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SF-Caravan Oulun Seutu ry jäsenlehti

Onnea - työn merkeissä
SF-Caravan Oulun Seutu ry -  45 vuotta!
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Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin

Maistuvaa jouluruokaa noutopöydästä, omat ruokajuomat mukaan

Tuothan pikkupaketin pukinkonttiin!     	 Mukavaa ohjelmaa  Arpajaiset  

Tansseissa viihdyttää       SAULI & EKSTAASI
Omavastuu aikuiset 18 e ja lapset 4 - 12 v.  9 e.   		TERVETULOA!  

Ilmoittautumiset 30.11. mennessä Tuulalle p. 044 975 0369 tai rantasarka@gmail.com

Pikkujoululippuja voi lunastaa joulumyyjäisistä Rantasaran Pirtiltä.

Lasten oma pikkujoulu Rantasaran Pirtillä 7.12. klo 19.

Koko perheen

PIKKUJOULUT
Heiton talolla 8.12. alkaen klo 18

                          

                          

Syksyinen tervehdys
Näin ruska-aikaan kokoontui naistoimikunta ja kovasti suunnittelimme jo joulumyyjäisiä. 

Perinteiset myyjäiset pidetään 8.12.  klo 11.00
Myyjäisistä löytyy monenlaisia herkkuja ja käsitöitä.
•	 Herkkukori arpajaiset
•	 Torttukahvet ja pientä suolukkaa
Otamme ennakkotilauksia vastaan, jotta tiedämme varautua laatikoiden ja kakkujen kanssa. 
•	 LAATIKOT pieniä ja isoja vuokia: Lanttu-, porkkana-, bataatti ja punajuuri.
•	 KUIVAKAKUT: Sitruuna-, hedelmä-, Marianne-,  turkinpippuri- ja taateli.
Ennakkotilaukset os. rantasarka@gmail.com 25.11 mennessä.

Tervetuloa myyjäisiin!

Kerkesimme kevääseen asti ja tulossa 
on mukavaa puuhastelua, mutta siitä 
infoa lähemmin.

Mukavaa ja rentoa syksyä kaikille.

Mirka



CAROS  1/2018
3

TALVEA ODOTELLESSA

Ihanan kuuman kesän jälkeen saa-
puivat lämpimät syyssäät ja aloitte-
lemme talvikautta kuka missäkin, me 
yhdistyksen alueella Rantasarassa. 
Rantasarasta on taas osa kesäkausi-
paikkalaisista siirtynyt talvikaudeksi 
tunturimaisemiin ja jokunen on vie-
nyt matkailuajoneuvon talvisäilytyk-
seen. Rantasaran talvikausi alkoi 30.9. 
ja nyt on menossa talvikausipaikkojen 
lunastus. Katsotaan joskos ennätys 
126 myytyä paikkaa menisi rikki täl-
lä kaudella. Hienoa että talvimatkailu 
kuitenkin säilyy ja lisääntyy tuntureilla 
ja camping-alueilla. Huomasimme, et-
tä tämän kesän aikana ovat kyllä pyö-
rät pyörineet, sillä sen verran usein on 
alueellamme isännät hakeneet niitä 
viimeisiä vapaita vuorokausipaikko-
ja. Meidän Kuismien kesästä ja kesän 
kiireistä Kari kertoo omassa jutussaan.  

Tällä hetkellä taas valmistaudun 
pakkaamalla kamppeita siirtyäksem-
me asustamaan Rantasaran maise-
miin vaunulle. Tulossa on kokouksia, 
joihin haluan valmistautua: hallituk-
sen, yhdistyksen ja YT-alueen kokous. 

Osallistun myös Caravan Huippu-
jen kokoukseen marraskuun alussa 
ja sitten seuraakin Hämärän Hulinat 
Rantasarassa. Näin ollen riittää ta-
pahtumia seuraaviksi kuudeksi vii-
konlopuksi. Hulinoiden lisäksi on 
Rantasarassa vielä tämän vuoden ai-
kana pikkujouluviikonloppu ja Vuo-
den vaihtuminen. 

Yhdistyksen nettisivuilla ja tässä 
lehdessä on tietoa myös ensi vuoden 
puolella tulevista tapahtumista, joita 
leiritoimikunta järjestää. Pääsääntöi-
sesti tapahtumiin ei ole erillisiä ”tref-
fimaksuja”, vain aluemaksu/vrk.

 Leiritoimikunnassa on paljon uut-
ta nuorta osaamista ja innokkuutta. 
Pikkuhiljaa vanhaa kunnioittaen he 
toteuttavat uutta sisältöä meidän ta-
pahtumiin. 

Nuorisotoimikunta on lähtenyt 
hyvin alkuun ja varmasti lisäävät 

vauhtia alkuun päästyään. 
Naistoimikunnalla on myös uusi 

vetäjä ja näyttää toimintaa riittävän. 
Saamme olla todella kiitollisia, et-

tä kaikkiin toimikuntiin on löytynyt 
nuoria vetäjiä. Tämä takaa yhdistyk-
sen toiminnan jatkuvuuden. Anta-
kaamme siis heidän rauhassa edetä 
ja kehitellä uusia suuntia tekemisen 
malliin. 

Lisäksi Oulun yhdistys järjestää 
yhteistyössä Lomakylä Nallikarin 
kanssa Liitolta anotun tapahtuman 
Talvipäivät 2019 ajalla 22. - 24.2.2019 
Nallikarin alueella. Yhdistys on myös 
edustettuna Erämessuilla Ouluhallis-
sa ajalla 17. - 19.5.2019.  

Tuvan laajennustyöt ovat hyvässä 
vauhdissa ja tilat valmistuvat ajal-
laan. Erikseen ilmoitamme netti- ja 
facebooksivuilla koska tupaantuliai-
sia vietetään. Kannattaa muutenkin 
seurata meidän sivujamme, molem-
mista tiedotuskanavista löytyvät 
ajankohtaiset tiedotusasiat. 

Pieni katsaus taaksepäin
Alkuvuodesta aika vierähti tietosuo-
ja-asioiden parissa. Teimme valmiiksi 
kaikki tietosuojan edellyttämät rekis-
teriasiat tarvittavin toimenpitein rekis-
teriselosteineen jne.  

Viralliset telttapaikat valittiin ja 
merkittiin alueelle, sillä myös teltta-
matkailu alueellamme on lisäänty-
nyt. 

Nyt hurahti jo toinen kesä, kun alu-
eella oli vuokrattuna wc-kontti. Tällä 
kerralla vuokrasimme kontin, jossa 
oli myös suihkut erikseen miehille ja 
naisille. Tarpeen olikin, sillä suihkut 
olivat aktiivisessa käytössä. 

Uimarantaan laitettiin ilmoitus-
taulu tarvittavien infojen kera. Oulun 
kaupungin toimesta uimavedestä 
käydään rannaltamme ottamassa 
näytteet kaksi kertaa kesäkauden 
aikana ja tulokset ovat nähtävissä il-
moitustaululla. Rannalla suoritettiin 

myös heinäkuun alussa filmikuvaus-
ta draamasarjaan ”Kaikki Synnit”, joka 
esitetään ensin Elisa Viihteen suora-
toistopalvelussa vuoden vaihteessa 
ja muilla kanavilla sen jälkeen. 

Suurin osa hallinnon ajasta kui-
tenkin tänä vuonna on vierähtänyt 
Sarkatuvan laajennuksen suunnitte-
lussa, hankintatarjousten käsittelys-
sä ja kaiken toteutuksessa. Kevät oli 
suunnittelua ja toteutus alkoi heti 
elokuun alussa kiireisimmän mat-
kailukauden jälkeen. Suurimman pa-
noksen tähän projektiin ovat tehneet 
projektinvetäjänä Pekka Holmström 
ja rakennusmestari Jari Huovinen. 
Suuri kiitos heille jo tässä vaiheessa.

Oululaista osaamista löytyy nyt 
myös Liiton radioamatöörikerhosta. 
Kerhon uusiksi vetäjiksi on nimetty 
Kari Nikumaa ja Tiina Kela. He ovat 
Oulun yhdistyksen jäseniä ja Ranta-
saran kausipaikkalaisia. Jos aihe kiin-
nostaa, käykää jututtamassa heitä ja 
liittykää kerhoon.

Oikein mahtavaa syksyä ja talvi-
kautta kaikille Oulun yhdistyksen jä-
senille ja muillekin ympäri Suomen 
maata.

Pirjo
063847-1

                2.10.2018
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TOIMIHENKILÖT 2018 ja 2019
Hallitus
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja 045 883 9808  pirkui@gmail.com
Ronkainen Tuula, sihteeri 044 975 0369 tuularonkainen@gmail.com
Holmström Pekka 044 975 0395 pekkalaurijohannes@gmail.com
Karjalainen Risto 040 586 1525 risto.jk.karjalainen@gmail.com
Rintamäki Antti 040 555 5537 ritvayli@gmail.com
Ronkainen Mirka 050 555 0216 mirka.75@hotmail.com
Siliämaa Eero 044 231 0135 rautuja@gmail.com
Vesa Airi 044 975 0365 airivesa@gmail.com
Vähäkuopus Kaisa 040 824 9746 kaisa.vahakuopus@gmail.com

UUDET TOIMIHENKILÖT VUODELLE 2019
Hallitus
Suomela Aki 041 365 9846 axaa77@gmail.com
Halonen Jarmo 040 016 9434 jarmops.halonen@gmail.com                  
Holmström Pekka 044 975 0395 pekkalaurijohannes@gmail.com
Karjalainen Risto 040 586 1525 risto.jk.karjalainen@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

Rantasarkatoimikunta
Määttä Tarja-Inkeri 040 093 2633
Kemola Tarja, siivousvastaava 040 753 5909  
Paakkola Jari 044 975 0363
Rintamäki Antti 040 555 5537
Vesa Airi 044 975 0365
Vesa Jarmo, vetäjä 040 035 6086 jarmo.vesa@gmail.com

Naistoimikunta
Ronkainen Mirka, vetäjä 050 555 0216 mirka.75@hotmail.com

Tiedotustoimikunta
Kuisma Pirjo 045 883 9808 pirkui@gmail.com
Ronkainen Tuula 044 975 0369 tuularonkainen@gmail.com
Karjalainen Risto 040 586 1525 risto.jk.karjalainen@gmail.com
Vesa Airi, vetäjä 044 975 0365 airivesa@gmail.com
Vähäkuopus Kaisa 040 824 9746 kaisa.vahakuopus@gmail.com

Turvatoimikunta
Holmström Pekka 044 975 0395 pekkalaurijohannes@gmail.com
Paakkola Jari 044 975 0363 jari.paakkola@azchem.com
Salo Seppo,  turvallisuus-
päällikkö 040 528 3305 seppo.salo@suomi24.fi
Vesa Jarmo 040 035 6086 jarmo.vesa@gmail.com

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

Terttu Karppinen
talousvastaava, kirjan-
pito, jäsenkirjuri

Seppo Salo
turvallisuuspäällikkö

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut,
YT-yhdyshenkilö

Risto Karjalainen
varapuheenjohtaja
sähkölaitteet

Jarmo Vesa
Rantasarkatoimi-
kunta vetäjä

Antti Rintamäki
koneet, kalustot

Pirjo Kuisma
puheenjohtaja, PR

Pekka Holmström
projektit, koneet, 
kalustot

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

Mirka Ronkainen
naistoimikunta 
vetäjä

Aki Suomela
hallitus

Jarmo Halonen
hallitus

Kaisa Vähäkuopus
nuorisotoimikunta
vetäjä

Eero Siliämaa
koneet, kalustot
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Nyt kun puut vaihtavat jo väriään ja 
keltaiset lehdet lentelevät tuulessa, 
on mukava suunnata muistot hetkeksi 
takaisin helteiseen kesään. Viime kesä 
oli oikea lomailijan paratiisi, kuin ne 
lapsuuden intiaanikesät, jotka kesti- 
vät ikuisuuden ennen kuin piti taas 
palata koulun penkkiä kuluttamaan.  
Niin tuli tänä kesänä otettua lasten 
kanssa ilo irti jokaisesta lämpimäs-
tä päivästä. Niin, niitähän riitti, mut-
ta muistellaan tässä nyt muutamaa!

Nuorisotoimikunta innostui kesäl-
lä järjestämään oman tapahtuman. 
Ajatus lähti halusta kohdata ihmisiä 
ja kerääntyä yhteen, ja tietenkin kai-
ken mukavan äärellä. Onko mitään 
mukavampaa tapaa tavata tuttuja 
läheltä ja kauempaakin kuin kirppu-
toritapahtuma? 

Kirpputori aukaisi ovensa 30.6. 
Paikalle saapui innokkaita myyjiä 
upeiden tavaroidensa kanssa. Ta-
pahtuman yksi suuri vetonaula oli 
myös vohvelikahvila, josta sai suus-
sasulavat vohvelit herkullisilla lisuk-
keilla tuoreena ja rapeana.  Niinkuin 
jokainen ammattitaitoinen vohvelin 
paistaja tietää että vohveli ei odo-
ta syöjäänsä, vaan syöjä odottaa 

vohveliaan, pidettiin tästä tiukas-
ti kiinni. Siinä vohvelia odotellessa 
olikin mukava vaihdella kuulumisia. 
Vohvelin paistajalla olikin totisesti 
rauta kuumana, mutta tulos olikin 
ensiluokkaista. Keskelle Sarkakulmaa 
oli kyhätty kahvilan pöydät liinoi-
neen ja kukkakimppuineen kuin 
torilla konsanaan. Tavara meni kau-
paksi ja vohvelit katosivat parempiin 
suihin ja Sarkakulmassa kävi iloinen 

puheensorina! Aurinkoinen ja lep-
peä kesäpäivä! Kiitos kaikille mukana 
olleille asiakkaille, myyjille ja nuoriso-
toimikunnan mukana olleille jäsenil-
le!

Mutta mitäpä olisi kesä ilman jo 
perinteeksi muodostuneita Lasten-
päiviä? No ei mitään, ei ainakaan on-
nistunut kesä! Mutta olihan meillä 
Lastenpäivät ja komiat olikin! Oli sel-
laiset Lastenpäivät, että niitä muiste-
lee tämä ruuhkavuosiaan kahlaava 
perheenäiti vielä kiikkustuolissaan 
lapsenlapsillekin!

Lastenpäivät vietettiin 3. - 5.8, juu-
ri ennen koulujen alkua.

Sääennusteet Lastenpäiville toi 
hieman jännitystä ilmaan. Lapset 
toivotettiin tervetulleiksi viikonlo-
pun hulinoihin jo perjantaina lätty- 
kestien merkeissä. Lätynpaistaja oli-
kin oikea kokenut konkari, sillä lättyjä 
valmistui kuin liukuhihnalta.

Lauantaina aloitettiin jo aamuvar-
haisella keppihevosten askartelulla 
ja sielläpä syntyikin upeita luomuk-
sia. Sitten olikin aika ottaa hepoilla 
vähän kisaa esteradalla, harjat hul-
muten!

Kesämuistoja

Hieno taideteos syntyi sormiväreillä.

Hampparit maistuivt kisailun välissä.



Aamupäivällä alkoivat perinteiset 
moniottelut, johon kuului mm. ilma-
pallo darts, sählypallon tutkaanveto, 
polkuauto racing. Frisbee golf kisat-
tiin Rantasaran omalla uimarannalla. 
Rantasaran vihreä Pendolino kuljetti 
kilpailijat rantaan.

Pomppulinnassa riitti huimapäisiä 
pomppijoita. Viikonlopun taiteelli-
sessa osuudessa lapset pääsivät tai-
teilemaan yhteiseen taideteokseen, 
mistä syntyi upea luomus.

Perheen pienimmät pääsivät tes-
taamaan luontotietouttaan pienelle 
luontopolulle.

Iltapäivällä ponit vierailivat alueel-
la, halukkaat pääsivät talutukseen ja 
kärryjen kyytiin.

Lauantai-ilta huipentui lasten 
discoon. Samaan aikaan valmistui 
makoisia hattaroita ja popparei-
ta kaikille halukkaille. Onnenpyörä 
pyöri ja Pubissa valmistui herkulliset 
hampurilaiset lasten toiveiden mu-
kaan toteutettuna. 

Loppuillan lapsiperhe sauna kruu-
nasi onnistuneen päivän.

Sunnuntaina olikin jo tärkeäksi pe-
rinteeksi muodostunut karkkibingo. 
Bingon jälkeen saivat Lastenpäivien 
vieraat nauttia Myllyteatterista tutun 
näyttelijän Hannu Päkkilän huumo-
rilla höystetystä teatterishowsta, jos-
sa myös aikuiset viihtyi.

Lastenpäivien loppuhuipennus oli 
tietenkin kilpailujen palkintojen jako 
sekä arpajaiset. Sitten olikin aika sa-
noa heipat ja toivottaa kaikki terve-
tulleiksi uudestaankin!

Viikonloppu yllätti odotukset niin 
säiden kuin osanottajienkin puolesta. 

Lasten päivillä vieraili kaiken kaikki-
aan lähes 100 lasta! 

Mitä tähän voikaan sanoa! Huh! 
Huh! Superhieno viikonloppu!

Kaisa Vähäkuopus

Vihreä Pendolino kuljetti lapsia uimarannalle frisbee-kisaan.
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8.  - 10.2. Laulutreffit
15. - 17.3. Hiihtokilpailut  + Darts-Cup I
22. - 24.3. Yhdistyksen pilkkikilpailu
19. - 22.4. Pääsiäinen + Darts-Cup II
30.4. - 1.5. Vappu + Ilmapistooli-Cup I
17. - 19.5. Siivoustalkoot + Ilmapistooli-Cup II
24. - 26.5. Kunnostustalkoot
7. - 9.6. Kesäkauden Avajaiset
2. - 4.8. Lasten Päivät
16. - 18.8. Liikuntaviikonloppu + Darts-Cup III 
 + Ilmapistooli-Cup III + onkikilpailut
13. - 15.9. Grillitreffit
20. - 22.9. Syystalkoot
5.10. Talvi-info + Darts-Cup ja Ilma-
 pistooli-Cup loppukilpailut
8. - 10.11. Hämärän hulinat
6. - 8.12. Pikkujoulu viikonloppu
31.12.2019 –  Uusi Vuosi
1.1.2020  

Tapahtumista tarkemmin 
internet-sivuillamme ja facebookissa:

http://www.sfc-oulu.com/ajankohtaista
https://www.facebook.com/Sfc-

Rantasarka-1773820129513624/timeline

TAPAHTUMAT
2019

Leiritoimikunta järjestää treffejä ja vapaa-ajan viettoa.
Leiritoimikuntaan kuuluvat:

Eklund Satu 040 1412230
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
Siliämaa Anne 044 024 1304
Siliämaa Eero 044 975 0363
Suomela Aki 045 123 2686
Yli-Luukko Ritva 040 962 8829

Tervetuloa treffeillemme!
Tarmo Koivuranta
Toimikunnan vetäjä

Toimikunnilta... Liikunta-
tapahtuman 

aktivi teetteja

Putkirullaus oli useimmille uusi lajivaltaus.

Sauvakävely on tehokasta ja rattoisaa mukavassa seurassa.

Virpiniemen Golfin Rangella harjoitelleet karavaanarit yhdessä.
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TÖLKIN RUTISTUS

Pantittomat, tyhjät tölkit kannattaa rutistaa pienen-
pään tilaan metallijätteen minimoimiseksi.  
Kuvasarja opastaa kuinka jätekatoksen uusi rutis-
tuslaite toimii.

Ensimmäiseksi tölkki tulee vähän litistää 
kasaan ennen puristimeen laittoa.

1

2 3

4 5

TIETOA KESÄKAUSIPAIKOISTA 2019

Edellisvuosien käytäntö jatkuu, eli kuluneen kesän 2018 kausipaikkojen halti-
joilla on mahdollisuus lunastaa paikkansa myös seuraavalle kesälle. 
•	 Kesäkausipaikkalaiset tekevät 3 vrk isännöinnin/vaunukunta.
•	 Kesäkausipaikan hinta vuonna 2019 tulee olemaan 260 e ja kesäkauden 

kesto 12.5. - 28.9.2019. 
•	 Sähkömittarilukemat ja vaunuvuorokaudet merkitään käyttöpäiväkirjaan 

ja sähkö maksetaan kulutuksen mukaan kauden päättyessä. 
•	 Matkailuajoneuvossa pitää siis olla kiinteä kWh-mittari.
•	 Edellisvuoden kesäkausipaikkalaisten vuoden 2019 kesäkausipaikan vii-

meinen maksupäivä on sunnuntaina 21.4.2019. 
•	 Isäntävuorot varataan ennen paikan maksua 8. - 21.4.2019.  
•	 Kevään 2019 aikana ilmoitetaan sähköpostilla maksukäytäntö, isäntä-

vuorojen varausaikataulu sekä muut tähdelliset päivät tarkemmin, myös 
isäntäkoulutuksen päivät.

Jonotuslistalla on jo uusia halukkaita kesäkausipaikoille. Mikäli olet kiinnos-
tunut kesäkausipaikasta, ilmoittaudu sähköpostilla Pirjo Kuismalle, niin laite-
taan nimesi jonotuslistalle. 
•	 Kerro sähköpostissa nimi, puhelinnumero ja SFC-numero. 
•	 Kesäkausipaikka lunastus: 260,00 e + SFC Oulun yhdistyksen jäsenyys ja 

3 vrk isännyys sekä kiinteä kWh-mittari matkailuajoneuvossa.

Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com

Kuva: Kari Kuisma
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Kiertelimme viime kesän rundilla tii-
viisti  Caravan Huippu -alueita, koska 
käytössäni oli kortti, joka oikeutti kah-
teen ilmaiseen yöhön huippualueilla. 
Yhtä lukuun ottamatta alueet olivat jo 
tuttuja aikaisemmilta reissuilta. Kos-
ka ilmaiseen yöpymiseen sisältyi vel-
vollisuus/oikeus palautelomakkeen 
täyttämiseen, alueita tuli tutkailtua 
hieman tarkemmin.

Caravan Huippujen esitteen mu-
kaan alueiden palvelutaso vastaa 
tämän päivän matkailijoiden vaa-
timuksia. Alueilla on hyvän perus-
varustelun lisäksi mahdollisuus 
koneelliseen pyykkäykseen ja pyyk-
kien kuivatukseen. Lapsille löytyy 
mielenkiintoisia leikkipaikkoja ja 
ympäristöstä mielenkiintoisia käyn-
tikohteita alueen oman tarjonnan li-
säksi. Kaikilla alueilla on uimapaikka 
järven, meren tai uima-altaan äärellä.

Matkalla vierailimme Kuturannas-
sa, Lohenpyrstössä, Maisansalossa, 
Mussalossa, Etuniemessä, Rairannas-
sa ja Rantasarassa. Kaikki ovat muka-
via ja siistejä alueita, joissa matkailija 
otetaan ystävällisesti vastaan. Hie-
man erikoinen järjestely oli Maisan-
salossa, jossa paikalla ei ollut yhtään 
isäntää. Toimiston ja alueisännän 
tehtävät hoidettiin ulkopuolisella 
työvoimalla. 

Kaikki alueet täytti-
vät Caravan Huippujen 
kriteerit. Joskus ympä-
ristön mielenkiintoiset 
käyntikohteet olivat hie-
man hakusessa, mutta 
ympäristö on aika väljä 
käsite. Uimaan pääsi jo-
kaisessa paikassa, jos-
kin kirkkaampiin vesiin 
tottuneelle Lounais-
Suomen sakea, vihreä 
merivesi tuntuu hieman 
oudolta.

Matkalla mietimme 
Caravan Huippu -aluei-
den ja Vankkurihymiö-
alueiden eroja ja onko 
niitä.

Useat huippualueet 
ovat myös hymiöalueita. 
SF-Caravanin Vankkuri- 
hymiö-laatujärjestelmäs-
sä asetetaan kriteerit 
mm. turvallisuusohjei-
den noudattamiseen, 
rakennusten ja laittei-
den kunnossapitoon ja 
opasteisiin. Muutamilla 
huippualueilla kiinni-
timmekin huomiota siihen, että tur-
vavälien noudattamisessa ei oltu 
aina kovin tarkkoja. Eräällä alueella 

kausipaikkalaisten kakkosautot park- 
keerattiin parin metrin päähän vau-
nustamme, mutta alueisännät kor-

jasivat tilanteen nopeasti siitä 
huomautettuani.

Pienistä puutteista huolimat-
ta huippupaikkoja olivat kaikki. 
Toisaalta on olemassa monia 
hienoja SF-C-alueita, jotka eivät 
kuulu Caravan Huippuihin.

Reissasimme kesällä kaiken 
kaikkiaan kuusi viikkoa. Talvileiri 
on nyt pystytetty Rantasarkaan. 
Monenlaista paikkaa nähtyään 
osaa taas paremmin arvostaa 
sitä, että Sarassa kaikki on just  
eikä melkein. 

Terveisin
Risto Karjalainen

HUIPPUREISSU
Kuvat: Leena Karjalainen
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KESÄNIEMI
www.sfcturku.� 
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Kesäniementie 99, Rautila, 
23210 VEHMAA. 
Puh. (02) 433 3462

KESÄNIEMI

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

KRAPURANTA

VANKKURIMÄNNIKKÖ
www.vankkurimannikko.� 
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa.
Lakarintie 580, 34800 VIRRAT
Puh. 043 214 0014

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

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

KUTURANTA

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

KALAJÄRVI

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

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

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

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

TILKUNPELTO
REKINIEMI
www.pielisenkarjala.� . Lieksassa
Pielisen rannalla 100 sähköpaikkaa.
Rauhallinen alue, hyvät kalastusmah-
dollisuudet.
Rekiniemi 4, 
81590 VUONISLAHTI
Puh. 040 702 5745

SEXSJÖ
REKINIEMI

VANKKURIMÄNNIKKÖ

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

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

ETUNIEMI

LEININRANTA LOHENPYRSTÖ

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

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

LUKKUHAKA
www.lukkuhaka.� 
Puhdasvetinen tekolampi, 165 leirin-
täpaikkaa, kaikki sähköllä. 
Kortesluomantie 148, 
61550 ORISMALA. 
Puh. 040 090 5308 

LUKKUHAKA MAISANSALO

ETUPASSILLA
joka kuudes yö 
veloituksetta 

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

ETUPASSILLAETUPASSILLA



Karavaanailua olemme harrastaneet 
kesästä 2015. Ensimmäinen reissu kur-
vailtiin vuokra-autolla ja kova kipinä 
jäi kytemään. Keväällä 2016 marssim-
mekin liikkeeseen ja sieltä poistuimme 
vaunun kanssa. Sittemmin olemme 
reissanneet niin vaunulla kuin myö-
hemmin hankitulla asuntoautollakin. 
Jo ensi metreistä lähtien matkassa 
kulki mukana radioamatöörikalustus. 
Rantasarassa me olemme vielä suh-
teellisen tuore näky, sillä kesäkausi-
paikalle pääsimme vasta tänä keväänä. 
Olemme siinä määrin ihastuneita paik-
kaan, että tarkoituksenamme on jät-
tää vaunumme myös talveksi alueelle.

Radioamatööriksi pääsee suorit-
tamalla radioamatöörin pätevyys-
tutkinnon. Pätevyyden saatuaan 
radioamatöörillä on oikeus pitää 
hallussaan radioamatöörien lähetin-
laitteita. Radioamatööriliikenne on 
salaamatonta ja kaikkien kuunnel-
tavissa sopivalla välineistöllä. Moni 
aloittaakin harrastuksen ns. kuunteli-
ja-amatöörinä ja suorittaa tutkinnon 
myöhemmin. Usein radioamatöö-
reillä saattaa olla myös LA-puhelin-
harrastus taustalla, kuten esimerkiksi 
Karilla on.

Radioamatööriharrastusta ei voi 
istuttaa yhteen sapluunaan. Tapoja 
harrastaa on lukemattomia. Yhteyk-
siä voidaan pitää puheella, sähköt-
tämällä ja digitaalisia lähetteitä 
käyttämällä. Niitä voidaan pitää suo-
raan kahden radioama-tööriaseman 
välillä, toistinasemien kautta ja esi-
merkiksi kimmottamalla radioaaltoja 
kuun, meteoriittien tai jopa revontu-
lien kautta. Yhteyksien pitämisen li-
säksi radioamatööri voi rakennella 
harrastukseen kuuluvia laitteita ja 
antenneita itse sekä harrastaa vaik-
kapa radiosuunnistusta tai perinne-
radiotoimintaa. Osalle harrastajista 

tärkein harrastuksen muoto voi olla 
kilpailut, joissa yleensä kilpaillaan 
tietyin ehdoin saatujen yhteyksien 
määrästä. Karavaanaillessa keskitym-
me lähinnä leppoisaan yhteyksien 
pitoon niin tuttujen kuin tuntemat-
tomien kanssa. Menneenä kesänä 
Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Nor-
jassa reissatessamme oli mukava ko-
keilla radioamatööriyhteyksien pitoa 
koti-Suomeen. Moni voi pitää tätä 
hieman kummallisena näin matka-
puhelimien ja internetin aikakau-
tena, mutta ehkäpä harrastuksen 
viehätys piileekin osittain juuri siinä 
haasteellisuudessa ja vaivassa, joka 
vaaditaan yhteyden saamiseen. 

Ennen kuin tutustuin Kariin, ei 
minulla ollut juuri mielikuvaa sii-
tä, millaista radioamatööritoiminta 
on. Olin toki kuullut aiheesta aiem-
min, mutta en ollut päässyt koke-
maan mitä se käytännössä pitää 
sisällään. Kun Kari rakensi kotiimme 

radioamatööriaseman ja seurasin si-
vusta hänen keskustelujaan ympäri 
maailman, päätin että haluan itsekin 
radioamatööriksi. Ryhdyin järjestel-
mällisesti opiskelemaan tutkintoa 
varten ja maaliskuussa 2015 suoritin 
tarvittavat tenttimoduulit hyväksy-
tysti. Harrastus lähti kohdallani vauh-
dikkaasti liikkeelle, sillä lähestulkoon 
heti minut valittiin paikallisen radio-
amatöörikerhomme Kahdeksikko-
jen kerho ry:n, OH8AA:n, sihteeriksi, 
rahastonhoitajaksi ja www-sivujen 
ylläpitäjäksi. Kari toimii kerhomme 
varapuheenjohtajana. Ensi vuon-
na minulla käynnistyy kolmas vuosi 
Suomen radioamatööriliitto ry:n hal-
lituksessa.

CQ CQ CQ täällä OH8BBO 
CQ, yleiskutsu! Allekirjoittanut, radioamatöörikutsultani OH8BBO, ja 
mieheni Kari, OH8GT, siirryimme vastikään SF-caravan ry:n radioama-
töörikerhon vetäjiksi ja haluamme osaltamme tuoda näkyvyyttä radio-
amatööritoiminnalle. 

Kuva: Tiina Kela

Radioamatööriantenni on viritetty paikoilleen auton perään Norjan reissulla elokuussa.
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Tuula Ronkainen  p. 044 975 0369

Pirjo Kuisma   p. 045 883 9808

RANTASARAN
YHDYSHENKILÖT

ENNAKOIDAAN JO TULEVAA KESÄÄ 2019

 
KESÄLLE SIISTIJÖITÄ

Oulun yhdistys palkkaa omalle alueelleen Ranta-
sarkaan aina kesäksi siistijöitä.
Päivittäin siivoukseen kuluu aikaa noin 5-6 tuntia. 
Työn kesto ei ole koko kesä, vaan voit valita viikon, 
kaksi tai useamman. 
Mielellään ei alle viikon sopimuksia.
Tehtävään kuuluu Rantasaran alueen yhteisten- ja 
saniteettitilojen siistiminen.

Lisätietoja Tuula Ronkaiselta p. 044 - 975 0369 tai 
sähköpostilla rantasarka@gmail.com 

Tiedusteluja tehtävästä ja tiedon halukkuudesta 
toimeen voit tehdä jo ennakkoon. 
Varsinaiset valinnat teemme kevään 2019 aikana, 
kuitenkin viimeistään maaliskuun lopulla 2019.

SF-Caravan ry:n radioamatöörikerhon tavoitteena on 
esitellä harrastusta treffeillä ja tapahtumissa, sekä jär-
jestää kerhon omia tapaamisia. Tarkoituksena on myös 
jakaa hyödyllisiä vinkkejä ja omakohtaisia kokemuksia 
radioamatööraaseman rakentamisesta matkailukulki-
neeseen. Mikäli radioamatööritoiminta kiinnostaa edes 
vähän, kerromme mielellämme lisää tästä loistavas-
ta harrastuksesta. Neuvomme kernaasti myös lupava-
paisiin radiopuhelinlaitteisiin liittyvissä kysymyksissä. 
Helpoiten meidät tavoittaa radioamatöörikerhon säh-
köpostiosoitteen radioamateurs@karavaanarit.fi kautta. 

Tiina Kela, 155373
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Kari Kuisma
matkailuasiamies 

Päälimmäisenä muisto kesästä 
2018 oli sekä tavattoman kuiva 
että kuuma jakso - sellainen, jon-
ka harvoin pääsee kokemaan, jos 
silloinkaan…
Meidän kesämme oli siinä mielessä 
erikoinen, että saimme ilolla osallistua 
kuopuksemme Miran häävalmistelui-
hin ja näyttikin siltä, että karavaanike-
sä olisi pelattu sen johdosta seuraaviin 
tuleviin kesiin. Hääjuhlat menivät tie-
tysti kaiken muun edelle. Paljon oli kii-
rettä ja tohinaa meillä ”vanhuksillakin”.

Häiden jälkeen kuitenkin heräsi 
ajatus lähteä hieman lataamaan ak-
kuja asuntoautollamme.  Edes se pie-
ni retki jonnekin…

Ensimmäinen ”reissu” häiden jäl-
keen toki oli Pirjon edustusmatka 
Lestijärven Kuturantaan. Yhdistys 
juhli pyöreitä vuosia ja Pirjo oli liiton 
edustajana paikalla arvokkaassa tilai-
suudessa.

Varsinainen oikea ensiretki kuiten-
kin suuntautui Ala-Kitkan tuttuihin 
maisemiin Törmälään. Meillä oli mu-
kana tyttäremme Sanna-Mari sekä 
lapsenlapsemme Benjamin ja Emma. 
Heidän kotinsa on Alankomaiden 
Haagissa, niinpä kaikki oli uutta ja 
ihmeellistä matkalla pohjoiseen. 
Onneksi porot olivat ns. aktiivisia ja 
komeita sarvipäitä havannoitiinkin 
runsain määrin. Perillä oli - kuten ko-
ko kesänä muutoinkin – kuumaa ja 
aurinkoista. Uitiin paljon ja Benjamin 
sai kalastettua elämänsä ensimmäi-
set ahvenet. Uistimella saatiin vielä 
vajaa kahden kilon hauki. Voi sitä rie-
mua!! Myös marjassa käytiin. Löyty-
neet mustikat ja hillat olivat todella 
hyviä.

Rukan takamailta sitten pyöräh-
dettiin Kemijärven kautta Rovanie-
melle Joulupukkia tapaamaan ja 
kunhan kiltteydet oli selvitelty Pu-
kille palasimme takaisin koti Ouluun. 
Tiesittekö muuten, että Joulupukki 
puhuu myös hollantia... tätä eivät 
tienneet lapsenlapsetkaan etukäteen 

ja ihmetys oli suuri, kun Pukki terveh-
ti heitä sekä keskusteli heidän kans-
saan omalla kotikielellä. Vau!!

Retki kaksi sitten suunnattiin Pir-
jon kanssa kahden ja suuntana oli 
eteläinen Suomi. Puhe oli edetä pit-
kin rannikkoa ja olimmekin jo ensim-
mäisen yön Raahen Multarannassa, 
mutta yllättäen seuraava kohde oli-
kin jo erinäisten tapauksen johdosta 
Vuokatin Kattivankkurissa. Ei siis siel-
läpäinkään miten suunnittelimme. 
Logistiikka heittelee…

Kuitenkin samoilu vaaramaisemis-
sa oli antoisaa ja stressitasot laskivat 
huomattavalla vauhdilla normiluke-
miin. Pidimme paikasta ja paikkakun-
nasta kovin paljon!!

Vuokatista etenimme sitten Kuo-
pion Alataloon. Heillä oli tulossa Här-
käjuhla-viikonloppu ja päätimme 
jäädä juhlimaan Kallaveden rannoille 
savolaista tapahtumaa. Monenmois-
ta ohjelmaa oli tarjolla ja viikonloppu 
sujui mallikkaasti.

Veri veti kuitenkin jo sunnuntai-
na tienpäälle ja keula oli lupaavasti 
edelleenkin etelää kohden. Suunta-
na oli tietysti Lohja. Yllättäen logis-
tiikka ohjasi meidät sinne Kotkan ja 
Loviisan kautta. Outo reitinvalinta, 
mutta se siitä…

Kotkan ja Loviisan väliä saha-
simmekin sitten pariin otteeseen, 
kun Loviisan merenkulkumuseon 

pihalla havait-
tiin dieseltankin 
korkin ja kakko-
savainten puu-
te. Onneksi ne 
kuitenkin oli jo-
ku ystävällinen 
kanssaeläjä poiminut talteen Kotkan 
huoltamolta kun sinne soitimme.  
Kiitos!!!

Lohjaan ”tutustuttiin” sukuloimalla 
ahkerasti, mutta myös reippailemalla 
Karkalin luonnonpuistossa sekä Loh-
jansaaressa. Kannattaa muuten käy-
dä vilkasemassa Karkalin luolia sekä 
Paavolan Tammea, tuota Suomen 
komeimmaksi mainittua isoa  puu-
ta. Lohjalta yllätysvetona sujahdim-
mekin sitten yhdellä ajamalla kotiin 
Ouluun.

Vielä kuitenkin oli virtaa ja lomaa 
jäljellä. Pyykinpesujen ja muiden 
huoltojen jälkeen nyt taas kokka 
pohjoiseen... Ryynäsenniemen YT-
alueen Valotreffit olivat haarukassa 
ja siitä sitten jonnekin... Treffiviikon-
loppu sujui jälleen mallikkaasti. Oli 
oikein mukavaa.

Tuumauspalaveri sunnuntaina 
johti lopputulemaan, että ylöspäin 
vielä ajellaan. Näin toimittiin ja seu-
raava yö olikin sitten ns. puskaparkki 
Inarin alapuolella, Ukonjärven ran-
nalla. Hieno kokemus sekin. Ukonjär-
vihän on osa Inarinjärveä ja maisema 

Kesä 2018

Paavolan tammi
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sen mukaista. Karua ja kaunista yhtä 
aikaa.

Inariin ajeltiin tutulle paikalle Ina-
rin Lomakylään. Paikka on aivan jär-
ven rannalla ja keskustaan on vain 
kivenheiton matka. Täällä muuten 
sivumennen sanottuna sain myös 
saaliikseni taimenen mato-ongella. 
Ahventa toki yritin, mutta jalokalaa 
tuli…

Sääliksemme kuulimme karavaa-
nipaikkojen häviävän kyseiseltä alu-
eelta talven myötä ja lasikattoiglujen 
valtaavan paikat. Sääli meidän kara-
vaanareiden näkökulmasta. Aasian 
matkailu vie sijaa tavallisilta kara-
vaanareilta.

Sitten se todellinen seikkailu, eli 
Karigasniemen kautta Norjan puo-
lelle ja suunnaksi Jäämeren ranta ja 
siellä Nordkapp.

Täytyy tunnustaa, että vuonojen 
maan maisemat ovat henkeäsalpaa-
van mahtavat ja kokolailla erilaiset 
kuin koto-Suomessa!! Toki tiet ovat 
kapeita ja tunnelit pitkiä, mutta se 
luonto! Viisi merikotkaa bongailtiin 
lentelevän matkan aikana auton si-
vulla. Se on aika paljon. Oulussa olen 
tänä suvena havainnut vain yhden 
kerran tuon komean linnun.

Myös vuoret ovat jotain aivan ta-
vatonta.

Yllättävän paljon poroja kuitenkin 
oli matkalla aivan huipulle asti. Välillä 
poroja, välillä lampaita.

Perille viimein päästyämme pää-
timme yöpyä alueella olevalla isolla 
parkkipaikalla. Yömaksu oli kovasti 
kallis verrattuna siihen, että rahalla 
sai vain yöpyä ilman mitään palve-
luita. Tätä ihmettelimme kovasti.

Matkailijakeskus Nordkappephal-
len on toki ehdottomasti tutustu-
misen arvoinen paikka. Siellä riittää 
näkemistä ja opiskelua Jäämeres-
tä, sen historiasta, tapahtumista ja 
luonnosta. Myös hallin ravintoloista 
saa syödäkseen ja vessapalvelut toi-
mivat toki hallin aukioloaikoina. Ajoi-
tuskysymys…

Yö olikin sitten varsinainen koke-
mus. Tuuli alkoi jo illalla pikkuhiljaa 

kerätä voimiaan kera saderyöppyjen 
ja kiihtyi yötä myöten todelliseksi 
myrskyksi. Koskaan en ole ollut niin 
kovassa tuulessa kun siellä yöllä oli. 
Vaihdoimme paikkaa alueella kuten 
muutkin yöpyjät, mutta tuulen voi-
ma oli jokapuolella yhtä armotonta. 
Auto huojui ja paukkui ja pelkäsim-
me oikeasti kattoluukkujen pysy-
vyyden puolesta. Mitään muuta ei 
voinut kun toivoa aamun koittavan 
nopeasti. Nukuttoman yön kuluttua, 
suunnilleen neljän aikaan oli mieles-
täni jo sen verran valoisaa että uskal-
simme lähteä ajamaan pois alaspäin 
ja vuorten suojaan.

Kun olimme päässeet pois pa-
himmasta ajoimme automme levik-
keelle ja nukuimme siinä useamman 
tunnin ennenkuin jatkoimme taas 
eteenpäin. Kaksi päivää vierailumme 
jälkeen oli kuulema hurja tuuli kaa-
tanut tuolla ylhäällä asuntovaunun 
paikalleen... huh…

Vaikka vannoimme, ettemme kos-
kaan enää tulisi tänne Pohjois-Nor-
jaan, niin aika kultaa muistot tässäkin 
tapauksessa ja Lofootit ovat varmasti 
jo ensi kesänä kohteenamme. Tai sit-
ten jokin muu mahdollinen paikka 
Jäämeren ja Välimeren välillä.

Suomessa yövyimme takaisin tul-
lessamme vielä pari päivää Luostolla 
vaellellen ja marjoja poimien. Emme 
olleet ennen käyneetkään kyseisen 
alueen karavaanialueella. Ja voimme 
kyllä sanoa, että vierailu ei jää viimei-
seksi mikäli se meistä riippuu. Alue 
oli mukava, ympäristö niin ikään ja 
kuitenkin... kotimaa mansikka!!

Mutta niinkuin pohjoisen ihmiset 
viisaasti sanovat: Soleniin justhiin-
sa tai Sole poka mikhän… tie vie ja 
pyörät pyörivät.

Ja niin ne onneksi pyörivät meil-
läkin nyt jo taakse jääneenä kesänä, 
vaikka aluksi tuntuikin, että ei minne-
kään ehdittäisi. Kuitenkin taas reilut  
viisituhatta ikimuistoista kilometriä 
elämää takana. Ei huono!!!

Ps. Painavan asuntoauton eturen- 
kaat ovat aika kovilla noilla vuono-
maan teillä. Itse en ollut riittävästi 
panostanut laatuun ja ostin sitten 
reissun jälkipuinneissa kaksi uutta 
kahden sliksin tilalle. Miten se oli-
kaan...hyvää ja halpaa… hei!!

        
Kari & Pirjo 

063847

Inarijärven Ukonkivi ja Nordkapp
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
Sunnuntaina 14.10.2018 pidettiin 
Oulun yhdistyksen syysvuosikokous. 
Kokouksen alkuun tarjoiltiin mansik-
kakakkukahvit, jolla juhlistimme yh-
distyksen 45 v juhlavuotta.

Kokouksen pitopaikkana oli perin-
teisesti Virpiniemen Liikuntaopiston 
auditorio.

Ennen virallisen kokouksen alkua 
oli puheenvuoro Liittohallituksen 
varapuheenjohtaja Timo Tarvaisella. 
Hän kertoi kokousväelle Liittohalli-
tuksen ajankohtaiset kuulumiset.

Oulun yhdistys oli myös anonut 
SF-Caravan ry:ltä toimintavuosiin pe-
rustuvia yhdistysmerkkejä.  

Anottuja ja myönnettyjä merkkejä 
jakoivat Timo Tarvainen ja Pirjo Kuis-
ma neljä kappaletta.

Kultaiset yhdistysmerkit saivat Tar-
ja Kemola, Pekka Kemola, Kari Kuis-
ma ja hopeisen Lauri Peteri.

Sääntöjen mukaiset kokousasiat 
käsiteltiin ja henkilövalinnat tehtiin 
yksimielisesti ilman äänestyksiä.

Kokous hyväksyi toimintasuun- 
nitelman kuin myös talousarvion 

vuodelle 2019. 
Yhdistyksen jäsenmaksut pidettiin 

ennallaan: varsinainen jäsen 14,00 e 
ja rinnakkaisjäsen 7,00 e. Lisäksi yh- 
distyksen jäsenmaksuun tulee liiton 
osuus 29,00 e varsinainen jäsen ja 
rinnakkaisjäsen 12,00 e.

Hallituksen jäsenten valinnassa 
tulivat hallitukseen kaudelle 2019-
2020 valituiksi Jarmo Halonen (uusi), 
Pekka Holmström, Risto Karjalainen 
ja Aki Suomela (uusi). Lisäksi halli-
tuksessa jatkavat vuonna 2019 Mir-
ka Ronkainen, Tuula Ronkainen, Eero 
Siliämaa ja Kaisa Vähäkuopus. Onnea 
valituiksi tulleille. 

Hyväksytyn toimintasuunnitel-
man mukaisesti mm. saatetaan vuo-
den 2019 aikana Tuvan laajennus 
loppuun. Lisäksi mietitään kemialli-
sen wc:n tyhjennyspaikan sekä ny-
kyisen astianpesupaikan tilojen että 
inva-wc:n mahdollista uudelleen si-
joitusta. Aloitetaan toimistoraken-
nuksen laajennuksen suunnittelu ja 
mahdollinen toteutus resurssien mu-
kaan. Laajennus koskee ns. ”isäntä” 

huoneen laajentamista ja uudelleen 
järjestelyä. 

Tämä on suunnitelmissa isäntien 
viihtyvyyden ja asiakkaiden palvelun 
sujuvuudeksi.

Myös lähinnä nuorille suunnattu 
viljelypalsta on suunnitelmassa. 

Esityslistan kohdan: Käsitellään ko-
koukselle esitetyt asiat, näitä ei ollut.

Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi 
esitettävästä asiasta tulee toimittaa 
yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että se voidaan ottaa käsiteltä-
väksi, kuitenkin viimeistään yksi (1) 
kuukausi ennen kokousta. Käsiteltä-
väksi esitettävä asia tulee sisällyttää 
kokouskutsuun.

Tämä kohta on hyvä jäsenistön 
tietää.

Esityksiä ja aloitteita hallitus ottaa 
mielellään vastaan. Näitä voi toimit-
taa Rantasaralla olevaan aloitelaatik-
koon tai antaa suoraan hallituksen 
jäsenille kirjallisesti. Kaikki asiallisesti 
nimellä allekirjoitetut aloitteet käsi-
tellään. 

Pirjo Kuisma 063847-1

Kaunis pitkä kesä vaihtui Rantasaras-
sa talvikaudeksi, toki vielä eilen pais-
tattelimme harvinaisessa +20 asteen 
lämpötilassa. Talvikausi siis käynnistyi 
30.9.2018. Päivystys alueen toimis- 
tolla päättyi juuri eilen 14.10.2018, jo-
ten talvikausipaikoista kiinnostuneet 
ottakaa yhteyttä joko Tuula Ronkai-
seen 044-975 0369 tai Pirjo Kuismaan 
045-883 9808, paikkojen lunastus siis 
vain etukäteen sopimalla.

Talvikausipaikkoja on lunastettu 
jo 121 kappaletta, mutta vielä mah-
tuu mukaan. 

Talvikauden aluksi järjestämme ai-
na infotilaisuuden ja tänä vuonna se 
oli la 6.10.2018.

Tämä infotilaisuus pyritään pitä- 

mään aina mahdollisimman nope-
asti kauden alkaessa, koska alue toi-
mii ns. omatoimialueena talven ajan. 
Siksi tilaisuudessa on tarkoitus antaa 
mahdollisimman paljon tietoa, että 
talvikausi sujuisi mutkattomasti kai-
killa alueella talvea viettäville.

Pirttiin olikin mukavasti kokoontu-
nut niin uusia kuin myös jo aiemmin 
kausipaikalla olleita. Tilaisuudessa 
kerroin hieman SF-Caravan ry:n ja 
Oulun yhdistyksen toiminnasta se-
kä tietoa yhdistyksen alueen, Ranta- 
saran historiasta ja nykytilanteesta.  

Kahvittelun lomassa käytiin hy-
vää keskustelua ja annettiin opas-
tusta lumitöistä, sauna-ajoista ja 
saunan lämmityksestä, talvikauden 

siivouksesta, yhteisten tilojen käy-
töstä. 

Tärkeän turvallisuusosion mm. 
pelastustiet, autojen sijoittelun, avo-
tulet/kynttilät ym. selvitti meille tur-
vallisuuspäällikkömme Seppo Salo. 
Samalla myös paikalla olleet toimi-
kuntien henkilöt ja hallituksen edus-
tajat esittäytyivät. 

Pirjo 
063847-1

Rantasaran yhteyshenkilöt ovat :
Tuula Ronkainen 044-975 0369 ja 
Pirjo Kuisma 045-883 9808.

15.10.2018TALVI-INFO JA TALVIKAUSIPAIKAT
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Verkkokauppamme
halpahalli.fi avoinna 24/7.

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus elää hyvää arkea.

Haukipudas
Pitäähän kaupassa

sentään ravintola olla.
Katso paikkakunnat ja 
lounaslistat osoitteesta 

halpahalli.fi.

Kaikkea Maidosta
maaleihin 36:lta
paikkakunnalta.

 

 
 

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

SAVIRIKKO OY
p.  040 058 1410

Niskanen Services Oy
Kaivinkonetyöt • Traktorityöt • Kuljetukset

Ari Niskanen

Gsm 044 5545 456
www.niskanenservices.fi

Vääräkoskentie 14
90900 Kiiminki

Suosikaa ilmoittajiamme!



 CAROS  1/2018
18

JÄSENMAKSUT
2019

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 
48,00 euroa.
Rinnakkaisjäsenen liittymismaksu on 
15,00 euroa.

      

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 10,00     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
Talvikausipaikka ajalle 30.9.2018 - 11.5.2019 240,00     e
- Kausipaketit ainoastaan 018-jäsenille.

Kuukausipaketti ajalle 30.9.2018 - 11.5.2019 110,00     e
Alueella 20 kpl kuukausipaikkoja ja kesäkausipaikkoja rajoitetusti.  

SF-Caravan	Oulun	Seutu	ry		•		Mustakarintie	46	90810	Kiviniemi
Puh.	050	-	494	3101	•		Pankki:	Oulun	Op,	FI97	5740	3020	0256	96.

RANTASARAN HINNAT 
2018 -

Tilastotietoa 
kesältä 2018

Kesäajan 13.5.-29.9. aikana Ranta- 
sarassa kävijöitä
Kausipaikkalaisia 7811  hlövrk
Vierailijoita 9741  hlövrk
Yhteensä 17552  hlövrk

Kunnossapitoa Rantasaralla
Kiinteistöjen kunnossapito on yh-
distyksen hallituksen alaisuudessa 
toimivan Rantasarkatoimikunnan 
työsarkaa. 

Pääsääntöisesti kunnossapitotöi-
tä tehdään  talkooviikonloppujen ai-
kana, joita järjestetään kolme kertaa 
vuodessa. Kiinteistöjä ja erilaisia ra-
kennuksia on alueella yhteensä  tois-
takymmentä. Niiden parissa riittää 
esim. ulkoseinien huoltomaalauksia 
vuosittain. Tänä vuonna mm. Tuvan 
saunan lauteet on uusittu ja myös 
Tuvan laajennuksen pohjatöitä on 
osittain tehty omin voimin. 

  Myös muita pienempiä korjauksia 

ja huoltotöitä tehdään ympäri  vuo-
den. Talvikunnossapito (lumenau-
raus tiealueilla) on jo muutaman 
talven ajan ulkoistettu tarjousten pe-
rusteella ulkopuoliselle urakoitsijalle. 
Pienet lumityöt alueella tehdään itse. 

Samoin kiinteistöjen siivous pääosin 
tehdään palkkatyönä.

Jarmo Vesa 
Rantasarkatmk. 

Sarkatuvan 
laajennuksen 
työmaa.
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Pysähtyneet vankkurit

Caros
SF-Caravan Oulun Seutu ry:n

 jäsenlehti 23. 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 040 586 1525
Pirjo Kuisma 045 883 9808
Tuula Ronkainen  044 975 0369
Airi Vesa 044 975 0365
Kaisa Vähäkuopus 040 824 9746

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
  2018

Hyvää Joulua ja  Onnellista Uutta vuotta 2019

SF-Caravan Oulun Seutu ry
  Hallitus

* * *

Rantasarkatoimikunta ja leiritoimikunta kiittää kaikkia treffeillä ja 
talkoissa sekä Rantasarassa kävijöitä kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa Rauhallista Joulua ja Onnellista uutta vuotta 2019!

* * *

Naistoimikunta toivottaa tukijoilleen ja jäsenille 
Rauhallista Joulunaikaa ja Uutta Vuotta 2019.

Nyt kun kesä mennyt on… 

Kyllä, syksy on saapunut kun katselee 
vaatepinoa aamusella, johon pitäisi 
pukeutua. 

Mutta kesä oli pitkä ja erittäin 
lämmin. Kesäisännät nauttivat läm-
pimästä ja kesäduunistaan toivotel-
la myös iloiset ja nauravaiset vieraat 
alueelle ja alueelta pois. Tukihenkilö-
toimintani oli helppo nakki, kun isän-
nät itsenäisesti hoitivat hommansa. 
Toisinaan tuntui ihan siltä, että isän-
nät ovat unohtaneet olemassaoloni, 
kun puhelin ei soinut. Tietenkin sit-
ten ensikertalaiset isännät kysyivät 
asioita ja hyvä niin, ettei jäänyt roik-
kumaan kysymysmerkkeinä ilmaan.

Sattumuksia tapahtui jokaisen 
isännän kohdalla, jotka sitten yhdessä 

naurettiin ja sitten unohdettiin. Vie-
raiden kirjo oli myös melkoinen 
kotimaisia, ruotsalaisia, norjalaisia, 
saksalaisia, venäläisiä, virolaisia, tsek-
kejä, slovakeja, sveitsiläisiä, ranska-
laisia, kiinalaisia, kanadalaisia. Liekö 
tullut kaikki mainittuakaan. Kuiten-
kin näistä on selvitty ja kaikki ovat 
jatkaneet matkaansa tyytyväisinä.

Tukihenkilötoiminnassa hyvänä 
apunani ovat olleet Terttu ja Pirjo, 
sekä oppilaat Kaisa ja Merja. Toivot-
tavasti heillekään ei jäänyt mitään 
kammoa tästä hommasta. Mukavaa-
han tämä on ollut, saa viettää aikaa 
kavereiden ja tuttavien ja ystävien 
kanssa ja saa uusia tuttuja ja ystäviä 
isäntäpareista.

Kiitos kesästä kuuluu kaikille, jotka 
minua varsinkin alkukesästä tukivat 
päästessäni työn syrjästä kiinni. Ke-
vät oli kieltämättä raskas, mutta ys-
täviä ja kuulijoita ja ymmärtäjiä on 
onnekseni riittänyt ja olen päässyt 
vaikeimmasta ajasta ohi. Toki vieläkin 
on päiviä, jotka eivät ole helppoja, 
mutta päivä kerrallaan me menem-
me eteenpäin.

Toivotan kaikille jäsenillemme Hy-
vää loppuvuotta.

Tuula
77136

Jouko Ronkainen
s. 20.11.1949
k. 04.05.2018

Rantasarkaan vaunukunta Ronkainen tuli 1998 kausipaikalle. Jouko toimi 
aktiivisesti Rantasarka-leiritoimikunnassa sekä turvatoimikunnassa, kunnes 
sairaus vei voiton ja voimat uupuivat keväisenä aamuna.
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Grilli treffi t
 Onkikilpailuun osallistujia ja kilpailun voittaja saaliineen.

Grill Maister -kilpailun tuomaristo maistelemassa ja arvioimassa 

annoksia ja kilpailun onnelliset voittajat.


