CAROS
CAROS 1/2017

SF-Caravan Oulun seutu ry jäsenlehti

1

1-2017

2

CAROS 1/2017

                         

Koko perheen

PIKKUJOULUT
Kellon Nuorisoseuralla 2.12. alkaen klo 18
Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin
Maistuvaa jouluruokaa noutopöydästä, omat ruokajuomat mukaan
Tuothan pikkupaketin pukinkonttiin!
Tansseissa viihdyttää

 Mukavaa ohjelmaa  Arpajaiset 

Timo Tapaninen & LEMPPARIT

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
Pikkujoululippuja voi lunastaa joulumyyjäisistä Rantasaran Pirtiltä.

Lasten oma pikkujoulu Rantasaran Pirtillä 1.12. klo 19
                         

Tervehdys
Nyt alkaa olemaan se aika vuodesta
jolloin suunnitellaan tulevan talven
värkkäilyjä.
Ensimmäisenä on tulossa jo perinteiset joulumyyjäiset, joista tulee vielä erillinen ilmoitus.
Talven aikana värkkäilypäivä on
lauantai ja kokoonnutaan Pirtin puolelle klo 11. Allekirjoittanut tekee
vuorotyötä, mutta osallistuu värkkäyshetkiin mahdollisuuksien mukaan. Kaappien ovet voi käydä avaamassa kuka tahansa avaimen haltija.
Mukaan voi ottaa vaikka oman käsityön tms. Ideoidaan yhdessä mitä
värkkäillään tai voi muuten vaan tulla seurustelemaan kahvikupposen
äärelle.
Naistoimikunta organisoi kaikki
Rantasarassa tapahtuvat kahvitus- ja
ruokailutilaisuudet eli kaikki halukkaat naiset vaan reilusti mukaan!
Mirka Ronkainen
146741

PIKKUJOULUMYYJÄISET
Rantasaran Pirtillä
2.12. 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.
Mirka

3

CAROS 1/2017

Kaunista syksyä ja hyvää loppuvuotta 2017
”Oi ihana lokakuu” luki sanomalehti
Kalevan lukijakuvan alla. Kyllä yleensä
minustakin,mutta ei tänä syksynä kun
ei tuossa vesisateessa tahdo olla lainkaan taukoja.On todella ikävä kuulaita
pienellä pakkasella höystettyjä aikaisia aamuja.Näin ansiokkaan päivätyön
päätettyäni ja vapaaherrattarena olemisen alkua harjoitellessani tulisi ehkä
noustua hieman varhaisemmin,mikäli
sade ei vaunun kattoon alati ropisisi.
Olemme kuitenkin hyvin ehtineet
Karin kanssa ulkoilemaan nuotiolla
ja käväisimmepä pikku reissun myös
pohjoisempana vähän tunturilla käpeksimässä. Tunturissa kyllä sattui
meidän kohdallemme aivan upeat
aurinkokelit. Kitkalta ja Oulujärveltä
käytiin kalastamassa hauet evääksi.
Yhdistyksen kevään sääntömääräisessä kokouksessa hyväksyttiin
Liiton mallisäännöt yhdistyksen uusiksi säännöiksi.
Säännöt päivitettiin, ja uutena
näissä ovat ns. kurinpitotoimet. Ikävää, että näitäkin pitää ennakoida
muutaman ennakkotapauksen johdosta.
Vuosi 2017 on ollut yhdistyksen ja
Rantasaran osalta voimien keruuta ja
pientä taukoa rakentamisesta.
Pientä pintaremonttia on toki aina ja niitä olemmekin suorittaneet
esim. tuvan saunan lattiaan suoritettiin kvartsihiekkakarhennus ja kiuas uusittiin ennen kesän kiireitä. Uusittiin kuivauskaappi ja Pirtin puolelle tehtiin ”pikkusuihkulle” hieman lisää pukeutumistilaa.
Uusi kota sai seurakseen ladon
grillipuiden säilytykseen. Polkuautorata valmistui liikennemerkkejä ja
nurmikkoa myöten. Kodan ja polkuautoradan lisäksi Sarkakulman alueelta löytyy myös petankki kenttä,
koristeline ja pelialue vaikka sählylle.
Lisääntyneiden vierasmäärien palvelemiseksi vuokrasimme ns. konttivessan helpottamaan kiireistä aikaa.

Toimiston vierellä oli 2,5 kuukautta tämä kahden lisävessan tila.
Yhteistyötä teimme jo toisen kerran Haukiputaan seurakunnan kanssa. He järjestivät rannassa nuotioillan
juhannusviikolla.
Lisäksi yhdistyksen hallitus kävi
Kuivaniemen kyläyhdistyksen vieraana tutustumassa Vatungin alueen tiloihin. Aluetta tullaan kehittämään ainakin matkaparkiksi. Jo nyt
on alueella 10 sähköpaikkaa valmiina, ja toiveissa on saada 10 paikkaa lisää. Alueella on myös huoltotilat, jotka eivät ole avoinna säännöllisesti.
Alue on aivan meren rannalla ja
siellä sijaitsee myös kalan kasvatusja käsittely-yritys. Kunhan vielä löytyy toimija ylläpitämään valmiina
olevaa Pooki-ravintolaa, niin alkaa
matkaparkki olla hyvin toimintavalmiina, joskos jo vaikka ensi kesänä.
Rantasaran alueella on tänä kesänä lisääntynyt telttailijoiden määrä
niinkin kiitettävästi, että varasimme
teltoille oman vakituisen alueen. Ensi
kesäksi teemme viralliset merkinnät
teltta-alueelle. Myös ulkomaalaisten
matkailijoiden määrän lisääntyminen on laitettu ilolla merkille. Kielitaito on ollut koetuksella, mutta onneksi siihenkin on taivuttu.

Tulevaisuutta on myös Rantasaran
alue-esitteen kääntäminen kolmelle
vieraalle kielelle - tämä siis ensi kesäksi tavoite.
Keväästä asti on hallitus toimintasuunnitelman mukaisesti työstänyt
suunnittelua Jari Huovisen avustuksella uusista saniteettitiloista.
Suunnitelmat ovat pikkuhiljaa saaneet lopullista muotoa. Tulossa on ns.
Tuvanlaajennus. Tämä tarkoittaa, että rakennetaan kaksi uutta wc-tilaa
suihkulla sekä keittiö liesineen ja tiskauspaikkoineen. Tämä siis tulossa,
mikäli vuosikokous hyväksyy toimintasuunnitelman.
Oulun yhdistys täyttää vuonna
2018 jo 45 vuotta. Hallitus teki päätöksen, ettei näitä synttäreitä virallisesti vietetä. Yhdistys satsaa sitä suuremmalla volyymillä sitten 50 v. juhliin. Tulee kyllä sekin vuosi todella nopeasti vastaan.
Vuosi 2018 aloitetaan Liiton toiminnassa uuden vetäjän johdolla.
Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kevään liittokokouksessa Olli
Rusi. Toivotamme menestystä Ollille
puheenjohtaja kaudelle.
Pirjo
063847-1
Kuva: Kari Kuisma
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Subaru Suomi

subaru.fi

Rauma

Helsinki

Hyvitämme vähintään 1000€ vaihdossa
tuodusta ajoneuvosta kuin ajoneuvosta yli
5000€ hintaisiin vaihtoajoneuvoihimme!
Koko kansan autokauppaa

Teemme kauppaa: ma-pe 10-18, la 10-15

Ajotaitotapahtuma
Elokuussa harjoiteltiin Liiton turvatoimikunnasta tulevan
Niemisen Laurin opastuksella matkailuvaunun- ja matkailuauton kuljettamista etu- ja takaperin määrättyä rataa pitkin.
Osanottajia olisi voinut olla enemmänkin. Vaikeaa on
vaunun peruutus ainakin omalta kohdaltani. Tuli kuitenkin muutama puhdas suoritus.
Kulta II matkailuautolla ja Kulta II matkailuvaunulla Petri Kärkkäinen ja matkailuvaunulla Kulta II Pekka Kemola.
Kiitokset Laurille, Avainasemat, Liisa ja Pasi sekä Kempeleen Rinta-Jouppi.
Terveisin Tarja ja Pekka

Monenlaisia ajotaitomerkkejä on KemolanPekka saanut suoritettua ajotaitotapahtumissa vuosien varrella.
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TOIMIHENKILÖT 2017 ja 2018
Hallitus
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja
Paakkola Jari, varapj.
Ronkainen Tuula, sihteeri
Holmström Pekka
Karjalainen Risto
Kärkkäinen Petri
Peteri Lauri
Rintamäki Antti
Vesa Airi

045 883 9808
044 975 0363
044 975 0369
044 975 0395
040 586 1525
044 975 0393
044 975 0370
040 555 5537
044 975 0365

UUDET TOIMIHENKILÖT VUODELLE 2018
Hallitus
Vähäkuopus Kaisa
040 824 9746
Siliämaa Eero
044 231 0135
Ronkainen Mirka
050 555 0216
Ronkainen Tuula
044 975 0369

pirkui@gmail.com
jari.paakkola@azchem.com
tuularonkainen@gmail.com
pekkalaurijohannes@gmail.com
risto.jk.karjalainen@gmail.com
pietro.karkkainen@gmail.com
lauripeteri@gmail.com
ritvayli@gmail.com
airivesa@gmail.com

Koti- ja ulkomaan matkailuasiamies
Kuisma Kari
040 052 3157 kuiska55@gmail.com
Rantasarkatoimikunta
Määttä Tarja-Inkeri
Paakkola Jari
Rintamäki Antti
Vesa Airi
Vesa Jarmo, vetäjä

040 093 2633
044 975 0363
040 555 5537
044 975 0365
040 035 6086 jarmo.vesa@gmail.com

Naistoimikunta
Ronkainen Mirka, vetäjä

050 555 0216 mirka.75@hotmail.com

Tiedotustoimikunta
Kuisma Pirjo
Ronkainen Tuula
Karjalainen Risto
Vesa Airi

045 883 9808
044 975 0369
040 586 1525
044 975 0365

YT-yhdyshenkilö
Vesa Airi

Jarmo Vesa
Rantasarkatoimikunnan vetäjä

Jari Paakkola
varapuheenjohtaja,
PR

Tuula Ronkainen
sihteeri, toimistovastaava, PR, Rantasarka
yhdyshenkilö

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut,
YT-yhdyshenkilö

Pekka Holmström
koneet, kalustot

Antti Rintamäki
koneet, kalustot

Risto Karjalainen
sähkölaitteet

Lauri Peteri
hankinnat, projektit

Eero Siliämaa
hallituksen jäsen

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

kaisa.vahakuopus@gmail.com
rautuja@gmail.com
mirka.75@hotmail.com
tuularonkainen@gmail.com

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

Turvatoimikunta
Holmström Pekka
Paakkola Jari
Salo Seppo, turvallisuuspäällikkö
Vesa Jarmo

Pirjo Kuisma
puheenjohtaja, PR

pirkui@gmail.com
tuularonkainen@gmail.com
risto.jk.karjalainen@gmail.com
airivesa@gmail.com

044 975 0395 pekkalaurijohannes@gmail.com
044 975 0363 jari.paakkola@azchem.com
040 528 3305 seppo.salo@suomi24.fi
040 035 6086 jarmo.vesa@gmail.com
044 975 0365 airivesa@gmail.com

Terttu Karppinen
talousvastaava,kirjanpito, jäsenkirjuri

Mirka Ronkainen
hallituksen jäsen,
Naistoimikunnan
vetäjä

Kaisa Vähäkuopus
hallituksen jäsen
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Rantasaran Lastenpäivät
Lastenpäiviä vietettiin elokuun alussa juuri ennen koulujen alkamista.
Ponitalutus nousi suosikiksi perinteisen sunnuntain karkkibingon ja
Soivan Siilin esiintymisen kanssa. Tapahtumaan osallistui yli 80 lasta.

Perjantai-iltaa vietettiin saunojen merkeissä jonka jälkeen vanhemmille oli
ohjelmassa karaokea Sarkakulmassa.
Lauantaina reippaimmat ja innokkaimmat lapset ja aikuiset

muodostivatkin pitkän jonon Sarkakulman eteen ilmoittautuakseen päivän kisailuihin. Heti aamusta oli kisailua keppihevosradalla Pirtin edessä, joka yllättäen oli myös isompien

lasten mieleen. Samanaikaisesti koripallon heittokisa oli PesuPekalla.
Sählynlaukaisukisaan osallistui
myös nuorempaa väkeä alueen alle
kolmevuotiaista lapsista.
Puolen päivän aikoihin oli tauko,
jotta osallistujat saavat hengähtää ja
kerätä voimia seuraaviin koitoksiin.
Iltapäivällä tuotiin ponit, joilla pääsivät ratsastamaan sekä lapset että
aikuiset. Hevoset olivatkin kokeneita konkareita talutusratsastuksen saralla ja erittäin turvallisia ja mukavia
kavereita.
Myöhemmin iltapäivällä kisailtiin
polkuautojen taitoajosta. Kaikki palkittiin polkuauton ajokorteilla. Nämä
taitoajot ovat suuremmassa suosiossa kuin aika-ajot.
Herkkuja unohtamatta lauantaina
tarjoiltiin hattaroita ja lettuja Sarkakulmassa. Uudella kodalla oli tarjolla
perheen pienimmille makkaraa, nakkeja ja pillimehua.

Lauantai-iltana saunottiin sankoin
joukoin ja lauteet oli täynnä lapsia
sekä iloista puheensorinaa.
Sunnuntaina aloitimme aamun
karkkibingolla. Soivan Siilin esiintymiseen katsojia oli kertynyt jopa
yli 90 henkeä. Soivan Siilin konsertti
oli varmasti monelle ikimuistoinen.
Konsertin jälkeen vuorossa oli palkintojen jako ja arpajaiset.
Seuraava kokonaan lapsille suunnattu ilta on lasten oma pikkujoulu
joulukuun alussa.
Leiritoimikunta kiittää kaikkia Lastenpäiville osallistuneita mieleenpainuvasta viikonlopusta.
Leiritoimikunta
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Kesäkauden
Avajaistunnelmia

TULEVIA
TAPAHTUMIA
1. - 3.12.
31.12.2017 1.1.2018
9. - 11.2.
16. - 18.3.
30. - 2.4.

30.4. - 1.5.
18. - 20.5.
25. - 27.5.
8. - 10.6.
3. - 5.8.
10. - 12.8.
14. - 16.9.
21. - 23.9.
6.10.
9. - 11.11.
30.11. - 2.12.
31.12.20181.1.2019

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
Lastenpäivät
Liikuntaviikonloppu+ Dartsin ja
Ilmapistoolin 3. osakilpailu
Grillitreffit
Syystalkoot
Talvi-info + Ilmapistooli- ja 		
Darts-cupin loppukilpailut
Hämärän Hulinat
Pikkujouluviikonloppu
Uudenvuoden vastaanotto

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

TIETOA KESÄKAUSIPAIKOISTA 2018
Edellisvuosien tapaan käytäntö jatkuu, eli kuluneen kesän
2017 kausipaikkojen haltijoilla on mahdollisuus lunastaa
paikkansa myös seuraavalle kesälle. Kesäkausipaikkalaiset
tekevät 3 vrk isännöinnin/vaunukunta.
Kesäkausipaikan hinta vuonna 2018 tulee olemaan 260,- e (Oulun
yhdistyksen jäsenet). Kesäkauden kesto on 13.5. – 29.9.2018.
Sähkömittarilukemat ja vaunuvuorokaudet merkitään käyttöpäiväkirjaan ja sähkö maksetaan kulutuksen mukaan kauden päättyessä. Matkailuajoneuvossa pitää siis olla kiinteä kWh-mittari.
Edellisvuoden kesäkausipaikkalaisten vuoden 2018 kesäkausipaikan viimeinen maksupäivä on 15.4.2018.
Kevään 2018 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. Edellytämme, että
hakija on jonkun SFC-yhdistyksen jäsen.
Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com
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Turvallisuus ennen kaikkea
Aloitin SF Caravan Oulun Seutu ry:n turvallisuuspäällikkönä keväällä 2017. Olen seniori-ikäinen rakennusinsinööri ja harrastanut vaunun vetämistä jo vuodesta 1990. Viimeisen vuosikymmenen olen ajellut matkailuautolla. Olen eläkkeellä, mutta olen jatkanut pitkäaikaisen työnantajani palveluksessa, tosin hiukan kevennettyä työaikaa soveltaen. Työskentelen Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy:n palveluksessa pääarvioijana, tätä
työtä olen tehnyt vuodesta 2000 alkaen.
Työssäni olen oppinut ajattelemaan
asioita hyvin yksinkertaisen periaatteen pohjalta. Ensiksi täytyy selvittää
mitkä ovat vaatimukset ja sen jälkeen
todeta miten kattavasti ne on kyetty
täyttämään. Tätä samaa periaatetta
yritän soveltaa myös turvallisuuspäällikön roolissa. Lyhyen kokemukseni
perusteella ei mitään pitkälle meneviä päätelmiä voi tehdä. Sen verran
voi kuitenkin todeta, että myös harrastustoiminnan piiriin kuuluvissa tehtävissäkin vaatimuksia riittää. Meidän
kaikkien toimijoiden tulisi nuo vaatimukset tuntea ja kyetä ne täyttämään.
Vaatimukset tulevat pääosin lainsäädännöstä ja viranomaisten suunnalta.
Rantasaran Caravan-alueelta tulee päällimmäisenä mieleen parikin esimerkkiä. Me tarjoamme yöpyvien vieraidemme käyttöön kohtuullisen kattavasti varustetun lasten
leikkikentän. Leikkikenttien turvallisuutta on haluttu lainsäädännössä
varmistaa Pelastuslaissa ja Pelastusasetuksessa. Niissä esitettyjen vaatimusten johdosta olemme laatineet
yksilöllisen turvallisuusasiakirjan, joka koskee leikkikentän toimintaa ja
rakenteita. Teemme jatkuvasti erilaisia tarkastuksia, josta syntyy aina kirjallinen merkintä. Tarkastusten perusteella havaitsimme mm. keinujen
tukirakenteissa ongelmia ja saimmekin toimittajalta täysin uudet tukirakenteet. Näin olemme hyötyneet
turvallisuusasiakirjasta jo taloudellisestikin.
Toinen seikka, johon kohdistuu
suuri määrä lakisääteisiä vaatimuksia, on rakentaminen. Lähes kaikilla
Caravan-alueilla rakennetaan ainakin ajoittain. Laissa ei erotella onko

rakennushankkeen vetäjänä eli rakennuttajana yritys, yhdistys tai yksityishenkilö. Kaikille vaatimukset
ovat täysin samoja. Siksi meillä onkin paljon tekemistä, jotta kykenemme täyttämään nuo vaatimukset. Mitään ei tapahdu niin kauan kuin mitään ei tapahdu. Siinä vaiheessa kun
jokin menee pieleen alkaa tapahtua. Siinä tilanteessa jokaisen rakennuttajan on kyettävä näyttämään toteen kirjallisesti, miten he ovat täyttäneet omat velvoitteensa. Pääasiassa kysymys on rakennustyön turvallisuuden varmistamisesta ennakoivilla
toimenpiteillä. Ajattelen, että tällä saralla meillä kaikilla SF Caravan -yhdistyksillä on paljon tehtävää.
Kesä meni mukavasti pieniä kotimaan automatkoja tehden. Syksy on
saapunut ja samalla sateet ja tuulet. Ne muistuttavat myös laajemmista ongelmista. Maailmanlaajuinen ilmastomuutos tuntuu jo täällä

pohjoisen perukoillakin. Se merkitsee uusia haasteita voimistuvien
sääilmiöiden johdosta. Tuulet, sateet
ja sääilmiöt voimistuvat ja vaikuttavat meihin kaikkiin. Meillä tulisikin
olla valmiudet selviytyä tulevista koettelemuksista. Siinäkin meidän on
tehtävä ennakoivia toimenpiteitä,
joista ensimmäiseksi tulee mieleen
riskien arviointi. Meillä tulisi olla käsitys ja ymmärrys oman alueemme
merkittävistä riskeistä ja niihin kohdistetuista hallintatoimista.
Toivottelen kaikille leppoisaa syksyn jatkoa ja turvallisia kilometrejä tien päällä. Yritetään olla ihmisiksi ja luoda positiivista käsitystä karavaanareista. Mehän osaamme noudattaa liikennesääntöjä ja päästää
tarvittaessa jonot ohitsemme, koska
olemme kaikki karavaanareita.
Seppo Salo
turvallisuuspäällikkö

ETUPASSILLA
CAROS 1/2017
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joka kuudes yö
veloituksetta

Kerää miltä tahansa Caravan Huiput alueelta viisi leimaa, myös
treffeiltä. Leimat voivat olla jopa yhdestä paikasta. Saat kuudennen
vuorokauden veloituksetta (ei treffeillä). Etukortti on voimassa 1
vuoden kortin päivämäärästä.
Alueillamme viihdyt hyvin ja nautit lomastasi. Tarkemmat tiedot
alueiden www-sivuilla, Caravan Leirintäoppaassa sekä
www.caravanhuiput.fi

CAMPING MUSSALO
www.sfcmussalo.fi
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Mussalontie 356,
23310 TAIVASSALO
puh. 040 764 9391

ETUNIEMI
www.etuniemi.fi
145 leirintäpaikkaa, 135 sähköllä
Etuniementie 148,
52550 HIRVENSALMI.
Puh. 0400 465 876
Gps 61°40´367” 26°44´948”

KALAJÄRVI
www.caravan-kalajarvi.fi
300 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä.
Kalajärventie 4,
61100 PERÄSEINÄJOKI
Puh. (06) 417 5602

KESÄNIEMI
www.sfcturku.fi
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Kesäniementie 99, Rautila,
23210 VEHMAA.
Puh. (02) 433 3462

KRAPURANTA
www.krapuranta.fi
250 leirintäpaikkaa, 200 sähköllä
Korvenkulmantie 44,
32500 ORIPÄÄ
Puh. 040 546 2058

KUTURANTA
www.kuturanta.fi
Aarniometsässä kalaisan Lestijärven
rannalla 200 leirintäpaikkaa, kaikki
sähköllä.
Ahontie 3, 69440 LESTIJÄRVI
Puh. 040 756 7705

LEININRANTA
www.sf-caravankaakkoishame.fi
85 sähköistettyä leiripaikkaa. Upeat
Kymijoen rantamaisemat ja hyvät
kalastusmahdollisuudet. Siestantie 85,
47400 KAUSALA
Puh. 040 8335 730

LOHENPYRSTÖ
www.sfc-lohenpyrsto.fi, alue avattu
2011. Sähköistettyjä vaunupaikkoja
180. Alue meren rannalla Raahessa.Ilmainen wlan koko alueella.
Lohenpyrstöntie 53,
92140 PATTIJOKI.
Puh. 044 716 7803

LUKKUHAKA
www.lukkuhaka.fi
Puhdasvetinen tekolampi, 165 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä.
Kortesluomantie 148,
61550 ORISMALA.
Puh. 040 090 5308

MAISANSALO
www.maisansalo.fi. Tampere
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa.
Kuterintie 34, 34260 TERÄLAHTI
(Teisko).
Puh. 050 412 3123

RAIRANTA
www.rairanta.fi 270 sähköpaikkaa,
kauniin merenlahden rannalla
7 km Uudestakaupungista etelään.
Matala hiekkaranta, veneitä.
Vanhakartanontie 216,
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 841 7400, 0500 825 899

RANTASARKA
www.sfc-oulu.com
164 sähköistettyä paikkaa, merenrantaan 100 m.Hyvät ulkoilumaastot
alueen läheisyydessä. 25 km Oulun
keskustasta pohjoiseen.
Mustakarintie 46, 90810 KIVINIEMI.
Puh. 050 494 3101

REKINIEMI
www.pielisenkarjala.fi. Lieksassa
Pielisen rannalla 100 sähköpaikkaa.
Rauhallinen alue, hyvät kalastusmahdollisuudet.
Rekiniemi 4,
81590 VUONISLAHTI
Puh. 040 702 5745

SEXSJÖ
www.sexsjo.fi
Rauhallinen, lapsiystävällinen,
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Sandvikintie 111, 68940 LILLBY
Puh. 050 310 1247

TILKUNPELTO
www.sfc-kantahame.com
150 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä. Vaunusauna, uima-altaat ja
tanssilato Teurojärven rannalla.
Mulkolantie 330, 16900 LAMMI
puh. 050 370 1435

VANKKURIMÄNNIKKÖ
www.vankkurimannikko.fi
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa.
Lakarintie 580, 34800 VIRRAT
Puh. 043 214 0014
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Talvi-info veti väkeä Pirtille
Kuvat: Tarmo Koivuranta

Talvikausi alkoi yhdistyksen alueella
Rantasaralla sunnuntaina 1.10.2017.
Paikkoja lunastettiin heti ensimmäisenä päivänä vauhdikkaasti. Rantasaralla oli talvikauden ensimmäisen
viikon ajan myös päivystys paikkojen
lunastamisen sujumiseksi jouheasti.
Päivystysviikko päättyi infotilaisuuteen lauantaina 7.10.2017.
Tämä infotilaisuus pyritään pitämään aina mahdollisimman nopeasti kauden alkaessa.
Alue toimii ns. omatoimialueena talven ajan. Siksi on tilaisuudessa
tarkoitus antaa mahdollisimman paljon tietoa talvikauden mutkattomasta sujumisesta kaikille alueella talvea
viettäville. Kutsu annetaankin jokaiselle kausipaikan lunastavalle vaunukunnalle ensimmäisellä viikolla.
Pirttiin olikin mukavasti kokoontunut niin uusia kuin myös jo aiemmin kausipaikalla olleita. Allekirjoittanut kertoi yhdistyksen toiminnasta ja hieman alueen historiasta ja nykytilanteesta.
Mirka Ronkaisen järjestämän kahvittelun lomassa käytiin hyvää keskustelua ja annettiin opastusta lumitöistä, sauna-ajoista ja saunan

lämmityksestä, talvikauden siivouksesta, yhteisten tilojen käytöstä. Näitä edellä mainittuja asioita avasi Tuula Ronkainen. Tärkeän turvallisuusosion mm. pelastustiet, autojen sijoittelun, avotulet/kynttilät ym., selvitti meille Seppo Salo. Samalla myös
paikalla olleet toimikuntien henkilöt
ja hallituksen edustajat esittäytyivät.
Toki vieläkin voi
talveksi kausipaikan lunastaa. Nyt
pitää ottaa ensin yhteyttä Rantasaran yhteyshenkilöihin puhelimitse. Sovitaan

ajankohta, milloin olemme Rantasaralla tavoitettavissa, jotta paikan voi
valita ja lunastaa. Kirjoitushetkellä –
18.10.2017 - on paikkoja lunastettu
kaikkiaan 111 kpl.
Tällä samaisella viikolla olen luvannut käydä kahteen kertaan torstaina ja perjantaina- Rantasaralla, sillä kaksi uutta kausipaikkalaista on tulossa alueelle. Mikäs sen mukavampaa... pääsevät hekin nauttimaan seuraavan viikko 43. syyslomasta. Vielä on lunastettavissa 19 talvikausipaikkaa.
Pirjo
063847-1

RANTASARAN
YHDYSHENKILÖT
Tuula Ronkainen

p. 044 975 0369

Pirjo Kuisma 		

p. 045 883 9808
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Jukolan perillä on joukkovoimaa!
Suomen satavuotisjuhlavuosi, kuten
myös SF-Caravan ry:n teema kuluvalle vuodelle korostavat yhdessä tekemistä. Karavaanariharrastus on ollut
koko historiansa ajan esimerkki yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemisen
voimasta. Joukkovoimasta.
Liiton toiminnan alkuvaiheissa
harrastus veti yhteen hyvin samanlaisista asioista kiinnostunutta jäsenkuntaa ja siksi myös toiminta palkitsi mukaan liittyneitä helposti. Se on
lämmin perinne ja tunnemme sen
vieläkin omaksemme. Toisaalta on
hyvä havaita että kasvu tuo myös
uusia haasteita. Viisikymmentä vuotta sitten jäseniä oli sata. Jäsenmäärä saavutti tuhannen rajan vuonna 1971. Kymmenen tuhatta jäsentä liitto palveli vuonna 1979 ja toistaiseksi suurin jäsenmäärä saavutettiin juhlavuonna 2014, jolloin jäseniä oli kaikkiaan 63 773 kappaletta.

Jäsenmäärän kasvu on ollut huimaa!
Sekä ajat että ihmiset ovat muuttuneet reilu viidenkymmenen vuoden aikana. Me emme enää ole yhdestä muotista lähtöisin, yksilöllisyys ja omat valinnat ovat suosiossa.
Suureen jäsenmäärään mahtuu paljon erilaisia ihmisiä. Eri tapoja harrastaa ja myös erilaisia persoonallisuuksia. Sen pitää olla harrastuksemme
rikkautta. Menneitä vuosikymmeniä keskeisempi tehtävä meillä on
tunnistaa erilaiset tavat harrastaa ja
myös ihmisten toisistaan poikkeavat
odotukset harrastukselle. On monta
eri mielikuvaa siitä, mikä on hyvää,
oikeata ja kaunista tapaa harrastaa
matkailuajoneuvoja. Lisäksi ne ovat
kaikki ihmiselle itselleen oikeita käsityksiä. Meillä on niin monta tapaa
nauttia ja olla ylpeitä harrastuksestamme!
Pysähdytään hetkeksi tähän ajatukseen. Kun tapaan
eri tavoin harrastavan
karavaanarin tai erilaisia asioita arvostavan harrastajan, kuinka suhtaudun tähän
erilaisuuteen? Ryhdynkö oikaisemaan väärää
toimintatapaa, olenko
kiinnostunut selvittämään mikä tuossa toisessa tavassa voi kiinnostaa vai toivotanko iloisesti nautinnollisia kilometrejä ja päiviä
oman harrastuksen parissa? Tämä suhtautuminen kertoo mielestäni enemmän meistä itsestämme kuin arvioinnin kohteesta.
Yhdessä tekeminen
on kuluvalle vuodelle
poimittu teema, mutta se tulee varmasti
olemaan meille hedelmällinen toimintamalli

myös tuleviin vuosiin. Yhdessä tekemisen perusta on toisten kunnioittaminen ja arvostaminen. Kun joukkomme on kasvanut näin suuresti,
on helppoa jättää sivuun asiat, jotka
ovat meille yhteisiä ja harhautua etsimään vain eroja. Keinotekoisiakin
sellaisia.
Jukolassa oli seitsemän veljestä, jotka kaikki olivat hyvin erilaisia.
Omalaatuisia jukuripäitä jokainen tahollaan. Jokaisella oli yhteisössä oma
roolinsa ja kukin rikastutti kokonaiskuvaa omalla merkittävällä tavallaan.
Veljesjoukko olisi ollut heikompi jos
yksikin veljeksistä siitä olisi puuttunut. Siinä on melkoista viisautta, jota meidänkin sopii harrastuksessamme pohtia. Me kuulumme yhteen ja
olemme heikompia jos joku meistä
puuttuu joukosta. Me voimme valita olemmeko rakentamassa vai erottelemassa tätä kasvavaa harrastajien joukkoa. Ollaanko jatkossa vähän
uteliaampia erilaisuuteen? Sallitaanko erilaisuus jotta siitä kasvaa tämä
joukkovoima?
Meillä on joukkovoimaa ja vahvuutta kun niin päätämme ja höllennämme hieman pantaa jos se alkaa
liikaa kiristää otsalla. Minä arvostan
ihmisiä jotka ovat löytäneet oman
tapansa nauttia matkailuajoneuvoista. Arvostan sitä yhdessä tekemistä,
joka saa aikaan sellaista kehitystä, jota SF-Caravan Oulun seutu ry on saanut yhteistyössä aikaan. Sekä erilaisuuden arvostamista ja toisiaan tukevan yhteistyön henkeä, joka alueen yhdistysten väliltä paistaa muuallekin. Hyvä me!
Hyvää Suomen satavuotista itsenäisyyspäivää, Hyvää Joulua ja Lupaavaa Uutta Vuotta 2018!
Olli Rusi
SF-Caravan ry puheenjohtaja
vuoden 2018 alusta lähtien
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Tiet & Matkailu
Kävimme Pirjon kanssa Rovaniemellä ”Suomi nousuun - tiet elinkeinoelämän tukena” -seminaarin tuossa
kevättalvella 30.3.2017. Ajattelin vähän avata mitä itse sain kyseisestä tilaisuudesta.
Matka Rovaniemelle Oulusta ei ole
teiden kunnon suhteen mikään kaikista haastavin ja varsinkaan talvella,
kun lumi on tasoitellut vähätkin kuopat, meno oli kovinkin mallikasta. Lisäksi kun ajoimme ”länsireittiä” ei poroistakaan ollut kiusaa.
Tämä poroista huolissaan -hommahan on sivumennen parantunut
merkittävästi uuden Porokello-sovelluksen ansiosta. Siinähän pohjoisessa kulkevat kuorma-/rekka-autoilijat
ilmoittavat sovellukseen havaintoja poroista tien varsilla ja sovellusta
käyttävät kulkijat sitten osaavat olla
tarkempana kyseisissä tien kohdissa.
No se poroista. Seminaari oli rakennettu paljolti huolesta Suomen
teiden nykykunnosta ja esityksistä miten toimia, että saisimme teitä
kuntoon ja keitä varten. Tilaisuuteen
oli kutsuttu lukuisia toimijoita tieverkoston ylläpitäjistä sen käyttäjiin.

Visit Finland (MEK) avasi tämän
teeman ”tiet ovat ihmisiä varten - eivät itsetarkoitus” esittämällä videon
ulkomaan matkailun edistämisestä.
Video oli oikein hyvä ja kattava - joitakin osia Suomesta tosin jäi hieman
vähemmälle esittelylle. Eteläinen sekä pohjoinen Suomi oli siinä kyllä
kattavasti esitelty.
Lapin ELY-keskus seurasi sen jälkeen omalla avauksellaan ” tiet matkailun tukena” -osion. Siinä visioitiin,
kuinka saisimme Suomen teille vetovoimaa mm. sisääntuloteiden maisemoinneilla, tienvarsimaisemien avaamisella, huomioimalla tienvarsikasvillisuutta sekä ns. maisemateiden
rakentamisella.
Tuo maisemointi esim. Lapin pusikkoisten tievarsien avaamisella olisi matkailijalle todella antoisaa. Paljon mieluummin autosta katselisi Lapin hienoja maisemia kuin paju/koivupusikoita. Maisemateitä voisi siis rakentaa tälläkin tavoin. Lisäksi tuli esiin toive hyvästä taukopaikkaverkostosta. Verkosto on jo jollakin tasolla olemassa, mutta sitten se
nurjakin puoli: valitettavasti ihmiset

sotkevat näitä paikkoja huolimattomalla/välinpitämättömällä käytöksellään. Ei ole mukavaa mennä taukopaikalle, jonka kirjovat jätepussien ja hylättyjen esineiden kavalkadi.
Myös ELY-keskus toi huolensa
opasteiden ajan tasalla pysymiseen.
Seuraavana oli yrittäjän näkökulma Suomen teistä sekä niiden kunnosta kontra yrittäjyyteen. Osion piti Harriniva Hotels & Safars toimitusjohtaja. Heidän asiakkaita kuitenkin
kuljetetaan Lapin teillä n. 5 miljoonaa kilometriä ja niistä tosiaan tulee aikamoinen rasite kyseisille käytetyille tieosuuksille. Enimmäkseen
kuitenkin kuljetukset ovat ns. raskaan kaluston kuljetuksia, jota tietysti ”syövät” enemmän tietä kuin yksityinen henkilöautomatkailu. Kun
matkailu Lapissa niin kuin muuallakin Suomessa kasvaa, täytyy teitä ja
tieverkkoja parantaa.
Puheenjohtaja Juha Hämäläinen edusti seminaarissa SF-Caravan
ry:tä. Hänen näkemyksensä oli kuten varmasti tavan karavaanarinkin,
että osat Suomen teistä ovat luvattoman huonossa kunnossa. Maksuja
Kuva: Kari Kuisma
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vastaan (verotus ja eritoten autoilun verotus) ei saa vastetta. Hän herätteli myös ideaa ns. vuokrakalustosta, jolloin siirtymäliikenne ei olisi
niin kuluttavaa jos voisi vuokrata kaluston vasta ollessaan siellä suunnassa Suomea, missä sitten haluaisi sillä
kertaa lomailla ja retkeillä. Lisäksi tämä vuokratoiminta voisi tuoda lisää
kokeilijoita meidän harrastuksemme
pariin ja sitä kautta lisää jäseniä yhdistyksille.
Autoliitto oli myös mukana ja heidän visioissaan oli mm. niin sanottujen matkailuteiden suunnittelu. Suomessa näitä reittejä on muutamia,
mutta Euroopassa lukuisia eri maissa.
Culture-routes.net on muun muassa
sivusto, josta voisi etukäteen suunnitella itseään kiinnostavia kulttuurireittejä Euroopassa. Suomessa Culture Finland (http://www.visitfinland.
fi/tuoteteemat/kulttuurimatkailuculture-finland/) on hyvä sivusto, jos
on kiinnostusta etukäteis-suunnitteluun kotimaassa matkailemiseen.
Viimeisenä muttei vähäisempänä
estradille nousi Visit Artic Europe. Se

on pohjoismainen yhteistyöelin joka visioi matkailua arktisen pohjoisen työrukkasena - siis pohjoismaiden yhteistyöelin. He pohtivat tiestöä sen tosiasian pohjalta, että matkailu pohjoisessa kasvaa tällä hetkellä valtavasti ja olemmeko siihen valmiita. Potentiaalia on kaikkien hyötyä jos osaamme tehdä yhteistyötä
koko pohjoisen Skandinavian alueella omaan maakohtaiseen napaamme tuijottamatta. Tarkoitus on tuoda
tietoa eri kohteista eri maissa ja rajat ylittäen. Jos matkaaja tulee esim.
lentokoneella Norjaan, voitaisiin hänelle myydä pakettia koko pohjoiskaloottiin tutustumiseen myös poikittaisessa suunnassa. Mikä loistava
visio! Hienoisena etukäteishuolena
nähtiin myös kantokyky. Voidaanko
Pohjoinen polttaa ns. puhki liiallisten
turistivirtojen lisääntyessä. Menettäisikö Lappi houkuttavuutensa ja erämaa statuksensa liiallisten ihmisvirtojen kylläännyttämänä. Vetovoimahan pohjoisessa on kuitenkin luonnossa ja sen hiljaisuudessa.
Lopuksi panelistit keskustelivat
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keskenään ja saivatpa yleisön edustajatkin vapaan sanan muodossa
osallistua keskusteluun kysymyksin
joita oli itse kullekin mieleen noussut seminaaria seuratessaan.
Jokainen karavaanari varmasti
omaa jonkin sortin tuntuman Suomen tiestöstä ja sen kunnosta. Meillä on varmasti korjausvelkaa paljon,
ja toivottavasti hennosti nouseva taloutemme jakaisi lähitulevaisuudessa edes hieman isomman osan tämän kansakuntamme elintärkeän
infrastruktuurin ylläpitoon sekä kehittämiseen. Se olisi etu koko Suomelle, ja ei se haittaa vaikka siinä sivussa karavaanarillekin.

Kari Kuisma
matkailuasiamies
063847

”Sarkalaisen” mietteitä
Näin on taas vaunun pyörät pyörineet
kesän siellä sun täällä Suomenmaassa
ja nyt ovat renkaat pysähtyneet talveksi Rantasarkaan. Sielläpä sitä sitten vietetään vaimon ja sarkalaisten
kanssa kanssa aikaa talven pimeinä
iltoina niin paljon kun vain keretään.
Virpiniemessä on syksyllä hyvät
maastot ulkoiluun ja lenkkeilyyn. Talvisin latureitistö on oivallinen hiihtämisen ystäville. Alueelta löytyy myös
hyppyrimäki, jos sen lajin harrastajia
on karavaanarien joukossa. Kevättalvella monet suuntaavat meren jäälle
joko pilkkivälineiden kanssa tai hiihtotoimintaa harrastamaan.
Aika kuluu siivillä ja itselläni touhua riittää ihan mukavasti. Rantasaran hallituksessa ensimmäinen vuosi on mennyt asioihin, toimintatapoihin ja ihmisiin tutustuessa. Erityisen

tyytyväinen olen yhdistyksen aktiiviseen otteeseen alueen kehittämisessä. Aluetta kohennetaan koko ajan
rakentamalla ja remontoimalla. Varsinkin suunnitteluvaiheessa oleva
Sarkatuvan laajentaminen keitto- ja
pesutiloilla on paikallaan. Valaistuksen uusiminen lisää alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Uusi grillikota on ollut kovassa käytössä; joskus
siellä on ollut jopa tungosta. Polkuautoradalla ajetaan usein niin, että
sora pöllyää.
Kiireisenä minut pitää usein myös
kuoroharrastukseni. Olen laulanut
Haukiputaan mieskuorossa kymmenisen vuotta. Kuorossa ”mylvii” 65
jykevää miestä. SF-Caravan Oulun
seudun jäsenistössä on useita kuoroveljiä. Kuoron jäseniä onkin käynyt erilaisissa kokoonpanoissa ja

orkestereissa esiintymässä Rantasaran järjestämissä tilaisuuksissa kuten
pikkujouluissa ja Kesäkauden Avajaisissa. Kuoro esiintyi myös SF-Caravan
ry:n liittokokouksessa, joka pidettiin
toukokuussa 2016 Oulussa, Madetojan salissa.
Kuoro on esiintynyt myös mm.
Dannyn, Mikko Alatalon ja Jukka-Pojan kanssa. Marraskuun alussa kuoro esiintyi Kai Lehtisen kanssa Tapio
Rautavaaran laulujen ympärille rakennetussa musikaalissa. Kuoron aikaansaannoksia voi käydä katselemassa ja kuuntelemassa YouTubessa. Kuoron verkkosivuilta osoitteesta
www.haukiputaanmieskuoro.fi löytyy tietoja kuoron tulevista tapahtumista.
Risto
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SYYSKOKOUKSEN ANTIA
Yhdistyksen jäsenmaksut pidettiin
ennallaan, varsinainen jäsen 14,00 e
ja rinnakkaisjäsen 7,00 e. Lisäksi yhdistyksen jäsenmaksuun tulee liiton
osuus 29,00 e varsinainen jäsen ja
rinnakkaisjäsen 12,00 e.
Kokouksessa suoritettiin myös
seuraavat henkilövalinnat:
Puheenjohtajana jatkaa kauden
2018 - 2019 Pirjo Kuisma.
Hallitukseen valittiin kaudelle
2018 - 2019 Mirka Ronkainen, Tuula
Ronkainen, Eero Siliämaa ja Kaisa Vähäkuopus. Lisäksi hallituksessa jatkavat vuonna 2018 Pekka Holmström,
Risto Karjalainen, Antti Rintamäki ja
Airi Vesa. Onnea valituiksi tulleille
hallituksen jäsenille uusiin haasteisiin.
Kiitän nyt hallituksesta vapaavuosille jääneitä jäseniä Petri Kärkkäistä, Jari Paakkolaa ja Lauri Peteriä monivuotisesta hallitustyöskentelystä.

Sunnuntaina 29.10.2017 pidettiin
Oulun yhdistyksen syyskokous Virpiniemen Liikuntaopiston auditoriossa.
Auditorio on todella hyvä paikka kokouksen pitoon. Mukavaa, että naapurissa on näin hyvä mahdollisuus.
Perinteinen kahvittelu ennen kokousta on mukava tapaamishetki kokousväen kesken.
Saimme vieraaksemme kokoukseen Liiton edustajana liittohallituksen varapuheenjohtaja Minna Joensuun. Hän kertoi meille ajankohtaisia asioita sekä ensi vuoden koulutusmahdollisuuksista että vuoden
2018 kansainvälisistä tapahtumista
maailmalla. Hyviä vaihtoehtoja harkittavaksi tuleviin kesälomasuunnitelmiin.
Itse kokous sujui mutkattomasti ja
yksimielisesti. Ilman äänestyksiä saatiin hyväksytyksi niin toimintasuunnitelma kuin myös talousarvio 2018.

Heidät tunnetaan aktiivisina ja osallistuvina hallituksen jäseninä.
Kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman suurin tuleva haasteemme on Tuvan laajennus. Suunnitelmat ovat loppusilausta vailla
valmiina ja tietenkin lupahakemukset lähtevät valmiiden kuvien kera.
Jos ja kun lupa-asiat ovat kunnossa,
voidaan työt aloittaa kevään kuluessa. Pidämme siis peukkuja lupa-anomukselle.
Laajennuksen piirustukset sisältävät teknisen tilan, kaksi wc/suihkutilaa sekä keittiön. Keittiöön tulee kolme astianpesupaikkaa ja kaksi kappaletta liesiä uuneineen. Tilaa on
myös pöytäryhmälle.
Kaiken kruunaa terassi, johon
myös mahtuu muutama pöytäryhmä.
Pirjo Kuisma

Tuvan laajennus luonnos

laajennusosa
5920

15645

15

A

i 6x12

i 12x12

UOL 10x21

liesi/
uuni

liesi/
uuni

PESUHUONE
SAUNA

5360

jääkaappi/pakastin

5581,03

6045

UOL 10x21

tiskaus/keitti�

paineastia

lämminvesivaraaja
1500 L
1570

1570

125

1970

PESUTUPA

ohjausyksikk�

125

ETEINEN
INVA WC

WC

lämp�pumppu

WC/
SUIHKU

WC/
SUIHKU

SPK

iv-kone
UO 9x21

UO 9x21

tekn.
tila
UO 10x21

A

laajennusosa

Suunnitteluvaiheessa oleva Tuvan laajennuksen pohjakuva.

kuivauskaappi
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Toimikunnilta...
Toimikuntien tehtäväkentät on hallitus päättänyt eriyttää.
Jatkossa Leiritoimikunta järjestää treffejä ja vapaa-ajan
viettoa kun taas Rantasarkatoimikunta keskittyy alueen
kunnossapito- ja huoltotöihin.
Leiritoimikuntaan kuuluvat:
Juutinen Voitto		
044 975 0360
Koivuranta Tarmo
045 327 2337
Parviainen Kaisa
050 380 0709
Parviainen Mauri
040 551 9587
Rantakeisu Marjaana 040 551 8728
Sillanpää Pertti		
040 589 5027
Suomela Aki		
045 123 2686 Tarmo Koivuranta
Yli-Luukko Ritva
040 962 8829 Toimikunnan vetäjä

Oulun Caravanhuolto Oy
Matkailuajoneuvojen huolto, korjaus,
varaosat & tarvikkeet
Miika Sutela
(työn vastaanotto)
0400-906 265
Myyntimiehenkuja
12 B 6
90410 OULU
info@ouluncaravanhuolto.fi
www.ouluncaravanhuolto.fi

VÄISKIN TV JA KONE
ark.

9–18 • la 9–14

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

08-547 2407

www.tekniset.fi

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

Asennustyöt
Esa Kaveri 044 - 751 2616

Tarvikemyynti
Mikko Teräs 044 - 751 2615

Martinniementie 31 Ma-Pe 7.00-15.30
www.hso.fi 08 561 2600

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
1.10.2017 alkaen
Aluemaksu,sisältää valosähkön
38,00
e/vrk
7. yhtäjaksoisesti asuttu vrk on ilmainen kun vrk-maksu on 38,00 e.
Aluemaksu SF-C-jäsenille
19,00
e/vrk
Yhd. 018 jäsenille aluemaksusta 2 e alennus.
Sähkön väärinkäytöstä peritään 20 e lisämaksu.
Caravankaapelin lainaus/kerta
5,00
e
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
Matkailuauton ja -vaunun pesu
10,00
e/1 tunti
-seuraava alkava tunti
5,00
e
Auton pesu
7,00
e
Kesäkausipaikka 13.5 - 29.9 2018
260,00
e
Talvikausipaikka ajalle 1.10.2017 - 12.5.2018
240,00
e
Kuukausipaikka ajalle 13.5. - 29.9.2018
140,00
e
Kuukausipaketti ajalle 1.10.2017 - 12.5.2018
110,00
e

Kiitoksia
Kiitokset muistamisesta!
Airi Vesa

JÄSENMAKSUT
2018
SF-Caravan ry
29,00 e
SF-Caravan ry Oulun seutu 14,00 e
JÄSENMAKSU
43,00 e
Rinnakkaisjäsen
19,00 e
Varsinaisen jäsenen liittymismaksu on
46,00 euroa.
Rinnakkaisjäsenen liittymismaksu on
13,00 euroa.

Alueella 20 kpl kuukausipaikkoja ja kesäkausipaikkoja rajoitetusti.
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018-jäsenille.

Kuva: Kari Kuisma

SF-Caravan Oulun seutu ry • Mustakarintie 46 90810 Kiviniemi
Puh. 050 - 494 3101 • Pankki: Oulun Op, FI97 5740 3020 0256 96.
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Kesää muistellessa
Mennyt kesä – mikä kesä – ei ollut ilmojen kannalta kesäisen lämmin. Toki alkukesästä saimme jopa nurmikot
ruskeiksi. Onko siitä niin kauan aikaa,
ettemme muista, vai emmekö tahdo
muistaa.
Kuitenkin kesäpesti kesäkausipaikkalaisten tukihenkilönä on jälleen ohi. Tänä vuonna tehtiin se Tertun (Karppinen) kanssa.
Huomasin toimistolla, että pikkujalkojen määrä oli huomattavasti lisääntynyt, eli kausipaikkalaisten ikäjakautuma on nuorentunut ja nuoria
perheitä on tullut alueelle, mikä on
ilahduttavaa.
Samanlaista ennakkojännitystä
kyllä uusilla isännillä tuntui olevan,
entiset uskalsivat tulla hymyillen velvollisuuttansa suorittamaan. Kuitenkin vanhoille tekijöillekin oli uusi osio: perehdytys turvallisuuteen
– asiakirjan oli laatinut turvapäällikkömme Seppo Salo ja se käytiin kaikkien kanssa läpi.
Jonkin verran enemmän kuin viime vuonna oli näitä vaunukuntia, jotka syystä tai toisesta olivat sopineet
jonkun toisen kanssa vuoron teosta.
Kaikki vuorot saatiin tehtyä, eikä Rantasarka ollut päivääkään isännätön.

Rantasarkahan on saanut mainetta myös telttapaikoistaan, koska jopa pyörillä kulkevat maailmanmatkaajat meille osasivat. Heinäkuussa
hyvin usein Nallikarista kysyttiin, josko saa lähettää yöpyjiä meille. Meille sopi aina ja olisi vielä pari sopinut
kiireisempään aikaan. Tämä nuorten
perheiden lisääntyminen näkyi myös
kielitaitona toimistolla, oli helpottavaa nähdä, kuinka alueisäntien kielitaito oli niin monipuolista, ei tarvinnut itse sölköttää mitään.
Paljon kiitosta vierailijoilta tuli
leikkikentästä, nuorisotilasta ja varsinkin polkuautoradasta, joka oli siirretty yleiseltä alueelta omalle hallitulle alueelleen.
Suurin ongelmamme, jonka toki
itsekin tiedämme, suihkujen ja wctilojen vähäinen määrä verrattuna
paikkojen määrään poistuu tai ainakin helpottuu sosiaalitilojen lisärakentamisella.
Toimistolla sattui ja tapahtui vaikka minkälaisia pikkujuttuja, jotka ovat tekijöidensä ja kokijoidensa muistissa kesästä. Itse kukin saa
muistella omiaan.
Tällä hetkellä opettelen käyttämään kyynärsauvoja ja parantamaan

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2018
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 2018!
***

Naistoimikunta toivottaa tukijoilleen ja jäsenille
Rauhallista Joulunaikaa ja Uutta Vuotta 2018.

jalkaani. Olen ollut kirurgisessa operaatiossa 11.10. ja kuntoudun pikkuhiljaa. Hyvää loppuvuotta ja kiitos
kaikille kesäisännille suuresta panoksestanne Rantasarassa.
Tuula

Caros

SF-Caravan Oulun seutu ry:n
jäsenlehti 22. 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
Risto Karjalainen
Pirjo Kuisma
Tuula Ronkainen
Airi Vesa

040 586 1525
045 883 9808
044 975 0369
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 		 4 000 kpl
Sivunvalmistus		
ja valokuvat		 Airi Vesa
Kannen piirros		 Harri Siipola
Painopaikka 		 Erweko, Oulu
		2017
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Grillitreffit Rantasarassa

