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Tervehdys Virpiniemen liikuntaopistolta!
Olen aloittanut kesällä Virpiniemen liikuntaopiston uutena rehtorina. Muutin Rovaniemeltä perheeni kanssa
työn perässä uusille asuinseuduille,
koska uskon alueen mahdollisuuksiin
liikunnan ja matkailun alalla. Alueella
on tehty pitkään ja paljon hyvää työtä, ja tuleva kuntaliitos antaa entistä
parempia kehittämisedellytyksiä kaikille alueen toimijoille. Erityisen hyviä
mahdollisuuksia näen Virpiniemen kehittämisessä valtakunnallisestikin kiinnostavaksi matkailukohteeksi.
Peräänkuulutan kaikessa toiminnassa yhteistyötä. Yksin jokainen
Virpiniemen toimija on liian pieni
saamaan isoja muutoksia aikaan,
mutta yhdessä olemme suurempia,
voimakkaampia ja aikaansaavampia.
Ei yhteistyölle ole tähänkään asti
ilmeisiä esteitä ollut, mutta alueen
toimijoiden aika ja voimavarat ovat

menneet oman toiminnan kehittämiseen ja yhteistyön koordinointi on
ollut puutteellista.
Kehittämisen kenties ahtain pullonkaula on alueen majoituskapasiteetti. Tokihan täällä on jo karavaanarialue, loma-asuntoja, muutamia
vuokrattavia mökkejä, pari ammattiyhdistysliikkeiden lomanviettopaikkaa ja liikuntaopiston retkeilymaja/hotelli; ja näitä tarvitaan jatkossakin.
Määrällisesti kapasiteetti on kuitenkin pieni, ja laadullisesti paremmat
petipaikat puuttuvat. Alueen asemakaava mahdollistaa loma-asuntojen,
majoitusrakennusten ja hotellin rakentamisen. Näiden kohteiden toteuttamiseksi tarvitaan yhteistä tahtoa ja yhteistä työtä. Jahka majoitustilanne saadaan paremmaksi, voi
esimerkiksi liikuntaopistokin kehittää
omia tuotteitansa pitkäkestoisimmiksi ja monipuolisemmiksi. Tällä hetkellä
keskitymme ennen
kaikkea päiväkävijätuotteisiin ja -palveluihin.
Rantasarassa yöpyvät ja viihtyvät karavaanarit käyttävät
jo nyt sekä Virpiniemen alueen julkisia
liikuntapaikkoja että
liikuntaopiston palveluja. Haukiputaan

kunta tekee omalla tahollaan arvokasta työtä julkisten liikuntapaikkojen
kehittämiseksi. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat hiihtostadionin kunnostustyöt ja alueen uudet tieyhteydet
keskustan suuntaan. Jatkossa toivon
liikuntaopiston ja Rantasaran tekevän
entistä tiiviimpää yhteistyötä, jotta
myös karavaanareiden toiveet ja tarpeet voidaan paremmin huomioida
liikuntaopiston palveluissa. Tälläkin
hetkellä voimme tarjota esimerkiksi
liikunnanohjaus-, lajikokeilu- ja kuntotestauspalveluja myös yksittäisille
henkilöille ja vaikkapa perheille. Vastavuoroisesti osaamme kyllä sopivissa tilanteissa mainostaa alueen karavaanaripalveluja.
Menestyksekästä ja liikunnallista
syksyä kaikille SF-Caravan Oulun seutu ry:n jäsenille!
Terveisin
Pekka Hämäläinen, rehtori
Virpiniemen liikuntaopisto

Rauhallista Joulunaikaa ja
Onnellista Uutta Vuotta 2012

		
Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet
leiritoimikunnan ja naistoimikunnan järjestämiin
tapahtumiin vuonna 2011.
Tarja Kemola		

Tuula Ronkainen
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Mukavaa syksyn aikaa koko jäsenistölle
Vielä hetken aikaa nautimme ruskasta
ja syksyn myrskyistä, odotellen ensilunta ja pakkasia. Sitä ennen on hyvä
aika ulkoilla raikkaassa syyssäässä ja
viritellä vaunut ja autot talviteloille.
Syksyn kulun mukaisesti pidettiin
myös yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous Rantasarassa sunnuntaina 25.9. ja paikalla oli 56 äänivaltaista
jäsentä.
Parituntisen kokouksen aikana käytiin asiaan kuuluvaa vilkasta keskustelua ja hyväksyttiin mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012.
Henkilövalinnat tehtiin työjärjestyksen mukaisesti ja allekirjoittanut
kiittää luottamuksesta tultuaan valituksi puheenjohtajaksi myös kaudelle 2012-2013.
Hallitukseen valituiksi tulivat erovuoroisten tilalle uusina jäseninä Jari
Paakkola ja Lauri Peteri, uudelleen
valituiksi Petri Kärkkäinen ja Tuula
Ronkainen.
Kokous päätti työjärjestyksen mu-

Pikkujoulumyyjäiset
Naistoimikunta pitää
perinteiset joulumyyjäiset
3.12. Rantasaran Pirtillä.

kaisesti myös Rantasaran hinnat vuodelle 2012, joista talvikausipaikan
hinta on voimassa 2.10.2011 alkaen
euroiltaan 200.
Paikkoja on myyty, mutta mukaan
vielä mahtuu, kausihan on 2.10.2011
–12.5.2012. Mainittakoon, että vilkkaan viime talven aikana myytyjä
paikkoja oli 85.
Talvikauden aikana järjestetään
yhteistä tekemistä vähintään noin
kerran kuukaudessa ja ulkoilumahdollisuudet ovat ympäristössä talvikaudellakin hyvät.
Meren jää ja Virpiniemen ladut
antavat vauhtia suksille ja löytyyhän
Virpiniemestä pulkkamäkikin.
Tutustu treffilistaan, jonka löydät
lehdestä ja nettisivuiltamme. Treffien lähestyessä nettisivuilta löytyy
myös ohjelma kullekin tapahtumalle
erikseen.
Kesän 2011 isäntävuorot on tehty
kausipaikkalaisten voimin todella hyvässä järjestyksessä ja mallikelpoi-

sesti.
Kesän aikana kävi alueella 5075
vierailijaa ja olemmekin saaneet heiltä runsaasti kiitosta isännöinnistä ja
siisteydestä.
SUURI KIITOS KAIKILLE TOIMIJOILLE.
Palautepalaveri isännille järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Edellisvuosien tapaan heinäkuu
oli yhdistyksen alueen vilkkainta aikaa, mutta kävijöitä riitti muillekin
kesäkuukausille unohtamatta syyskuun ruskamatkailijoita.
Vuoden 2012 kesällä olemmekin
isännöinnissä jo kaikki vanhoja tekijöitä.

Pirjo
063847-1

Koko perheen

PIKKUJOULU
Haukiputaan Heiton talolla
3.12. klo 18 alkaen
Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin.

Myytävänä käsitöitä,
leivonnaisia, laatikoita yms.

Jouluruokaa noutopöydästä, omat ruokajuomat
sallittu.
Omavastuu aikuiset 15,00 e ja lapset 4 - 12 v. 7,50 e.
Tuothan pikkupaketin pukinkonttiin!
Ohjelmaa
Arpajaiset
Tanssit tahdittaa SEPPO MOILANEN
Ilmoittautumiset 20.11. mennessä Tuulalle p. 041 703
5360 tai rantasarka@gmail.com.
Lasten oma pikkujoulu Rantasaran Pirtillä 2.12. klo 19.



Täyttä palvelua
ISOSSA
Caravan kaupassa
Kempeleessä.
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25V.
JUHLAVUOSI

2012 UUTUUDET

BÜRSTNER: MENESTYJÄ

Bürstner Argos Time 660, alkovimalli 6:lle B-kortilla!

UUTUUDET 2012!

Uusi Dethleffs-malli Globe S T 661,
edullisempi hinta - isompi lomakassa!
Suosittua ylellisyyttä;Dethleffs Magic
Edition erillisvuodemalli.

2 kpl Dethleffsin suosituinta
rinnevaunumallia, Camper 740 TK,
varusteltuna Dometicin
ilmalämpöpumpulla!
Edun arvo 2.500E!

TARVIKETARJOUKSET

HUOLTOTARJOUKSET

Svenska Tält Laplandia
TALVITELTTA

590

Grundig 19” DIGITV
12V / 230V
Matkailuvaunumme on valmistettu Suomalaisiin tarpeisiin
ja olosuhteisiin jo lähes puolen vuosisadan ajan.
Uutuuksiimme voit tutustua liikkeessämme.

Loput 2011 Solifer ja Polar
ESITTELYMALLIT -10%

299

WC-AINE Aqua Kem KOSTEUDENPOISTAJA
Sachets 2 kpl
Absodry

2500

9

JAKOHIHNAN VAIHTO
Fiat Ducato
2.8 JTD

485

Sisältää hihnan,
kiristimen / ohjainlaakerin. Ei koske integroituja malleja.

MATKAILUVAUNUN
TÄYDELLINEN
VUOSIHUOLTO
Sis. kosteusmittauksen.

245

Valikoimamme uusista ja käytetyistä netissä kuvineen www.jpcaravan.fi

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.
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TOIMIHENKILÖT 2011
Hallitus
Kuisma Pirjo pj.
Hellman Lasse vpj.
Ronkainen Tuula siht.
Niinistö Kalevi
Vesa Airi
Karppinen Terttu tal.hoit.
Kemola Pekka
Kärkkäinen Petri
Raunio Ari

0400 523 154
050 562 2156
041 703 5360
0500 833 375
0400 240 639
0400 185 510
0400 581 143	
0500 610 010
040 559 9087

pirkui@gmail.com
lasse.hellman@pp.inet.fi
tuularonkainen@gmail.com
k.niinisto@luukku.com
airivesa@gmail.com
karppisterttu@gmail.com
pekka.kemola@saunalahti.fi
pietro.karkkainen@gmail.com
ari.raunio@mail.suomi.net

050 404 4920

jasenkirjuri@sfc-oulu.com

Pirjo Kuisma
puheenjohtaja, PR

Lasse Hellman
varapuheenjohtaja,
Rantasarka/YTyhdyshenkilö, PR

Tuula Ronkainen
sihteeri, toimistovastaava, kirjanpito, PR,
Rantasarka yhdyshenkilö

Terttu Karppinen
taloudenhoitaja,
toimistovastaava,
kirjanpito

Pekka Kemola
hankinnat, projektit

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

Kalevi Niinistö
rakennukset ja
koneet

Ari Raunio
turvapäällikkö

Riitta Vastola
jäsenkirjuri

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut

Jäsenkirjuri
Vastola Riitta

Koti- ja ulkomaan matkailuasiamies
Kuisma Kari

0400 523 157

kari.kuisma@pp3.inet.fi

Rantasarka-/leiritoimikunta
Kemola Tarja
Kettunen Anneli
Kuisma Kari
Niva Kati
Niva Keijo
Paakkola Irene
Paakkola Jari
Ronkainen Jouko
Ronkainen Tuula
Sarkkinen Tapio
Utriainen Aino
Utriainen Juhani

040 753 5909
050 343 8699
0400 523 157
040 701 1626
040 504 9777
040 580 8134
040 341 3376
0400 585 801
041 703 5360
044 507 2004
040 764 6480
040 726 4503

Leiritoimikunnan vetäjä

Rantasarkatoimikunnan vetäjä

Turvatoimikunta
Raunio Ari
Ronkainen Jouko

040 559 9087
0400 585 801

Naistoimikunta
Ronkainen Tuula

041 703 5360

Naistoimikunnan vetäjä

0400 523 154
050 562 2156
041 703 5360
0400 240 639

pirjo.kuisma@pp.inet.fi
lasse.hellman@pp.inet.fi
tuularonkainen@gmail.com
airivesa@gmail.com

Tiedotustoimikunta
Kuisma Pirjo pj.
Hellman Lasse vpj.
Ronkainen Tuula
Airi Vesa

YT-yhdyshenkilö
Hellman Lasse

Tarja Kemola
Leiritoimikunta veto

050 562 2156

Kari Kuisma
matkailuasiamies

lasse.hellman@pp.inet.fi

Jouko Ronkainen
Rantasarkatmk. veto,
Rantasarka yhdyshlö

Aino Utriainen
Rantasarka yhdyshenkilö



CAROS 2/2011

Avataan kesää!
Vakiintuneeseen tapaan vietettiin Rantasaralla Kesäkauden Avajaisia kesäkuun alkupuolella ihanteellisissa sääoloissa.
Paikalla oli noin 150 matkailuajoneuvoa kauden avausta juhlistamassa. Nyt syksyn pimeimpänä aikana voidaan
ottaa kurkistus menneeseen kuvien kautta.

Kuvat: Airi Vesa

Kesäkauden Avajaisten lipunnosto.

Leikkimielisessä kisailussa vuorossa tulitikun heitto.

Huutokaupassa riitti huutajia ja huudettavaa tavaraa.

Perinteistä autonvetoa uudella tyylillä.

Laulajaveljesten vierailu sai ilon irti kattoon.

Suuren keittopadan hämmentäminen vaati voimaa.

Riuskat järjestyksenvalvojat opastivat vierailijoita ahkerasti.
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MUISTOJA TREFFEILTÄ
HIIHTOKILPAILUT JA PILKKICUP II
18. - 20.3.
Kuten yleensä, kilpailut suoritettiin räntäsateessa, mikä ei vauhtia
haitannut. Lasten hiihdot olivat ensin ja yksi nappulakin oli taivalta
hiihtämässä.
Tuula Kurkela ja Esa Mikkonen
saivat kiertopalkinnot vuodeksi haltuunsa. Iltapäivällä pilkittiin Cup II
-osakilpailu. Saunojen jälkeen oli
sukkabileet pirtillä johon porukkaa
tuli ihan mukavasti.
PILKKICUP III JA PILKKIKILPAILU
8. - 10.4.
Kolmanteen osakilpailuun ja pilkkikilpailuun osallistuttiin samalla kalasaaliilla, jotka eivät olleet järin suuria.
Ennen palkintojen jakoa nautimme
Karin paistamia makkaroita ja kahvit
ulkosalla jännäten voittajia.
Cupissa naisten sarjan voiton vei

Tuula Ronkainen ja miesten sarjassa
Jouko Ronkainen. Myös nuorisoa oli
paikalla ja voiton vei Sami Karppinen
ja toinen oli Minna Karppinen. Pilkkikilpailussa ykköspaikan vei Riitta
Vastola, miehissä Juhani Anttonen ja
nuorissa Sami.
Saunanraikkaina lauloimme karaokea ja tanssimme pirtillä.
PÄÄSIÄINEN 21. - 25.4.
Vietimme rauhallisen pääsiäisen
Rantasarassa ja aurinkokin lämmitti
jo mukavasti. Vierailijoitakin oli jonkin verran. Perjantai-iltana Airi veti
karaoken. Lauantai-iltapäivänä Kari
ja Pekka paistoivat maukkaat lätyt
kahvin kera. Taas illalla lauloimme
karaokea. Trullejakin liikkui alueella
pajunoksineen.

ja väkeä oli mukavasti liikkeellä. Vappuaattona tarjoiltiin silliaamiainen ja
jälkipalaksi munkkeja ja simaa sekä
kahvia. Illalla naamiaisasut ilahduttivat neulatansseissa.
GRILLITREFFIT 16. - 18.9.
Vietimme perinteiset treffit Pahkakosken kartanossa grillaten ja onkien. Paikalla oli 19 vaunukuntaa mukavassa syksyisessä säässä, mutta
puolukat jäivät saamatta marjastajilta.
Kolme lastakin oli onkikilpailussa
mukana ja voittajaksi tuli Milla Niinistö. Naisten voiton vei Ronkaisen
Tuula ja miesten Anttosen Jussi.
Kahvien ja pihvien jälkeen kisailtiin
villasukkaa heittämällä ja ampumalla ilmakiväärillä. Ilta jatkui karaoken
merkeissä ja aamulla oli arpajaiset.

VAPPU 29.4. - 1.5.
Perjantaina Airi soitteli karaokea

Tarja Kemola

Hiihtokilpailuissa palkitut tyttöjen sarjan voittajat.

Vappunaamiaisissa voittoon selvinneet asut.

Pilkkikilpailut pidettiin uuden sataman edustalla.

Aurinkoinen sää suosi Yli-Iissä Pahkalan onkikilpailua.
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Ajotaitotapahtuma Rantasarassa 5. - 7.8.
Ajotaitotapahtuman vetäjäksi tuli SFCaravan -liitosta tuttu kaveri, Lauri
Nieminen, jonka opastuksella ja ohjauksella oli suuri merkitys tapahtuman onnistumiselle.Lauantaiaamuna
suuntasimme Putaan Katsastuksen
toimipisteeseen radantekoon, jotta
innokkaat tapahtumaan osallistujat
pääsisivät kokeilemaan ja näyttämään
taitojansa ja oppejansa.
Laurin opastuksella kävimme vaunuyhdistelmän ajoradan porukalla
läpi ja sitten ei kun harjoittelemaan
pujottelua, suoraan peruutusta, T-risteykseen ajoa ja sieltä peruuttamalla
pois ja lopuksi piti saada vielä vaunu-

yhdistelmä peruutettua taskuparkkiin.
Ensin harjoittelimme Laurin opastaessa tiukoissa ja kiperissä paikoissa, jonka jälkeen olikin sitten mahdollisuus
suorittaa ajotaitomerkki.
Radan vaihdon jälkeen pääsimme
kokeilemaan miten asuntoautolla
pujotellaan, liikutaan ja miten ajetaan taskuparkkiin. Lopuksi suoritimme eritasoisia asuntoauton ajotaitomerkkejä.
Innokkaita ja taitavia osallistujia oli
tänä vuonna ennätysmäärä ja ajotaitomerkkejä suoritettiin useita. Päivä
meni tosi nopeasti ja harjoitusradalla
oli koko ajan vilskettä ja vipinää.

Kiitokset kaikille aktiivisille osallistujille ja kiitokset myös tapahtuman
sponsoreille, joita olivat Autoilijan
Avainasemat Putaan Katsastus,
Rintajouppi ja IM Motors Subarun
maahantuoja. Heidän avustuksellaan pystyimme järjestämään tapahtuman.
Tapahtumassa suoritettiin vaunuyhdistelmällä ja asuntoautolla yhteensä yksi kultainen ajotaitomerkki,
seitsemän hopeista ajotaitomerkkiä
ja 13 pronssista ajotaitomerkkiä.
- Riitta ja Pekka Kuvat: Airi Vesa

T-risteykseen peruutus ja siitä pois ajo onnistui hyvin liiton kouluttaja Lauri Niemisen ohjauksessa.

Matkailuautolla ajo kahden metrin pituista kumikaistaletta pitkin sekä etu- että takarenkailla vaati auton mittojen hahmotuskykyä.

Kuva: Hannu Vastola

Ajoneuvoyhdistelmän taskuun peruutus on tarkkuutta vaativaa
puuhaa, mutta harjoittelulla senkin kyllä oppii.

Ajotaitomerkkien suorittajien oli saavutuksesta helppo hymyillä
merkkien jakotilaisuudessa.
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AJOTAITOTAPAHTUMAN
RATAPIIRROS
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Asiasta ja vähän asian vierestäkin
Ajattelin kirjoittaa jutun, jossa en
puutu sanallakaan noihin Rantasaran asioihin, mutta vaikealta se tuntuu, suorastaan mahdottomalta. Että
mihinkäs se koira karvoistaan pääsee.
Ei mihinkään.
Nyt kun tuo ”pakkoisännöinti”
Rantasaralla on yhden kesän verran
kokeiltu, niin yleishavainto lienee
positiivinen kokemus. Aivan varmasti
ongelmatilanteita on ollut, mutta
näin jälkeenpäin voi todeta, että hyvinhän noista selvittiin. Se tärkein juttu on kuitenkin yhteisöllisyys - se, että
löytyy halua ja tahtoa hoitaa juttu
porukalla. Tuppaa olemaan vähenevä
voimavara tuo talkoohenki nykyisin,
ollaanhan kuitenkin karavaanareita,
joitten alkuperäisen idean mukaan
asiat hoidellaan porukalla.
Entäs se televisio-ohjelma nimeltään Karavaanarit? Minusta se oli
ainakin pääosin hyvä, vaikka olihan
siinä paljon väärää oppia lähinnä
tuolta liikenneturvallisuuden puolelta, jonka voi laittaa tekijöitten heikon
asiantuntemuksen piikkiin. Kuitenkin
se herätti kysymyksen, kuka on oikea
karavaanari? Täytyykö toimia tietyn
kaavan mukaan, ollakseen hyväksytty
karavaanari? Onko liikuttava tietty ki-

lometrimäärä vuosittain? Onko omistettava matkailuajoneuvo, vai riittääkö,
että käyttää vuokrakalustoa? Määritteleviä kysymyksiä riittää. Mielenkiintoinen ja ehkäpä päättymätönkin aihe.
Olemme olleet vaimoni kanssa
matkailuajoneuvoton karavaanariperhe viime juhannukselta alkaen ja
ehkäpä näitä juttuja tulee siksi ”syvämietittyä”. Niin meni kesä ja ruska-ajan
kotimaan matkustelu lähinnä hotellimajoitukseen turvautuen, mutta kyllä
tämä (karavaanari)elämä on mielenkiintoista myös näinkin päin. Tuli vierailtua seitsemällä karavaanarialueella
päiväkäynnin merkeissä. Oli vetoaisoja
ja autonkeuloja moneen suuntaan poikkeuksetta ystävällistä isäntäväkeä
ja leppoisan oloinen tunnelma.
Karavaanariharrastuksen tulevaisuuden arvuuttelu on alati puhutteleva aihe, etenkin nyt, kun talouselämän yllä leijuu uhkaavan tummia
pilviä. Itse kyllä olen ikuinen optimisti.
Oman filosofiani mukaan edessä on
pääsääntöisesti karavaanariharrastajilla kasvun aikaa. Kalusto kehittyy ja jäsenmäärät ovat kasvusuuntaisia. Harrastuksen piiriin on tullut viime vuosina
ilahduttavasti lisää lapsiperheitä, joka
näkyy myös siellä Rantasaran toimin-

RANTASARAN TREFFIT
JA TAPAHTUMAT
4. - 6.11.
2. - 4.12.
3.12.
31.12. - 1.1.2012

Valohulinat
Pikkujoulutreffit
Pikkujoulu Heiton Talolla
Uuden vuoden treffit

16. - 18.3.
23. - 25.3.
5. - 9.4.
8.4.
15.4.
30.4. - 1.5.
18. - 20.5.
25. - 27.5.
8. - 10.6.

Lauluilta ja hiihtokilpailut
Maratonpilkki
Pääsiäisen vietto
Pilkkikilpailu
Kevätkokous
Vappunaamiaiset
Siivoustalkoot
Kunnostustalkoot
Kesäkauden Avajaiset
(YT-treffit)

noissa. Toisaalta 60+ -ikäluokka siirtyilee eläkkeelle näinä vuosina ja on niin
merkittävä osa kotimaan matkailussa,
että tästä ”porukasta” kannattaa pitää
erityistä huolta.
Jos synkistellään tulevaisuutta, niin
onhan taas tulossa polttoaineitten
hinnan korotuksia ja muita verorasituksia. Niin on ollut aina, mutta kuitenkin pitkässä juoksussa kehitys on
ollut aina positiivista. Joka ei usko, niin
tutkiskelemalla Suomen taloushistoriaa taaksepäin vaikkapa kymmenen
vuoden harppauksin, asia kirkastuu.
Myös maailmanlopun ennustelijoita
ja pessimismin sanansaattajia löytyy
mutta tasapainon säilymisen kannalta, näin pitääkin olla.
Tässä näin lopuksi, niin kuin tapanani on, kehotan teitä arvoisat
Oulun seudun Karavaanariyhdistyksen jäsenet käyttämään tuota omaa
aluettanne Rantasarkaa - etenkin juuri te, jotka ette ole koskaan käyneet
siellä teidän omalla alueellanne. Sitä
jäsenmaksutuottoa, jota te maksatte,
investoidaan alueen kehittämiseen
jäseniä varten. Tulkaa katsomaan miten omaisuuttanne hoidetaan.
Lasse Hellman

VÄRKKÄÄJÄT
kokoontuvat Rantasaran Pirtillä
lauantaisin klo 13.00.
Tehdään kaikenlaista askartelua,
keskustellaan ja annetaan ja saadaan
hyviä vinkkejä toinen toisiltamme.
Kaikki tervetuloa!
Tuula
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Muikku-ja lastentreffit
Lauantaina 29.7.aloitettiin rastipolulla
- joukkueittain oli mölkkyä, vedenkantoa, tarratikkaa ym.
Ennen seuraavaa kisaa nautittiin
muikkuannoksia, jotka olivat tosi makoisia.
Formulakisa veti sekä pieniä että
isoja kilpailijoita, jotka Pelle lähetti
matkaan ja kannustamassa oli suuri
määrä katsojia.
Karin tekemät lätyt maistuivat tiukan kilpailun jälkeen. Illalla halukkaat
saivat laulaa karaokea.
Sunnuntaina 30.7. pelattiin heti
aamusta karkkibingoa, jonka jälkeen
oli lastenarpajaiset. Kisailuun ilmoittautuneita lapsia oli paikalla 35.
Rastipolussa yhtenä tehtävänä oli vyötäröllä narussa roikkuvan lyijykynän saanti takana olevaan limsapulloon.

- Riitta ja Niina -

Kaunis kiitos isännille
Haluamme osaltamme kiittää kuluneesta kesästä kaikkia
kausipaikkalaisia isäntävelvoitteen suorittamisesta.
Teidän ansiostanne vietimme aktiivisen ja mukavan kesän
Rantasarassa keskittyen opetustehtävään.
Toivottavasti Teillä oli yhtä antoisat velvoitepäivät
kuin meillä kulunut kesä.
Terttu ja Tuula

EN
SUOMALAIN
KATSASTUS
ARVONTAA

ARVOMME JOKA KUUKAUSI
STOCKMANNIN LAHJAKORTIN
arvo 150 €
KONETIEN
ÄIMÄTIEN
LAKEUDEN
PUTAAN
KATSASTUS OY KATSASTUS OY KATSASTUS OY KATSASTUS OY
Konetie 3, 90630 OULU Äimätie 5, 90400 OULU
puh. 08-311 7151
puh. 08-338 060

Kempele
puh. 08-554 6707

Haukipudas
puh. 08-340 700

Tervetuloa kotimaiselle katsastusasemalle
www.avainasemat.fi

avoinna ma-pe 9.00–17.00

Caros

SF-Caravan Oulun seutu ry:n
jäsenlehti 16. vuosikerta
Lehden toimitus:
SF-Caravan Oulun Seutu ry
Mustakarintie 46 90810 Kiviniemi
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
Tuula Ronkainen 041 703 5360
Airi Vesa
0400 240 639
ILMOITUSHINNAT sis. alv 23 %
Aukeama
430 e
Takasivu	330 e
1/1-sivu
260 e
1/2-sivu
150 e
1/4-sivu
105 e
1/8-sivu
75 e
1/16-sivu		 55 e
Painosmäärä 		3600 kpl
Sivunvalmistus		 Airi Vesa
Kannen piirros		 Harri Siipola
Painopaikka Tornion Kirjapaino
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– retkeilyautojen markkinajohtaja Euroopassa

Teemme kauppaa
LA

9-18 10-15
MA-PE
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20 vuotta Caravan-kaupassa
Tuntuu kuin kirjoittaisi pientä historiikkia, kun ajatuksissa liikkuu monia mukavia kohtaamisia, sattumia
ja ennen kaikkea kauppatilanteita,
joita on eletty viimeksi kuluneen
20 vuoden aikana. Lokakuun puolivälissä 1991 aloittaessani caravankauppiaana Pateniemessä maamme
kulki kohti historiansa yhtä syvimmistä taantumista. Lama romahdutti caravankaupan vain muutamaan
prosenttiin verrattuna ennätysvuoteen 1989. Yrittäjäurani alkoi ehkä
huonoimmalla mahdollisella tavalla.
Nuoruuden innolla, kovalla työllä ja
parastani yrittäen sain jo alkuvuosina luotua hyvät ja luottamukselliset suhteet moniin caravaanareihin,
jotka edelleen olette harrastuksessa
mukana. Tuota luottamusta ja rehtiä
tapaa toimia olen alusta saakka pitänyt tärkeimpänä ominaisuutena. Olosuhteet tilojen puolesta eivät olleet
kovin häävit Esson takapihalla.
Huoltotöitä tein monesti jopa taivasalla. Kauppaa tehtiin aluksi lähinnä käytetyillä vaunuilla sekä tarvikeja varaosamyynnillä. Näiltä ajoilta on
jäänyt mieliin monet käynnit Rantasaran alueelle milloin vaihtovaunun
arviointireissulla milloin jotain varaosaa tuoden.
Vuosien kuluessa toiminta pikku
hiljaa laajeni ja oli palkattava henkilökuntaa avuksi. 2006 keväällä oli
edessä muutto Kempeleeseen ”Hirsikesoilille”. Pian muuton jälkeen
teimme myös järjestelyjä Kärppä-Caravanin omistuksessa. Samaa työtä
jatkettiin suuremmassa mittakaavassa. Mukaan tuli useita uusien merkkiedustuksia niin matkailuauto kuin
-vaunu puolellakin.
Reilun kahden vuoden ajan olen
saanut olla mukana yhtenä tekijänä
Rinta-Joupin Autoliikkeen Kempeleen caravan-myymälässä. Toiminta
on kasvanut entisestään, joka näkyy
mm. henkilökunnan kasvamisena
10-henkiseksi tiimiksi. Rinta-Joupin

Kärppä-Caravanin myyntitilat Oulun Pateniemessä liikkeen alkuajoilla.

tapa toimia kaupanalalla on samankaltainen kuin mikä itsellänikin on.
Tuotevalikoimaan on tullut mukaan myös henkilö- ja pakettiautot,
joita otamme mielellämme vaihdossa, onhan Rinta-Joupin Autoliike yksi suurimmista autoliikkeistä
maassamme. Edustuksiimme kuuluu tällä hetkellä yhdeksän matkailuauto/-vaunumerkin lisäksi yhdeksän henkilöautomerkin edustus 14
eri toimipisteessä ympäri Suomen.
”Leveämmät hartiat” takaavat valikoiman laajuuden, monipuolisuu-

den ja luotettavuuden koko toimintaa kohtaan, mutta silti tärkeimpänä tekijänä on ihminen. Me kaikki
tahdomme niin myynnissä kuin jälkimarkkinoinnissakin tehdä parhaamme, että te asiakkaat olisitte
tyytyväisiä.
Tahdon kiittää teitä kaikkia kuluneista vuosista sekä toivottaa edelleenkin Tervetulleeksi Rinta-Joupin
Autoliikkeeseen kaupantekoon.
Heikki

Vesa-myrskyn jälkeen...
”Kolme niitä tarvitaan,ennen kuin talvi
on valmis tulemaan” - sanotaan.
Tämä tuli mieleen torstai-iltana
odotellessa tämän syksyn osalta toista myrskyä, jonka oli määrä saavuttaa meidän asuinkolkkamme.
Rantasaran rantaa myrskyt aina
kohtelevat kaltoin, edellisen toimesta lähti jälleen kerran hiekat meren
pohjalle, vesi nousi noin 1,5 metriä,
aina rantalentiskentälle saakka.
Onneksi varsinainen grillipaikka

on ylempänä. Taannoin vesi ja jäät
ovat vieneet sekä tuhoja tehneet
mm. aseteltujen kivimuodostelmien
ja paikalle tuotujen istuimiksi tarkoitettujen pyöröhirsien kanssa. Niinhän se on, jotta meri antaa - mutta
myös ottaa.
Luonto on meitä vahvempi, siis
oppikaamme asian kanssa toimeen
tulemaan.
- Pirjo -
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RANTASARAN HINNAT
2012
Aluemaksu ajalla 1.1. - 31.12. sisältää valosähkön
16,00 e/vrk
Yhd. 018 jäsenille alennus aluemaksusta
-3e
Aluemaksu, ei SF-C -jäsen 	30,00 e/vrk
Aluemaksut sisältävät saunan yleisillä vuoroilla.
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vrk on ilmainen.
Tilaussauna 1 tunti
10,00 e
Lämmityssähkö
7,00 e/vrk
Ilmastointilaitteen käyttö ilman kwh-mittaria
5,00 e/vrk
Mittarisähkö (irtomittareita ei hyväksytä)
0,20 e/kwh
Sähkön pienin veloitus
1,50 e
Auton lämmitys/tunti (ilman mittaria)
1,00 e/tunti
Pesukone
2,00 e/koneellinen
Kuivausrumpu/kuivauskaappi
2,00 e/koneellinen
Vaunun/matkailuauton/auton säilytys paikoitusalueella 1,00 e/vrk
Matkailuvaunun tai -auton pesu 	3,00 e
Auton pesu
2,00 e
Kesäkausipaikka aikana 13.5. - 29.9.2012
Talvikausipaikka aikana 2.10.2011 - 12.5.2012
Kuukausipaikka aikana 13.5. - 29.9.2012
Kuukausipaikka aikana 2.10.2011 - 12.5.2012
Säilytyspaikka aikana 13.5. - 29.9.2012
Säilytyspaikka aikana 2.10.2011 - 12.5.2012
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018 -jäsenille.

KARAVAANARIT

220,00 e
200,00 e
95,00 e
75,00 e
75,00 e
90,00 e

Kiitokset osanotostanne
Pekka Talonen

Kiitokset muistamisesta
Ritva Sulosuo

Kiitos muistamisista
Juhani Utriainen

Kiitokset muistamisesta
Olavi

Kaunis kiitos
Anneli Kettunen

JÄSENMAKSUT
2012
SF-Caravan ry
24,50 e
SF-Caravan ry Oulun seutu 13,00 e
JÄSENMAKSU
37,50 e
Liittymisvuosimaksu
42,50 e
Perhejäsenen jäsenmaksu 14,00 e
(uusi jäsen)
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77. FICC-Rally Prahassa
… ja kristallit kimaltelee…
Prahan kauneus ja historia viehätti, kun
päätös Ralliin lähdöstä tehtiin. Olimme
aikaisemmin olleet kaupungissa kolme
päivää ja nyt saimme tilaisuuden olla
Tšekissä kauemmin.
Leiripaikka sijaitsi suuren kongressikeskuksen välittömässä läheisyydessä avoimella nurmikentällä. Toisella
puolella oli pienkonelentokenttä. Sen
pelkäsimme aluksi häiritsevän leirielämää, mutta luulo osoittautui turhaksi.
Elämä alueella oli kovin rauhaisaa,
jokaisella kansakunnalla oli oma alueensa ja kaikki suomalaiset, 49 vaunukuntaa 105 henkeä, olivat mukavasti
toistensa tuntumassa, ja seurustelu oli
vaivatonta.
Kenttää vastapäätä oli metroasema
ja linja-autoasema, joten matkustus
pääkaupunkiin sujui vaivattomasti
muutamassa minuutissa. Lähistöllä
oli suuri tavaratalo Tesco, jonne pääsimme bussilla ilmaiseksi ympäri vuorokauden. Ulkoiset puitteet olivat siis
moitteettomat.
Heti avajaispäivänä leiriläiset huomasivat, että järjestelyt eivät oikein
toimineet. Marssimme kongressikeskuksen eteen, jossa meitä seisotettiin
toista tuntia. Jossain edessä saattoi olla
ohjelmaa, mutta siitä emme nähneet
mitään. Käskyn jälkeen marssimme
suuren leirialueen ympäri kovassa helteessä. Joillakin oli nestehukkaa, jotkut
voivat pahoin ja heidän oli poistuttava
”rivistä”. Olisi ollut kohtuullista kertoa
marssin kulusta, että olisimme voineet
varata juomaa mukaan. Useat suomalaiset, me mukaan lukien, poistuivat
kesken juhlan omalle tontille varjoon.
Iittalasta kotoisin oleva Reijo Ketola oli viisaana miehenä jo Suomessa
ottanut selvää, voidaanko Prahassa
järjestää esittelyä suomen kielellä. Asia
järjestyi ja suomalaiset saivat oman
kiertoajelunsa ja jokiristeilynsä omalla
äidinkielellään.
Rallin kohokohta suomalaisittain oli

Kuva: Kyösti Kontio

Ajankulua avajaismarssia odotellessa.

tietenkin Suomi-ilta. Kuten vuosi sitten Kroatiassa pitopöytä oli vertaansa vailla. Kaikki olivat tehneet
parhaansa vieraiden hyväksi. Tervetuliaispuheiden aikana mustia pilviä alkoi kerääntyä taivaalle ja kun
vieraat pääsivät käsiksi pöydän antimiin, taivas repesi. Valtava ukkossade pyyhkäisi olemattomiin pöydän antimet ja niiden seuraava sijainti oli jätesäkki. Onneksi Unkarista
tuodut viinit pelastivat illan ja sadekuuron lakattua juhlat jatkuivat, olipahan edes baari auki. Päätimme muistaa
tämän Suomi-illan aina.
Muuten aika kului pääkaupunkia
kierrellen. Praha on kuuluisa kristalleistaan ja meidän näkökulmastamme
ne ovat aika edullisia. Niistä saimme
hankittua paljon tuliaisia. Kaarlen silta
ja sotamies Sveikin Pubi olivat kohteita, joissa piti käydä, samoin juutalaisten
hautausmaa. Itse Prahan keskusta on
niin mielenkiintoinen, että siellä kului
aikaa. Oli nautinnollista istua kahviloissa syömässä, juomassa ja katsellessa

ihmisvilinää. Praha on hyvin kansainvälinen kaupunki, siellä kuuli monia kieliä
ja ainakin ralliviikolla myös suomea.
Kansainvälinen ilta oli mielestäni
heikko, ainoastaan kolme maata osallistui, eikä taso ollut kummoinen. Joka
ilta oli tanssia, mutta seurustelusta ei
tullut mitään kovan musiikin johdosta,
eikä tanssistakaan tullut mitään, kun ei
soitettu humppaa…
Päättäjäiset sujuivat runsaiden kiitospuheiden merkeissä. Tilaisuudessa jaettiin huomionosoituksia vanhimmalle ja nuorimmalle osallistujalle sekä toimihenkilöille. Lopuksi
Kanadan edustaja vastaanotti järjestön lipun merkiksi siitä, että seuraava
FICC on Kanadassa. Jäähyväislaulu
herkistää aina ja tippa tulee silmään.
Lauantai oli lähtöpäivä, kukin lähti
omille teilleen, me kohti Berliiniä. Rallin anti oli se, että tapasimme tuttuja ja
saimme uusia ystäviä ja heidän kanssaan vannoimme vielä tapaavamme
jossain.
Marja-Leena (091609-1)
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Jäsenkirjuri
tiedottaa
Usein kuulee keskustelua siitä mistä
meidän jäsenmaksu perustuu millaisia
jäseniä yhdistyksillä on ja mitä oikeuksia jäsenillä on yhdistyksen toiminnassa. Tässä lyhyt yhteenveto asiasta.
Yleistä jäsenyyksistä:

Jäsenyys
Jäsenyys SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksessä on aina henkilökohtainen.
Jokainen jäsen kuuluu johonkin jäsenyhdistykseen, joka puolestaan kuuluu
SF-Caravan ry:hyn, liittoon. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai
rinnakkaisjäseniä, (eli perhe-, nuoriso-, ulko-, yhteisö- ja kunniajäseniä).
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi
yhdistyksen hallitus hyväksyy henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä
yhdistykseen ja suorittaa säädetyn
jäsenmaksun. Jokainen yhdistys on
itsenäinen ja määrää oman jäsenmaksunsa suuruuden omassa syystai vuosikokouksessaan.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan
perheeseen kuuluva jäsen, joka on
varsinaisen jäsenen kanssa samassa
taloudessa asuva henkilö. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18vuotias henkilö. Nuorisojäsenyys on
mahdollinen lähes kaikissa jäsenyhdistyksissä ja jäsenyyttä vastaan
on perheessä oltava maksava varsinainen jäsen. Ulkojäseneksi voidaan
hyväksyä liiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen kokouksessa
useissa yhdistyksissä 15 vuotta täyttänyt jäsen on äänioikeutettu. Äänioikeutta ei kuitenkaan ole ulkojäsenillä eikä yhteisöjäsenillä. Perhejäsen
kuuluu samaan jäsenyhdistykseen
kuin varsinainenkin jäsen. Hän saa
oman henkilökohtaisen jäsenkortin,
jota hän voi käyttää itsenäisesti saadakseen jäsenetuja jäsenetuliikkeistä sekä leirintäalueilta.

Jäsenenä yhdessä tai useammassa SF-Caravan ry:n yhdistyksessä
Jäsen voi kuulua useampaan kuin
yhteen yhdistykseen, jolloin jäseneltä peritään vuosittain vain yksi liiton
jäsenmaksu, vaikka hän kuuluisikin
kahteen tai useampaan yhdistykseen.
Laskutus hoidetaan keskitetysti liiton
toimiston kautta liittokokouksen päätöksellä.
Jäsenellä on täysi puhe-, läsnäoloja äänioikeus jokaisen yhdistyksen
kokouksessa, jossa hän on jäsenenä
ja jonka henkilöjäsenmaksun hän
on suorittanut. Jäsen saa oman jäsenkortin jokaisesta yhdistyksestä,
johon hän kuuluu. Henkilökohtainen
kuusinumeroinen jäsennumero säilyy samana molemmissa yhdistyksissä. Ainoastaan yhdistysnumero
jäsenkortissa vaihtuu.

Uusi varsinainen jäsen
Varsinaisen jäsenen liittymismaksu on
41,50 e vuonna 2011.
Vuonna 2011 uuden varsinaisen
jäsenen liittymismaksu on 41,50 e
ensimmäiseltä 12 kk:lta. Varsinaisen
jäsenen jäsenmaksusta tilitetään
liitolle 24,50 e, yhdistykselle 7,00 e
sekä kirjausmaksuna 5,00 e ja numerolaattamaksuna 5,00 e.

Uusi rinnakkaisjäsen
Rinnakkaisjäsenen liittymismaksu on
10,50 e vuonna 2011.
Uuden rinnakkaisjäsenen liittymismaksu on 10,50 e, josta 7,50 e on
liiton osuutta ja 3,00 e yhdistyksen.
Rinnakkaisjäsenelle ei tule omaa
lehteä. Hänellä on myös oikeus rekisteröityä karavaanarit.fi -käyttäjäksi
omalla jäsennumerollaan.
Rinnakkaisjäsenen osoite muut-

tuu automaattisesti varsinaisen jäsenen osoitteenmuutoksen yhteydessä. Rinnakkaisjäsenen maksukaudet
ovat aina 3 kuukautta pääjäsenen
maksukautta myöhemmät, riippumatta liittymisajankohdasta. Liittyminen kannattaa aina siis tehdä
vasta varsinaisen jäsenen vuotuisen
jäsenmaksun maksusuorituksen jälkeen.

Vanha jäsen
Vanhan jäsenen jäsenmaksu vaihtelee
yhdistyksittäin.
Jäsenmaksu on pääjäsenillä 36,50 e.
Maksu jaetaan meillä seuraavasti: Liiton osuus 24,50 e, yhdistyksen osuus
12,00 e.

Vanha rinnakkais/perhejäsen
Jäsenmaksu on 13,50 e. Maksu jaetaan seuraavasti: Liiton osuus 7,50 e,
yhdistyksen osuus 6,00 e.
Tässäpä tämä lyhykäisyydessä jos
tulee kysyttävää vastaan mielelläni ja
jos en ole varma otetaan siitä selvää.
			
		
Syysterveisin
Riitta Vastola
sfc 075360-1
Yhdistyksen jäsenkirjuri

