CAROS
CAROS 2/2013

SF-Caravan Oulun seutu ry jäsenlehti

1

2-2013

2

CAROS 2/2013

Koko perheen

PIKKUJOULU

Kellon Nuorisoseuralla 7.12. alkaen klo 18
Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin
Maittavaa jouluruokaa noutopöydästä, omat ruokajuomat sallittu
Tuothan pikkupaketin pukinkonttiin!
Ohjelmaa
Arpajaiset
Tanssin tahdista vastaa

SAULI & EKSTAASI

Omavastuu aikuiset 15 e ja lapset 4 - 12 v. 7,50 e. TERVETULOA!
Ilmoittautumiset 21.11. mennessä Tuulalle p. 040 966 4455 tai rantasarka@gmail.com

Lasten oma pikkujoulu Rantasaran Pirtillä 6.12. klo 19

Täyttä palvelua ISOSSA Caravankaupassa Kempeleessä!
AUTO- J A
VAUNUMYYNTI
PALV ELEE:
Ark.9 -17
La 10-14

TUTUSTU NETISSÄ

ww w.jpcaravan.fi

Zatelliitintie 12, 90440 Kempele, (Oulun eteläpuolella).
Myynti Jouni Lepistö p. 050 3030 819, Jyrki Arbelius p. 050 3030 828,
Juha Lempinen p. 050 3030 832, Jorma Laukkanen p. 0400 686 640.
Tarvikkeet, varaosat ja huolto Jere Laukkanen p. 050 3030 807,
Pekka Hemmilä p. 0500 389 898
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Hyvät ystävät
Asuntoautolla asustamista meillä tuli
kesän tiimoilta kolme kuukautta putkeen. Tänä vuonna matkailua tästä
ajasta tuli erinäisistä syistä joutuen
vain puolitoista viikkoa, muuten aika kului yhdistyksen omalla alueella Rantasarassa. Kauniina kesänä on
caravanalueella hyvien naapureiden
kanssa mukava asustaa ja viettää
vapaa-aikaa töiden jälkeen.
Eli ei sitä vuosilomaa ollut kuin normi neljä viikkoa ja varsinaisissa töissä käytiin sitten loppuaika Virpasta.
Rantasarkaan kun on matkaa Oulun
keskustasta vain noin 25 km.
Töiden jälkeen on loman tuntua
ajella autolle ja käydä vaikka uimassa ja sitten saunoa.
Yhdistyksen antaman luottamustoimen hoitaminen myös edellyttää
määrätynlaista läsnäoloa sekä helpottaa tämän toimen hoitamista kiireisenä aikana. Juhlavuosi on teettänyt
hallituksen ja toimikuntien väelle mukavasti tekemistä.
Hallituksen jokaisella jäsenellä on
myös oma määrätty vastuualueensa
hoidettavana, joten vastuu asioiden
hoidosta on jaettu.
Kaunista kesää on mukavasti jatkanut tämä pitkä lämmin syksy, mutta ei
huolta, varmasti tulee vielä odotettu
talvi ja pakkanen.
Seuraavat kaksi (22.9. alkaen) viikkoa on hauskaa taas käydä autolta
töissä ja tavata tulevia talvikausipaikkalaisia tuoreeltaan.
Yhdistys kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, liittoa sekä jäsenistöä
kuluneesta juhlavuodesta, jota toki
vielä on muutama kuukausi jäljellä.
Olemme viettäneet juhlavuotta tapahtumien ja tapaamisten merkeissä sekä juhlistaneet myös molemmat
vuosikokoukset juhlavuoden edellyttämällä tavalla. Suuri kaunis kiitos kaikille, jotka ovat edesauttaneet näiden
tapahtumien järjestelyissä ja myös
teille, jotka olette osallistuneet näihin tapahtumiin.

Kuten huomataan, kaikkeen
yhdessä tekemiseen tarvitaan
osallistuvia henkilöitä puolin ja
toisin.
Juhlavuotta jatketaan vielä
muutamien treffien muodossa,
mm. Pikkujoulujuhla pidetään
7.12.2013.
Ensi vuonna vietetään sitten Liiton
juhlavuotta, ja toki myös Oulun yhdistys ottaa tämän huomioon joissakin tapahtumissa. Oulun yhdistys teki
pienen kevyen historiikin 40 vuoden
taipaleesta, kiitos siitä työstä Voitolle ja Airille.
Myös Liitto on teettänyt historiikin,
320 sivua sisältävän kirjan. Historiikki
on ostettavissa, jopa omalla SFC-numerolla painettuna, joten seuratkaa
Liiton ilmoittelua.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokous pidettiin
22.9.2013 Virpiniemen Liikuntaopiston auditoriossa. Paikalla oli 66 äänioikeutettua jäsentä ja mukana lisäksi
muutama puoliso. Jäsenten kiinnostus yhdistyksen kokouksista on hienosti lisääntynyt siinä määrin, että
emme enää voi pitää kokouksia Rantasaran Pirtillä, kuten ennen.
Opiston tilat ovat lähellä ja aivan
mainiot meidän vuosikokousten pitopaikaksi, kahvitarjoilukin onnistuu.
Pitkän tähtäimen suunnitelmaan on
ehkä lisättävä myös Pirtin laajennus.
Liiton terveiset toi ja ajankohtaisista asioista kertoi liittohallituksen
varapuheenjohtaja Heikki Leinonen.
Kokous myös valitsi hänet syyskokouksen puheenjohtajaksi.
Sääntöjen edellyttämät asiat käytiin
läpi ja hyväksytyksi tulivat niin talousarvio kuin myös toimintasuunnitelma
vuodelle 2014.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut jatkamaan seuraavat kaksi vuotta.

Haluan vielä kerran kiittää tästä
luottamuksesta. Hallitukseen tulivat
uudelleen valituiksi vaalien kautta erovuorossa olleet hallituksen jäsenet.Eli
hallitus jatkaa tämän vuoden kokoonpanolla vuonna 2014.
Hallituksen edustajat kertoivat
myös ajankohtaisista Rantasarassa tapahtuvista asioista, ensimmäinen toteutettava asia on turvavälit
talvikaudeksi. Lisäksi mainittakoon
puuston riskikartoitus, ensi keväänä
tapahtuva tuvan katon uusiminen ja
toimintasuunnitelmassa mainitaan
leikkipaikan suunnittelu. Sähköturvallisuus myös päivitetään tämän päivän tasalle.
Joten työtä ja talkoita riittää myös
vuodelle 2014.

TOIMIKUNNAT
Toimikuntiin hallitus hakee ja nimittää
henkilöitä loka-marraskuun aikana.
Tästä kiinnostuneet ilmoittautukaa
ja ottakaa reilusti yhteyttä minuun tai
toimikuntien vetäjiin.
Rantasarkatoimikunta ylläpitää hallituksen ohjeiden mukaan yhdistyksen omaa aluetta ja leiritoimikunta
järjestää yhdistyksen jäsenille treffejä, myyjäisiä sekä tapaamisia. Nämä
toimikunnat toimivat yhdessä.Nuorille on järjestetty treffeillä tekemistä ja
ohjelmaa, ilman että varsinaista nuorisotoimikuntaa on ollut. Mikäli löydetään nuoria tekijöitä, niin saadaan
myös nuorisotoimikunta.
Pirjo
063847-1

matkailuvuoteen.

vinkiketteryyttä
jä vakiovarustuksessa4ja lisävarustuksessa, mukavuudessa ja turvallisuudessa!
laatua ilman kompromisseja.

ja katu-uskottavuutta
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60-vuotias Rinta-Joupin Autoliike onnittelee
KOE KESÄINEN
40-vuotiasta
Oulun Seutua
HOBBYSF-Caravan
PIKNIK
CARAVAN-MESSUILLA 1. HALLISSA on tarjolla viikonlopun
maukkain elämys. Loman makua löytyy sekä rantakahvilan
piknik-koreissa että Hobbyn upeissa matkailuautoissa ja
-vaunuissa. Rentoudu nurmikolla ja valmistaudu löytämään
tuttua ja mukavaa uudella tavalla.

HYMER
HOBBY-Premium matkailuautOt
parasta laatua
nelmastartti
Pössl on kuin kotonaan kaupunkien kaduilla tai maalaismaisemissa. Kätevissä
ilman kompromisseja
matkailuvuoteen.
mitoissa on hyvät tilat kodin kaikille toiminnoille. Sporttinen Pössl vie teidät eläHERKULLINEN TARJOUS KÄÄNTÖPUOLELLA

Esittelyssä uudet erikoisvarustellut

vijä vakiovarustuksessa ja lisävarustuksessa, mukavuudessa ja turvallisuudessa!
laatua ilman kompromisseja.

mysten lähteille. Käykääpä tutustumassa kiehtovaan matkakotiinne.

KESTÄVÄ, EDISTYKSELLINEN,
ARVONSA SÄILYTTÄVÄ

Carado-juhlamallit

Pössl Sinulle nyt heti!

Hobby_piknik_flyer_99x210_01.indd 1

nmyyjät:

upin Autoliike
upin Autoliike
upin Autoliike
upin Autoliike
Center
e
keskus Reatalo

Kempele
Pori
Tervajoki
Turku
Espoo
Nokia
Rovaniemi

044-599 46 55
02-630 47 00
06-478 77 00
02-281 02 81
010-617 89 00
03-341 54 44
016-31 54 40

agentti: hymerfinland@kotiposti.net

Carado T448 Fiat 2,3 130

14.1.2013 10.59

hinta 57.900€ ovh. 61.830€. ETUSI 3.930€

Carado T447 Fiat 2,3 130

Saksalainen Pössl on löytöretkeilijän
Hyvinvarustettu
matkakoti käteHOBBYunelma.
– SuOmen
SuOSituin
vissä mitoissa taipuu kaupunkien ahtaisiinkin paikkoihin. Tätä herkkua on nyt
matkailuvaunumalliStO
saatavilla edullisesti ja heti-toimituksella. Tervetuloa kaupoille!

60v-Juhlatarjous:
Aitiopaikalla
Eurooppaan

hinta 55.800€ ovh. 59.730€. ETUSI 3.930€

vähintään 3000 euron alennus
kaikkiin varastossamme oleviin
Koskee uusia asiakastilauksia
Pössl-malleihin
Saksalainen
– retkeilyautojen markkinajohtaja Euroopassa
Varastomallit nyt alkaen 46.790,-

Pössl on koti, jonka Sinä voit ostaa ja valita omat reittisi, seurasi ja näköalapaikkasi niin Euroopassa kuin Pohjolassa. Mittavat mahdollisuudet pienissä mitoissa
ovat käden ulottuvilla. Tervetuloa hyödyntämään ne.

nmyyjät:

39.980€

31.900€

CABBY
Caienna 620 -13

Etusi 2.400€
FENDT 560 SF
SAPHIR SCAND -13

Vuodep. 4:lle, tehdastakuu, pyyhekuivain,

Alden vesikiertoinenlämmitys kaasu/säh-

23.980€

16.980€

15.900€

HOBBY 545
KMF DELUXE -12

CABBY
56L -04

SOLIFER
480 ARTIC -07

Vuodep. 6:lle, Alde, lattialämmitys,

Vuodep. 5:lle, markiisi+kattokaiteet,

Vuodep. 4:lle, Alde 3010 nestekes-

liesituuletin,
kö, sähköinen lattialämmitys, parivuode,
SlimTower jääkaappi, kitkavetopää,
kasetti-WC, TV-valmius, CD-soitin,
kuslämmitys, pp-teline, TV-antenni,
upin Autoli ke Kempel
e 044-599mikro,
46 55 kaasu-uuni / grilli,
TV-antenni, DVD-soitin, tunturikytkin,
U-ryhmä, suksikotelo, kasetti-WC.
nokkapyörä aisapainomittarilla,
liesituuletin, lämminvesi, lattialämmitys,
CD-soitin, parivuode, hyvät kaappi/
iso
jääkaappi
/
pakastin,
Alde.
OVH:
34.300€
kerrosvuoteet,
KWH-mittari,
TV-antenni.
takana
laskeutuva
lisäpeti,
Alde.
säilytystilat, sähkön ulosottorasia.
upin Autoli ke Pori 02-630 47 00
upin Autoli ke Tervajoki 06-478 77 00
Meillä käyvät vaihdossa matkailuautojen ja -vaunujen lisäksi myös henkilöautot, veneet, moottoripyörät yms.
upin Autoli ke Turku 02-281 02 81
Center Espoo 010-617 89 00
e
Nokia 03-341 54 44
keskus Reatalo Rovaniemi 016-31 54 40

agentti: hymerfinland@kotiposti.net
Kuokkamaantie 155,
puh. 020 777 2552

Matkailuauto- ja vaunumyymälä
Teemme kauppaa ma-pe 9-18, la 10-15

Joni Parkkinen
044 714 2974
Marika Raappana 050 411 4379
Heikki Parkkinen 050 038 6630

300 matkailuajoneuvoa Suomen suurimmasta valikoimasta:
Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv 24%)

Caravanhuolto, tarvikkeet, varaosat:
Mikko Haapsaari 044 599 4854
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rinta-jouppi.com

www.rinta-jouppi.com

tai

www.auto.fi

5

CAROS 2/2013

TOIMIHENKILÖT 2014
Hallitus
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja
Jari Paakkola, varapj.
Ronkainen Tuula, sihteeri
Holappa Raimo
Holmström Pekka
Juutinen Voitto
Peteri Lauri
Vesa Airi
Kärkkäinen Petri

040 052 3154
040 341 3376
040 966 4455
040 535 4333
040 749 4447
040 027 1786
040 506 1060
040 024 0639
050 061 0010

pirkui@gmail.com
jari.paakkola@azchem.com
tuularonkainen@gmail.com
raimo.holappa@hotmail.com
pekkalaurijohannes@gmail.com
voitto.juutinen@gmail.com
lauripeteri@gmail.com
airivesa@gmail.com
pietro.karkkainen@gmail.com

Pirjo Kuisma
Puheenjohtaja, PR

Jari Paakkola
varapuheenjohtaja,
turvallisuushenkilö,
PR

Tuula Ronkainen
sihteeri, toimistovastaava, PR, Rantasarka
yhdyshenkilö

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut,
YT-yhdyshenkilö

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

Koti- ja ulkomaan matkailuasiamies
Kuisma Kari

040 052 3157 kuiska55@gmail.com

Leiri - Rantasarka - Huvitoimikunta
Alamartimo Eija
Juutinen Voitto
Karppinen Reijo
Ojala Maria
Parviainen Kaisa
Parviainen Mauri
Pekkarinen Marjut
Pekkarinen Matti
Raninen Atte
Rintamäki Antti
Vesa Airi
Vesa Jarmo
Vähäkuopus Merja
Yli-Luukko Ritva

044 502 6635
040 027 1786 Huvitoimikunnan vetäjä
040 861 3499 Rantasarkatoimikunnan vetäjä
045 236 2025
050 380 0709
040 551 9587
044 321 0133
040 058 8513
050 559 0916 Leiritoimikunnan vetäjä
040 555 5537
040 024 0639
040 035 6086
040 913 6626
040 527 2593

Tiedotustoimikunta
Kuisma Pirjo
Juutinen Voitto
Ronkainen Tuula
Vesa Airi

0400 523 154
040 027 1786
040 966 4455
040 024 0639

pirkui@gmail.com
voitto.juutinen@gmail.com
tuularonkainen@gmail.com
airivesa@gmail.com

Lauri Peteri
Petri Kärkkäinen
hankinnat, projektit
atk- ja AV-laitteet,
nettiyhteydet, lasten
pelit

Turvatoimikunta
Alamartimo Asko
Holmström Pekka
Paakkola Jari
Ronkainen Jouko

040 725 7555
040 749 4447 pekkalaurijohannes@gmail.com
040 341 3376 jari.paakkola@azchem.com
040 058 5801 ronkainen.jouko@gmail.com

YT-yhdyshenkilö
Vesa Airi

040 024 0639 airivesa@gmail.com

Kari Kuisma
matkailuasiamies

Atte Raninen
Leiritoimikunnan
vetäjä

Reijo Karppinen
Rantasarkatoimikunnan vetäjä

Pekka Holmström
koneet, kalustot

Voitto Juutinen
Huvitoimikunnan
vetäjä

Terttu Karppinen
Raimo Holappa
talousvastaava,kirjanpito, jäsenkirjuri
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Treffeilyä juhlavuonna
Juhlavuonna, yhdistyshän täytti 40
vuotta, treffilista jälkeenpäinkin katsottuna näyttää pitkältä. Onhan ns.
normaalien treffien sekaan sopineet
kahdet isot treffit. Toimikunnalla ja
treffien toimihenkilöillä on ollut vilkas vuosi, painottuen kesän treffeihin.
Vuosihan alkaa kalenterin mukaan
tammikuusta, jolloin on perinteisesti
YT-treffit Kaamoksen kaatajaiset,
jotka olivat Kuusamossa. Rantasaran
osalta aloitimme helmikuussa hieman
erilaisilla Lauluiltatreffeillä. Yhteislaulu tapahtui karaoken laulusanoista.
Vaikka karaoke onkin erittäin suosittua ajanvietettä Rantasarassa, perinteinen yhteislaulukin on mukavaa,
kaikista meistähän ei ole mikrofonin
jatkeeksi, vaan mukavampi on lauleskella toisten kanssa yhtä aikaa ilman
mikrofonia.
Kevät meni nopeasti, tapahtumia
oli pilkistä hiihtoon ja juhlapäivien viettoa ja yhdessäoloa sekä seurustelua tuttujen kanssa. Taisipa siinä
tulla joku uusikin tuttavuus talven ai-

kana.Dartz ja ilmapistooliammunta
ovat olleet monen vuoden ajan cuptyylisenä kilpailuina useiden treffiviikonloppujen ohjelmassa.
Kevätkokouksen aikaan SF-Caravan
-liiton toiminnanjohtaja Timo Piilonen
tutustutti meitä yhdistystoiminnan
alkeisiin, koulutuksen muodossa.
Varma kesän merkki on Vappu simoineen ja munkkeineen, myös Rantasarassa. Viimeistään silloin haetaan
se ”sifonkimekko” päälle ja palellaan
ulkona.Toki nykykaravaanarit osaavat
pukeutua sään eikä allakan mukaan.
Kesän alueisäntäkoulutus kiinnosti lähes kaikkia kesäkausipaikkalaisia, vaikka kyseessä olikin jo kolmas
kesä. Joka vuosihan tulee uusia kesäkausipaikkalaisia, eikä entisiäkään
kielletä osallistumasta koulutukseen.
Siivous- ja kunnostustalkoot
antavat viimeisen pisteensä talvelle.
Luonto herää talvihorroksestaan ja
alkaa vihertämään. Alueellakin tehtiin siistiä sekä sisällä, että ulkona.Toki
paikkoja pitää myös aika ajoin korjail-

RANTASARAN TULEVAT TAPAHTUMAT
15. - 17.11.
6. - 8.12.
31.12.2013 - 1.1.2014
14.2. - 16.2.
14. - 16.3.
4. - 6.4.
13.4.
17. - 21.4.
30.4.
16. - 18.5.
23. - 25.5.
6. - 8.6.

Hämärän Hulinat
Pikkujoulu-viikonloppu
Uuden vuoden vastaanotto
Lauluiltatreffit
Yhdistyksen hiihtokilpailut
Pilkkikilpailu-viikonloppu
Kevätkokous
Pääsiäisen vietto
Vapun vietto
Siivoustalkoot
Kunnostustalkoot
Kesäkauden Avajaiset

Tapahtumista tarkemmin internet-sivuillamme

http://www.sfc-oulu.com/

la mm. Grillin tulipesään laitettiin uusi sisävuoraus. Silmäniloksi kesäkukat
laatikoihin, niin saatettiin keskittyä
Kesäkauden Avajaistreffeihin, jotka ovatkin sitten luku erikseen.
Samaten oma lukunsa on 40-vuotisjuhlat, joihin en tässä ”sotkeudu”.
Vielä olemme kuitenkin saaneet viettää leppoisia ajohetkiä Lauri Niemisen opastuksessa Ajotaitotreffeillä.
Suorituksia tuli toistakymmentä, mikä on erittäin hyvä saavutus.
Perinteiset Grillitreffitkin pidettiin onkikilpailuineen Pahkalan Kartanossa. Osallistujamäärä oli kyllä
kutistunut aika vähiin, liekö osasyynä tarjonnan runsaus lähialueiden
treffitarjonnassa.
Useimmilla näillä treffeillä on laulu raikunut ja kaikunut, kuten alussa
mainitsin. Laulujen tahtiin on myös
pyörähdelty lattialla ja näin saatu iltaliikuntaa.
Kuten huomaatte,paljon on ollut tapahtumia ja toimikunta on toiminut.
Toki joskus olisi voinut olla enemmänkin väkeä toimihenkilöinä treffeillä,
mutta vielä on näin pärjätty. Lisä ei
kuitenkaan ole pahitteeksi.
Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat
osallistuneet tavalla tai toisella treffeillemme.Samalla kiitän toimikunnan
jäseniä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, kanssanne on ollut mukavaa ja mielenkiintoista toimia.
Mikäli olet kiinnostunut Rantasarka-/Leiritoimikunnan työskentelystä
ja haluat mukaan toimintaan, anna
vinkki hallitukselle, joka valitsee ja
täydentää toimikuntia.
		

Tuula 077163-1
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Trullit virpomassa.

Pilkkikilpailun voittajat.

Hiihtokilpailut.

Ajotaitotreffit.

Karaokekilpailun voittajat.

Syystalkoot.

Syystalkoot.
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Turvallisuusasioita kuluneelta kesäkaudelta
Toukokuussa siirrettiin palovesiastiat ja sammuttimet samaan
kohtaan ja merkinnät uusittiin palotarkastajan ohjeiden mukaiseksi. Kesäkauden Avajaisten jälkeen
suoritettiin Rantasaran alueella sähkökaapeleiden ja -laitteiden 15-vuotistarkastastus ulkopuolisen tarkastuslaitoksen edustajan toimesta.
Tarkastukseen osallistui myös alueemme kausipaikkalainen, alan ammattilainen. Kaikki kiitos kuuluu
alueemme sähkölaitteiden rakentajille menneiltä vuosilta.Todellisia virheitä ei linjoissa tai laitteistoissa ilmennyt.
Tietenkin sähkökaaviopiirustukset
olisi voitu arkistoida hieman paremmin mutta ”etsivä löytää” sanotaan.
Sähkövirtojen alitehoisuutta esiintyy
joissakin linjoissa mutta se on lähes
tyypillistä, kun aluetta on rakennettu vuosikymmenien ajan ja tehovaatimukset kasvaneet vuosien myötä.
Korjauskehotuskohteet ”fiksataan” ja
laitteistot päivitetään ajantasaiseksi
syksyn aikana, alueen ammattilaisen
toimesta.
Oulu-Koillismaan palolaitoksen
palotarkastaja on pyynnöstämme
vieraillut pariin otteeseen kuluvan
vuoden aikana alueellamme antamassa ohjeistuksia ongelmakohteisiimme.
Neuvot ovat olleet asiallisia ja hyviä.
Kiitokset näistä maksuttomista palveluksista kuluu kunnan virkaatekeville
ja kuntaveronmaksajille.
Heinäkuussa suoritettiin SF-Caravan turvatoimikunnan turvakävely
(Safety-walk). Turvakävelyyn osallistuivat liiton turvatoimikunnan edustajia kaksi ja yhdistyksen hallituksen
edustajia kaksi. Tarkastuksessa saatiin ohjeita ja suosituksia Rantasaran
alueen kehittämiseksi turvalliseen ja
toimivaan suuntaan. Ohjeita ja ”vinkkejä” tuli asiakaspalveluun, isäntien
näkyvyyteen alueella yms. sekä kehuja alueemme tilojen siisteydestä. Suurimpana huolen aiheena
mainittiin turvavälit ja niiden käyt-

töönotto alueellamme. Paljon keskusteltiin
matkailuvaunun/-auton sähköliitoskaapeleiden käytöstä asetuksien mukaisesti,josta on
kuulunut nurinaa muiltakin SFC-alueilta.
Tähän väliin voisi kirjata, että näistä sähköturvallisuus- ja turvaväliasioista on saanut
taas kesän aikana kuulla
ihan kyllästymiseen asti.
Alueellamme kulkevilta,
”kaikenmaailman ammattilaisilta”, saa neuvoja ja ohjeita kuinka
ne pitää hoitaa ja mikä
on tässä asiassa oikein.
Ihan noin muistutuksena, että yhdistyksemme päättää itsenäisesti
omissa kokouksissaan, Turvallisuuspäällikkö asentamassa uusia muovisia palovemiten Rantasaran alu- sitynnyreitä paikoilleen alueella.
eella autot ja vaunut pysäköidään. nen, matkailuajoneuvon sähköliitosSamoin me itsekin toimimme sen kaapeli.
alueen säännöillä missä vierailemme.
Alueen pysäköinnistä ja ajonopeukTurvakävelyn huomioista
sista ei päätä poliisi eikä varsinkaan
muutamia poimintoja
Keski-Suomessa jonkin kunnan palopäällikkö.
Alueemme ”palsta”/paikkamerkintöiAsuntovaunun tai -auton sähkö- hin voisi panostaa, teille nimikyltit, toiliitoskaapeleista ei myöskään päätä miston seinä-aluekartan saisi päivittää
sähkökaapeleiden myyjä,vaunukaup- yms.Huomiokehotuksia annettiin kulpias, kodinkonekauppias tai siskon- kuväylien ja risteyksien näkyvyyden
kumminkaima, joka on tehnyt paljon parantamiseksi sekä leikkikentän tursähköhommia.Sähköliitoskaapeleissa vallisuuteen.
tulee noudattaa siihen kuuluvaa asetusta, jo vuodelta 2007, ja toimia sen Kehityskohteiksi esitettiin alueellemme:
määräysten mukaan. Onneksi oman
Riskiarviointeja tulisi tehdä säänalueen kausiporukka on jo asian si- nöllisesti (Huom! keskialueen puussäistänyt. Hupaisinta tässäkin on se, to). Kehitettävä kunnossapitokansio,
että kymmenien tuhansien vempe- Tulityö-toiminta saatettava ajanmuleet laitetaan kumipyörien päälle ja sit- kaiseksi, vakuutusyhtiön vaatimus ja
ten säästetään viiden- kuudenkympin SPEK-ohjeistus. Koneturvallisuus käykaapelista. Vinkkinä voisi antaa neu- täntö lain mukaiseksi, konedirektiivi.
von, että kannattaa hankkia sen ver- Leikkikenttä-alueen turvallisuuskeran halvempi ”kulkuasumuspeli” että hittäminen, jossa saa käyttää talonjää euroja hankkia asetuksen mukai- poikaisjärkeä.
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Positiivista palautetta saatiin:
Alueen yleissiisteydestä, erityisesti
pesutilat. KTO-kansiosta sekä pelastussuunnitelmista. Sammuttimien ja
palovesien sijoituksesta sekä merkinnöistä alueella. Jätekatos ja -lajittelu
sai myös kiitokset.
Sitten vakavaan asiaan.Vaunu palo,
syyskuussa! Se on nyt koettu ja nähty,
asuntovaunu palaa lähes näkymättömiin todella nopeasti. Onneksi henkilövahingoilta vältyttiin. Aineelliset
vahingot ovat kuitenkin kohtuulliset
mutta korvattavissa.
Tulipalo kertoo karulla tavalla mitä kymmenessä minuutissa tapahtuu
kun tuli pääsee isännäksi. Todettiin,
että neljä metriä on minimi turvaväli, joka on saatava voimaan meidän
alueella jokaisella ”palstalla”. Palon
jälkeen tarkastettiin että turvaväli,
neljä metriä, etuteltan seinästä seuraavan vaunun seinään toteutui ja
silti vaurioita viereisiin vaunuihin ja
etutelttoihin tuli mittavasti. Mikähän
olisi tulos jos auto olisi ollut viereisen
vaunun ja oman etuteltan välissä kuten ”normaalitilanteessa”.Jokainen voi
kuvitella mielessään millainen palokuormalisä on kun henkilöauto pysäköidään asuntovaunun tai -auton
vierelle vaikka neljän metrin turvavälit toteutuisi joka suuntaan.
Ottamatta kantaa syihin ja seurauksiin tapahtuma kuitenkin kertoo
sen tosiasian, että turvaväleihin on
todella panostettava ja heti. Pääsääntöisesti alueemme paikat ovat tarpeeksi suuria asuntovaunulle/-autolle sekä teltalle ( min. 4 m etäisyydet).
Uusien suosituksien mukaan ”palstan”
koko ei vain enää riitä, jotta henkilöautokin sopisi samalle alueelle. Muutamilla ”palstoillamme” tarvittavat
turvavälit onnistuu siirtämällä asuntovaunua tai -autoa ns. ”syvemmälle”.
Hallitus päätti 21.9.2013 ”ensi hätään” turvaväli asiasta seuraavaa.
Talvipaikkoja (tiet Ala-, Keski- ja
Yläpolku) myydään niin pitkälle kuin
mahdollista vain joka toiselle paikalle, jotta myös henkilöauton voi pysäköidä vaunun vierelle.

HUOMIOITHAN !!!
- Asuntovaunun tai -auton vakuutukset ovat kunnossa.
- Varoittimet ovat toimintakuntoiset (palo/kaasuvaroitin yms.).
- Sammuttimet ovat aina saatavilla, toimintakunnossa ja 		
tarkastettu. Selvitä itsellesi myös missä sijaitsee vaunustasi lähimmät alueen sammuttimet ja palovesiastiat.
- Kaasulaitteet ovat asianmukaisessa toimintakunnossa ja
tarkastettu.
- Muista myös mitä pienempi palokuorma on sitä pienempi
mahdollinen palo on!
Kausipaikoille (Eteläkaari ja Kangaspolku) tasataan autojen parkkialuetta tien vastapuolelle.
Vapautuvista kausipaikoista tehdään tarvittava määrä autojen parkkipaikkoja (Rinne-, Rantapolku sekä
Merivartiostomutka).
Todennäköisesti nämä menettelyt
vähentävät paikkojen määrää, mutta toivotaan ja sovitellaan, jotta kaikki halukkaat mahtuvat alueellemme.
Toinen selkeä parannuskohde ilmeni vaunupalon aikana risteysalueiden lähellä. Palotarkastajan
määrittelemä pelastustien leveys,neljä metriä, on liian kapea risteysalueella kun suurikokoiset paloautot tulevat
sammutustöihin. Risteysalueilla on

selkeä riskikartoitustarve paloturvallisuuden näkökulmasta, todennäköisesti selvitään puustoa vähentämällä.
Syyskokous on valinnut uuden hallituksen toimimaan ja hoitamaan ”juoksevia” asioita. Tosiasia kuitenkin on,
ettei alueen toiminta pyöri pelkästään
hallituksen ja puheenjohtajan voimin.
Leiritoimikunta, talousvastaava(t),
muut hyrränä alueella toimintoja pyörittävät ja eritoten aluetta käyttävät
jäsenet tekevät alueesta toimivan ja
elävän kokonaisuuden.
Toivotan kaikille hyvää alkanutta
talvikautta.
Turvallisuuspiällikkö Paakkola

PAIKALLISIA
KATSASTUSASEMIA
PUTAAN KATSASTUS OY
Haukipudas - (08) 340 700

KONETIEN KATSASTUS OY
Oulun Rusko - (08) 311 7151
Puolanka - (08) 311 7141
Vaala - (08) 311 7161

ÄIMÄTIEN KATSASTUS OY
Oulun Äimärautio - (08) 338 060

LAKEUDEN KATSASTUS OY
Kempele - (08) 554 6707

KATSASTUSHINNAT JA
AUKIOLOAJAT LÖYDÄT NETISTÄ
www.avainasemat.fi

Aitoja kotimaisia
täyden palvelun asemia!
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KATSAUS NELIKYMPPISIIN
Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlia vietettiin 9. - 11.8. Rantasarassa, Virpiniemessä. Juhlien aattona odotukset
olivat korkealla, olihan isojen juhlien
onnistumiseen satsattu paljon - niin
suunnittelua, ennakkovalmisteluja
kuin myös taloudellisia resursseja.
Jo keskiviikkona ensimmäiset vieraat ajoivat mäkeä alas alueelle varaamaan mieleisiään leiriytymispaikkoja.
Paikalle saapui myös merkittävästi jäseniä, jotka eivät koskaan aikaisemmin olleet edes käyneet alueellamme.
Sää suosi ja juhlavieraat olivat iloisella mielellä osallistuen ohjelmaan
ja itsekin sitä järjestäen. Mainittakoon Haukiputaan Mieskuoron kvartetti,joka järjesti mieleen painuvia ohjelmanumeroita niin lipun noston ja
pääjuhlan yhteydessä kuin aariaesitystenkin muodossa.
Perjantaina ohjelmasta vastasi Vellun Karaoke. Hyviä laulajia riitti niin
karaoketansseissa pitkälle yöhön kuin
myös Pubissa kävijöitä tuopin ääressä nauttimassa ja seurustelemassa.
Lauantain pääjuhla pidettiin Sarkakulmassa. Sisälle oli saatu järjestettyä
istumapaikat suurelle joukolle vieraita,
mutta myös ulkona osa vieraista seurasi ohjelmaa omilla tuoleillaan.

Oulun kaupungin tervehdyksen
juhlaan toi valtuutettu ja yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Hanna
Sarkkinen. Puheenvuorossaan hän toi
esille mm. yhteisöllisyyden merkityksen karavaanaritoiminnassa.
Liiton tervehdyksen toi juhlaan
liittohallituksen varapuheenjohtaja Heikki Leinonen. Hän toi esille liiton tulevan juhlavuoden ja historiikin
julkaisemisen toivoen yhdistysten
huomioivan juhliin osallistumisen toiminnassaan.
Yhdistyksemme historiikin kirjoittanut Voitto Juutinen kertoi mielenkiintoisesta kokoamistyöstään. Historiikki oli jaettu kaikille juhliin osallistuneille vaunukunnille jo alueelle tullessa.
Juhlassa muistettiin pitkään toiminnassa mukana olleita aktiivisia
karavaanareita Liiton myöntämin ansiomerkein.
Muusta ohjelmasta vastasivat Haukiputaan Mieskuoron kvartetti taidokkailla lauluesityksillään ja Anneli
Kettunen runonlausunnallaan.
Virpiniemi Golfin hallituksen puheenjohtaja Seppo Rounaja toi onnittelut ja yhteistyölupauksensa
alueemme kanssa myös jatkossa.
YT-alueen edustajat onnittelivat
yhdistystämme ja lahjoittivat lapsille ajettavaksi hienon polkuauton pe-

räkärryn kera.
Kaikkinensa pääjuhla kutsuvieraskahvitteluineen sujui leppoisissa merkeissä kuten karavaanarihenkeen kuuluukin.
Juhlaruokailu järjestettiin ulkosalle pitkään pöytään. Ruokailijat toivat
oman pienen pöytänsä toisten pöytien jatkoksi ja ruokana tarjolla oleva
paella haettiin sulassa sovussa jonottaen pannulta. Ruokailun ja tarjolla olleet leivonnaiset oli juhlaamme
valmistanut Pitopalvelu Timonen Oy
Oulunsalosta. Oli todella nautittavaa
ruokailla ja seurustella ulkosalla hienossa loppukesän säässä.
Juhlatanssien onnistumisesta vastasi Marko Lämsä orkesterinsa Pallosalaman kanssa. Markon ohjelmisto
tarjosi jokaiselle tanssin ja musiikin ystävälle paljon ja hän antoi kaikkensa
tunnelman eteen.
Sunnuntain lasten karkkibingon ja
arpajaisten jälkeen saatiin kaikki nauttia vadelmaiset täytekakkukahvit.
Yhdistyksemme Nelikymppiset
onnistuivat täydellisesti. Tästä on hyvä jatkaa sitten kohti Viisikymppisiä.
Haluankin kiittää hallituksen ja juhlatoimikunnan puolesta kaikkia osallistuneita vieraita ja toimihenkilöitä
mieleen painuneesta juhlasta.
Airi Vesa 099755-1
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Ja lapsilla oli niin mukavaa…
Pienissä caravaanareissa on caravanperinteen tulevaisuus. Lapset ovat
tärkeä osa Rantasaran värikästä joukkiota.Kuluneena kesänä järjestimmekin
lapsille alueellamme mielekästä toimintaa.Samalla järjestimme vanhemmille ja isovanhemmille hetkisen aikaa
nauttia juhlatunnelmasta niin Kesäkauden Avajaisissa kuin SF-Caravan
Oulun seudun 40-vuotisjuhlassakin.
Kesäkauden Avajaisissa lapset jaettiin viiteen mahdollisimman tasaväkiseen joukkueeseen, joihin myös
perheen pienimmät olivat tervetulleita. Leikkimieliset kilpailut aloitettiin aarteen etsinnällä alueen omassa
metsässä. Osa aarteen luokse johtavista vihjeistä oli piilotettu niin hyvin, että niitä taidetaan etsiä vielä
tänä päivänäkin. Ohjelmaan kuului
myös perinteistä pussihyppelyä sekä kananmunan kuljetusta lusikassa.
Tarkkuutta testattiin herneiden poimimisella pyykkipojin, tässä pienet ja
näppärät sormet olivat valttia. Kaikki
neljä kilpailua pisteytettiin joukkueittain ja pisteiden pohjalta selvisi voittajajoukkue sunnuntain palkintojen
jakoa varten.
Päivälle tarvittiin myös hiukan rauhallisempaa toimintaa ja se toteutuikin hyvin rannekoru-askartelun
parissa. Innokkaimmat koru-fanit ehtivät tehdä itselleen useammankin
korun muistoksi mukavasta viikonlo-

pusta ja kyllä siellä aikuisiakin tavattiin helmiä nauhaan pujottamassa.
Pienten caravaanareiden päivää
Avajaisissa piristi pomppulinna, jossa
lapset jaksoivat kiitettävästi jonottaa
vuoroaan ja vahingoiltakin säästyttiin. Nuorille päivän tärkein vieras oli
Tanssin Tahti -tanssikoulusta tullut
tanssiopettaja Marjukka, joka opetti energiselle ja innokkaalle ryhmälle Street Dancea eli suomennettuna
katutanssia. Street Dancessa yhdistyvät hip hop ja showtanssi. Teini-iän
ohittaneille rohkelikoille katuasenteen löytyminen tuotti hiukan vaikeuksia, mutta lopulta koko porukka
jammasi yhdessä ja asenne oli kaikilla katu-uskottava. Illalla järjestetyssä
mini-discossa palautettiin vielä mieliin tanssitunnin opit ja vaihtelevalla menestyksellä saatiin jonkinlainen
show aikaiseksi. Pääasia että kaikilla
oli mukavaa.
Avajaisviikonloppuna sunnuntaina
jäljellä olikin sitten Rantasarassa perinteeksi muodostunut karkkibingo
ja lasten arpajaiset. Kaikille edellisen
päivän lasten kilpailuihin osallistuneille jaettiin palkinnot ja stipendit osallistumisesta.
Myös 40-vuotisjuhlassa lauantain
lasten ohjelmaan kuului monta mukavaa leikkiä ja puuhaa. Energiaa päivän aikana kului,mutta sitähän lapsilla
riittää. Ohjelmassa oli Maan ryöstöä

kuninkaineen ja kuningattarineen sekä Musiikkikisa, jossa yksi kerrallaan
tippui kisasta pois, riippuen siitä oliko onni myötä vai paljastuiko arkin
alta pääkallo. Ilmapallo hippa osoittautui lasten suosikiksi, tässä leikissä
vauhtia ja pauketta riitti. Keskittymiskykyä ja tarkkuutta vaati Pallonpujotus-tehtävä, jonka parissa viihtyivät
myös pienimmät caravaanarit. Ja ainahan lapsista on mukavaa tehdä aikuisista hiukan pilaa, siksipä aikuisen
muumiointi vessapaperein oli myös
mieluista puuhaa.
Vaikka eri leikeistä joku lapsista
voittajaksi selviytyikin, ei erillisiä palkintoja tällä kertaa jaettu. Yhteisenä
palkintona oli leikkihetken päätöksenä jäätelö-piknic, jossa lapset saivat jäätelöannokset karkkeineen ja
kastikkeineen. Hymy oli herkässä jokaisella herkutteluhetken jälkeen.
Lasten päivän kruunasi elokuvahetki, popcorneilla, vaahtokarkeilla
ja limonadilla herkutellen. Jono ”elokuvateatterimme” eteen muodostui
hyvissä ajoin ennen elokuvien alkua
ja jännityksen saattoi lapsista aistia.
Perheen pienemmät saivat seurata
jännittävää seikkailua, jossa Viiden
Legendan oli yhdistettävä voimansa suojellakseen lasten uskomuksia
ja mielikuvitusta. Isompia lapsia viihdytti ja ehkä hiukan jännittikin elokuva Lumottu kirous.
Sunnuntainakin lapsille oli vielä
pientä ohjelmaa. Perinteinen karkkibingo jaksaa lapsia aina kiinnostaa.
Yllätysohjelmana oli ongintaa, jossa
jokainen lapsista sai jotain pientä kotiin viemisiksi.
Lapsilla on ollut hyvin tapahtumarikas ja mukava kesä Rantasarassa.
Toivottavasti innokkaita lasten ohjelman järjestäjiä jatkossakin Rantasarassa riittää, sillä moni lapsiperhe kokee
lasten viihtymisen alueella kaikkein
tärkeimmäksi.
Eija Alamartimo
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VIISIKYMPPISIÄ KOHTI
Kuva: Kari Heikkilä

40-vuotisjuhlat on juhlittu ja on lähdetty kohti viisikymppisiä. Juhlan
osanottajamäärästä voidaan päätellä, että onnistuimme. Osanottajathan ovat niitä, jotka tekevät juhlasta
juhlan. Saatu palaute on ollut voittopuolisesti myönteistä.
Minulla oli tilaisuus tutkailla yhdistyksen toimintaa koko sen olemassaolon ajalta. Tehtävä oli siinä määrin
mittava, että oli pakko rajata tekemäni tuotos aika tiukasti. Nyt ajattelin tuoda esille muutamia asioita,
joita minun mielestäni pitää käsitellä,
kun tehdään katsausta yhdistyksen
toiminnasta esim. kymmenen vuoden kuluttua.
Yksi tällainen on mitä moninaisimpien toimikuntien tekemä työ. Osa
toimikunnista on muodostettu jotakin projektia varten (mm. juhlatoimikunnat), mutta monet niistä ovat
sellaisia, joiden työt kantavat yhdistyksen koko toimintaa. Eräs tärkeimmistä on Rantasarka-/leiritoimikunta, jonka toimesta mm. suuri
osa alueella näkyvistä rakennuksista ja rakennelmista on tehty.
Kyseisen toimikunnan tehtävänä on
myös olemassa olevien rakennusten
huoltaminen ja korjaaminen. Se järjestää lisäksi sekä keväällä että syksyllä siivoustalkoot. Naistoimikunta
huolehtii mm. siitä, että talkooväen
huolto on kunnossa. Tiedottaminen
on vaativa ja tärkeä tehtävä, jota hoitaa tiedotustoimikunta. Tiedottamisen menetelmät ovat yhdistyksen
historian aikana muuttuneet todella radikaalisti. ”Leikkaa ja liimaa” ajasta on siirrytty nykyaikaiseen tapaan
toimia: oma lehti ja kotisivut jäseniä
varten. Turvatoimikunta on tällä hetkellä eräs tärkeimmistä. Siitä saimme
muistutuksen tänä syksynä sattuneen
onnettomuuden muodossa. Matkailutoimikunta huolehtii, että saamme
uunituoretta tietoa siitä, mitä matkailualalla tapahtuu. Kaikkien näiden työ

Historiikkimme koonnut Voitto Juutinen kertoi Nelikymppisten pääjuhlassa keruutyöstään ja antoi myös vinkkejä seuraavan historiikin tekoon.

on hyvin tärkeää ja vaatii vapaaehtoisia vetäjiä.
Yhden hyvin tärkeän osa-alueen
toiminnassa muodostavat treffit. Ennen oman alueen saamista ne olivat
ehkä tärkein toimintamuoto. Oma lukunsa puolestaan ovat juhlatreffit, joita on järjestetty sekä paikallisesti että
valtakunnan tasolla. Niissä Oulun yhdistys on ollut järjestelyissä mukana.
Tänä päivänä treffien määrä on vähentynyt, koska kaikilla yhdistyksillä
on oma ”Rantasarkansa”, joissa monilla on kausipaikka. Tästäkin syystä
vanhojen hyvien treffien tarkastelu
olisi historian kannalta tärkeää.
Vanhoja lehtiä lukiessani huomasin, että hyvin monenlaisia ideoita
on ajan saatossa heitetty ilmaan. Yksi
huikeimmista oli Caroksessa ollut Kaken kirjoitus otsikolla ”Kalastako
Rantasaran vetonaula?”. Otsikon perusteella saattoi kuvitella, että se on
ihan outo ajatus. Jutun luettuni mieli
muuttui. Idean toteuttaminen vaatisi kuitenkin porukkaa, jolla olisi aikaa
ja energiaa. Ei se liene paljon kummempi kuin ”Rosvonpaistitreffit” Mikäpä sopisi paremmin Kellon kalasa-

taman läheisyyteen kuin ”Savukalatreffit”? Kirjoituksessa oli myös esitetty, että karavaanareita opastettaisiin
kalan käsittelyssä. Se vaatisi jo enemmän ammattitaitoa ja aikaa. Sinänsä
se on ihan hyvä idea. Hyviä ideoita
tarvitaan alueen kehittämisessä.
Tässä on edellä muutamia ajatuksia tulevaa historiikkia tekeville. Tietoja löytyy sekä pöytäkirjoista, toimikuntien muistioista että Caros-lehdistä. Kattavan tuotoksen tekemiseen
tarvitaan kuitenkin aikaa ja asian hallitseva ryhmä. Vain näin voidaan saada aikaan painotuote, josta voidaan
käyttää nimitystä historiikki. Voin sanoa, että on mielenkiintoista selvittää,
mitä tällainen vapaaehtoista työtä tekevä porukka voi saada aikaan.
SF-C 029765
Voitto Juutinen
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Yhteistyö ja Me-henki
Jollakin tavoin jääkiekkojoukkueen
ja karavaanariyhdistyksen toiminta
ovat samanlaisia.
Molempien menestystarinan takana on tiimipelaaminen.
On rikkaus kuulua sellaiseen harrasteyhteisöön, joka vaatii toimiakseen
jotain, mutta vastalahjana antaa monin verroin palautteena takaisin. Tätä
karavaaniharrastettahan toki voi pelata vain omana itsenään, mutta silloin
oikeasti on itse tehtävä kaikki harrasteensa eteen alusta loppuun asti.
Alkuaikojen karavaanarit varmasti
tällä tavoin toimivatkin jo olosuhteiden pakostakin. Ei ollut liittoa eikä yhdistyksiä. Ei toimivia alueita... vessoja,
saunoja, grillikotia, yhteisiä tiloja jne.
Mutta tilanne muuttui, koska samanhenkisillä ihmisillä oli Me-henki.
Yhteistyön voimin pikkuhiljaa rakennettiin infraa (http://fi.wikipedia.
org/wiki/Infrastruktuuri) ja kun kaikki toimivat yhteisen hyvän eteen, oli
mahdollista saada jotain muuten tavoittamatonta.
Ei kenenkään rahkeet yksin toimien olisi riittäneet siihen, mitä monilla
yhdistyksillä on nyt.
Meillä oululaisilla esimerkiksi on
todella hieno paikka, Rantasarka. Se
on vuosien saatossa kehittynyt todella viihtyisäksi yhdistyksen kruununjalokiveksi. Meillä on tiloja lähestulkoon kaikkiin mahdollisiin tarpeisiim-

me,koska me olemme
ne yhteistyössä toteuttaneet. Edelleenkin sanon, että se on
vaatinut monenmoista suoritetta. Osa on
päätöksin aikaansaanut suunnitelmat, osa Syystalkoissa haravoitiin Rantasaran nurmialueet siisteiksi
fyysisesti ne toteutta- ennen talven tuloa.
nut ja osa rakentajat
ruokkinut... kaikkien panos on ollut mäkseen - samaan suuntaan.
Toki välillä kokka keikkuu, kun kuitärkeä ja sen moottorina on toiminut
tenkin ihmisiä on paljon ja asiat tärMe-henki ja yhteistyö.
Mutta joskus tuntuu, että kun kaik- keitä... on erilaisia mielipiteitä, koska
ki on oikein hyvin, niin unohtuu help- on erilaisia ihmisiäkin. Mutta tämä
pouden mukana myös se Me-henki... asia on 3700-päiselle yhteisölle myös
Ei ole enää sitä yhteistä voimakasta rikkaus, koska meillä on erilaisia ideafocusta, joka ohjaisi ihmisiä, vaan al- hautomoita tämän suuren massan ankaa kaikenlainen rönsyily ja kuopan- siosta. Samaten meillä on ihmisiä eri
ikäluokista. Lapsia on myös paljon.
kaivuu.
Toivottavaa on, että kaikki puhal- On monien taitojen osaajia, rakentataisivat yhteen hiileen ja muistaisi- jia ja suhdetoiminta ihmisiä. Tällaista
vat, että kaikenlainen palaute, vaikka rikkautta ei monella muulla yhdistyknegatiivinenkin, on kuitenkin raken- sellä ole.
Yhteistyö, ja sen mukana Me-hentavaa. Unohdetaan ne ”pahat juorut”,
jotka lannoittavat epäsopua. Muu- ki, on taiten huollettava ja vaalittava
ten kaikkinainen työ joutuu arvos- asia, koska se mahdollistaa yhteisömtelun kohteeksi ja joskus myös alu- me menestyksen aina eteenpäinkin
een hyväksi valitut, ns. tekevät ihmi- huolimatta vaikeistakin ajanjaksoisset, saavat aiheettomasti osansa pa- ta, joita mahdollisesti tulevaisuus tuo
tullessaan...
hoina takapuheina.
Pohjoisen kone on kunnossa ja piTällainen porina ei ole rakentavaa
detäänkin
se sellaisena!
Me-henkistä ajattelua.
Oulun yhdistys on kuuluisa siitä, etKari Kuisma 063847
tä me todellakin soudamme - enim-

Tunturin juurelle vie
karavaanarien tie...

Suomen eteläisimmän tunturin,
Iso-Syötteen rinteiden juurella
ja aivan hiihtolatujen vieressä
350 vaunupaikkaa käytössä
ympäri vuoden. Tule ja viihdy,
SyöteResort käsittää Caravanin
lisäksi myös 3 upeaa ravintolaa:
Pärjänkievari, Romekievari ja

an nyt,
Talvikausipaikat varata
ti!
aa
pidä kiirettä ja var he
ja!
ko
aik
up
pp
nlo
Myös viiko

Tupasvilla.
Puhelin 0400 499 215 • caravan@syoteresort.fi • www.syoteresort.fi
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Kiitoksia

						

RANTASARAN HINNAT
2014
Aluemaksu sis. Valosähkön
01.01. - 31.12.2014
Aluemaksu ei jäsen
01.01. - 31.12.2014
Yhdistyksen 018 jäsenille aluemaksusta 2 euron alennus

Kiitos

karavaanareille, jotka
muistivat monenlaisin
yllätyksin täyttäessäni
70 v.

16,00
30,00

Lauri Peteri

Aluemaksut sisältävät saunan yleisillä vuoroilla.		
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vuorokausi on ilmainen.

Tilaussauna		10,00
Lämmityssähkö vrk		
7,00
Ilmastointilaitteen käyttö ilman kWh-mittaria		
5,00
Mittarisähkö (irtomittareita ei hyväksytä)		
0,25
Sähkön pienin veloitus		
1,50
Auton lämmitys/tunti (ilman mittaria)		
1,00
SF-Caravan ry
24,50 e
Pesukone		2,00
SF-Caravan ry Oulun seutu 13,50 e
Kuivausrumpu/kuivauskaappi		2,00
Perheenjäsen
6,50 e
Vaunun/m-auton/auton säilytys paikoitusalueella vrk		
1,00
JÄSENMAKSU
38,00 e
Polkupyörän vuokraus / 3 tuntia		
5,00
Liittymisvuosimaksu
42,50 e
Matkailuauton ja -vaunun pesu / 1 tunti		
10,00
seuraava alkava 1/2 tuntia		
5,00
Keulan huuhtelu		
7,00
Henkilöauton pesu		
6,00
Pyörät		1,00
		
Talvipaketti
29.09.2013 - 17.05.2014
200,00
Kuukausipaketti
29.09.2013 - 17.05.2014
75,00
Lauri Peteri
Säilytyspaketti
29.09.2013 - 17.05.2014
90,00
p. 040 506 1060
Kesäpaketti
18.05.2014 - 27.09.2014
220,00
Kuukausipaketti
18.05.2014 - 27.09.2014
95,00
Tuula Ronkainen
Säilytyspaketti
18.05.2014 - 27.09.2014
75,00
		
p. 040 966 4455
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018 jäsenille.		
		
Jouko Ronkainen
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.		

JÄSENMAKSUT
2014

RANTASARAN
YHDYSHENKILÖT

p. 040 058 5801

VÄISKIN TV JA KONE
ark.

9–18 • la 9–14

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

08-547 2407

www.tekniset.fi
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KESÄKAUSIPAIKAT 2014
Kiinnostaako kesäkausipaikka Rantasarassa? Ota yhteyttä minuun, saat lisätietoja, joita myös ohessa:
Vaikka talvikausi on vasta aluillaan,
on jo nyt hyvä muistuttaa tulevasta
kesästä 2014.
Kuten muistatte, on edellisen kesän kausipaikkojen haltijoilla mahdollisuus lunastaa paikkansa myös
seuraavalle kesälle. Maksu on pitänyt
hoitaa toukokuun puolessa välissä
juuri kauden vaihtuessa. Tähän maksupäivään tulee pieni muutos, maksu suoritetaan jo kaksi viikkoa ennen

kauden alkua, eli viimeinen lunastuspäivä on 4.5.2014.
Paikan voi maksaa maaliskuun alusta alkaen, jolloin isäntävuorokalenteri laitetaan seinälle.
Maksu suoritetaan mielellään Rantasaran toimistolla, sillä samalla varataan 3 vrk isäntävuorot.
Lunastamattomat paikat menevät
jakoon jonotuslistalta järjestyksessä
su 18.5.2014 alkaen.
Uusia halukkaita löytyy jo nyt jonotuslistalta. Mikäli sinäkin haluaisit
kesäkausipaikan, ilmoittaudu allekir-

Haluamme toivottaa kaikille Oulun yhdistyksen jäsenille
mukavaa loppuvuotta sekä jo samalla toivottaa
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014.
Suuret kiitokset lähetämme kaikille toimintaan
osallistuneille karavaanareille.
Hallitus

Rantasarka-/leiritoimikunta kiittää kaikkia
treffeillä ja talkoissa sekä Rantasarassa kävijöitä
kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Rauhallista Joulua ja
Onnellisia Uuden vuoden päiviä 2014!

Turvallisesta yhteistyöstä kiittäen
toivotamme
Turvallista Joulua ja turvallisia
kilometrejä vuodelle 2014.
		

TILASTOTIETOA
kesäajan kävijöistä
Rantasarassa
(19.5. – 28.9.2013)

joittaneelle, niin laitetaan nimesi jonotuslistalle.
Mikäli haluat talvikauden aikana
asioida Rantasarassa ma–pe välillä,
kannattaa ensin pirauttaa isäntäpuhelimeen tai hallituksen jäsenille varmistaaksesi palvelun saatavuuden.
Isäntäkoulutusta järjestetään kevään aikana ja ajankohta ilmoitetaan
niin kesäkausipaikkalaisille kuin myös
jonotuslistalla oleville.
Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com

Caros

SF-Caravan Oulun seutu ry:n
jäsenlehti 18. vuosikerta
Lehden toimitus:
SF-Caravan Oulun seutu ry
Mustakarintie 46, 90810 Kiviniemi
p. 050 494 3101
fax (08) 521 2566
e-mail: rantasarka@gmail.com
Pirjo Kuisma
Voitto Juutinen
Tuula Ronkainen
Airi Vesa

040 052 3154
040 027 1786
040 966 4455
040 024 0639

ILMOITUSHINNAT sis. alv 24 %
Aukeama
435 e
Takasivu
335 e
1/1-sivu
265 e
1/2-sivu
155 e
1/4-sivu
110 e
1/8-sivu
80 e
1/16-sivu		 60 e

Turvatoimikunta

Kiitos kesäisännille hyvästä
yhteistyöstä kesäkaudella 2013.

Vierailijoita
6856 hvrk
kausipaikkalaisia
5216 hvrk
eli kesäaikana yht. 12 072 hvrk
(hvrk = henkilövuorokausi)

Terttu ja Tuula

Painosmäärä 		
Sivunvalmistus		
ja valokuvat		
Kannen piirros		
Painopaikka 		

3 900 kpl
Airi Vesa
Harri Siipola
Erweko, Oulu
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Uusittu ympärivuotinen Paljakka
Paljakan matkailukeskus saavutti viime talvena 25 vuoden rajapyykin. Vahvasti talveen ja
lasketteluun tukeutuva Paljakka on löytänyt nyt myös vihreytensä ja viihtyisän
vesiympäristönsä. Miljoonan euron investointi maisemointiin ja kalastuspuiston
rakentamiseen sai alueen ilmeen muuttumaan perusteellisesti viihtyisäksi kesäpaikaksi.
Uusitun alueen markkinointi aloitettiin kesän 2013 alussa ja yleisö otti alueen heti
omakseen. Syksyä kohti mentäessä myös talvesta on tulossa vilkas, sillä Paljakan
caravan-alueelle on rullannut vaunuja enemmän kuin vuosikausiin.
Tätä artikkelia laadittaessa Paljakan
maisemassa näkyy syksyn ensimmäisen pakkasyön jäljet.Kuura sulaa hiljalleen maahan pudonneiden keltaisten
ja punaisten lehtien reunoista aamuauringon lämmittäessä niitä.Kalastuslampien pinnan rikkovat toistuvasti
kirjolohien pulahdukset. Vaunualueella yöpyneet matkailijat heräilevät
ja ryhtyvät aamutoimilleen. Pian liikehdintää on vähän joka puolella ja
kalastajia saapuu autoillaan alueelle.
Eloisuus on ollut leimallista tänä kesänä Paljakalle. Talvea kohti edetessä
voidaan odottaa samanlaisen menon jatkuvan, sillä caravan-alue on
täyttymässä asuntovaunuista. Tämä
tietää vilkasta toimintaa talveksi koko alueelle.
Talvimatkailijaa palvelee Paljakassa perinteiset talviaktiviteetit. Kainuun korkeimmat rinteet löytyvät
edelleen täältä, mutta myös laadullisesti rinteet ovat upeat. Snowpark on
jatkuvasti erityisen kehityksen kohteena, sillä laskettelijat haluavat jatkuvasti uusia elämyksiä ja kehitys on
tällä alalla nopeaa. Parkkitiimi pyrkii
vastaamaan haasteeseen. Talven lumiharrastukset aloitetaan kuitenkin
luonnon ensilumen ladulla korkealla
vaaran laella, jonne pysyvä lumi saapuu keskimäärin kaksi viikkoa aikaisemmin kuin muualle ympäristöön.
Viimevuosina ensilumen latu on avattu aikaisimmillaan lokakuun puolivälissä. Todennäköisimmin hiihtokausi
alkaa loka-marraskuun vaihteessa.
Koko 100 kilometrin latuverkosto on
käytössä kevättalvella ja siitä pidetään perinteisesti hyvää huolta. Pal-

jakan alueen kelkkaurat ovat saaneet
viimevuosina erinomaista palautetta.
Hyvin toiminut urien lanauspooli on
pitänyt töyssyt tasaisena ja kelkkailusta ovat voineet nauttia muutkin kuin
alan pro harrastajat.
Talvisen aktiviteettipäivän jatkeeksi on Paljakassa tarjolla kaksi ravintolaa. Rinneravintola Skibörri palvelee
päiväsaikaan laskettelijoita.Illalla meno muuttuu vauhdikkaaksi biletykseksi ja karaoken laulannaksi. Hotelli
Paljakka puolestaan on päiväsaikaan
rauhallinen ja tasokas lounas- ja päivällispaikka upeissa rinnemaisemissa.
Viikonloppuisin hotellilla tanssitaan
orkesterin tahdittamana.Harvassa laskettelukeskuksessa on oma digitaalinen elokuvateatteri, mutta Paljakassa
on. Uusi elokuvatekniikka mahdollistaa ensi-iltaelokuvien katselun tuoreeltaan nyt myös Paljakassa.
Kesä 2013 oli Paljakassa aivan toisenlainen kuin koskaan aiemmin. Mil-

loinkaan kesällä ei ole ollut alueella
tällaista määrää matkailijoita kuin
nyt oli. Syy tähän on Paljakan kalastuspuiston rakentaminen ja avaaminen kesän 2013 alussa. Alueelle on
rakennettu vajaan kilometrin matkalle Louhenjokeen viihtyisä ja hyvin
hoidettu helppo-kalastusympäristö.
Neljä kalastuslampea on varustettu
kalastuslaitureilla ja yhdistetty kivituhkapoluilla. Kalankäsittelytilat ja
picknik- alueet nuotiopaikkoineen saivat heti yleisön suosion. Suurin asiakasryhmä ovat olleet lapsiperheet.
Ensimmäisen kesäkauden lupamyynti näyttää menevän lähemmäs tuhatta myytyä lupaa, mikä ylittää reilusti
odotukset. Uudet fresbee- ja krokettigolfradat saivat heti myös pelaajansa.
Kalastuspuistoa varustetaan nyt talveen ja siitä tulee Paljakkaan upea uusi harrastepaikka myös talveksi.
Juha Haanela

Puhtaasti Parasta
CAROS 2/2013

paLjakan
caravanaLue

Kauden tapahtumia:
• 22.-23.11. aloha Havaji bileet (koko
perheelle) • 5.-7.12. Hiihtokauden avajaiset
• 21.-28.12. iloista jouluohjelmaa Paljakan
joulussa • 28.12.-6.1. uusi vuosi ja loppiainen

Aivan palveluiden ytimessä,
lähellä rinteitä, latuja ja reittejä.

Kausipaikatinta

alk.

(koko perheelle)
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sFC-h

350 €

LasketteLijan paketti

etualueella alk.
sis. kausikortit 2 kpl

795 €

vieraspaikat (SFC-hinnat, sis. sähkön)

VRK alk.

viikko alk.

(sfc-hinta)

17 rinnettä; pisin 1340 m, reilit, boxit, snowpark, korkeusero 190 m,
7 hissiä, 3 lasten hissiä, 100 km hiihtolatuja, 2 pulkkamäkeä

•(08) 755 120 •info@paljakka.fi •www.paljakka.fi
•www.facebook.com/paljakkaan
Hotelli Paljakka: 040 145 1200, www.hotellipaljakka.com

(sfc-hinta)

29 € 169 €

jouLutarjous

21.-26.12. (sfc-hinta)

90 €

Varaa Paikkasi: vaunualueen
hoitaja puh. 040 517 4022.

Pesupaikka - Pesupekka
Yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 2012 oli esillä aloite
jäsenille tarkoitetusta matkailuajoneuvojen pesupaikasta. Hyvä aloite,
on mukava saada vaunu tai auto pestyksi omalla alueella, vaikkapa ennen
talvipaikalle asettumista.
Tuumasta toimeen, siinä tutkittiin
ympäristölupa-, rakennuslupa- sekä jätevesiasiat. Kun koko virallinen
puoli lupineen saatiin päätökseen, oli
aika päästää pojat talkoilemaan.
Pesupaikalle varatulta alueelta
oli siirretty ”vanha sauna” jo uudelle
paikalle. Hiekan- ja öljynerotuskaivot
saatiin hankittua ja pohjan valuaika
sovittua.
Työtä pojat tekivät viikonlopun ja
ehkä vielä hieman enemmänkin.
Itse olin liittokokousmatkalla rakennustalkoiden aikaan, mutta ajan
tasalla pysyin, kännykkäänhän tuli
kuvia sitä mukaa kun homma edistyi.
Hienosti hoidettu.

Hallitus päätti hinnat niin matkailuajoneuvon,henkilöauton kuin myös
pyörän pesuista.
”Viralliset” avajaiset vietettiin torstai-iltana 13.6., kun leikattiin juhlavasti nauha poikki, kasteltiin talkoolaiset ja sai siinä vähän puheenjohtajakin vettä niskaansa. Pullakahvit juotiin ja aloitteen tekijä sai
kunnian pestä ensimmäisenä oman
pakettiautonsa.
Avajaisissa sai myös pesupaikka
nimeksi Pesupekka.

Hinnat saivat Rantasarassa kausipaikalle olevan jäsenistön vaihtamaan
vilkkaasti mielipiteitä.
Aina jäsenistöä kuunteleva hallitus
tuumaili kuulemaansa ja muutti hieman hintoja budjetin teon yhteydessä.
Eli käytössä on jäsenille matkailuajoneuvojen ja henkilöautojen
pesupaikka. HUOM! Käytämme pesupaikalla vain ympäristöystävällisiä
pesuaineita.
Pirjo
063847-1
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POHJOIS-SUOMEN SFC-ALUEET
1 KITTILÄ (050)
SF-C Ounas-Lappi ry
Puheenjohtaja Jukka Salmi, jukka.salmi@pp3.inet.fi (yhdistyksellä ei omaa aluetta).
p. 040-740 6518, www.sfc-ounaslappi.fi
2 MELLAJÄRVI YLITORNIO (043), Länsi-Pohja
Vaunupaikkoja 250. Mellajärven rannalla, mäntymetsässä. Rauhalliset samoilu-, marjastus- ja kalastusmahdollisuudet, tule ja koe tämä itsekin. Avoinna ympäri vuoden.
p. 050-308 6892, www.mellajarvi.fi
3 RYYNÄSENNIEMI TERVOLA (014), Napapiiri
Vaunupaikkoja 70. Kemijoen rannalla kauniissa niemessä nurmikkopohjaiset vaunupaikat. Tule ja lähde vaikka
uistelemaan joelle. Avoinna kesäkuusta elokuulle.
p. 040-089 1660, www.sfc-napapiiri.fi
4 RANTATÄHTI KEMINMAA
(yksityinen alue, käyttösopimus Peräpohjola)
Vaunupaikkoja 67, sähköllä 37. Uusi huoltorakennus,
keittiö-, oleskelu- ja kokoustilat, 2 saunaa, suihkut, WC:t,
pyykinpesukone ym. Avoinna 1.6. - 1.9.
p. (016) 275 070, www.pohjanranta.com
5 HOPEAPERÄ SIMO (015), Peräpohjola
Vaunupaikkoja n. 120. Simojoen rannalla rauhallisella paikalla, kalastus- ja marjastusmaat ihan vieressä.
Avoinna ympäri vuoden.
p. 040-561 4259, www.kemi.fi/perapohjola
6 RANTASARKA KELLO (018), Oulun seutu
Vaunupaikkoja 157. Meren läheisyydessä Oulun Virpiniemessä, viihtyisä ja kaunis nurmikkopohjainen
alue. Hyvät marja- ja sienimaastot. Golfkenttä alueen
vieressä. Avoinna ympäri vuoden, talvisin omatoimialue.
p. 050-494 3101, www.sfc-oulu.com
7 MULTARANTA PATTIJOKI (019), Raahentienoo
Vaunupaikkoja 150. Rauhallisella paikalla pellon reunassa. Vieressä ankkalampi ja tanssilava. Nurmikkopohjaiset
vaunupaikat tarjoavat oivan lomatunnelman. Avoinna
ympäri vuoden.
p. (08) 223 9450, www.multaranta.fi

8 LOHENPYRSTÖ RAAHE (069)
Vaunupaikkoja 90.SF-C Lohenpyrstö ry, kovapohjaista merenrantaniittyä 3,6 ha. Avoinna ympäri vuoden.
p. 044-716 7803, www.sfc-lohenpyrsto.fi
9 KOHTAUSPAIKKA VUOTTOLAHTI
(yksityinen alue, käyttösopimus Länsi-Pohja)
Vaunupaikkoja 200. Koivikkoniemi Oulujärven eteläpuolella, tasaiset nurmikkopaikat. Risteilyjä, tanssilava, lasten
soutuallas, pilkki- ja hiihtomahdollisuudet. Avoinna ympäri vuoden.
p. 050-361 4037, www.sfc-kohtauspaikka.com
10 KATTIVANKKURI VUOKATTI (031), Kainuu
Vaunupaikkoja 130. Alue tasaista, nurmikkopohjainen.
Monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Kausipaikkoja saatavissa läpi vuoden kaikille SFC-jäsenille. Avoinna
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 rajoitetusti. Hyvät marjastus- ja sienestysalueet.
Luontopolku lähtee koulun pihalta. Kalastusoikeus Iijokeen kuuluu aluemaksuun. Avoinna ympäri vuoden,
talvella sopimuksen mukaan.
p. 040-743 5604, www.pahkakoskenkartano.fi

