus esitteli Rantasarassa tehtyjä 
muutoksia, joista tässä lehdessä ker-
rotaankin erillisessä jutussa.

Vapaan sanan aikana käytiin kes-
kustelua ajonopeuksista Rantasaran 
alueella. Jäsenistön viesti kaikille alu-
eella liikkujille olikin, että jatkossakin 
noudatetaan aluenopeusrajoitusta 
10 km tunnissa, kuten liikennemerkki 
osoittaa. Täten taataan varsinkin las-
ten turvallisuus ja myös teiden ”pölyä- 
minen” vähenee.
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Imperial    Royal           Travel Master i880   Travel Master 740          Crossover

www.kabe.se/� 
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Räätälöityä yksilöllisyyttä

Vuodesta toiseen Kabe on kulkenut kehityksen keulassa. Vuosimallisto 
2015 osoittaa jälleen Kaben ehtymätöntä innovointikykyä, joka lähtee 
asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja ajassa olevien trendien tunnistamis-
esta ja laatua tuottavan teknologian hallinnasta. Suositun jalokivimalliston 
rinnalle on noussut Classic, Royal-malliston sisustus  on trendikkäästi 
uudistunut ja loistokas Imperial-mallisto laajentunut. Tämä kaikki on 
nähtävissä Caravan messuilla Lahdessa. Tervetuloa!

Älykästä teknologiaa

Käyttäjäystävällisen, älykkään tekniikan avulla ohjataan Kaben toimintoja 
keskitetysti yhdestä paikasta. Ohjauspaneelin yksinkertaiset symbolit 
kuvaavat selkeästi kaikkia auton toimintoja. Paneeli näyttää kaiken 
tarpeellisen, kuten tuore- ja harmaavesitason, akkujen varauksen, ohjaa 
ilmastointilaitetta, lämmitintä ja lämpötilaa sekä lisävarusteina saatavia 
cityvesiliitäntää ja tuulilasin lämmitystä.
Siitä voi myös säätää sisävalaisimia ja aktivoida yövalaistuksen. Älykästä 
toimintaa kohtaat Kaben-osastolla Caravan messuilla. Tervetuloa.

Kabe 2015. Hyvältä näyttää ja toiveet täyttää.

Smaragd XL TMX 780

Caravan
19.-21.9.2014

Jp-Caravan Oy
Zatelliitintie 12, Kempele  
Puhelin vaihde 010 387 5000
info@jpcaravan.fi
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TOIMIHENKILÖT 2015
 
Hallitus
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja 045 883 9808  pirkui@gmail.com
Jari Paakkola, varapj. 044 975 0363 jari.paakkola@azchem.com
Ronkainen Tuula, sihteeri 044 975 0369 tuularonkainen@gmail.com
Holmström Pekka 044 975 0395 pekkalaurijohannes@gmail.com
Kärkkäinen Petri 044 975 0393 pietro.karkkainen@gmail.com
Peteri Lauri 044 975 0370 lauripeteri@gmail.com
Saarela Pentti 040 541 4136 saarela.pentti5@gmail.com
Sainio Anu 040 743 1965 anu.sainio@lahitapiola.com
Vesa Airi 044 975 0365 airivesa@gmail.com

Taloudenhoitaja ja jäsenkirjuri
Karppinen Terttu 040 018 5510 karppisterttu@gmail.com

Koti- ja ulkomaan matkailuasiamies
Kuisma Kari 040 052 3157 kuiska55@gmail.com

Leiri - Rantasarka - Huvitoimikunta
Apuli Rainer 040 525 8529
Kontio Jaana 044 309 4994
Juutinen Voitto 044 975 0360 
Ojala Maria 045 236 2025
Parviainen Kaisa 050 380 0709
Parviainen Mauri 040 551 9587
Raninen Atte 050 559 0916 Leiritoimikunnan vetäjä
Rintamäki Antti 040 555 5537
Vesa Airi 044 975 0365
Vesa Jarmo 040 035 6086 Rantasarkatoimikunnan vetäjä
Vähäkuopus Merja 040 913 6626
Yli-Luukko Ritva 040 527 2593 

Tiedotustoimikunta
Kuisma Pirjo 045 883 9808 pirkui@gmail.com
Ronkainen Tuula 044 975 0369 tuularonkainen@gmail.com
Vesa Airi 044 975 0365 airivesa@gmail.com

Turvatoimikunta
Alamartimo Asko 040 725 7555
Holmström Pekka 044 975 0395 pekkalaurijohannes@gmail.com
Paakkola Jari 044 975 0363 jari.paakkola@azchem.com
Ronkainen Jouko  040 058 5801 ronkainen.jouko@gmail.com

YT-yhdyshenkilö
Vesa Airi 044 975 0365 airivesa@gmail.com

Tuula Ronkainen
sihteeri, toimistovas-
taava, PR, Rantasarka 
yhdyshenkilö

Pekka Holmström
koneet, kalustot

Pentti Saarela
vastuualue avoin

Anu Sainio
vastuualue avoin

Jari Paakkola
varapuheenjohtaja,
turvallisuushenkilö,
PR

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

Kari Kuisma
matkailuasiamies

Atte Raninen
Leiritoimikunnan
vetäjä

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut,
YT-yhdyshenkilö

Terttu Karppinen
talousvastaava, kirjan-
pito, jäsenkirjuri

Lauri Peteri
hankinnat, projektit

Pirjo Kuisma
puheenjohtaja, PR

Jarmo Vesa
Rantasarkatoimi-
kunnan vetäjä
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Kerran karavaanari – aina karavaanari
Edellä sanottu pätee varmaan moniin 
karavaanareihin. Ainakin se sopii hyvin 
Elsa Niemelään ts. kaikkien rantasarka-
laisten tuntemaan ELSAAN. Elsa alkoi 
harrastaa automatkailua jo 1960-lu-
vulla miehensä Maurin ja myöhemmin 
mukana olleen, vuonna 1962 synty-
neen tyttären kanssa. Aluksi matkai-
lu oli tyypillistä telttamatkailua, joka 
suuntautui kotimaisille leirintäalueille. 
Heille kävi, kuten niin monille muille-
kin telttailijoille. Kerran oikein sateise-
na päivänä sattui paikalle matkailija 
asuntovaunun kanssa. Tämä tapahtui 
Elsan arvion mukaan Linnunlahden 
leirintäalueella, johon saksalainen per-
he majoittui asuntovaunuineen. Pian 
sen jälkeen (vuonna 1969) Niemelän 
perhe hankki ensimmäisen käytetyn 
vaunun, jonka omakotitalon rakenta-
nut perhe joutui myymään rahavai-
keuksien takia. Tämän jälkeen vaunu 
on vaihtunut kymmenkunta kertaa. 

Vaunun kanssa vietettiin sitten joka 
kesä kuukausi kotimaata kiertäen. He-
ti, kun kesäloma alkoi, vaunu kytkettiin 
autoon ja ei kun menoksi. Kun Elsalta 
kysyin, suuntasivatko he matkan kos-
kaan ulkomaille, hän vastasi kieltävästi 
ja jatkoi samaan hengenvetoon, että 
paljon jäi paikkoja näkemättä myös 
kotimaasta. Monet leirintäalueet he 
kuitenkin ehtivät nähdä mm. Särkisalo 

ja Hietajärvi. Kerran ollessaan Marjo-
niemen leirialueella Pyhäjärvellä, joku 
matkailija oli kysynyt, joko he kuulu-
vat SF-Caravan asuntovaunuyhdis-
tykseen. Niemelät vastasivat, etteivät 
he ole kuulleetkaan kyseisestä yhdis-
tyksestä eivätkä tienneet, miten siihen 
liitytään. He saivat kysyjältä ohjeet ja 
jopa lomakkeet. Niinpä Niemelän per-
heestä tuli yhdistyksen jäseniä joskus 
1970-luvulla ja karavaanarinumero 

on tosi pieni 6969. Näin matkailu jat-
kui kesäisin ”järjestäytyneenä”. Eläk- 
keelle jäätyään Niemelät lähtivät usein 
pääsiäisenä Kuusamoon ja tulivat Vap-
puna pois ja kesällä kierrokselle.

Matkailun ohessa perhe-Niemelä 
oli mukana tapahtumien järjestämi-
sessä. Kun Oulussa järjestettiin valta-
kunnalliset karavaanaripäivät, haettiin 
Oulun yhdistyksestä ihmisiä töihin. El-
sa lupasi, että kyllä hän voi olla kah-

Elsa ja Mauri Niemelä moottoripyöräretkellä Outokummussa vuon-
na 1958.

Java-merkkisellä moottoripyörällä matkattiin telttailemaan Hyryn-
salmelle vuonna 1956.

Elsa Niemelä omalla vaunullaan saamansa SFC-liiton juhlamitalin kanssa.

Kuvat: Niemelän perheen arkisto
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via keittämässä. Siitä alkoi Elsan pitkä 
ura yhdistyksen tapahtumien huol-
tohommissa. Puoliso Mauri oli myös 
mukana. Koko perhe oli mukana, kun 
Oulussa järjestettiin 68. FICC-RALLY 
29.7. - 8.8.2004: Elsa huollossa, tytär 
infossa ja ukki hoitamassa tyttären 
lapsia. Myös tytär on nyt liiton jäsen. 

Puoliso Mauri kuoli heinäkuus-
sa 2008. Ennen kuolemaansa hän oli 
kehottanut Elsaa olemaan myymät-
tä vaunua ja pitämään sitä vuosipai-
kalla Rantasarassa, jossa Elsalla on 
runsaasti hyviä ystäviä ja mieluisaa 
puuhaa. Me kaikki olemme saaneet 
nauttia Elsan valmistamasta ruoasta 
ja hänen leipomistaan ihanista pul-
lista talkoopäivinä. Elsan tekemät 
monenlaiset käsityöt ovat hämmäs-
tyttäneet meitä alueen ihmisiä sekä 
alueella vierailleita. Erityisesti hänen 
valoisa persoonansa on mukava ta-
vata aamulla Sarkapirtissä.

Kun liitto täytti 50 vuotta, painatet-
tiin juhlamitali, jota yhdistykset saivat 
hakea jollekin jäsenistään. Näitä mita-
leja valmistettiin 80 kappaletta. Oulun 
yhdistyksen hallitus päätti yksimieli-
sesti hakea sitä Elsalle. Minulla oli ilo 

olla mukana tuota päätöstä tekemäs-
sä. Liitto myönsi mitalin Elsalle. Hän 
kävi Hämeenlinnassa liiton 50-vuotis-
juhlakokouksessa 17.5.2014 vastaan-
ottamassa mitalin.

Toivotan mitä parhaimmat onnit-

telut Elsalle ja monia hyviä vuosia.  
Uskon, että kaikki Oulun seudun ka- 
ravaanarit yhtyvät näihin onnitte-
luihin.

  Voitto Juutinen
    029765   

TULEVAA ASIAA – kesäkausipaikat 2015
Kiinnostaako kesäkausipaikka Ranta-
sarassa? Ota yhteyttä minuun, saat li-
sätietoja, joita myös ohessa:

Vaikka talvikausi on vasta aluillaan, 
on jo nyt hyvä muistuttaa tulevasta 
kesästä 2015.

Kuten muistatte, on edellisen ke-
sän kausipaikkojen haltijoilla mahdol- 
lisuus lunastaa paikkansa myös seu-
raavalle kesälle. Maksut on hoidettu 
viime vuosina toukokuun alkupuo-
lella.

Vuonna 2015 aikaistamme jäse-
nistön, lähinnä jonotuslistalla olevi-
en,  toivomuksesta maksupäivää vielä 
hieman aikaisemmaksi. Joten seu-
raa ilmoittelua nettisivuillamme en-
si keväänä.

Isäntävuorokalenteri laitetaan sei-
nälle mahdollisimman ajoissa, maa-
liskuussa kevätkokouksen jälkeen, 
jotta saamme myös vuorot jaettua 
hyvissä ajoin valmiiksi ennen kesä-
kauden alkua.

Lunastamattomat paikat menevät 
jakoon jonotuslistalta järjestyksessä 
maksupäivän umpeuduttua. Vapais-
ta paikoista tiedotamme jonossa ole-
ville puhelimitse.  

Uusia halukkaita löytyy jo nyt jo-
notuslistalta. Mikäli sinäkin haluaisit 
kesäkausipaikan ilmoittaudu allekir-
joittaneelle, niin laitetaan nimesi jo-
notuslistalle.

Mikäli haluat talvikauden aikana 
asioida Rantasarassa arkisin (ma – pe) 

kannattaa ensin pirauttaa isäntäpu- 
helimeen tai hallituksen jäsenille, var-
mistaaksesi palvelun saatavuuden.

Isäntäkoulutusta järjestetään ke-
vään 2015 aikana ja ajankohta ilmoite-
taan niin kesäkausipaikkalaisille kuin 
myös jonotuslistalla oleville.

Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com

Ensimmäisellä asuntovaunulla reissattiin Viitasaarelle 60-luvun alussa.



CAROS  1/2014
8

Lasten treffit ja leiritoimikunnan kuulumiset

Lasten treffeillä oli ilahduttavan pal-
jon osallistujia. Selkeä kysyntä tälle-
kin toiminnalle on onneksi olemassa. 
Osalla paikalle tulleista oli mukana 
lastenlapsia ja osalla omia lapsia. Vaik-
ka alueemme vakioasukkaiden lapset 
ovat jo kasvaneet osin liian vanhoiksi 
osallistumaan aktiviteetteihin, monia 
heistä osallistui innokkaasti ohjelman 
järjestämiseen. 

Ohjelmassa meillä oli ilmapalloti-
kanheittoa, polkuautoilla kiihdytyski-
sat, heittotaulua, mehua ja muffinien 
koristelua ja toki ne sai syödäkin. Hy-
vin taisivat maistua. 

Lapset pääsivät myös kokeilemaan 
frisbeegolfia ja katsomaan elokuvaa. 
Illemmalla oli vuorossa karaokea ja 
hattaraa sekä lakunauhan kilpaa syö-
mistä. 

Pikkuformuloitten kiihdytyskilpailun ”lähtölaukaus” meneillään.

Saippuakuplakoneen kuplat saivat aikaan ihastusta.
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14. - 16.11. Hämärän Hulinat
5. - 7.12. Pikkujoulu-viikonloppu
31.12.2014 - 1.1.2015 Uuden vuoden vastaanotto  
13. - 15.2. Laulutreffit
13. - 15.3. Hiihtokisat + Darts Cup I osakilpailu 
3. - 6.4.  Pääsiäisen vietto
   - Pilkkikisat + Darts Cup II osakilpailu
30.4. - 1.5. Vappu + Ilmapistooli Cup I osakilpailu
15. - 17.5. Siivoustalkooot
22. - 24.5. Kunnostustalkoot + Ilmapistooli Cup  
  II  osakilpailu

5. - 7.6.  Kesäkauden Avajaiset
 

Tapahtumista tarkemmin internet-sivuillamme

http://www.sfc-oulu.com/

RANTASARAN 
TULEVAT TAPAHTUMAT

Sunnuntaina lasten arpajaisista 
onnekkaimmat saivat kivoja voittoja. 
Lapsilla vaikutti olevan hyvin muka-
vaa ja toivottavasti aikuisetkin saivat 
ajan kulumaan. Ainakaan järjestäjillä 
ei ollut ajanvietto-ongelmia. 

Jatkossakin leiritoimikunta järjes-
tää lisää treffejä ja seuraavana Hämä-
rän Hulinat. 14. - 16.11. 

Toimintaan voi tulla osallistumaan 
ilmoittautumalla halukkaaksi. Toivon 
kuitenkin ilmoittautuneiden sitoutu-
van osallistumaan jatkossakin treffien 
tekemiseen. Isolla porukalla työmää-
rä jää yksilöä kohti pienemmäksi ja 
saamme mahdollisesti uusia ideoita 
yhdessä tekemiseen. Ideoita voi to-
ki tulla kertomaan minulle muuten-
kin ja mielelläni niitä otan vastaan.  
Ideoita voi toki laittaa minulle vaikka 
sähköpostilla. 

Atte Raninen
Leiritoimikunnan vetäjä

Kaikille osallistuneille annettiin mitalit.

Ilmapallotikanheitto meneillään. Tarkkuusheittoa Angry Birds -tauluihin. Loput ilmapallot poljettiin maahan.

Frisbeegolfin välineen valintaa.

Hattarat tehtiin ihan jokaiselle.
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Suomen suosituimman matkailuvaunumalliston 
uudistuneet vaunut meiltä nopeaan toimitukseen!

RUNSAS ALL-INCLUSIVE-VARUSTUS 
Tule tutustumaan Hobbyn poikkeuksellisen  
runsaaseen vakiovarustukseen.  

AINUTLAATUINEN LLT-KORIRAKENNE 
12 vuoden tiiviysturva. Saatavana myös Alde-lämmitys.  
Uutuutena Breezer Lift -nostovuodemallisto.

Suomeen  
suunniteltu  

LMC
matkailu- 
auto- 
mallisto

Ostetuin retkeilyauto Euroopassa

SAKSALAINEN PÖSSL ON LÖYTÖRETKEILIJÄN UNELMA.  
Hyvinvarustettu matkakoti kätevissä mitoissa  
taipuu kaupunkien ahtaisiinkin paikkoihin.

Saksalaista laatua kiehtovaan hintaan

SAKSALAISEN LAADUN TAIDONNÄYTE.  
Caradon alkovi- ja  puoli-integroiduista malleista  
löytyy jokaiselle edullinen vaihtoehto.

240 matkailuajoneuvoa Suomen suurimmasta valikoimasta: www.rinta-jouppi.com www.auto.fitai

Parasta laatua edelläkävijältä

HYMER on edelläkävijä vakiovarustuksessa ja lisä- 
varustuksessa, mukavuudessa ja turvallisuudessa!
Parasta laatua ilman kompromisseja.

Joni 
Parkkinen 
044 714 2976

Mikko 
Haapsaari 
040 674 3929

Marika 
Raappana 
050 411 4379

Heikki 
Parkkinen 
0500 386 630  

Autot ja vaunut kaikkeen matkailuun 
Rinta-Joupin Autoliikkeestä,

Kempeleestä

Meiltä löydät jättivalikoiman 
uusia ja käytettyjä matkailu- 
autoja ja -vaunuja. 
Tervetuloa tutustumaan!

Caravanhuolto, varaosat ja tarvikkeet:  
Markus Ronkainen puh. 020 777 2553

Kuokkamaantie 155  
puh. 020 777 2552 

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv 24%)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rinta-jouppi.com 

Kempele – matkailuauto- ja vaunumyymälä
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PAIKALLISIA 
KATSASTUSASEMIA

PUTAAN KATSASTUS OY
Haukipudas - (08) 340 700

KONETIEN KATSASTUS OY
Oulun Rusko - (08) 311 7151

Puolanka - (08) 311 7141
Vaala - (08) 311 7161

ÄIMÄTIEN KATSASTUS OY
Oulun Äimärautio - (08) 338 060

LAKEUDEN KATSASTUS OY
Kempele - (08) 554 6707

KATSASTUSHINNAT JA
AUKIOLOAJAT LÖYDÄT NETISTÄ

www.avainasemat.fi
Aitoja kotimaisia

täyden palvelun asemia!

AJOTAITOTAPAHTUMA 8. - 10.8.
Liiton Leirintä-ja Turvatoimikunnasta Lauri Nieminen kävi pitämässä ajotaitotapahtuman Putaan Katsastuksen  
pihalla Rinta-Joupin matkailuajoneuvoilla. Taas käännetiin, väännettiin ja peruutettiin tuskan hiki otsalla, vaihtelevalla 
menestyksellä. Jotain saatiin kuitenkin aikaiseksi, sillä merkkejä suoritettiin 12 kpl. 

Vaunun veto:   
Kulta II  Jauhiainen Juha

Hopea Kemola Tarja   

Pronssi Kärkkäinen Petri  
 Karlström Jukka 

Matkailuauto:
Kulta II Kemola Tarja

Kulta Karppinen Terttu
 Jauhiainen Juha

Hopea Sainio Anu
 Matikainen Paavo

Pronssi Lehtikangas Outi
 Kärkkäinen Petri
 Karlström Jukka 
         
 Tarja ja Pekka 
 073890 

Kuvassa ansiokkaasti merkit suorittaneita karavaanareita opettajansa Lauri Niemisen ja 
tapahtuman vetäjän Pekka Kemolan kanssa.

Lauri Nieminen tarkkailee suoritusta.
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Turvallisuuden parantaminen Rantasaralla
Kaunis ja kuuma kesä on vaihtunut 
syyskuulle ja alkutalvea kohti astel-
laan kun tämä lehti ilmestyy. 

Menneeltä suvelta turvallisuuden 
osalta huomiota herättävää on, että 
matkalaisten mukana kulkee vielä-
kin aika paljon alitehoisia ”asunto-
jen” liitäntäjohtoja, vaikka ko. määräys 
on astunut voimaan jo vuonna 2007.  
Alueen toimistolta, Pirtin ilmoitus-
taululta, SFC-liiton sekä Rantasaran 
kotisivulta löytyy ohjeet virallisis-
ta sähkökaapeleista valokuvineen. 
Oman ja leirinaapurin turvallisuuden 
vuoksi olisi järkevää, että jokainen 
matkailija raaskisi satsata turvallisuu-
teen sen 50 -70 e, jonka virallinen lii-
täntäjohto adaptereineen maksaa. 
Rantasaran alueella shuko-pistoke 
adapteria ei tarvitse, koska alueem-
me kaikki sähkötolpat on uudempaa 
virallista mallia! 

Pari muuta turvallisuusasiaa tuot-
ti edelleen pientä kitkaa isäntien 
ohjeistaessa, oli turvavälien noudat-
taminen ja asuntovaunun/-auton py-
säköiminen leiripaikalle. Rantasaran 
hallitus on tässä asiassa tehnyt selke-
än päätöksen jo edellisenä vuonna, 
alueellamme turvaväliä (4 m, ts. pa-
lokuormaväli) noudatetaan ja piste. 
Pysäköimisestä ”palstalle” on myös 
jo kauan ollut päätös, että vaunun ai-

sa/asuntoauton keula tulee olla tiel-
le päin. 

Turvallisuuteen myös ajonopeuksi-
en osalta leirialueella on syytä myös 
huomauttaa, että se on sitten 10 km/h 
eikä enempää millekään moottoriajo-
neuvolle.

Turvallisuustoiminnoissa on toki ta-
pahtunut selkeää edistymistä edelli-
siin vuosiin. Tilanne paranee edelleen 
kun isäntävuorolaiset huomioivat ja 
neuvovat matkalaisia ohjatessaan hei-
tä leiripaikalle. Toimistolle on hankittu 
lainakaapeleita matkalaisten varalle, 
kaapeleita vuokrataan pientä korva-
usta vastaan. 

Muuta turvallisuustyötä on jatkettu  
myös sähkötöiden puolella. Ulkopuo-
linen urakoitsija urakoi Pub-raken-
nuksen ”pyykkinaru” sähkökaapelit 
viralliseen kuosiin ja kesäkeittiön lie-
det uuneineen aikakytkimen perään. 
Jarmon ja Askon toimesta Pirtin läm-
mityspatterit uusittiin yms. ”pientä” 
restaurointia. 

Eteläkaarteen ulkokehän puus-
ton madaltaminen toteutui kaupun-
gin toimesta. Mahdollinen leirialueen 
laajentuminen sinnepäin mahdollis-
tunee kun saadaan ensi kesänä Mus-
takarintien tien remontoinnista lisää 
täytemaita.

Ensin kuitenkin nämä päätetyt työt 
ja tilajärjestelyt tehdään valmiiksi ja 
sitten kun yhdistyksen varat antavat  
myöten keskitytään laajentumiseen. 
Mukavahan se olisi laajentaa ja ra-
kentaa/rakennuttaa kaikkea tarpeel-
lista vähän sinne sun tänne, ideathan 
ei meiltä karavaanareilta kovin vähäl-
lä lopu.

Huomioitava on, että jos ja kun 
aluetta laajennetaan nykyisestä n.150 
paikasta, on mietittävä lisää hygienia-
tiloja, vessoja, vesipisteitä jne., jotka 
on myös lämmitettävä ympäri vuo-
den. Siinäpä seuraaville hallituksille 
haasteita valmiiksi.

Omasta puolesta haluan kiittää ku-
luneesta vuodesta kaikkia teitä, jotka 
olette omalla panostuksellanne edis-
täneet turvallisuutta leirialueellamme. 
Alue kehittyy parempaan juuri sen ver-
ran kun me itse haluamme. 

No, vaikuttaa siihen jonkin verran 
myös nuo yhdistyksen ja Rantasa-
ran varat.

Toivotan kaikille karavaanareille an-
toisaa, turvallista syksyä ja alkutalvea 
sekä Joulun (Pikkujoulun) odotusta. 

Rantasaran turvallisuuspiällikkö 
Pappa Paakkola

Sähkökoteloon liittyminen on
 sallittua ainoastaan suoraan 

EN-tyyppisellä liitäntäkaapelilla.

MUUT LIITÄNNÄT 
OVAT KIELLETTYJÄ!

SFS-6000-7-721  ”Matkailuajo-
neuvojen sähköasennukset”
SFS-6000-7-708  ”Leirintäalueet”

Eteläkaaren ulkokehän puut kaatuivat kaupungin toimesta.
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Teemme ammattitaidolla ja yli kymmenen 
vuoden kokemuksella huollot, korjaukset 
ja korikorjaukset kaikkiin merkkeihin ja 
malleihin. 
Kauttamme myös varaosat & lisävarusteet.

Miika Sutela 
(työn vastaanotto) 0400 - 906 265
Tomi Annala   0400 - 906 295

info@ouluncaravanhuolto.fi
www.ouluncaravanhuolto.fi

Toimipaikkamme sijaitsee Kaakkurin yritys-
kylässä, osoitteessa:

Myyntimiehenkuja 10 b 5
90410 Oulu

Niskanen Services Oy
Kaivinkonetyöt • Traktorityöt • Kuljetukset

Ari Niskanen

Gsm 044 5545 456
www.niskanenservices.fi

Vääräkoskentie 14
90900 Kiiminki

Rantasarassa on uusien turvavälien johdosta tehdyn paikkaremontin jälkeen 146 sähköistettyä vaunupaikkaa.
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RANTASARAN GRILLITREFFIT

Leiritoimikunta päätti tänä vuonna 
kokeilla perinteisten Grillitreffien pi-
tämistä omalla alueella Rantasaras-
sa kesäkauden päättymisen juhlan 
merkeissä.

Päätös olikin oikea, jos mittarina 
käytetään paikalla olleiden karavaana-
reiden määrää.  Vieraspaikkojen olles-
sa täysiä jopa vain yön ajaksi käymään 
tulleet ruskareissulaiset jäivät viettä-
mään juhlaa kanssamme.

Perjantaina heitettiin Pirtillä Darts-
Cupin III osakilpailu. Heittäjiä oli pai-
kalla toista kymmentä ja osakilpailun 
voittajaksi selviytyi tiukan kisan jäl-
keen Tapio Vuoti. Muiden osakilpai-
lujen voittajat ovat Tarja Kemola ja 
Reijo Keskitalo. Darts-Cup käsittää 
kolme osakilpailua pitkin vuotta ja nii-
den kunkin voittajat mittelevät toisi-
aan vastaan loppukilpailussa, jonka 
voittaja julkistetaan taas yhdistyksen 
pikkujouluissa.

Kun tikkakisa oli saatu päätökseen, 
pääsivät karaoken laulajat avaamaan 
äntään Pirtillä. Karaokeilloista onkin 
tullut tosi suosittu yhdessä aikaa viet-
tämisen muoto alueellamme. On mu-
kavaa kuunnella musiikkia, turinoida 
kaverien kanssa ja vaikka pyörähdel-
lä tanssilattialla aina välillä.

Lauantaiaamuna kokoontui tois-
ta kymmentä innokasta kalamiestä 
saalispussien jakoon Pirtin edustalle, 
jolloin osallistujille kerrottiin onkikil-
pailun säännöt. 

Ongintapaikka sijaitsi  Virpiniemen 
huvivenesatamassa Merivartioase-
man kupeessa. Yhdessä tallustelimme 
satamaan valitsemaan kukin mieleis-
tä istumapaikkaa kiville. Kilpailuaika 
oli kolme tuntia, jona aikana alueel-
ta kävi rannassa paljon kiinnostunei-

ta katselijoita kilpailua seuraamassa.
Vaikka kalansyönti ei ollutkaan ko-

vin hyvä, niin mitä loistavin syyssää te-
ki kisasta antoisan. Kilpailun jälkeen 
kalat punnittiin ja palkintojen jako oli 
sunnuntaina. 

Pienen levähdystauon jälkeen al-
koi Sarkakulman tuntumaan kerään-
tyä nälkäistä porukkaa, kun herkulliset 
tuoksut levisivät pubiteltasta, jossa 
oli meneillään possun ja makkaroi-
den grillaus, tykötarpeinaan salaattia.

Sarkakulmaan ja ulkosalle oli jär-
jestetty pöydät ruokailua varten ja 
yli sata ruokailijaa kävi ”tankkaamas-
sa” vatsansa iltaa varten. Kokeille suu-
ri kiitos maistuvasta ruoasta!

Iltasaunojen jälkeen päästiin ko-
keilemaan Sarkakulman lattian liuk-
kautta, kun Pentti-Rainer takasi tahdin 
tansseissa. Tunnelma oli katossa pit-
källe yöhön.

Kesän aikana kertyneet oksat ja roskat poltettiin kokossa uimarannalla.

Onkikilpailu meneillään huvivenesamassa.
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Sunnuntaina palkintojen jako ja ar-
pajaiset pidettiin Sarkakulmassa. On-
kikilpalun voittajiksi selvisi naisten 
sarjassa Tuula Ronkainen (103 g) ja 
miesten sarjassa Eero Puikko (251 g).

Tämän jälkeen puheenjohtajam-
me Pirjo Kuisma kutsui kaikki alueella 
olleet karavaanarit kakkukahveilleen 
Pirtille. Me karavaanarit muistimme 
Pirjoa hänen merkkipäivänään Pirtin 
edustalla oma sanoitetulla laululla ja 
lahjoin. Kiitokset Pirjolle ja leipureille 
mukavasta kahvittelutuokiosta! 

Kiitokset myös kaikille Grillitreffei-
hin osallistuneille niin vieraille kuin 
kausipaikkalaisillekin. Eiköhän tällai-
nen kesäkauden päätösjuhla ole ihan 
paikallaan?

Airi Vesa
099755-1 Kokit paistoivat toista sataa annosta lihaa nälkäisille ruokailijoille.

Annokset noudettiin itse omalle paikalle. Sarkakulmassa on hyvä vaikka ruokailla. Onkikilpailun voittajat.

PaljonOnnea Pirjo!
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Rantasaran ”piharemontti” jatkuu!
Turvallisuus urakointi leirialueella jat-
kui aikaisempien päätösten mukai-
sesti kovaa vauhtia syyskuussa. Noin 
vuosi sitten puiden kaadolla aloitet-
tu suururakka jatkui syyskuussa viime 
kevään kesäkausipaikkojen järjestely-
jen jatkeeksi.

Vuorossa oli ”alakentän” ns. päivä-, 
kuukausi- ja talvipaikkojen uudel-
leen järjestely päätettyjen turvaväli-
en mukaisiksi ja lähes kaikille paikolle 
mitoitettiin ”katuvarsi paikoitus” vau-
nun eteen. Samalla ”oikaistiin” kenttä  
oikeaan kaltevuuteen ja tien reuna-
alueille upotettiin sadevesikaivot ja 
putkistot, jotta pystytään myös sade-
keleillä kulkemaan alueella ilman var-
sisaappaita tai kelluntaliivejä. 

Sähkötolpat suoristettiin ja tuettiin 
uudelleen, vaunujen/autojen paikat 
sepelöitiin ja tuleva lasten leikkikenttä 
siirrettiin pois keskikentältä pikku trak-
toritallin vierelle. Lasten leikkikenttä 
pohjattiin talven ajaksi ja heti miten 
keväällä roudan jälkeen päästään 
leikkikentän pohja-alue oikomaan ja 
rakennustyöt viemään loppuun tur- 
va-aitoineen sekä muine tykötarpei-
neen.

Alueiden suunnittelutyöt, hallituk-
sen hyväksynnällä ja jonkin verran 
mielipiteitä esittäneenä, toteutti Kal-
liomurskeperän suunnittelutyöryh-
mä A & J Comp. 

Päämeklareina, hallituksen ”käs-
kystä”, toimivat isäntä ja renki, Lauri 
ja Pekka. Näyttivät miehet vaihtavan 
”piällysmiehen” virkaa vuoropäivin, 
jotta sopu suhteessa säilyy. 

Ari ”Kaivuri” Niskanen, joka tuttuun 
tapaa pyöritteli kaivinkoneen kauhaa 
alueella kuin ”normaali ?! ” karavaanari 
oikeaa kättä saunaoluen hallinnassa. 
Arista onkin tullut sellainen luotto-
kuski alueelle silloin kun maata pitää 
möyriä, teitä tasoitella ja ”tornin” paik-
koja vaihdella. Vaatimaton, täysveri-
nen ammattimies tuo Ari. 

Urakan ruokahuolto hoitui nais-
toimikunnan naisten Tuulan ja Elsan 
toimiessa ”köökki” emäntänä. Mies-
ten möyriessä maata ja ”hommates-
sa” laskuja, laskujen maksatuksen eri 
tileiltä hoiteli Terttu tuttuun ja var-
maan tyyliin.

Varmaan osassa uusista paikoista 
piha-aluepalsta on ns. mustalla mul-
lalla ja aiheuttanee siivouksen kan- 
nalta lisäharmia. Nurmialueille kylve-
tään kuitenkin heinänsiemen jo näin 
syksystä ja toivon mukaan heti kevään 
alkaessa multapalsta alkaa vihertää 
ja pääsemme nauttimaan nurmenleik-
kaamisesta kukin kesäisäntä vuorol-
laan. Olisi toivottavaa, että ensitalven 
lumi tulisi hieman aiemmin ja run-
saampana kuin viime talvena, jottei 
heinänsiemen pilkota jäätikössä pys-
tössä, vaan siemenet saavat nukkua 
talviuntaan lumipatjan alla ja ovat täy-
sissä voimissa kevään orastaessa. Ensi 
keväälle jäi vielä alakentän metsän-
reunapaikkojen ja toisten laitapaik-
kojen oikaisu oikeaan kaltevuuteen, 
jotta vesi ”juoksee” kaivojen suuntaan.

Uusien turvavälien mukaisten vaunupaikkojen mittaustyöt käynnissä.

Uudet vaunupaikat muotoutumassa.
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Tuleville vuosille jää vielä remont-
ti-, maisemointi- ja pensasistutustöi-
tä, joten talkoita riittänee. Kaikesta 
edellä mainituista ”urakoinnista” kuu-
luu suuri kiitos myös talkooväelle,  
joka on ollut erittäin positiivisesti mu-
kana toteuttamassa alueen kehittä-
mistä nykyiseen muotoonsa. Yhdessä 
tekeminen on kaikkien etu myös tu-
levaisuudessa.

Rantasaran turvallisuuspiällikkö 
Pappa Paakkola

Nurmenkylvötyöt meneillään.

Paikkaremontin käytännön toteutuksesta vastanneet Lauri Peteri ja Pekka Holmström 
ovat tyytyväisiä ison urakan jälkeen tulleesta positiivisesta palautteesta.

Myös lapset osaltaan tekivät maansiirtohommia alueella. Perhe Kuusamosta oli ensimmäinen yöpyjä uudella paikalla.

Kuva: Pekka Holmström
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JÄSENMAKSUT
2015

SF-Caravan ry 24,50 e
SF-Caravan ry Oulun seutu 13,50 e
Perheenjäsen 6,50 e
JÄSENMAKSU 38,00 e
Liittymisvuosimaksu  42,50 e

Lauri Peteri  p. 044 975 0370

Tuula Ronkainen  p. 044 975 0369

Jouko Ronkainen  p. 040 058 5801

RANTASARAN YHDYSHENKILÖT

      

Aluemaksu, sis. valosähkön  1.1. - 31.12.2015 17,00
Aluemaksu, ei jäsen, sis. valosähkön 1.1. - 31.12.2015 30,00
Yhdistyksen 018 jäsenille 2 euron alennus/vrk.
  
Aluemaksut sisältävät saunan yleisillä vuoroilla.  
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vuorokausi on ilmainen. 
 
Tilaussauna  10,00
Lämmityssähkö vrk  7,00
Ilmastointilaitteen käyttö ilman kWh-mittaria  5,00
Mittarisähkö (irtomittareita ei hyväksytä)  0,25
Sähkön pienin veloitus  1,50
Auton lämmitys/tunti (ilman mittaria)  1,00
Pesukone  2,00
Kuivausrumpu/kuivauskaappi  2,00
Vaunun/m-auton/auton säilytys paikoitusalueella vrk  1,00
Caravanroikan lainaus krt  5,00
Matkailuauton ja -vaunun pesu / 1 tunti  10,00
seuraava alkava 1/2 tuntia  5,00
Keulan huuhtelu  7,00
Henkilöauton pesu  6,00
Pyörien pesu  1,00
  
Talvipaketti 28.9.2014 - 16.5.2015 220,00
Kuukausipaketti 28.9.2014 - 16.5.2015 80,00
Säilytyspaketti 28.9.2014 - 16.5.2015 100,00
Kesäpaketti 17.5. - 26.9.2015 240,00
Kuukausipaketti 17.5. - 26.9.2015 100,00
Säilytyspaketti 17.5. - 26.9.2015 80,00
  
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018 jäsenille.  
  
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.  

RANTASARAN HINNAT 
2015

Kiitoksia

Kaunis kiitos!

Haluan kiittää kaikkia muka-
na olleita. Teitte synttäripäiväs-
täni lämpimän ja muistettavan  
tilaisuuden. 

Toki olen jo unohtanut paljonko 
täytin. Mutta lauluanne, joka oli 
varta vasten minulle sanoitettu ja 
kronikkana tehty eikä lahjaanne 
voi unohtaa.

Löysin sanoista niin itseni kuin 
teidät ystävänikin. 

Pirjo
063847-1
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Caros
SF-Caravan Oulun seutu ry:n

 jäsenlehti 19. vuosikerta

Lehden toimitus:
SF-Caravan Oulun seutu ry
Mustakarintie 46, 90810 Kiviniemi
p. 050 494 3101
fax (08) 521 2566
e-mail: rantasarka@gmail.com

Pirjo Kuisma 045 883 9808
Voitto Juutinen 044 975 0360
Tuula Ronkainen  044 975 0369
Airi Vesa 044 975 0365

ILMOITUSHINNAT sis. alv 24 %
Aukeama 435 e
Takasivu 335 e
1/1-sivu 265 e
1/2-sivu 155 e
1/4-sivu 110 e
1/8-sivu 80 e
1/16-sivu  60 e

Painosmäärä   4 000 kpl
Sivunvalmistus   
ja valokuvat  Airi Vesa
Kannen piirros  Harri Siipola
Painopaikka   Erweko, Oulu
  2014

Kaunis kiitos kesäisännille.  
Kanssanne oli mukava kesä

 työn touhussa.

Terttu ja Tuula

Joulurauhaa ja 
Onnellista Uutta vuotta 2015

Naistoimikunta

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta vuotta 2015

SF-Caravan Oulun seutu ry
  Hallitus

Rantasarka-/leiri-/huvi-
toimikunta kiittää 

kaikkia treffeillä ja talkoissa 
sekä Rantasarassa kävijöitä 

kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista uutta vuotta 2015!

Kesäaikana 18.5. - 27.9.2014 kävi Rantasarassa 1282 asuntovaunua/matkailu-
autoa ja vierailijamääräksi tuli yhteensä 6462 henkilövuorokautta.
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POHJOIS-SUOMEN SFC-ALUEET
1 KITTILÄ  (050)
SF-C Ounas-Lappi ry
Puheenjohtaja Jukka Salmi, jukka.salmi@pp3.inet.fi (yh-
distyksellä ei omaa aluetta).  
Puh. 040-740 6518, www.sfc-ounaslappi.fi

2 MELLAJÄRVI  YLITORNIO (043), Länsi-Pohja
Vaunupaikkoja 250.  Mellajärven rannalla, mäntymetsäs-
sä. Rauhalliset samoilu-, marjastus- ja kalastusmahdolli-
suudet, tule ja koe tämä  itsekin. Avoinna ympäri vuoden.
Puh. 050-308 6892, www.mellajarvi.fi

3 RYYNÄSENNIEMI TERVOLA (014), Napapiiri
Vaunupaikkoja 70. Kemijoen rannalla kauniissa niemes-
sä nurmikkopohjaiset vaunupaikat. Tule ja lähde vaikka 
uistelemaan joelle. Avoinna kesäkuusta elokuulle. 
Puh. 040-089 1660, www.sfc-napapiiri.fi

4 RANTATÄHTI  KEMINMAA
(yksityinen alue, käyttösopimus Peräpohjola)
Vaunupaikkoja 67, sähköllä 37. Uusi huoltorakennus,  
keittiö-, oleskelu- ja kokoustilat, 2 saunaa, suihkut, WC:t, 
pyykinpesukone ym. Avoinna 1.6. - 1.9. 
Puh. (016) 275 070, www.pohjanranta.com

5 HOPEAPERÄ  SIMO (015), Peräpohjola  
Vaunupaikkoja n. 120.  Simojoen rannalla rauhallisella pai-
kalla, kalastus- ja marjastusmaat ihan vieressä.
Avoinna ympäri vuoden.
Puh. 040-561 4259, www.kemi.fi/perapohjola

6 RANTASARKA  KELLO (018), Oulun seutu
Vaunupaikkoja 146. Meren läheisyydessä Oulun Virpi- 
niemessä, viihtyisä ja kaunis nurmikkopohjainen 
alue. Hyvät marja- ja sienimaastot. Golfkenttä alueen 
vieressä. Avoinna ympäri vuoden, talvisin omatoimialue. 
Puh.  050-494 3101,  www.sfc-oulu.com
    
 7 MULTARANTA PATTIJOKI (019), Raahentienoo
Vaunupaikkoja 150.  Rauhallisella paikalla pellon reunas-
sa. Vieressä ankkalampi ja tanssilava. Nurmikkopohjaiset 
vaunupaikat tarjoavat oivan lomatunnelman. Avoinna 
ympäri vuoden.
Puh. (08) 223 9450, www.multaranta.fi

8 LOHENPYRSTÖ  RAAHE (069)
Vaunupaikkoja 160. SF-C Lohenpyrstö ry, kovapohjaista 
merenrantaniittyä 3,6 ha. Avoinna ympäri vuoden. 
Puh. 044-716 7803, www.sfc-lohenpyrsto.fi 

9 KOHTAUSPAIKKA  VUOTTOLAHTI  
(yksityinen alue, käyttösopimus Länsi-Pohja)
Vaunupaikkoja 200. Koivikkoniemi Oulujärven eteläpuo-
lella, tasaiset nurmikkopaikat. Risteilyjä, tanssilava, lasten 
soutuallas, pilkki- ja hiihtomahdollisuudet. Avoinna ym-
päri vuoden.
Puh. 050-361 4037, www.sfc-kohtauspaikka.com

10 KATTIVANKKURI  VUOKATTI (031), Kainuu
Vaunupaikkoja 130. Alue tasaista, nurmikkopohjainen. 
Monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Kausipaikko-
ja saatavissa läpi vuoden kaikille SFC-jäsenille. Avoinna 
ympäri vuoden.
Puh. 040-839 1707, www.kattivankkuri.fi/

11 PAHKAKOSKEN KARTANO, YLI-II  
(Yksityinen alue, käyttösopimus Oulun seutu)
Vaunupaikkoja 50. Alue tasainen sora/nurmi. Sähköä ra-
joitetusti. Hyvät marjastus- ja sienestysalueet. 
Luontopolku lähtee koulun pihalta. Kalastusoikeus Ii-
jokeen kuuluu aluemaksuun. Avoinna ympäri vuoden, 
talvella sopimuksen mukaan. 
Puh. 040-743 5604, www.pahkakoskenkartano.fi


