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 Uudistetut keittiöt Kabe vaunuissa, lisävarusteena saatavana myös sileä ulkopelti.
Hobby vaunuissa useita uusia pohjaratkaisuja ja uudistetut verhoilut. 

Uusi tyylikäs ja varustellumpi Adria Supreme mallisarja.

Täysin uudistunut täysintegroitu Hymer B Klasse mallisarja, saatavana myös Aldella.
Hinta-laatusuhteeltaan mainio puoli-integroitu Carado T348, alaslaskettavalla ylävuoteella.

Uusi Kabe Travelmaster 740 mallisarja, useita eri pohjaratkaisuja.
Adria Matrix puoli-integroitu, alaslaskettavalla ylävuoteella, rekisteröitävissä jopa viidelle.

MARKKINOIDEN PARHAAT MERKIT MEILTÄMARKKINOIDEN PARHAAT MERKIT MEILTÄ

Karhunkedontie 1, puh. 563 1200 - www.oulunlomavaunu.comAvoinna ma-pe 9–17, la 10–14
Karhunkedontie 1, puh. 563 1200. www.oulunlomavaunu.com

Käytettyjä vaunuja ja autoja kattava valikoima. Tervetuloa tutustumaan!
Lista varastossa olevista autoista ja vaunuista kuvineen osoitteessa

www.oulunlomavaunu.com
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Ihana kuuma kesä - joku jopa voisi 
miettiä, että ehkä liiankin kuuma - on 
jo takana matkoineen sekä seikkailui-
neen ja uudet tulevat reissut edessä-
päin. Toivottavasti kunnollinen talvikin 
on  tulossa. 

Itse kukin viettää talvea tavallaan 
ja täällä pohjoisessa meillä on hyvin 
valinnanvaraa. Rantasaran rinnalle 
löytyy myös vaihtoehto rinnemai- 
semista. Oulun yhdistyksen jäsenet 
ovatkin laajalla alueella ja jokai-
nen varmaan löytää itselleen sopi-
van vaihtoehdon talvivaunuiluun 
tai -autoiluun.  Toiset viettävät talven 
paikoilleen asettuen, toiset matkaillen.

Niin tai näin,  talvikin on mukavaa 
aikaa. Kunhan emme käperry vain 
omaan ”pesäkoloomme”, vaan ta-
paamme edelleenkin muita, muka-

via kavereita.
Menneenä kesänä oli myös ikäviä 

luonnonilmiöitä; tiedotusvälineiden 
antaman infon lisäksi osan näin 
omin silminkin Itä-Suomessa matka-
tessamme.

Ikävän näköistä jälkeä oli met-
sissä ja jopa ihan tien varsilla.  Puut 
puolesta välistä poikki tai kokonaan 
maasta irti kiskaistuina, puhumatta-
kaan Keski-Suomen Hietasaaresta. 

Siitä tuleekin mieleeni,  että kaikki-
en olisi hyvä  tarkistaa  omat vakuu-
tusehtonsa. Eipä sitä tarvitse kaatua 
kuin yksi puu...

Yhdistyksen sääntömääräinen syys-
vuosikokous pidettiin Rantasarassa 
sunnuntaina 26.9. Hallituksen esitys 
isäntävelvoitteesta sai kokouksen 
päätöksen ja Lasse kirjoittaakin aihees-

ta toisaalla 
lehdessä. 

Hal l i tuk-
seen valittiin 
uutena jäse-
ninä lehden 
tiedottaja Airi Vesa sekä vuoden 
välivapaan viettänyt Kalevi Niinistö. 
Lasse Hellman ja Terttu Karppinen 
valittiin uudelleen.

Toimikuntiin lupautui tänä vuon-
na mukavasti tekijöitä, kaikkien toi-
mijoiden nimet löytyvät nettisivuil-
tamme vuoden vaihteen jälkeen.

Vieraspaikat ovat saaneet sepe-
löinnin vaunupaikan kohdalta syys-
talkoissa ja työtä jatketaan 2011 Ke-
säkauden Avajaisten jälkeen.

Pirjo
6�847-1

Rauhallisessa ympäristössä hiihtolatujen, mainion kävelytien ja pilkkijäiden läheisyydessä, unohtamatta rattoisia 
treffitapahtumiakaan, on vielä vapaita talvikausipaikkoja. Tervetuloa tutustumaan ja varaamaan oma paikka talveksi!
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Täyttä palvelua
ISOSSA Caravan kaupassa

Kempeleessä

Valikoimamme uusista ja käytetyistä netissä kuvineen www.jpcaravan.fi 

UUTTA Fiat/Ducato huoltoa JP:llä 

Jukka Malmihuhta

Fiat / Ducato
mekaanikko-
koulutuksella

ja yli 13 vuoden
asentaja-

kokemuksella
Jukka huoltaa

Fiat/Ducato
matkailuautojen

alustat
JP-Caravanilla.

JAKOHIHNAN VAIHTO
• sisältäen hihnan, kiristimen/ohjainlaakerin

• ei koske integroituja malleja

Fiat/Ducato
2,8 JTD ja 2,3 JTD

Tarjous voimassa 31.12.2010 saakka

Fiat / Ducato
JP-ÖLJYNVAIHTO

Tarjous voimassa
31.12.2010 saakka

sisältää moottoriöljyn, 
öljynsuodattimen ja

vaihtotyön

485

110

Zatelliitintie 12, 90440 Kempele, (Oulun eteläpuolella).
Myynti Jyrki Arbelius 050 303 0828, Jouni Lepistö 050 303 0819, Jorma Laukkanen 0400 686 640.

Tarvikkeet, varaosat ja työn vastaanotto Jere Laukkanen 040 525 0881.

TELTTATARJOUS!

400TARJOUS-
HINTA

CORTINA TALVITELTTA
Telttakangas 100% akryyli, 400 g/m² 
seinämateriaali, pakkasen kestävät 
materiaalit, leveys 220 cm, syvyys
180 cm, sisältää talviputkisarjan.

Grundig DIGI-TV 19”

Grundig Vision2 digi-tv, 12v.
12V käyttömahdollisuus(kaapeli on 
lisävaruste). Sisäänrakennettu DVB

T/C viritin.  USB.  HD Ready. 
Virrankulutus: 30w. Paino: 3,5 kg 

TARJOUS-
HINTA 299
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TOIMIHENKILÖT 2010
Hallitus

Kuisma Pirjo pj.  0400 523 154  pirjo.kuisma@pp.inet.fi 
Hellman Lasse vpj.  050 562 2156  lasse.hellman@mail.suomi.net
Ronkainen Tuula siht.  041 703 5360  tuularonkainen@gmail.com
Airisniemi Kaisu  040 534 3859  kaisu.airisniemi@pp.inet.fi 
Antila Sari  040 556 8615  sari.antila0@saunalahti.fi 
Karppinen Terttu 0400 185 510 karppisterttu@gmail.com
Kemola Pekka 0400 581 143 pekka.kemola@saunalahti.fi 
Kärkkäinen Petri 0500 610 010 petri.karkkainen@mail.suomi.net
Raunio Ari 040 559 9087  ari.raunio@mail.suomi.net

Taloudenhoitaja
Karppinen Terttu 0400 185 510 karppisterttu@gmail.com

Jäsenkirjuri
Vastola Riitta  050 404 4920  jasenkirjuri@sfc-oulu.com

Koti- ja ulkomaan matkailuasiamies
Kuisma Kari 0400 523 157  kari.kuisma@pp3.inet.fi 

Rantasarka- / Leiritoimikunta
Kemola Tarja  040 753 5909  Leiritoimikunnan vetäjä
Kemola Pekka  0400 581 143  
Kettunen Anneli 050 343 8699  
Kuisma Kari  0400 523 157 
Paakkola Irene 040 580 8134
Paakkola Jari  040 341 3376 
Ronkainen Jouko  0400 585 801  Rantasarkatoimikunnan vetäjä
Ronkainen Tuula  041 703 5360  
Utriainen Aino  040 764 6480 
Utriainen Juhani  040 726 4503  

Turvatoimikunta
Raunio Ari  040 559 9087  
Ronkainen Jouko  0400 585 801  

Naistoimikunta
Ronkainen Tuula  041 703 5360  Naistoimikunnan vetäjä

Tiedotustoimikunta
Erkki Silvonen 0400 387 659 erkki.silvonen@gmail.com
Airi Vesa 0400 240 639 airivesa@gmail.com

YT-yhdyshenkilö
Erkki Silvonen 0400 387 659  erkki.silvonen@gmail.com

Jouko RonkainenTarja Kemola

Riitta VastolaAri Raunio

Petri KärkkäinenPekka Kemola

Terttu KarppinenSari Antila

Kaisu AirisniemiTuula Ronkainen

Lasse HellmanPirjo Kuisma

Kari Kuisma Erkki Silvonen Airi Vesa

Suosikaa
 ilmoittajiamme!!
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Kun muutama vuosi sitten kuultiin, 
että vuoden 2010 Rally järjestetään 
Unkarissa, nousi karavaanaripiireissä 
korkea kuume. Moni oli innokkaana 
lähtemään maahan, josta olemme 
niin paljon kuulleet. Onhan unkari-
laisia sukulaiskansaksikin mainittu. 
Jotkut innokkaimmat jopa suunnit-
telivat kansainvälisen illan ohjelmaa. 
Kun aikaa kului, alkoi tummia pilviä 
laskeutua Unkarin ylle ja lopulta il-
moitettiin, että SE ralli on peruutettu. 
Epävarmuutta lisäsi se, että ei tiedetty, 
mitä jatkossa tapahtuu. Tuleeko rallia 
lainkaan? Vihdoin ilmoitettiin tapah-
tuman olevan Kroatiassa. Kun karttoja 
katseltiin, ”löydettiin” rallin pitopaik-
ka ja kuume nousi jälleen. Ei tarvinnut 
heittää pyyhettä kehään, mukaan vain 
ja innolla.

Poikkeuksena aikaisempiin rallei-
hin oli se, että aika oli kesäkuussa. 
Lisäksi kesto oli lyhennetty viikon 
mittaiseksi. No, suomalaiset ovat 
sopeutuva kansa, eivätkä nuo muu-
tokset intoa laannuttaneet. Tapah-
tuma oli Pohjois-Kroatiassa Istrian 
niemimaalla. Paikka on nimeltään 
Park Umag. Täällä on maan kuuluisin 
ja suosituin leirintäalue. Sieltä on lei-
riläisille erotettu oma, laaja alue Adri-
anmeren rannalla. Paikka on loistava, 
siellä ovat kaikki palvelut tarjolla. 
Ketään ei haitannut muiden, ei-kara-
vaanareiden läsnäolo.

Kuitenkin, kun tapahtuman pitoai-
ka oli noinkin lyhyt, monet päättivät 
käyttää Itä-Euroopassa pidemmän 
ajan ja katsella vähän muitakin 
seutuja siellä päin. Jo talven aikana 
muodostui kolmen, neljän yksikön 
ryhmiä ja reittien suunnittelu alkoi. 
Meidänkin seurueemme oli tuolla 
retkellä viiden viikon ajan.

Sisäänajo oli perjantaina 18.6.2010. 
Siitä muodostui hirveä kaaos. Kun 
599 yksikköä yritti päästä paikalle ja 
löytää oman tonttinsa, järjestäjillä oli 
melkoinen paine ohjata kukin ”omal-
le maalleen”. Oli jo ilta, kun viimeiset 

ohjattiin paikoilleen. Alkuvaikeuksis-
ta huolimatta kaikki sujui hienosti, 
WC:t ja suihkut olivat erittäin hienot 
ja siistit. Tiskaus- ja pyykinpesupaikat 
oli järjestetty tarkoitustaan vastaa-
vasti. Hyvä oli asettua paikoilleen.

Seuraavana päivänä olivat juhlalli-
set avajaiset. Kansakunnat marssivat 
aakkosjärjestyksessä juhlapaikalle –
kuten aina ennenkin. Ohjelma oli 
arvokas, puheita pidettiin ja paikka-
kunnan taiteilijat esiintyivät monin 
eri tavoin. Erityisesti huomio kiinnittyi 
taidokkaisiin tanssiesityksiin. Juhlatel-
tan ympärillä oli monenlaista tarjoi-
lua, joten ei ollut ihme, että väki viihtyi 
myöhään yöhön. Jokaisena iltana juh-
lateltassa oli tapahtumia, orkesterit 
vaihtuivat ja tanssittivat kansaa.

Tiistaina oli Suomi-ilta. Ilman sini-
valkoisia silmälasejakin voin sanoa, 
että kaikista kutsuista meidän kut-
summe veivät ylivoimaisen voiton. 
Pitopöytä oli kymmeniä metrejä 
pitkä, tarjonta oli monipuolista ja 
kauniisti aseteltu. Ensin tarjottiin 
kaikille kutsutuille sekä omalle väelle 
tervetuliaissnapsit. Sitten seurasivat 
puheet ja kiitokset. Tämän jälkeen 
kaikki suomalaiset lauloivat ”Finlan-

dia-hymnin” pienen ”enkelikuoron” 
johdolla. Sitten poistettiin nauha ja 
vieraat pääsivät käsiksi pöydän an-
timiin. Monen vieraan suusta kuului 
”delicious” ja se lämmitti mieltä. Lii-
ton presidentti, sanoi Myllymäelle: 
”Te teitte sen taas!”. Sivumennen 
sanoen, isäntäväelle ei jäänyt paljon-
kaan suuhunpantavaa, koska olimme 
kohteliaita, emmekä ensimmäisinä 
hyökänneet ruoan kimppuun. (Näin 
meidät oli ohjeistettu.) Toisaalta 
– juomapöydän ympärillä oli vallit-
sevana värinä sinivalkoinen.

Myöskin retkiä oli tarjolla runsaasti. 
Mieluisin oli päivän kestävä merimat-
ka Venetsiaan, joka on juuri vastaran-
nalla. Itse osallistuimme laivaristeilylle, 
joka seuraili rannikon pieniä kaupun-
keja. Välillä pysähdyimme maissa syö-
mään ja juomaan. 

10 km:n päässä on Umagin kau-
punki, jonne pääsi edullisella taksi-
kyydeillä tekemään ostoksia. Siellä 
on upea rantakatu lukuisine ravinto-
loineen ja kauppoineen. 

Muuten aika kului letkeästi tut-
tuja tavaten ja seurustellen. Uusiin 
ystäviin tutustuttiin ja vaihdettiin 
sähköpostiosoitteita. Jokapäiväinen 

FICC-Rally Kroatiassa
Kuvat: Kyösti Kontio

Kroatia-marssi.
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uintitapahtuma oli vesijuoksu tun-
nin verran, siitä nautimme suuresti.

Kansainvälinen ilta jäi ohjelmasta 
pois rallin lyhyyden vuoksi. Päättä-
jäisjuhla pidettiin haikeissa merkeis-
sä – tietysti, kun oli erottava. Koho-
kohdaksi suomalaisittain huipentui 
tapahtuman suurimmalle ryhmälle, 
suomalaisille, (248 henkeä) luovu-
tettu palkinto, jonka vastaanotti liit-
tomme puheenjohtaja, Juha Hämä-
läinen. Luovuttaja oli Eero Ollila, jolle 
luovutettiin samanlainen palkinto 
Koreassa v. 2008. Monen ulkomaalai-
sen suusta kuului ihmetystä: ”Miten 
te sieltä kaukaa…?”

Päättäjäisten jälkeen kukin alkoi pur-
kaa leiriään ja suunnistaa kuka minne-
kin. Meidän ryhmämme jatkoi mat-
kaa Unkariin – vihdoinkin Unkariin.

Jälleen kerran, ralli oli upea koke-
mus ja nyt katseet käännetään Pra-
haan – siellä tavataan – toivottavasti!

Marja-Leena 
091609-1 Kroatia-pitopöytä.
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SF-Caravan liitosta Lauri Nieminen 
tuli ohjaamaan ja opastamaan meitä 
matkailuajoneuvojen kuljetuksen sa-
loihin. Ajotaitotapahtumaan 13.  - 15.8. 
osallistui kuusi naista ja kuusi miestä. 
Aluksi harjoiteltiin matkailuvaunu-
yhdistelmällä pujottelua, peruutus-
ta suoraan, peruutusta risteykseen 
ja taskuun parkkeerausta. Helpolta 
näytti, kun toiset suorittivat tehtävää, 
mutta kun tuli oma vuoro,  helppous 
oli kaukana. 

Harjoittelun jälkeen sai suorittaa 
ajotaitomerkin ilman opastusta. Sii-
nä sitten punnittiin harjoituksen tu-
los. Sitten siirrytiin harjoittelemaan 
asuntoautolla hieman erilaista rataa, 
johon myös sai suorittaa ajotaito-
merkin. 

Hyvän opastuksen myötä merkke-
jä suoritettiin sekä yhdistelmällä että 
autolla. Yksi mies suoritti molem-
milla hopeiset merkit. Yhdistelmällä 

kaksi naista ja neljä miestä suoritti 
pronssisen merkin. Asuntoautolla 
kolme naista ja yksi mies myös saivat 
pronssiset merkit. 

Ensi vuonna yritetään hopeista. 
Kiitos Laurille ja Putaan Katsastuk-
selle!

Terttu ja Tarja

AJOTAITOTREFFIT RANTASARASSA

Kuten varmaan olettekin jo lukeneet, 
vihittiin Virpiniemen kevyenliikenteen 
väylä käyttöön perjantaina 17.9.  

Toki pyörätietä käytettiin jo viime 
talvena, mutta nyt päällystettynä 
väylä on todella hyvä ja mikä parasta, 
myös valaistu. 

Tämä uudistus, joka nyt saatiin 
toimivalle Virpiniemen alueelle  on 
merkittävä parannus. Pyörätietä on 
odotettu ja toivottu varmasti jo viisi-
toista vuotta. Itse tieosuus on kapea 
ja liikenne vilkastuu koko ajan.  Cara-
vankalusto levenee ja suurenee, jo-
ten tie tuntuu entistä kapeammalta. 
Siksi onkin mahtavaa, että saadaan 
kevyt liikenne omalle kaistalleen.  

Kokonaisuudessaan Virpiniemen 
alueen käyttöaste on kasvanut viime 
vuosina valtavasti.  Uutta asutusta on 
tullut ja aina vain lisää tulee. Venesa-
tama on valmistumassa ja liikunta-
opistolla on vilkasta toimintaa.

Nyt on turvallista lähteä lenkille 
valaistulle pyörätielle.  Muutenkin 

jo olemassa olevien hyvien ulkoilu-
mahdollisuuksien joukossa pyörätie 
tuo enemmän liikkumismahdolli-
suuksia koko VIrpiemen käyttäjä-
kunnalle.

Joten eiköhän me caravaanaritkin 
enenevässä määrin aloiteta väylän 
käyttö sankoin joukoin?

Pirjo Kuisma

Kevyen liikenteen väylä vihittiin käyttöön

Ajotaitomerkkien suorittajat yhteispotretissa pirtin portailla.

Kuva:  Petteri Sainio

Joukko Kellon  koulun oppilaita opettajineen pääsi pyörätien vihkiäistilaisuudessa seu-
raamaan vanhanajan polkupyörän menoa.

Kuva: Airi Vesa
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Jo perinteiseksi muodostuneet Gril-
litreffi t vietettiin 17.-19.9. Yli-Iin Pah-
kalan kartanolla. Paikalle oli ajellut 
19 vaunukuntaa tai matkailuautoa ja 
huonekin oli varattuna koulun yläker-
rassa yöpyjille.

Perjantai-ilta kului saunoen mat-
kan pölyt pois ja nuotiolla makkaraa 
paistaen ja tarinoiden.

Lauantaina heti herättyä aloimme 
valmistautua päivän onkikilpailua var-
ten. Kimppakyydeillä matkattiin kol-
men kilometrin päähän Kierikin lähelle 
kilpailupaikalle. Oli monenlaista vapaa, 
kenellä 3-metrisiä jopa 8-metrisiin 
asti ja tietenkin onkimadot syötteinä. 
Kilpailijoita lasten sarjaan riitti kolme 
tyttöä, kun taas naisten ja miesten sar-
joihin olikin jo enemmän osallistujia. 

Onkivavat sai viritellä ja madotkin 
koukkuun laittaa ennen kuin lupa 
kilpailun alkamiseen saatiin tasan klo 
10. Aivan käsin kosketeltava jännitys 
pääsi purkautumaan, kun kohot saa-
tiin veteen. 

Osa ainakaan lapsista ei ollut ai-
kaisemmin päässyt kokeilemaan tätä 
urheilulajia ollenkaan ja kiljunta oli-
kin melkoista, kun ensimmäiset kalat 
tarttuivat koukkuihin. Isompien avus-
tuksella ne sitten saatiin turvallisesti 
maihin. Mutta suru kyllä tuli Millalla 
puseroon, kun hän halusi kokeilla ka-
lan uimataitoa pussista jälkeenpäin 
ja niin saalis otti ”evät alleen” uiden 
veden syövereihin. Onneksi hänen ei 
kauan tarvinnut odotella, kun jo uusi, 
isompi saalis tarttui kitusis-
taan kiinni koukkuun. 

Vaarallisia tilanteita myös 
koettiin, kun laiturilla parin 
naisihmisen onget tarttui-
vat rantakoivuihin ja Pekka 
meni isona ja kohteliaana 
miehenä tietenkin avusta-
maan siimoja irti puista. 
Maan tai paremminkin ve-
den vetovoima pääsi nou-
semaan liian suureksi, kun 
laituri alkoi yllättävästi kallis-
tua ja rytistä kohti jorpakkoa. 

Siinä meinasi mennä lapset, onkijat ja 
auttajat samassa rytäkässä veteen!

Saalista nousi kohtalaisen paljon ja 
tasaiseen tahtiin. Joku sai lahnoja ja 
haukia, toinen kirjolohta ja ahvenia, 
muista särkikaloista puhumattakaan. 
Juttu luisti rannoilla ja onkipaikkoja 
vaihdeltiin kun ei aina omasta mie-
lestä heti tärpännyt. Vettäkin meina-
si vähän tihuutella, mutta pääasiassa 
ilma oli suotuisa koko kilpailun ajan. 
Kilpailun loputtua saaliit punnittiin 
Pahkalassa ja myös palkinnot jaettiin. 
Kaikki tytöt saivat hienot kalapystit. 
Naisten sarjan voitti Karppisen Terttu 
462 gr saaliilla ja miesten sarjan Vas-

tolan Hannu 1381 gr saaliilla.
Pihvien grillauksen jälkeen pidettiin 

vielä Jompen ohjauksessa ilmakiväärin 
ammuntakilpailu, johon riitti kiitettä-
västi osallistujia. Ja tietenkin Kemolan 
Tarja ”hakkasi” jälleen kaikki vakaalla 
kädellään.

Kun illan saunat saatiin kylvettyä, 
kokoonnuttiin vielä koulun luokkaan 
isolla joukolla laulamaan karaokea ja 
tanssahtelemaan puoleen yöhön asti. 
Eihän sitä ihan mahdottomia jakseta, 
kun oltiin koko päivä oltu ulkona!

Aamulla vielä reippaimmat kävivät 
tunnin lenkin lähimaastossa Riitan joh-
dolla. Arpajaisissa onni suosi kuulem-

ma taas ”yksiä ja samoja” 
ihmisiä – mutta itsellenikin 
tuli kyllä ihan kivasti palkin-
toja.

Sitten olikin leirien pur-
kamisen aika ja ajoneu-
vojen nokat käännettiin 
kohti kotia! 

Kiitokset myös Pahka-
lan isäntäväelle mukavas-
ta treffi viikonlopusta!

Airi 
99755-1 

KIREITÄ SIIMOJA GRILLITREFFEILLÄ

Onkikilpailun lasten sarjan voittajat.

Onkikilpailun osanottajia hyvillä mielin saaliin kanssa.

Kuvat: Airi Vesa
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Koko perheen 

PIKKUJOULU 
4.12. Kellon Nuorisoseuran talolla klo 18 alkaen

Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin

Jouluruokaa noutopöydästä, omat ruokajuomat sallittu

Omavastuu aikuiset 15,- e ja lapset 4-12 v. 7,50 e

Tuothan pikkupaketin pukinkonttiin, lapsille on oma kontti!
Ohjelmaa
Arpajaiset

Tanssit tahdittaa Seppo Moilanen

Lasten oma pikkujoulu Rantasaran Pirtillä on 3.12. klo 19

Hei kaikki ”värkkäämisestä” kiinnostu-
neet! Keväällä koetettiin aloittaa kahden-
laisen erikoisen virkkauksen opettelua, 
mutta yhteensattumien vuoksi se ei to-
teutunut. Nyt voitaisiin kokeilla vaikkapa 
ristipistotöitä. Elsa on tuonut muutamia 
malleja valmiiksi ja ne ovat nähtävänä 
Pirtin ilmoitustaululla.
Meillä on vähän materiaalia, että pää-
semme alkuun, mutta myöhemmin me 
kenties joudumme itse kukin vähän si-
joittamaan. Olemassa olevia voisi käyttää 
vaikka joulukorttien tekoon yms. 
Ensimmäinen kokoontuminen on jo ol-
lut ennen tämän lehden ilmestymistä, 
mutta mukaan voi tulla ihan milloin vain, 
ja jos se sukan kantapää ei vielä onnistu, 
ota kudelmasi mukaan, tehdään se.

Eikä ole pakko tehdä mitään, mu-
kaan Pirtille voi tulla vaikkapa vain 
”porisemaan” ja vaihtamaan ajatuksia 
ja parantamaan maailmaa. Ja mukaan 
sopii tulla sukupuoleen katsomatta.

Kokoonnutaan aikataulujemme lo-
massa silloin kun ollaan Rantasarassa 
ja halua tekemiseen ilmenee, joten käy-
kääpä katsomassa Pirtin ilmoitustaulul-
ta kokoontumisaika.

Tuula 77163-1

Tyttöjen jutut

5. - 7.11.  Walohulinat  
3. - 6.12.  Pikkujouluviikonloppu, 
 joulumyyjäiset 
4.12. Pikkujoulu, 
 Kellon Ns:n talo 
31.12.2010  Vanhasta uuteen
- 2.1.2011 vuoteen
11. - 13.2.   Lauluiltatreffi t
25. - 27.2.  Pilkkicup  I
18. - 20.3.  Hiihtokilpailut ja  Pilkki-
 cup  II iltapäiväkisa
25. - 27.3. Maratonpilkki
8. - 10.4.   Pilkkicup  III  ja pilkki-
 kilpailu
22. - 25.4.   Pääsiäisen vietto

RANTASARAN 
TREFFIT

Lastentreffi t alkoivat lauantaina reip-
paalla aamuherätyksellä kun Koira, 
Nalle, Peikko, Inkkari ja Kurpitsa herät-
telivät lapset päivän touhuihin. Lasten 
herättyä lähdettiinkin rastipoluille, 
joissa ryhmien tuli suoriutua erilai-
sista tehtävistä, kuten vedenkannosta 
ja kiperistä tietovisailukysymyksistä. 
Rastipolku huipentui lätynpaistoon 
ja kasvomaalaukseen.

Iltapäivällä koettiin vauhdin huu-

maa, kun lapset kisailivat formulaki-
san mestaruudesta. Päivään kuului 
myös erilaisia leikkejä sekä karaokea.

Ohjelmaan kuului myös paloau-
ton vierailu alueella ja herkullisia, 
paistettuja muikkuja.

Sunnuntaiaamu aloitettiin myös 
reippaalla aamuherätyksellä, jota 
seurasi karkkibingo ja arpajaiset.

Niina

Lastentreffi  t

Satuhahmojen karaokea.

Kuva: Jussi Anttonen
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Järjestäjäyhdistyksen eräs tekijä kyse-
li minultakin,  että oliko Ylläs-tunturi 
kiva, hyvä ja sopiva ruskatreffi en pito-
paikka. Tuohon kysymykseen ei voinut 
eikä tarvinnut vastata muutoin kuin 
sanomalla vakuuttavasti KYLLÄ. 

Kuuluttajakin sanoi tasoa noste-
tun. Nyt oltiin kolmessasadassa met-
rissä, kun Levillä oltiin jonkin verran 
alle tuon määrän.

Ohjelmaakin oli perinteisesti, mai-
nittakoon yhtenä suopungin heitto 
poron sarviin. Oulun yhdistyksen 
kahdesta joukkueesta toinen voitti 
koko porukan, kylläkin tiukassa ki-
sassa.

 Tällainen voitto on kunniakas jut-
tu, koska varsinaiset lapinihmiset ja 
poroja lähemminkin tuntevat jäivät 
niin sanotusti toisiksi. 

Yllätykseksi saimme myös kuun-
nella useita Pohjois-Suomen hyviä 
nais-, mies- ja sekakuoroja, jotka ensi 
kertaa esiintyivät tunturin laella, kor-

keimmalla kohdalla. Esiintymisiä oli 
myös alempana olevassa Taiga-ra-
vintolassa. Kuorotapahtumaa tullaan 
ilmeisesti jatkamaan vuosittain.

Komeaa ruskaa oli nähtävissä, jo-
ten treffi en nimikin oli oikea.

- erkki-ilmari - 

RUSKATREFFIT YLLÄKSELLÄ

Suopunki ei ole mikä tahansa narunpätkä. Tällaista jaloa työkalua käy-
timme kilpailussa.

Suopunki on poronhoidossa porojen kiinniottoon käytetty lasso.
Suopunki on noin 12-20 metriä pitkä ja yleensä noin 6-8 mm paksu naru, 
joka on punottu huomattavasti tavallista narua tiukemmaksi. Yleisimmin 
naru on tehty hampusta, puuvillasta tms. luonnonkuidusta, mutta niitä 
tehdään myös nahkasta palmikoimalla. Pituudessa ja paksuudessa on 
alueellista ja käyttömieltymyksistä johtuvaa vaihtelua. Naru tervataan 
ja tervaus tekee siitä jäykemmän ja estää narua sykertymästä sekä suo-
jaa kastumiselta. Narun jäykkyyteen vaikuttaa punonnan kireys, naruun 
imeytetyn tervan määrä ja lisäaineet kuten vahat tai rasvat. Terva jäykis-
tyy kylmällä ilmalla ja narun jäykkyys saa silmukan aukeamaan heiton 
aikana. Nykyisin käytetään yleisesti myös kumista tehtyä suopunkia. Hy-
vin tavallista on, että yhdellä poromiehellä on erilaisia suopunkeja, joista 
toiset toimivat hyvin pakkasella, toiset taas paremmin lämpimällä säällä. 
Suopungin heittopäässä on kaksireikäinen sarviluusta tai nykyisin myös 
muovista tehty köyden juoksusilmukkaa vastaava reikälevy, kielas, jon-
ka suuremman reiän kautta suopungin kiristyvä silmukka kulkee. Naru 
lukittuu kielan pienemmän reiän taakse solmulla ja naru voi vapaasti 
pyöriä reiässä, jolloin narussa oleva kierre pääsee purkautumaan. Suo-
punki vyyhdetään ja heitetään poron sarviin tai kaulaan. Joskus suo-
punki tarttuu myös poron sorkkaan.      

Heitto onnistui!

Heikki laittoi Suopungin heittovalmiiksi 
kaikille.

Kuvat: Erkki Silvola

Kuva: Airi Vesa

Iso-Ylläksen tunturin laelta on hulppeat näköalat naapurituntureille. 
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SF-Caravan Oulun seutu ry on kasvanut 
ja saanut aikaan vuosien varrella toimi-
van ja viihtyisän leirintä-alueen Hauki-
putaan Virpiniemeen, joka tunnetaan 
nimellä Rantasarka. Alueella on käyttäjiä 
ympäri Suomen maan, jopa ulkomaalai-
setkin kuuluvat vieraslistoille.

No, tämä kaikki tarvitsee tietenkin 
sitoutunutta väkeä yhdistyksen sisäl-
tä toimintojen pyörittämiseen. Mutta 
tähän se tökkää. Silloin “joskus” kaikki 
toimi talkooperiaatteella, mutta alue 
ja ajat ovat muuttuneet. Yleisesti ko-
honneella elintasolla on myös vaiku-
tusta näissä talkoojutuissa. 

Muutaman viime vuoden ajan 
olemme maksaneet palkkaa sekä 
isäntä- että siivoustöistä, mutta nyt 
on se tie kuljettu loppuun isäntätöi-
den osalta. Pari viimeistä kesää ovat 
osoittaneet, että tarvittavaa henki-
löstöä ei vain yksinkertaisesti ole.  

Koko ajan on myöskin peilattava 
kuluja tuottoon ja niinkin ajatellen 
tämä palkkaisännöinti ei ole oikea-
mielinen valinta koko jäsenkuntaa 
ajatellen. Karavaanaritoimintahan 
perustuu yhdessäoloon ja -tekemi-
seen ja näin ollen on luontevaa ja 
peräti itsestäänselvyys, että ne isän-
nöinnit hoidetaan omalla väellä.

Selvennykseksi totean, että muu-
hun rakennus-, maalaus- ym. talkoi-
siin on tulijoita ollut riittävästi.

Yhdistyksen hallitus on jo vuoden 
verran valmistellut uuden tyyppistä 
isäntämallia ja nyt se esiteltiin hyväksyt-
täväksi 26.9.2010 syyskokousväelle. Oi-
keastaan mitään aivan omaa ei tarvin-
nut keksiä. Katseltiin ja kyseltiin muun 
Suomen yhdistysten toimintamalleja, 
joista “sorvattiin” meille sopiva paketti.

Rantasaran alueella on 80 kesä-
kausipaikkaa ja kesäpaikka vuonna 
2010 maksoi 220 euroa. Kulutetun 
sähkön hinta on 0,2 e/kWh.

Nyt kesäkausipaikka ensi kesänä 
2011 maksaa edelleen 220 euroa ja 
kulutettu sähkö sen päälle. Tämän li-
säksi jokaisen kausipaikan lunastaja 
sitoutuu hoitamaan isännän tehtäviä 

kolme vuorokautta.
Mikäli kaikki kesäkausipaikat ovat 

käytössä, niin kesä-, heinä-, elo- ja 
syyskuulle riittää kaksi isäntää ker-
rallaan, jotenka elo ja olo isäntänä ei 
tule olemaan tukalaa. 

Siivousvelvoitetta isännillä EI ole. 
Hallitus mietiskelee talven aikana 
miten se järjestetään. On kuitenkin 
jo tiedossa, että jokaiseen vuoroon 
ei riitä kahta vaunukuntaa, joten ko-
keneemmat hoitavat ne yksinolot. 
Hallitus järjestää myös tukihenkilöt, 
jotka ovat vähintäänkin puhelimella 
tavoitettavissa lähinnä atk-asioissa. 
Ja sitten vielä, se on tuo kynä ja pa-
peri lyömätön keksintö, vieläkin.

Entä sitten se käyttöoikeuskort-
ti. Tässä on allekirjoittaneella hiukan 
haikea olo. Nimittäin olin henkilö-
kohtaisesti tuon kortin ideanikkari 
ja teki aika tiukkaa puskea se juttu 
läpi silloisessa johtokunnassa. Silloin 
rakennettiin ensimmäistä lisäaluetta 
kausipaikoiksi ja koska paikkoja tuli 
liian vähän kysyntään nähden, pää-
tettiin myydä nurmikentältä paikkoja 
koko kesäkaudeksi tietyin rajauksin.

Nyt olisi kuitenkin jo tasavertai-
suuden nimissä jouduttu nostamaan 
käyttöoikeuspaikan hinta niin kor-
keaksi, että hallitus esitti kokouksel-
le käyttöoikeuskortin lopettamista, 
koska kuukausipaketti korvaa tämän 
tarpeen ja on hinnaltaan edullinen.

Kokous päätti hyväksyä hallituksen 
esitykset ja nyt mennään kohti uutta 
toimintamallia. Oikeastaan, kuten ko-
kouksessa olleet 54 jäsentä voivat to-
deta, esitys otettiin pienen keskustelun 
jälkeen hyvinkin myönteisesti vastaan.

Tuolla muualla Suomessa on käy-
nyt niin, että muutamia kausipaikko-
ja on tällaisissa järjestelyissä jäänyt 
tyhjiksi, mutta kuitenkin viimeistään 
seuraavana kesänä ne ovat täytty-
neet.

Viime kesän kausipaikan haltijat 
voivat varata ensi kesäksi  kausipaik-
kansa jo maaliskuussa 2011 ja sopia 
isantävelvoitteensa tekemisestä jo 
etukäteen. Ilmoittelemme asiasta 
Rantasaran nettisivuilla ja kevättal-
ven Caros-lehdessä, joka ilmestyy 
tuossa huhtikuun puolivälissä 2011.

Jos haluat tarkennuksia nimen-
omaan tässä asiassa, niin soittele 
joko yhdistyksen puheenjohtajalle 
tai allekirjoittaneelle. Yhteystiedot 
löytyvät tästä lehdestä.

Saa sitä soitella muissakin asioissa 
ja kyllä puhelimeni on alkanutkin 
soimaan ajan myötä lisääntyvään 
tahtiin näissä yhdistysasioissa.

Niin - ja sitten lopuksi. Olin kyllä 
iloinen siitä saamastani tuesta, valit-
taessa hallituksen jäseniä seuraavalle 
kaudelle. Kiitän jokaista kokoukseen 
osallistunutta.

Lasse Hellman

TALKOOHENKEÄ JA ISÄNNÖINTIÄ

Yhdistyksen syyskokous keräsi pirtin täydeltä karavaanareita paikalle.
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Ei tästä isoa juttua saa, pienestä jäte-
katoksesta, mutta oikeastaan tähän 
pieneen jätekatokseen liittyy suuri 
muutos jätekulttuurissa, jos näin voi 
sanoa.

Meillähän oli sellainen suuri ja 
ruma metallimöhkäle tuossa Ranta-
saran tontin kulmalla, joka nielaisi 
kaiken, mitä luukusta sisään mahtui. 
Siinä lähti perunankuoret ja käytös-
tä poistetut puutarhatuolit samassa 
kuormassa. Tuntuihan se vähän kor-
nilta.

Odoteltiin, milloin tulee aivan pak-
ko siirtyä lajittelevaan jätekeräilyyn 
ja se pakkohan siitä tuli. 

Ei tullut viranomaisten taholta, 
mutta oman talon naisväki kyllästyi 
siihen meidän rautarumilukseen. Ra-
kennettiin sitten aivan jämäkästi ja 
laadukkaasti betoniperustalle tuol-
lainen nätti ja “virallinen” katos, joka 
otettiin käyttöön alkukesästä 2010. 

Uskallan myöntää, että kuuluin 
itse passiivisiin lajittelijoihin näissä 
karavaanari harrastajissa. Nyt, kun 
tuli hääräiltyä tuossa prosessissa 
mukana, niin asenne on muuttunut 
täysin. Edelleenkään se vaunu tai 
auto ei ole tilojensa puolesta hyvä 
lajitteluun, mutta kun ollaan vapaata 

viettämässä, niin siellä roskiksilla voi 
käydä monta kertaa päivässä ja kun 
saa avata mahdollisimman monen 
keräilyastian kannen, niin jotenkin se 
tuntuu ekoteolta.

Teknisten ominaisuuksien luette-
loon kuuluu mm: kirjallinen lajitte-
luohje ulkoseinässä sekä jäteastiat, 
kartonki-, paperi-, pienmetalli-, bio- 
ja lasin keräilyastiat.

Lajittelemisiin!

Lasse Hellman

LAADUKKAASTI LAJITELLEN

Rantasaran uusi, alkukesästä valmistunut jätekatos.

Caros
SF-C Oulun Seutu ry:n jäsenlehti

15. vuosikerta

Lehden toimitus:
SF-Caravan Oulun Seutu ry
Mustakarintie 46 90820 Kello
p. (08) 521 2566, 050-494 3101
fax (08) 521 2566
e-mail: www.sfc-oulu.com
Pirjo Kuisma 0400 523 154 
Lasse Hellman 050 562 2156
Erkki Silvonen 0400 387 659
Tuula Ronkainen  041 703 5360
Airi Vesa 0400 240 639

ILMOITUSHINNAT sis. alv 23 %
Aukeama 400 e
Takasivu 310 e
1/1-sivu 240 e
1/2-sivu 140 e
1/4-sivu 95 e
1/8-sivu 70 e
1/16-sivu  50 e

Painosmäärä   3600 kpl
Sivunvalmistus  Airi Vesa
Kannen piirros  Harri Siipola
Painopaikka Tornion Kirjapaino

Näilläohjeilla kyllä lajittelu onnistuu! Kuvat: Airi Vesa
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Toimisto
Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
Vaihde  (03) 615 311 
Fax  (03) 615 3161
e-mail: etunimi.sukunimi@karavaanarit.fi 
www.karavaanarit.fi 

Suorat numerot
(03) 615 3121 Timo Piilonen
 615 3122 Petriina Punkari-
  Mäkiaho
 615 3123 Milja Pohjamo
 615 3124 Jaana Laine
 615 3132 Anne Nieminen
 615 3133 Teemu Tuuri
 615 3131 Inka Hélen

Caravan-lehti
(03) 615 3140 Toimitus
 615 3141 Pekka Heinonen
 615 3142 Paula Salmi
 615 3143 Pirjo Rättyä
 615 3144 Sari Reimi
e-mail: etunimi.sukunimi@caravan-lehti.fi  

LIITON TOIMISTON 
YHTEYSTIEDOT

Kaunis kiitos
Aino Utriainen

JÄSENMAKSUT
2010

SF-Caravan ry 23,- e
SF-Caravan ry Oulun Seutu 12,- e
JÄSENMAKSU 35,- e
Liittymisvuosimaksu  40,- e
Perhejäsenen jäsenmaksu 6,- e
(antaa äänioikeuden)
Ulkojäsenen jäsenmaksu 15,- e

Nythän joku varmaan höristelee korvia 
ja arvelee erkki-ilmarin kirjoittelevan 
taas jotain järisyttävää kokouksesta. No, 
jo vain, sano joku Jounikin. Kokoushan 
sujui jouhevasti, virallisen osuuden suh-
teen oikein hyvin. Kokouksen puheen-
johtaja Jari Paakkola toimi rutiinilla, 
unohtamatta pientä kevennyshuumo-
ria aina välillä. Varoitti myös nukkumasta 
päätöksiä tehtäessä. Kun päätösasiat oli 
hyväksytty, tuli vuoro muille asioille.

Jonkin verran keskusteltiin isännän 
tehtävistä sekä velvollisuuksista. Mutta 
sitten tulikin vuoro asialle, joka herätti 
tunteita puolin ja toisin. Kysymys oli 
yksisuuntaisesta tiestä, jollainen Ranta-
sarasta löytyi aikoinaan. Sitä yksisuun-
taista haluttiin takaisin. Tekisi mieli 
sanoa niin kuin politiikasta joskus olen 
kuullut sanottavan; tulisia palopuheita, 
no ehkäpä se on vähän liikaa sanottu, 
mutta kyllä tunteet olivat jonkin verran 
koholla. Demokratiassa äänestyksen 
jälkeen, aina joku jää toiseksi.

Lopuksi tultiin siihen tulokseen, 

ettei Rantasarassa ole suljettuja ajo-
teitä mihinkään suuntaan, vaan kai-
kilta tieväyliltä pääsee vaikka sinne 
ikuiseen Roomaan ja ne ovat vapaas-
ti käytettävissä. Se siitä.

”Ponsoreista” täytyy mainita fi rma 
Pekka Niska, joka on luvannut henki-
lönosturin viikonlopuksi Rantasarkaan.
Sillä on mahdollisuus tehdä mm. 
lamppujen vaihtoa pylväisiin turval-
lisesti ja myös muita korkean pai-
kan töitä. Pannaanpa naama muistiin, 
noin positiivisesti. 

Kokous sujui siis aivan mallikkaasti, 
vaikka lisäksi olisin halunnut kuulla 
kommentteja, pienen tauon jälkeen 
ilmestyneen Caros-lehden tarpeelli-
suudesta sekä sen syksyllä ilmesty-
misen tarpeesta. No, olisinhan voinut 
tuoda sen asian itsekin esille, mutta 
kun... Enkä paljasta tässä muistin 
menetystä. Ensimmäinen Caros-lehti 
ilmestyi 1995 vuoden alussa. Ikää sil-
lekin on kertynyt jo yli 15 v.

  - erkki-ilmari - 

KEVÄTKOKOUKSESTA!
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POHJOIS-SUOMEN 
SFC-ALUEET

1 LEVI   KITTILÄ  (050)
p. 040-704 7848 (SF-C Ounas-Lappi ry:n puh.joht. Pentti 
Kivilahti), www.levi.fi 

2 MELLAJÄRVI  YLITORNIO (043)
Vaunupaikkoja 250.  Mellajärven rannalla, mäntymetsässä. 
Rauhalliset samoilu-, marjastus- ja kalastusmahdollisuudet, 
tule ja koe tämä  itsekin. Avoinna ympäri vuoden.
p. 045-236 2026, www.mellajarvi.fi 

3 RYYNÄSENNIEMI TERVOLA (014)
Vaunupaikkoja 70. Kemijoen rannalla kauniissa niemessä 
nurmikkopohjaiset vaunupaikat. Tule ja lähde vaikka uis-
telemaan joelle. Avoinna kesäkuusta elokuulle. 
p. 0400-891 660, www.sfc-napapiiri.fi 

4 RANTATÄHTI  KEMINMAA
(yksityinen alue, käyttösopimus Peräpohjola)
Vaunupaikkoja 54, sähköllä 24.
Uusi huoltorakennus, keittiö-, oleskelu- ja kokoustilat,
2 saunaa, suihkut, WC:t, pyykinpesukone ym. 
Avoinna 1.6. - 1.9. 
p. (016) 275 050, http://www.pohjanranta.com/camping

5 HOPEAPERÄ  SIMO (015)  
Vaunupaikkoja 100.  Simojoen rannalla rauhallisella pai-
kalla, kalastus- ja marjastusmaat ihan vieressä.
Avoinna ympäri vuoden.
p. 040-561 4259, www.kemi.fi /perapohjola

6 RANTASARKA  KELLO (018)
Vaunupaikkoja 157.  Meren läheisyydessä  Haukiputaalla, 
Oulun naapurissa viihtyisä ja kaunis nurmikkopohjainen 
alue. Hyvät marja- ja sienimaastot. Golfkenttä alueen vie-
ressä. Avoinna ympäri vuoden.  
p. /fax  (08) 521 2566, isäntä p. 050 494 3101.  
www.sfc-oulu.com
    
 7 MULTARANTA PATTIJOKI (019)
Vaunupaikkoja 150.  Rauhallisella paikalla pellon reunas-
sa. Vieressä ankkalampi ja tanssilava. Nurmikkopohjaiset 
vaunupaikat tarjoavat oivan lomatunnelman. Avoinna 
ympäri vuoden.
p. (08) 223 9450, www.multaranta.fi 

8 LOHENPYRSTÖ  RAAHE (069)
p. 040-501 1936 (SF-C Lohenpyrstö ry:n puh.joht. Kauko 
Meriläinen), www.sfc-lohenpyrsto.fi 

9 KOHTAUSPAIKKA  VUOTTOLAHTI  
(yksityinen alue, käyttösopimus Länsi-Pohja)
Vaunupaikkoja 100. Koivikkoniemi Oulujärven eteläpuo-
lella, tasaiset nurmikkopaikat. Risteilyjä, tanssilava, lasten 
soutuallas, pilkki- ja hiihtomahdollisuudet. Avoinna ym-
päri vuoden.
p. (08) 688 8250, 0400-264 783, www.sfc-kohtauspaikka.
com

10 KATTIVANKKURI  VUOKATTI (031)
Vaunupaikkoja 130. Alue tasaista, nurmikkopohjainen. 
Monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Kausipaikkoja 
saatavissa läpi vuoden kaikille SFC-jäsenille. Alue avoin-
na ympäri vuoden.
p. 040-839 1707, www.kattivankkuri.fi /

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




