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Koko perheen

PIKKUJOULUT
Kellon Nuorisoseuralla 3.12. alkaen klo 18
Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin
Maistuvaa jouluruokaa noutopöydästä, omat ruokajuomat mukaan
Tuothan pikkupaketin pukinkonttiin!

 Mukavaa ohjelmaa  Arpajaiset 
Tansseissa viihdyttää

Tanssiorkesteri

LUCKY STAR

Omavastuu aikuiset 18 e ja lapset 4 - 12 v. 9 e. 		  TERVETULOA!



Ilmoittautumiset 26.11. mennessä Tuulalle p. 044 975 0369 tai rantasarka@gmail.com

Lasten oma pikkujoulu Rantasaran Pirtillä 2.12. klo 19
                         

Värkkääjät
Eli käden taitojen harrastajat
Aloitetaan kokoontuminen Pirtillä
lauantaisin n. klo 12.00.
Ensimmäinen kokoontuminen on ollut
15.10.jonka jälkeen yritetään kokoontua joka lauantai.
Mukaan voi tulla milloinka vaan.
Tutustutaan kaikenlaisiin tuotteisiin,
mitä voi itse valmistaa ja opetellaan
uusia kikkoja.
Pikkujoulumyyjäisiin valmistaudutaan tekemällä askartelujuttuja yms.
Suunnitellaan niitäkin yhdessä.
Itse en ole välttämättä joka kerralla mukana, mutta kyllä asiat hoituvat
yhteistyöllä.
Tuula 077163-1

PIKKUJOULUMYYJÄISET
Rantasaran Pirtillä
3.12. klo 10.00-13.00

Tarjolla on entisten vuosien tapaan villasukkia, lapasia,
yms. lämmintä päällepantavaa, joululeivonnaisia ja -laatikoita.
Koko ajan myös kahvia, teetä, mehua ja torttuja pikkurahalla.
Tervetuloa katsomaan ja ostoksille sekä tapaamaan tuttuja.
Tuula 077163-1
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Puheenjohtajan palsta										 4.10.2016

VUOSIKATSAUS
On se aika vuodesta meneillään, kun
ensimmäisiä kertoja on maa hieman
kuurassa aamulla. On myös se aika,
kun pitää muistaa lisätä vaatetta ulos
mennessään,enää ei riitä pelkkä T-paita. Vaikka mieheni näyttikin näin tänä
aamuna vielä kulkeneen.Yöllä on käynyt täällä Rantasarassa asteet pakkasen puolella. Pitääpä tuoda vaunulle
Karillekin lämmintä ylle. Näyttää siltä,
että meidän vaunukunta edelleenkin
jatkaa asumista pääsääntöisesti asuntovaunussa. Mennyt kesäkin hurahti
vaunuillen ja matkustaen.
On myös se aika vuodesta, kun
kausi vaihtuu Rantasarassa. Talveksi
kesäkausipaikkalaisista osa suuntaa
tuntureiden juureen, osa talvisäilytykseen. Mukava huomata, että Rantasarkaankin löytää karavaanareita
tiensä talvikaudeksi. Talvikausi alkoi
sunnuntaina 2.10., hyvin on paikkoja
lunastettu, mutta vielä mukaan mahtuu. Nautitaan syksystä ja talvesta kuten kesästäkin nautimme, jokaisessa vuodenajassa on hyvät puolensa.
Rantasarassa vietetään vielä syksyn
aikana kolmet treffit, Hämärän Hulinat, Pikkujoulut ja Uudenvuoden
vastaanotto. Toimikunta toki järjestää ensivuoden puolella noin kerran
kuussa lisää treffejä, joten tekemistä
löytyy hiihtämisen ja ulkoilun lisäksi.
Mennyt vuosi on ollut kiireinen
Rantasarassa. Keväällä tehtiin salaojitusta ns. metsäreunaan ja sieltä

talkooporukka siirtyi ylätasanteelle, Eteläkaaren alueelle. Sinne tehtiin
15 lisäpaikkaa, joista viittä käytetään
kiinteinä kesäkausipaikkoina, loput
kymmenen on käytössä kuukausipaikkoina ja vierailijoille vuorokausipaikkoina. Eteläkaaren avajaiset vietettiin 10.6.2016, joten Kesäkauden
Avajaisissa alue oli jo vierailijoiden
käytössä.
Kevääseen kului myös Vankkurihymiökyltti sekä Caravan Huippuihin liittyminen ja kyltin naulaus.
Toukokuussa oli tämä iso tapahtuma Nallikarissa eli Liittokokoustreffit
ja Liittokokous.
Kesäkuun alussa pidettiin perinteinen YT-treffi Kesäkauden Avajaiset. Avajaisten jälkeen Rantasarka
kesän alueisäntien johdolla keskittyi
vierailijoiden palveluun. Tämän vuoden palveluihin kuului myös heinäkuussa lauantaisin karaokeillat Sarkakulmassa.
Syksyyn siirryttiin syystalkoiden
saattelemana ja tietenkin syksyyn
kuuluu perinteisesti kauden vaihto,
sääntömääräinen syyskokous ja joulun odotus.
Valitettavasti tällä hetkellä Rantasarassa ei ole tarjolla säilytyspaikkoja, Sarkakulman alueelle on suunnitelmissa muuta toimintaa ja rakennelmaa. Näistä lisää kun päätöksiä on tehty. Kuitenkin on tarkoitus
hyödyntää Sarkakulman ympäristö

KAAMOKSEN KAATAJAISET
pidetään myöhemmin ilmoitettavassa paikassa
27. - 29.1.2017

Seuraa kotisivujamme netissä ja facebookissa!
Lähdetään yhdessä viettämään viikonloppua ja kannustamaan
YT-karaoken loppukilpailuun päässeitä.

jokapäiväiseen käyttöön. Säilytyksen
osalta teemme tietenkin tutkimusta
ja työtä, josko vielä sellainenkin alue
meiltä löytyisi. Kaikki tekeminen vaatii aina suunnitelmia, lupia ja työtä,
joten ajan kanssa...
Toivottavasti Oulun jäsenet vierailijoiden lisäksi käyvät Rantasarassa moikkaamassa ja alueeseen tutustumassa. Vaikka vain päiväseltään
aluetta katsomassa. Muutaman viimeisen vuoden aikana alueella on
tehty hurjasti talkootöitä aluetta parantaen, joten muutoksia on tullut.
Oikein hyvä loppuvuotta kaikille!
Pirjo
063487-1
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Koko kansan autokauppaa
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VIETÄ SYYSLOMA

TIEN PÄÄLLÄ
nuja!
Upea valikoima asuntovau

Osoitteessa yli
250 matkailuajoneuvoa

26.700,HOBBY 560 KMFE De Luxe Edition
vm -16
ALE HINTAAN! ETUSI 2380,-

9.980,DETHLEFFS BEDUIN 510 DB
vm -02

U- PÖYTÄRYHMÄ EDSSÄ, PARIVUODE
PITKITTÄIN TAKANA!

19.500,Hobby 560 CFE Excellent
vm -11
SUOSITTU PARIVUODEMALLI!

OULU Myynti
Tikkasentie 2
Vaihtoauto 020 777 2504

10.900,ADRIA 562 UP Adora
vm -06

TAKANA KIINTEÄ PARIVUODE, EDESSÄ
U- PÖYTÄRYHMÄ!

28.900,KABE Ametist GLE KS
vm -12

SUOSITTU ERILLISVUODEMALLI, ALDELLA!

OULU Huolto
ark. 7.30-16.30
Puh. 020 777 2521

KEMPELE Myynti
Kuokkamaantie 155
Puh. 020 777 2552

36.900,LMC 706 D SCANDICA
vm -13

LAADUKAS TALVIVAUNU! KAHDELLA
PÖYTÄRYHMÄLLÄ! FOAM-ERISTEET!

21.900,LMC 420 D STYLE
vm -17

NÄPPÄRÄN KOKOINEN, SILEÄ PELTINEN 2017
-VUODEN PARIVUODEMALLI!

22.500,Hobby 560 CFE PREMIUM
vm -12
ILMASTOITU, TYYLIKÄS PREMIUM!

21.980,POLAR 560 CTH
vm -09

TODELLA SIISTI TALVIVAUNU!

18.900,KABE GLE AMETIST
vm -07

PARIVUOTEELLINEN LÄMMIN TALVI VAUNU!

KEMPELE Huolto
ark. 9-17, la 10-15
Puh. 020 777 2553
Koko kansan autokauppaa

Teemme kauppaa: ma-pe 9-18, la 10-15 Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)
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TOIMIHENKILÖT 2016 ja 2017
Hallitus
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja
Jari Paakkola, varapj.
Ronkainen Tuula, sihteeri
Holmström Pekka
Kärkkäinen Petri
Peteri Lauri
SaarelaPentti
Sainio Anu
Vesa Airi

045 883 9808
044 975 0363
044 975 0369
044 975 0395
044 975 0393
044 975 0370
040 541 4136
040 743 1965
044 975 0365

pirkui@gmail.com
jari.paakkola@azchem.com
tuularonkainen@gmail.com
pekkalaurijohannes@gmail.com
pietro.karkkainen@gmail.com
lauripeteri@gmail.com
saarela.pentti5@gmail.com
anu.sainio@lahitapiola.fi
airivesa@gmail.com

Jari Paakkola
varapuheenjohtaja,
turvallisuushenkilö,
PR

Tuula Ronkainen
sihteeri, toimistovastaava, PR, Rantasarka
yhdyshenkilö

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut,
YT-yhdyshenkilö

Anu Sainio
EU-projektit, vakuutukset

UUDET TOIMIHENKILÖT VUODELLE 2017
Karjalainen Risto
Rintamäki Antti

040 586 1525 risto.jk.karjalainen@gmail.com
040 555 5537 ritvayli@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
Koivisto Tuija
Kontio Jaana
Juutinen Voitto
Määttä Tarja-Inkeri
Parviainen Kaisa
Parviainen Mauri
Rintamäki Antti
Vesa Airi
Vesa Jarmo
Yli-Luukko Ritva

040 525 8529
040 746 1528
044 309 4994 Leiritoimikunnan vetäjä
044 975 0360
040 093 2633
050 380 0709
040 551 9587
040 555 5537
044 975 0365
040 035 6086 Rantasarkatoimikunnan vetäjä
040 962 8829

Tiedotustoimikunta
Kuisma Pirjo
Ronkainen Tuula
Sainio Anu
Vesa Airi

045 883 9808
044 975 0369
040 743 1965
044 975 0365

pirkui@gmail.com
tuularonkainen@gmail.com
anu.sainio@lahitapiola.fi
airivesa@gmail.com

044 975 0395
044 975 0363
040 058 5801
040 035 6086

pekkalaurijohannes@gmail.com
jari.paakkola@azchem.com
ronkainen.jouko@gmail.com
jarmo.vesa@gmail.com

Pentti Saarela
Petri Kärkkäinen
koneet, kalustot
atk- ja AV-laitteet,
nettiyhteydet, lasten
pelit

Turvatoimikunta
Holmström Pekka
Paakkola Jari
Ronkainen Jouko
Vesa Jarmo

YT-yhdyshenkilö
Vesa Airi

Kari Kuisma
matkailuasiamies

044 975 0365 airivesa@gmail.com

Jaana Kontio
Leiritoimikunnan
vetäjä

Jarmo Vesa
Rantasarkatoimikunnan vetäjä

Terttu Karppinen
talousvastaava,kirjanpito, jäsenkirjuri

Pekka Holmström
koneet, kalustot

Lauri Peteri
hankinnat, projektit

Antti Rintamäki

Risto Karjalainen
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ALUETREFFIEN VUOSI RANTASARASSA
Uuden vuoden karaoke tanssiaskelin siirryttiin laulamaan
yhteislauluiltaa helmikuun pakkasissa.
Hiihtokilpailut hiihdettiin kevät auringossa nauttien
lämmintä mehua ja makkaraa.
Pääsiäisenä oli touhua ja tohinaa. Lapset askartelivat
virpomisoksia, joista sai nauttia kaikki vaunu- ja autokunnat. Syötiin paistettuja muikkuja, joita olikin sitten
hyvä sulatella iltasella tansseissa.
Naisten ilta vietettiin Marikan hemmotteluhoidoissa.
Emme tänä vuonna unohtaneet miehiämme eli heillä
oli oma miesten ilta omalla ohjelmalla.
Sitten olikin jo lasten vappuviuhkojen huisketta vappuherkkujen kera. Lumen sulaessa leiritoimikuntalaiset
siirtyvät pikku hiljaa kesän viettoon ja palailivat lasten
tapahtumaan elokuussa, jolloin talvitapahtumat alkavat.
Kiitos kaikille mukana olleille.

Lauluiltatreffien säestäjät.

Jaana Kontio

TULEVIA
TAPAHTUMIA
2. - 4.12.
31.12.2016 1.1.2017
10 - 12.2.
17. - 19.3.
14. - 17.4.

30.4. - 1.5.
19. - 21.5.
26. - 28.5.
9. - 11.6.

Pikkujoulu-viikonloppu
Uuden vuoden vastaanotto
Laulutreffit
Hiihtokisat + Darts Cup I
osakilpailu
Pääsiäisen vietto
- Pilkkikisat + Darts Cup II 		
osakilpailu
Vappu + Ilmapistooli Cup I 		
osakilpailu
Siivoustalkoot + Ilmapistooli
Cup II osakilpailu
Kunnostustalkoot
Kesäkauden Avajaiset

Lasten hiihtokilpailujen osallistujakaartia.

Tapahtumista tarkemmin
internet-sivuillamme ja facebookissa:
http://www.sfc-oulu.com/ajankohtaista
https://www.facebook.com/SfcRantasarka-1773820129513624/timeline
Grillitreffien ruokailua Sarkakulmassa.

Naisten illan savinaamiot.

Pääsiäisnoidat virpomassa.

Juhannuskokolla.

Taikuri Elias Qwist temppuilee lasten treffeillä.
Polkuautorata testissä.
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Turvallisuus- sekä muuta toimintaa
Syyskuun loppupäivinä kirjoittaessani kesä
vaihtelevine keleineen on ohi. Kulkijoita on hienosti riittänyt ihan palvella asti, hyvä niin. Päivät lyhenevät ja talvea kohti kuljetaan. Kuluneena kesänä Rantasarka oli pitkästä aikaa lähes kokonaan
tavanomainen leirintäalue, vain vielä hieman oli alkukesästä pikku laajenemista Eteläkaaren suunnalla
ja muuta rakentelua.
Turvallisella tyylillä on kesäkausi taaperreltu
Rantasaralla. Kesän isännyydet on ohitettu. Paikalle
opastuksessa hieman vielä parannettavaa tulevana
kesänä, josta saatiin palautetta matkailijoilta, toisaalta myös palautetta tuli hyvästä isännän opastuksesta ja avusta. Kokonaisuudessa isäntä hommelit niin toimistossa kuin kentällä hoitui turvallisella tyylillä, josta suuri kiitos kaikille isännille.
Talvikausi toimitaan omatoimialueena. Talviaika toiminnoista kerrotaan enemmän kausipaikkasopimusta tehtäessä ja infotilaisuudessa. Turvallisuutta ja valvontaa on parannettu tekniikan avulla
asennuttamalla nauhoittava valvontakamera asiattomien kulkijoiden seurantaan.
Polkuautoradan suhteen kehitys- ja turvallisuusideoita tuli ja niitä toteutetaan ensi kesänä, todettiin kuitenkin, että kokeilukesän jälkeen polkuautojen paikka on parempi alueen reuna-alueella kuin
entinen malli polkuautoilu kaikkien matkailuajoneuvojen ja matkailijoiden seassa.
Aluekartat, toiminto/palvelusymboleineen on
päivitetty tulotien alkuun ja toimiston seinälle.
Talvipaikkojen myynti on alkanut jo kovalla tohinalla. Muistetaan, että turvaväli määräykset
(4 m) ja pelastustie (4 m) ovat voimassa myös talvisin. Pääsääntöisesti kutakin ”palstaa” kohden on
ainoastaan yksi autopaikka tien suuntaisesti asuntovaunun tai -auton edessä. Muutamilla nurkkapaikoilla auton pysäköinti on järjestetty toisin risteysaluemääräysten mukaisesti. Yhteiset alueen parkkipaikat on myös käytettävissä.

Tulotien varressa oleva Rantasaran aluetaulu jouduttiin
uusimaan aluelaajennuksen seurauksena. Samalla eri toimintojen symbolit lisättiin siihen. Uuteen tauluun tehtiin
katto suojaamaan sateilta ja valotkin on suunnitelmissa
myös siihen asentaa.

Asiakaspalautteissa toivottiin alueelle opasteita, joista selviää eri toimintojen sijainnit. Uusi keskuskyltti-toteemipaalu näyttää tärkeät tilat ja
paikat samalla kertaa. Isänniltä ja alueella oleilevilta voi aina kysyä lisää.
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MUISTUTUKSENA
Palokuormaan lasketaan:
- ”palstan” auto, asuntovaunu + teltta
(markiisi)
- asuntoauto + teltta (markiisi)
- sekä kiinteät puulavat, -aidat sekä suurikokoiset, raskaat varastolaatikot.
Auton pysäköinnistä löytyy ohjeet toimistolta ja
Pirtin kuistin ilmoitustaululta.
Pimeä aikakausi alkaa olla makeimmillaan, pihojen ja etutelttojen ”valaistus stailailu” pyrkii taas
esiin vaunuasukkaiden sielunmaisemasta. Turvallisuus mielessä onneksi ledi- ja muut sähkövalaisimet ovat pikku hiljaa syrjäyttäneet ulkotulet ja
kynttilät.
Elämä alueella varmaan tästä lokakuulta alkaa
pikku hiljaa rauhoittua, kunhan kaikki ruskaretkeläiset ovat kulkeneet. Toivottavasti mahdollisimman monet pysähtyvät Rantasaralla tullen mennen. Tilaahan meillä kulkijoille riittää ja saunassa
löylyjä.
Ei muuta kuin turvallista syksyä, talvea ja pikkujoulua odottelemaan.
Turvallisuuspiällikkö
Pappa Paakkola

Rantasaran alueelle on asennettu uudet, tallentavat valvontakamerat
seuraamaan ja pelottamaan asiattomia kulkijoita.

TÖLKIN RUTISTUS
Pantittomat, tyhjät tölkit kannattaa rutistaa pienenpään tilaan metallijätteen minimoimiseksi.
Kuvasarja opastaa kuinka jätekatoksen uusi rutistuslaite toimii.

2

3

4

5

1
Ensimmäiseksi tölkki tulee vähän litistää
kasaan ennen puristimeen laittoa.
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Liittokokous ja liittokokoustreffit Oulussa
Pääsimme viettämään Liittokokousviikonloppua Oulun Nallikariiin 20. 22. toukokuuta 2016.
Talkooväki ja Nallikarin henkilökunta valmistautuivat tapahtumaan
jo keskiviikosta alkaen. Toki tapahtuman suunnittelua oli järjestelytoimikunta tehnyt jo paljon, paljon aikaisemmin. Yhteistyö sujui hienosti respassa olleiden ammattilaisten kanssa ja meidät otettiin hyvin ystävällisesti töihin mukaan. Oli kiva tavata ja
toivottaa karavaanareita tervetulleiksi jo vastaanotossa.
Nallikariin saapuivat ensimmäiset
Liittokokousvieraat jo torstaina. Siitä jatkuen saimme perjantaiaamusta
ottaa vastaan tasaisena virtana karavaanareita. Tulijoiden joukossa oli
mukana muutama ei-Liittokokoukseen osallistuja, mutta kaikki mahtuivat hyvin Nallikarin tilavalle ja viihtyisälle leirintäalueelle. Alue täyttyi perjantai-iltaan mennessä. Isännät ohjasivat kaikki tulijat paikoilleen. Kaikille oli katsottu jo ilmoittautumisvaiheessa paikkanumerot valmiiksi, joten paikalleen ohjaus sujui mutkattomasti.
Hyvin olivat edustettuina myös
Edenissä majoittuvat karavaanarit
Nallikarin tapahtumateltalla ohjelmia seuraamassa.
Perjantain aamupäivän ohjelmas-

Tuula Ylisuutari SFC-Lohenpyrstöstä, Pirjo Kuisma SFC-Oulun seudulta ja ja Mervi Laaksolinna SFC-Raahentienoolta toivottivat kokousvieraan tervetulleiksi.

sa oli ajotaitoharjoittelua ja esittelyjä.
Kello 12.00 vietettiin viralliset Leirintämatkailukauden avajaiset. Tähän
tilaisuuteen saimme edustusta paikallisista tiedotusvälineistä.
Näin saimme äänemme kuuluviin myös radiolähetykseen. Treffien
yhteydessä vietettiin myös Caravan
lehden 50-v. juhlaa. Lehdellä oli oma
juhlapiste alueella ja siellä tarjoiltiin
kaikille halukkaille juomaa ja syötävää teemalla Grilli Kuumana. Syömiset sai hyvin sulateltua seuraavalla pisteellä paritanssikurssin avulla.

Kurssi valmisteli osanottajat illan
tansseihin tapahtumateltalla.
Ennen tansseja myös haastateltiin vaalitentissä kaikki Liittohallitusehdokkaat. Haastattelut suoritettiin Olli Rusin ja Tuula Ylisuutarin toimesta ja kysymyksiin oli otettu mukaan myös yleisöltä tulleiden kysymysten joukosta eniten pyydetty kysymys. Kysymykset olivat hyvin ajankohtaisia ja jokainen ehdokas vastasi vuorollaan parhaansa mukaan. Paikalla oli kiitettävästi kuulijoita muodostamassa seuraavan päivän vaalia
varten oman mielipiteensä. Loppuilta vietettiin tanssien, ystäviä tavaten
ja uusia tuttavuuksia luoden. Mukavaa illanviettoa vietettiin.
Lauantaiaamuun herättiin aurinkoisessa säässä ja valmistauduttiin
aamupalan jälkeen siirtymään Liittokokoukseen vieviin linja-autoihin.
Liittokokouspaikkana oli Oulun keskustassa sijaitseva Madetojan sali. Kokoustiloihin siirryttiin lounaan
ja valtakirjojen tarkistuksen kautta.
Vaalitentissä liittohallitusehdokkaat pääsivät vuorollaan vastaamaan esitettyihin
kysymyksiin.
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Kokous aloitettiin virallisin puhein ja
mahtavalla musiikkiesityksellä, jonka
tarjosi Haukiputaan mieskuoron vahvistettu kvartetti johtajanaan Sauli Perätalo. Oulun kaupungin terveiset toi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Vaili Jämsä-Uusitalo.
Taisimme pitää Oulussa historian pisimmän liittokokouksen kestoltaan
5,5 tuntia.
Kokouksessa oli edustettuna 60
yhdistystä, 178 liittokokousedustajaa sekä ääniä käytettävissä 307.
Kokouksessa toteutui demokratia – kuten kuuluu – äänestyksiä oli
useampia. Liittokokousehdokasvaalit käytiin heti alussa alta pois. Äänestyksen jälkeen valituiksi tulivat
seuraavalle kolmivuotiskaudelle Pirjo Kuisma 174, Jari Valkeapää 130 ja
Hanna Jokinen 78 ääntä.
Asialistalla oli lisäksi liiton sääntömuutosesitys sekä liiton jäsenmaksun korotus.
Molemmista esityksistä äänestettiin. Sääntömuutosesitys ei mennyt
läpi, kun äänestyksessä annettiin 307
ääntä. Äänet jakautuivat 150–156 ja
1 tyhjä.
Esitys liiton jäsenmaksun korotuksesta kolmella eurolla kaatui äänestyksessä. Ääniä annettiin 259, jotka
jakautuivat 74–185.
Kokouksen kestosta johtuen meidän kuljetukseen varatuista linjaautoista toinen joutui siirtymään
muihin varattuihin ajoihin. Näin ollen meidän kokousväki kuljetettiin

Vaili Jämsä-Uusitalo.

Haukiputaan Mieskuoron vahvistettu kvartetti esiintyi Madetojan salissa Liittokokouksen aluksi.

yhdellä linjurilla nonstoppina takaisin Nallikariin. Osa väestä palasi omin
kyydein tai julkisilla ajoneuvoilla takaisin. Esitän pahoitteluni, että emme osanneet varautua linja-autojen
osalta näin pitkään odotukseen.
Illan vietimme Edenissä nauttien
todella hyvistä pöydän antimista,
musiikista ja ennen kaikkea hyvästä
seurasta. Minun ja mieheni ilta päättyi myöhään puolen yön jälkeen ns.
yösaunasta nauttien. Saimme viettää upouudessa Nallikarin Poiju Villassa koko viikonlopun. Kannattaa
karavaanarinkin tutustua tällaiseen
yöpymisvaihtoehtoon, sillä puitteet
olivat mahtavat – ette tule katumaan
kokeilua näissä Villoissa.
Sunnuntaille jäi aamusaunat, jälkipyykki ja kotimatka.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia osal-

listujia hyvästä ja mukavasta viikonlopusta!
- Liittohallitusta, että saimme tapahtuman tänne Ouluun.
- Liiton toimiston väkeä yhteistyöstä.
- Suunnittelusta ja varsinaisesta talkootyöstä, kolmen yhdistyksen Lohenpyrstö ry, Raahentienoo ry, Oulun
seutu ry ja Nallikarin väkeä. Erityisesti
Tuula Ylisuutaria, Mervi Laaksolinnaa
ja Sirpa Walteria.
- Ennen kaikkea kiitos Liittokokousedustajille sekä tapahtumaan osallistuneille! Ilman teitä ei olisi ollut
tällaista viikonloppua.
Henkilökohtaisesti haluan vielä
tässä kiittää saamastani tuesta ja äänistä tullessani valituksi Liittohallitukseen vuosiksi 2017 - 2019.

Hanna Jokinen, Jari Valkeapää ja Pirjo Kuisma.

Pirjo Kuisma
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Nuorten oma tila - Sarkanuorkka
Kerroin jo pj-palstalla osan Rantasarassa tehdyistä tämänvuotisista parannuksista. Nämä talkootyöt aloitettiin
jo helmikuussa tyhjentämällä ns. traktoritalli siitä grillikodan viereltä.
Pitkien keskusteluiden ja suunnitelmien kautta vihdoin päädyimme ratkaisuun, että ns. traktoritallista tehdään varastorakennus. Väliseinä ja kaksoisovet otettiin pois. Saimme siis tilavan yhden ison varaston
ja normiovi kaksoisovien tilalle takaa
lämmönsäästön. Tila nimittäin lämpöeristettiin ja sinne laitettiin lämmitys. Seinät saivat peitokseen
metreittäin hyllyjä. Vanhaa
”paperivarastoa” ei enää sellaisenaan tarvittu, sillä tällä
hetkellä meillä on käytössä
kankaiset käsipyyherullat.
Tila, jota olen jo monta vuotta halunnut Rantasaraan, on vihdoin siellä ja
valmiina. Konehallin yhteyteen aikanaan tehtiin varastotila, joka mielestämme paljon paremmin
soveltuu nuorisotilaksi. Tässä tilassa
oli jo lämmitys valmiina. Sinne laitettiin muovimatto, seinät maalattiin ja
huonekalut valittiin edullisesti.

Nuorten oma tila sai nimekseen Sarkanuokka. Tilassa on
erilaisia pelejä ja leikkitila liitutauluineen. Pääsipä nuoriso itsekin mukaan remonttihommiin.

Hieman uutta ajatusta seinille
maalauksen kautta ja maalilla liitutaulu seinälle. Iloiset verhot tekivät
loppusilauksen tähän tilaan. Tilasta löytyy tekemistä ja ajanvietettä.
Lisääkin olisi kiva järjestää, jos kaikki pelit pysyisivät tallessa ja hankitut

aktiviteetit ehjinä. No kyllä talveksi
on tarkoitus vielä uusia nuorille kaikenlaista. Pääasia tällä nuorisotilalla
on turvata sopiva tila käytettäväksi
ja enää eivät saunojat ”aja” nuoria pihalle kylmään pakkaseen.
Pirjo

Ajotaitotapahtuman tuloksia
Perinteisesti elokuussa Lauri Nieminen Leirintä- ja turvatoimikunnasta veti ajotaitotapahtuman Putaan Katsastuksen pihalla.
Tulihan sieltä merkin suorittaneita muutama. Toivotaan että ensi vuonna etenkin naisia, osallistuisi enemmän, käykää
edes tutustumassa tapahtumaan josko kipinä iskisi.
Matkailuvaunu 		
Karlström Jukka hopea
Kuvaja Jukka		
		
Kärkkäinen Petri kulta
Jauhiainen Juha mestari
suurmestari

Matkailuauto
Vesa Airi
Karlström Jukka
Kuvaja Jukka
Kärkkäinen Petri
Jauhiainen Juha
Kemola Tarja

		
Terveisin Tarja ja Pekka
		

Ajotaitomerkkiä vastaanottamassa Tarja Kemola, Juha Jauhiainen, Airi Vesa ja Jukka Kuvaja, oikealla kouluttajana Lauri Nieminen.

CAROS 1/2016

13

14

CAROS 1/2016

VANKKURIHYMIÖ

SF-Caravan ry lanseerasi uuden vankkurihymiö laatujärjestelmän leirintäalueille vuoden 2015 aikana. Vankkurihymiön tavoitteena on yhteistyössä leirintäalueiden kanssa parantaa suomalaisten leirintäalueiden tasoa, turvallisuutta,
hoitoa ja hallintoa.
Pilottivuoden 2015 hymiöt olivat maksuttomia, mutta seuraavat auditoinnit ovat maksullisia ja anottavissa uudestaan kolmen vuoden välein. Meidän
tehtäväksi jää hoitaa aluetta niin, että hymiö myönnetään myös tuleviksi vuosiksi. Leirintäoppaasta löytyy niiden alueiden kohdalla joille se on myönnetty,
Vankkurihymiö-logo esittelyn yhteydessä.
Oulun yhdistyksessä juotiin hymiökahvit jo alkuvuodesta, mutta kyltti kiinnitettiin toimiston seinälle Vapunvieton yhteydessä.

Rantasaran ja Lohenpyrstön edustajat Pirjo
Kuisma ja Tuula Ylisuutari vastaanottamassa Hymiökylttejä.

Liittohallitus myönsi pilottivuonna 2015 tehtyjen auditointien perusteella Vankkurihymiön vuosille 2016 – 2018 seuraaville alueille:
Alatalo (Kuopio)
Hietajärvi (Joensuu)
Hiilimutka (Vieremä)
Kattivankkuri (Vuokatti)
Kuninkaanlähde (Kankaanpää)
Leininranta (Iitti)
Lohenpyrstö (Raahe)

Pitkäjärvi (Kokemäki)
Rairanta (Uusikaupunki)
Rantasarka (Oulu)
Sarapisto (Sauvo)
Tilkunpelto (Hämeenlinna)
Vankkurivehmas (Vehmaa)
Vankkurihymiökyltit luovutettiin SFC Kuninkaanlähteellä pidetyssä tapahtumassa
lauantaina 9.4.2016.

Kuva: Tarmo Koivuranta
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CARAVAN HUIPUT
Rantasarka haki myös mukaan Caravan Huippuihin keväällä 2016.
Huippujen hallitus käsitteli asian ja
hyväksyi Rantasaran mukaan.
Nyt Huippuihin kuuluu 15 upeaa
aluetta eri puolilla Suomea.
Kuuluminen Huippuihin lisäsi vierailijoiden määrää Rantasarassa. Jokaisesta yöpymisestä Huippujen alueilla kerätään etupassiin leimoja ja
Etuniemi
Kalajärvi
Kesäniemi
Krapuranta
Kuturanta
Leininranta
Lohenpyrstö
Lukkuhaka
Maisansalo
Mussalo
Rantasarka
Rekiniemi
Sexsjö
Tilkunpelto
Vankkurimännikkö

joka kuudes yö yövytään veloituksetta jollakin Huippualueella. Tutustu Caravan Huippuihin ja etupassiin
osoitteessa www.caravanhuiput.fi.
Caravan Huippu -alueet: Etuniemi, Kalajärvi, Kesäniemi, Krapuranta,
Kuturanta, Leininranta, Lohenpyrstö, Lukkuhaka, Maisansalo, Mussalo,
Rantasarka, Rekiniemi, Sexsjö, Tilkunpelto ja Vankkurimännikkö.

Caravan Huiput toivottavat kaikki
Karavaanarit lämpimästi tervetulleiksi alueillensa viihtymään.

Caravan Huiput -etäisyystaulukko (km)
267
380
303
290
114
438
324
236
394
457
314
319
164
214

287
234
182
306
306
68
140
301
379
487
128
245
70

80
453
316
564
317
213
22
653
666
393
221
264

392
224
519
266
152
93
592
584
341
148
203

390
165
168
275
466
224
347
96
358
206

538
369
187
330
558
411
389
85
235

251
417
578
98
395
189
513
347

203
348
339
498
97
306
134

226
478
467
241
110
70

667
679
408
234
277

382
272
532
408

443
447
435

345
171

174

Etuniemi Kalajärvi Kesäniemi Krapuranta Kuturanta Leininranta Lohenpyrstö Lukkuhaka Maisansalo Mussalo Rantasarka Rekiniemi
Sexsjö
Tilkunpelto Vankuri															
männikkö

Kesän reissuja
Pikkuisen tarinaa siitä, että vaikka tuntuisikin siltä, että ei ole missään käynyt
koko vuona, onkin kolunnut aikalailla .
Pirjo ja minä aloitimme vuoden reissut 8.-10. tammikuuta käymällä Turussa
esittelemässä Oulussa toukokuussa pidettävää Liittokokousta. Kelit olivat silloin hyytävän jäiset, eli pakkasta oli matkalla parhaillaan -30 astetta ja koko viikonloppu oli suunilleen samanmoinen.
Tammikuussa oli siis kylmää - 1300 km.
Seuraava reissu olikin sitten Vankkurihymiö-tapaaminen Kuninkaanlähteellä
Kankaanpäässä 8.-9.4. - 1050 km.
Sitten perinteinen sukulaisvierailureissu vanhoille kotikunnaille Lohjalle ennen juhannusta ja kiertelimme
hitaalla sykkeellä alaspäin valiten tietoisesti hymiöpaikkoja matkallamme.
Sexjö, Krapuranta ja Mussalo. Kaikki olivat oivallisia lomailupaikkoja. Juhannuksen päivät kuluivat Lohjalla surullisin ja iloisin tunnelmin. Perheasioita. Takaisin Ouluun Tilkunpellon, Kalajärven
ja Raahen kautta. Kalajärvellä vietimme hauskaa päivää tuttujen oululaisten
kanssa - 1790 km.
Heinäkuussa napsahti sitten kesäloma ja sitä sen aloitusta lähdimme viettämään Kuusamon Törmälään. Kalastelua,

uimista ja saunomista. Niillä selkoisilla
aurinkoa oli sinä viikonloppuna saatavana ainoana koko Suomessa - nosti lomailun arvoa kummasti! - 560 km.
8.-10.7 olivat Lohenpyrstön Rantatreffit ja siitä matka jatkui KeskiPohjanmaalle Kuturantaan. Tosi hieno järvimaisema. Tutustumisreissu myös järven toisella puolella olevaan SFC-Pitkäniemeen. Sitten siirtyminen Pohjanmaan yhdistyksen Lukkuhakaan. Sen
jälkeen tutustuminen Vöyriin, Uuteen
Kaarlepyyhyn, Pietarsaareen minkä jälkeen yöksi Larsmo/Srandcamping. Märät kentät hieman arveluttivat, mutta
pinnalla pysyttiin. 14.7. takaisin Ouluun
- 750 km.
Pikku välireissun suoritimme tutustumalla Lumijoen Varjakkaan 27.-28.7. Hieno keli ja mahtava uimaranta. Peruspalvelut. Eritoten suositeltava kohde sellaisille liikkujille, ketkä haluavat kokea merenrantaa, rauhaa ja hiljaisuutta! - 100
km.
Lättytreffit Multarannassa. Mukavaa
yhteissyömistä ym. - 150 km.
16.8. startattiin Kilpisjärven reissulle. Haaparannan kautta Muoniojokivarteen Vähäniva/Ollisonmukka (puskaparkki) Aurinkoa!! 17.8. Kilpisjärvelle

Retkeilykeskukseen. Samana päivänä
kiipeily Saanalle ja takaisin. Sauna. Tosi kuumaa ja aurinkoista. 18.8 takaisinpäin Äkäslompoloon. Karessuvanto-Ropinsalmi-Muonio(kirkko)-Äkäslompolo.
Siellä Ylläksen Ykköcaravan. Sauna (hyvä ja siisti). Maisematien kautta Leville.
Yöksi kylpylähotelliin. Kiipeily Levin huipulle (Palovartian tupa). Illalla kylpylä ja
syöminen. Sitten vielä Kemijoen Pohjanrantaan (Väyrynen). Hyvä keli. 21.8.
kotiin Ouluun - 200 km.
Elokuuhun osui vielä Porotreffit Mellajärvellä 26.8. Aurinkokelit matkalla.
Kovaa sadetta/tuulta lauantaina. Savusauna. Porosoppa. Kotiin 28.8. Rovaniemen ja Ranuan kautta - 503 km.
Nyt syksyn suunitelmissa olisi vielä
käydä Kuusamossa ja takaisin tullessa
Isolla-Syötteellä. Toivottavasti kelit suosisivat ja talvi ei ihan vielä iskisi.
Eli summa summaarum... monista pienistä reissuista kertyy yllättäen pitkäkin huikonen monine mukavine muistoineen. Pidetään pyörät pyörimässä!!
Kari & Pirjo
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TIETOA KESÄKAUSIPAIKOISTA 2017
Edellisvuosien tapaan käytäntö jatkuu, eli kuluneen kesän 2016 kausipaikkojen haltijoilla on mahdollisuus lunastaa
paikkansa myös seuraavalle kesälle. Kesäkausipaikkalaiset tekevät 3 vrk isännöinnin/vaunukunta.
Kesäkausipaikan hinta vuonna 2017 tulee olemaan 255 e (Oulun yhdistyksen jäsenet) ja kesäkauden kesto 14.5. –
30.9.2017.
Sähkömittarilukemat ja vaunuvuorokaudet
merkitään käyttöpäiväkirjaan ja sähkö maksetaan kulutuksen mukaan kauden päättyessä.
Matkailuajoneuvossa pitää olla kiinteä kWhmittari.
Edellisvuoden kesäkausipaikkalaisten vuoden 2017 kesäkausipaikan viimeinen maksupäivä on 23.4.2017.
Kevään 2017 aikana ilmoitetaan maksukäytäntö sekä tähdelliset päivät tarkemmin, myös
isäntäkoulutuksen päivät.
Jonotuslistalla on jo uusia halukkaita kesäkausipaikoille. Mikäli olet kiinnostunut kesäkausipaikasta, ilmoittaudu sähköpostilla Pirjo
Kuismalle, niin laitetaan nimesi jonotuslistalle.
Kerro sähköpostissa nimi, puhelinnumero ja
SFC-numero, edellytys, että on jonkun SFC-yhdistyksen jäsen.

Kuva: Tarmo Koivuranta

Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com

Yhdistyksen sääntömääräinen syysvuosikokous
Vuosikokous pidettiin jälleen Virpiniemen liikuntaopiston auditoriossa
sunnuntaina 9.10.2016.
Tilat soveltuvat hyvin meidän kokouksen pitopaikaksi, aulassa on
mahdollisuus tarkistaa jäsenkortit ja
tarjoilla kahvit ennen kokouksen alkua. Kiitos kahvitarjoilusta Tarjalle ja
Merjalle. Jäsenkortit tuli tarkistettua
Tuulan ja Tertun toimesta. Itse olin ollut juuri sairaana jokusen päivän, joten pidin vain alkupuheenvuoron ja
varapuheenjohtajamme Jari Paakkola hoiti kokouksen alun ja jatkon kun
hänet valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksessa oli paikalla 63 äänioikeutettua jäsentä, sekä
lisäksi heidän puolisoitaan.
Jäsenmaksut, toimintasuunnitel-

ma sekä talousarvio vuodelle 2017
hyväksyttiin hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Toimintasuunnitelma sisältää Rantasaran osalta
mm. Sarkakulman alueen ympäristön suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi pyydetään tarjouksia ja tutkitaan mahdollisuuksia lisätä sosiaalisia tiloja sekä toimistotilojen muutosta.
Oulun yhdistyksen vireän toiminnan huomaa myös siitä, että hallituksen erovuoroisten tilalle on aina ehdolla enemmän henkilöitä kuin paikkoja olisi. Olemme saaneet yleensä aina äänestää hallitukseen valittavia jäseniä seuraavalle toimikaudelle niin nytkin. Ehdolla oli kahdeksan henkilöä Pekka Holmström, Risto

Karjalainen, Tarmo Koivuranta, Antti Rintamäki, Mirka Ronkainen, Jouko Suorsa, Kalevi Turunen ja Airi Vesa.
Erovuorossa on aina neljä hallituksen jäsentä kerrallaan.
Äänestyksessä jätettiin 62 hyväksyttyä äänestyslappua ja 1 hylätty.
Valituiksi hallitukseen vuosiksi 2017
– 2018 tulivat Pekka Holmström 46
ääntä, Airi Vesa 45, Antti Rintamäki
34 ja Risto Karjalainen 27 ääntä.
Onnea valituiksi tulleille. Edelleen
hallituksessa jatkavat Petri Kärkkäinen, Jari Paakkola, Lauri Peteri ja Tuula Ronkainen sekä puheenjohtaja Pirjo Kuisma.
Pirjo
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PERUUTUSKAMERAT, NAVIGAATTORIT, SOITTIMET
MATKAILU- JA HENKILÖAUTOIHIN
VAUNUUN, KÄRRYYN, TRAILERIIN

PERUUTUSKAMERAT
SOITTIMET

Lumijoentie 8
90400 Oulu
p.050 4650 890
www.automasa.ﬁ
Niskanen Services Oy
•

•

Kaivinkonetyöt Traktorityöt Kuljetukset

Ari Niskanen
Gsm 044 5545 456
www.niskanenservices.fi
Vääräkoskentie 14
90900 Kiiminki

NAVIGAATTORIT

MEILTÄ MYÖS
NAVIGAATTORI
PÄIVITYKSET
TULE KÄYMÄÄN
PALVELEVASSA
LIIKKEESSÄMME

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!
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RANTASARAN HINNAT
2017

Kiitoksia
Kiitos muistamisesta
Ystävät ja kaverit
Petri

Aluemaksu ajalla 1.1. - 31.12.2017
36,00
e/vrk
Aluemaksu SF-C-jäsenille
18,00
e/vrk
Aluemaksu yhd. 018 jäsenille
16,00
e/vrk
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vrk on ilmainen.
Aluemaksut sisältävät valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla.
Tilaussauna 1 tunti
11,00
e
Lämmityssähkö
7,00
e/vrk
Ilmastointilaitteen käyttö ilman kwh-mittaria
5,00
e/vrk
Mittarisähkö (irtomittareita ei hyväksytä)
0,25
e/kwh
Sähkön pienin veloitus
1,50
e
Auton lämmitys (ilman mittaria)
2,00
e/tunti
Pesukone
2,50
e/kone
Kuivausrumpu/kuivauskaappi
2,50
e/kone
Caravanroikan lainaus
5,00
e/krt
Matkailuauton ja -vaunun pesu
10,00
e/1 tunti
-seuraava alkava ½ tuntia
5,00
e
Keulan pesu
7,00
e
Henkilöauton pesu
6,00
e
Talvipaketti aikana 2.10.2016 - 13.5.2017
235,00
e
Kuukausipaikka aikana 2.10.2016 - 13.5.2017 100,00
e
Kesäpaketti aikana 14.5. – 30.9.2017
255,00
e
Kuukausipaketti aikana 14.5.-30.9.2017
130,00
e
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018-jäsenille.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Alueella 20 kpl kuukausipaikkoja ja kesäkausipaikkoja rajoitetusti.

TILASTOTIETOA!
Kesäkauden aikana on alueellamme yöpyjiä ollut
kausipaikkalaiset mukaan lukien 13 999 hlövrk.

RANTASARAN
YHDYSHENKILÖT
Lauri Peteri

p. 044 975 0370

Tuula Ronkainen

p. 044 975 0369

Jouko Ronkainen

p. 040 058 5801

***

Kiitokset muistamisesta!
Jarmo Vesa

***
Kiitos kaikille muistamisesta.

Martti Vähäkuopus

***
Kiitos!
Karavaanariharrastuksemme päättyessä haluamme kiittää ”rantasarkalaisia” hyvästä yhteistyöstä ja
naapuruudesta yli kahdenkymmenen
vuoden ajalta.
Muistoissamme ovat monet hauskat treffit, talkoot, kuoroesitykset ja
juhlat, jotka kaikki kertovat hyvästä
yhteishengestä ja yhdessä tekemisen luonteesta.
Nyt voimme jopa nauraa niille sattumuksille, kuten sipulin makuisista
kahvipullista tai hernekeitosta, joka
ei koskaan valmistunut.
Kiitos vielä kerran ja hyvää jatkoa!
Halataan kun tavataan!
Kyösti ja Marja-Leena Kontio

JÄSENMAKSUT
2017
SF-Caravan ry
24,50 e
SF-Caravan ry Oulun seutu 14,00 e
Perheenjäsen
7,00 e
JÄSENMAKSU
38,50 e
Liittymisvuosimaksu
44,00 e
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Kesää muistellessa
Tämän lehden ilmestyessä ovat kesäiset päivät vain kaunis muisto. Mutta
niitä on mukava muistella. Sain tavata kaikki kesäkausipaikkalaiset heidän kesäisäntävuorollaan. Jokainen
vuoro oli tekijänsä näköinen. Monet
olivat tuttuja jo edellisiltä vuosilta ja
heidän kanssaan olinkin vähemmän
tekemisissä, kun hommat olivat muistissa ja pikainen läpikäynti ohjelmiston kanssa riitti.
Kaikenlaisia ”kommelluksia” sattui pitkin kesää, mutta ne on naurettu ja selvitetty kaikki. Kävijätkin ovat
kukin erilaisia ja heihin suhtauduttiin asiallisesti. Mieleen ovat jääneet
ulkolaiset vieraat, joita tavatessa tulee ja kasvaa kielimuuri väliin. Kaikista on selvitty, eli palvelua ovat saaneet ja matkaansa jatkaneet. Vai onko joku nähnyt viime viikolla alueella
henkilöitä, jotka eivät puhu Suomea
ja etsivät jotakin?
Erilaisia karavaanarikulkuneuvojakin on nähty: telttoja, telttakärryjä,
boxeja, vaunuja, unisex yhdistelmiä,
autoja ja busseja. Ja niissä asujat olivat välineidensä näköisiä ja rikkautena kävijöidemme joukossa.

Kuva:Tarmo Koivuranta

Itselläni on mieluisaa kerrottavaa
kesäisännistä ja heidän toiminnastaan, kaikki on sujunut mukavasti
ja kaikkien kanssa ollaan (tiettävästi) hyvissä väleissä. Kesäduuni tukihenkilönä on mennyt nopeasti ja nyt
odottelemmekin sitten jo uutta kesää. (On siinä Joulukin vielä ennen
kesää).
Lämmin kiitos kesäisännille yhteistyöstä.
Tuula
077163-1

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2017
SF-Caravan Oulun seutu ry
Hallitus
***

Rantasarka-/leiritoimikunta kiittää kaikkia treffeillä ja talkoissa
sekä Rantasarassa kävijöitä kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Rauhallista Joulua ja Onnellista uutta vuotta 2017!
***

Naistoimikunta toivottaa tukijoilleen ja jäsenille
Rauhallista Joulunaikaa ja Uutta Vuotta 2017.

Caros

SF-Caravan Oulun seutu ry:n
jäsenlehti 21. 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
Tuula Ronkainen
Anu Sainio
Airi Vesa

045 883 9808
044 975 0369
040 743 1965
044 975 0365

ILMOITUSHINNAT sis. alv 24 %
Aukeama
450 e
Takasivu
345 e
1/1-sivu
275 e
1/2-sivu
165 e
1/4-sivu
120 e
1/8-sivu
90 e
1/16-sivu		 70 e
Painosmäärä 		 4 100 kpl
Sivunvalmistus		
ja valokuvat		 Airi Vesa
Kannen piirros		 Harri Siipola
Painopaikka 		 Erweko, Oulu
		2016
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TALKOOTYÖN VOIMAA
Rantasaran perinteiset syystalkoot pidettiin syyskuun lopulla. Paikalle tuli
kiitettävästi talkoohenkistä porukkaa.
Työnjako Pirtin edustalla aamulla klo 8.45, talkooruokailu klo 11 ja
päiväkahvit klo 15. Talkoopäivät loppui sitten neljän maissa iltapäivällä.

Työpäivillä oli riittävästi pituutta ja ilma suosi ulko- ja sisähommien tekoa.
Talkoissa siivotaan kaikki sisätilat perusteellisesti katosta lattiaan
ja vaihdetaan matot ja verhot. Ulkohommia riitti mm. laatoituksen, polttopuiden, risusavotan ja rakenteilla

olevan katoksen perustusten teossa.
Porukalla tehden työ sujui rattoisasti.
Kiitokset kaikille talkoisiin
osallistuneille!

