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KESÄKAUDEN AVAJAISET
 Rantasarassa  7. - 9.6.2013

SF-Caravan Oulun seutu ry

40-vuotisjuhlat
9. - 11.8.2013 Rantasarassa

Tervehdysten ja onnittelujen vastaanotto lauantaina klo 12

Ohjelmassa mm:

Pe VELLUN KARAOKE
La Lipun nosto

 Pääjuhla Sarkakulmassa

 Yhteinen ruokailu ulkosalla

 Lapsille omaa ohjelmaa

 

Juhlatanssit tahdittaa        MARKO LÄMSÄ & Pallosalama

Pub avoinna                       Treffimaksu 50 e

Leppoisaa yhdessäoloa kesän kynnyksellä
* ohjelmaa erityisesti lapsille
* huutokauppa
* treffilounas
* esittelyjä
* sammuttimien tarkastusta
* YT-Karaoke -osakilpailu
 * perjantaina tanssittaa   SAULI & EKSTAASI
 
 * lauantaina  VELLUN KARAOKE
* Pub avoinna           Treffimaksu 40 e
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Liiton tilaston mukaan Oulun yhdis-
tyksen jäsenmäärä 31.12.2012 oli 
3705. Jäsenmäärä nousi vuoden 2012 
aikana 150 henkilöllä – huima nousu. 
Kun myös yhdistyksen talous on erit-
täin hyvällä ja vakaalla pohjalla, on 
mukava lähteä viettämään alkanut-
ta juhlavuotta. Haasteita onkin odo-
tettavissa niin juhlan järjestämisessä 
kuin myös uuden turvavälisäännön 
sisäänajamisessa. 

 Vuosi 2013 on Oulun yhdistyksen 
40-v. juhlavuosi päätapahtumanaan 
Juhlatreffit  9. - 11.8. Tapahtumia juh-
lavuoden tiimoilta on myös pitkin 
vuotta. 

Juhlavuoden sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään poikkeavasti 
Virpiniemen liikuntaopiston audito-
riossa su 14.4. 

Kevätkokoukseen tulee liiton ajan-
kohtaiset terveiset tuomaan Timo Pii-
lonen ja hänellä on puheenvuoro heti 
kokouksen alussa. Huomasithan myös 
ilmoituksen järjestötoiminnan koulu-
tuksesta, jonka Timo pitää lauantaina 
Pirtillä. Viikonlopun aikana voi Timol-
le esittää kysymyksiä. 

Rantasaran Pirtti on viime vuosina 
käynyt pieneksi kokouksien järjestä-
misien kannalta, kiitos aktiivisen jäse-
nistön - tästä puheenjohtajana olen 
hyvin tyytyväinen. Pitänee laittaa mie-

tintään ns. 5-vuotis- 
suunnitelmaan myös 
Pirtin laajennus. 

Lasten tilat ovat 
kuitenkin tällä het-
kellä se tärkein suun-
nitelma. Aktiivinen 
jäsenistö on aina yh-
distyksen voimavara 
ja sitä kautta löyde-
tään uusia toimivia 
luottamushenkilöitä 
yhdistyksen eri teh- 
täviin. 

Juhlavuoden kunniaksi toimitetaan 
myös pienimuotoinen historiikki vuo-
sien varrelta. Edellinen puheenjohta-
ja Tapani Lehtisalo on aikaisemmin 
kerännyt yhdistyksen tapahtumia ja 
kuvia talteen joiltakin menneiltä vuo-
silta ja näitä onkin hyvä käyttää poh-
jana historiikille. Toivotaan toki, että 
valokuvia menneiltä vuosilta saatai-

siin vielä lisää jäsenistöltä. 
Suunniteltu matkailuajoneuvojen 

pesupaikka teettää useamman sel-
vityksen. Asia on jo ollut ympäristö-
toimessa ja rakennusvalvonnassa ja 
kirjoitushetkellä 27.2. haussa on lu-
pa Oulun Vesilaitokselta jäteveden 
viemäriin ohjaamisesta. Toivottavasti 
valmista saadaan nopeasti. Nykyään 
aina vain laajemmalti lait ja asetuk-
set määrittelevät raameja yhdistys-
ten alueiden toimintaan. 

Tavataan ja poristaan niin omil-
la kuin myös muillakin kuluvan vuo-
den treffeillä.

En voi todeta, että kesää odotelles-
sa, koskapa jokaisessa vuodenajassa 
on niin paljon hyviä puolia ja runsaas-
ti erilaista toimintaa.

Pirjo
063847-1

JUHLAVUOSI 2013

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Oulun seutu ry:n

sääntömääräinen kevätkokous

pidetään sunnuntaina 14. huhtikuuta 2013 klo 12.00
Haukiputaalla Virpiniemen Liikuntaopiston auditoriossa,

osoite: Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi.

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkistus alkaen klo 11.30.

Käsitellään sääntöjen 4 §:n määräämät asiat sekä käsitellään jäsenis-
tön aloite isännöinnistä.

Muut yhdistyksen jäsenten esille haluamat asiat on toimitettava halli-
tukselle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua.

Haukipudas 17.2.2013

Hallitus

Kuva: Kari Kuisman
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Dethleffsin talvikampanja!
Käytä kampanjaetu hyväksesi,  

lisää myymälässämme.

tule aistimaan
kabe-tunnelmaa

Uudistunut Kabe-mallisto esittelyssä!

aDria - aina parhaat maisemat 
Huippusuosittu Matrix Supreme – Alde-

lämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys.

KAHVITARJOILU!

Valikoimamme uusista ja käytetyistä netissä kuvineen www.jpcaravan.fi 

Zatelliitintie 12, 90440 Kempele.
Myynti Jouni Lepistö p. 050 3030 819, Jyrki Arbelius p. 050 3030 828, Jorma Laukkanen p. 0400 686 640.

Tarvikkeet, varaosat ja huolto Jere Laukkanen p. 040 5250 881, Pekka Hemmilä p. 0500 389 898.

KAUPUNKIAUTO VAI MATKAILUAUTO? 
BREVIO - UUSI KOMPAKTILUOKKA!
Uusi Brevio on molempia! Sillä onnistuu kaikki. Kaupungis-
sa ja lomalla. Sekä elegantti että sporttinen - aina tarpei-
desi mukaan. Vaikka se on erityisen kompakti ja ketterä 
(2,10 x 5,99m), se tarjoaa optimoidun seinärakenteensa 
ansiosta tilavan asuinkonseptin ja parhaan mahdollisen 
lämpöarvon. Suuri takaluukku mataline nostokynnyksi-

neen tekee helpoksi suurenkin tavaran nopean ja muka-
van lastaamisen. Uusi Bürstner Brevio: Arjen sankarisi - ja 
vapaa-ajan! 

Lisää tietoa Bürstner-maahantuojilta ja netistä:
www.buerstner.com

Tule ja tutustu upeaan Bürstner-mallistoon meillä: 
Espoo: Caravan Center, (09) 8494 850, www.caravancenter.fi 
Turku: Turun Caravanpiste, (02) 438 4455, www.caravanpiste.com
Tampere: Caravan Erälaukko Oy, 0207 55 99 60, www.eralaukko.fi
Jyväskylä: Jyväs-Caravan Oy, 0400 214 400, www.jyvascaravan.fi 
Kokkola: Caravanlandia, 010 666 4222, www.caravanlandia.fi 
Oulu/Kempele: JP-Caravan Oy, 010 387 5000, www.jpcaravan.fi

Bürstner GmbH • Fon +49 7851/85-0 • info@buerstner.com • www.buerstner.com

KAUPUNKIAUTO VAI MATKAILUAUTO!
BREVIO – UUSI KOMPAKTILUOKKA!

UUTUUS!

359€

hierova 
istuin-
lämmitin

kenkäharja

Cortina talviteltta

(Tuotteita rajoitetusti)

39€

59€

HUOLTOTARJOUKSET

385€

(Fiat-Ducato & Ford Transit)
jp-kausihuolto 

kevään huoltoajat 
myyDään nyt, varaa 

omasi numerosta 
010 387 5000

POISTAMME ESITTELYMALLIT
– TILAISUUS NOPEILLE!

TERVETULOA!
Ma - Pe klo 8 -17, La klo 10 - 14

TARVIKETARJOUKSET
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TOIMIHENKILÖT 2013
Hallitus
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja 040 052 3154  pirkui@gmail.com
Jari Paakkola, varapj. 040 341 3376 jari.paakkola@azchem.com
Ronkainen Tuula, sihteeri 041 703 5360 tuularonkainen@gmail.com
Holappa Raimo 040 535 4333 raimo.holappa@hotmail.com
Holmström Pekka 040 749 4447 pekkalaurijohannes@gmail.com
Juutinen Voitto 040 027 1786 voitto.juutinen@gmail.com
Peteri Lauri 040 506 1060 lauripeteri@gmail.com
Vesa Airi 040 024 0639 airivesa@gmail.com
Kärkkäinen Petri 050 061 0010 pietro.karkkainen@gmail.com

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

Koti- ja ulkomaan matkailuasiamies
Kuisma Kari 040 052 3157 kuiska55@gmail.com

Rantasarka-/leiritoimikunta
Karppinen Reijo 040 861 3499 Rantasarkatoimikunnan vetäjä
Ronkainen Tuula 041 703 5360 Leiritoimikunnan vetäjä
Holappa Raimo 040 535 4333
Karppinen Terttu 040 018 5510 Leiritoimikunnan vetäjä 
Kuisma Kari  040 052 3157 
Niva Keijo 040 701 1626
Parviainen Kaisa 050 380 0709
Parviainen Mauri 040 551 9587
Pekkarinen Marjut 044 321 0133
Pekkarinen Matti 040 058 8513   
Vesa Airi 040 024 0639
Vesa Jarmo 040 035 6086
Vähäkuopus Merja 040 913 6626

Tiedotustoimikunta
Kuisma Pirjo 0400 523 154  pirkui@gmail.com
Juutinen Voitto 040 027 1786 voitto.juutinen@gmail.com
Ronkainen Tuula 041 703 5360  tuularonkainen@gmail.com
Vesa Airi 040 024 0639 airivesa@gmail.com

Turvatoimikunta
Paakkola Jari 040 341 3376 jari.paakkola@azchem.com
Ronkainen Jouko  040 058 5801 ronkainen.jouko@gmail.com

YT-yhdyshenkilö
Kuisma Kari 040 052 3157 kuiska55@gmail.fi 
Vesa Airi 040 024 0639 airivesa@gmail.com

Naistoimikunta
Naistoimikunnan vetovastuu on 
avoinna.

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

Voitto Juutinen
historiikki

Pekka Holmström
koneet, kalustot

Jari Paakkola
varapuheenjohtaja,
turvallisuuspäällikkö,
PR

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

Kari Kuisma
matkailuasiamies,
YT-yhdyshenkilö

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut,
YT-yhdyshenkilö

Terttu Karppinen
taloudenhoitaja, kir-
janpito, jäsenkirjuri, 
leiritmk. vetäjä

Lauri Peteri
hankinnat, projektit

Pirjo Kuisma
Puheenjohtaja, PR

Raimo HolappaReijo Karppinen
Rantasarkatoimi-
kunnan vetäjä
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250 matkailuajoneuvoa Suomen suurimmasta valikoimasta: www.rinta-jouppi.com www.auto.fitai

Teemme kauppaa ma-pe 9-18, la 10-15

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%)

Matkailuauto- ja vaunumyymälä

Kuokkamaantie 155, 
puh. 020 777 2552 

Mikko Haapsaari  040 674 3929
Marika Raappana  050 411 4379
Heikki Parkkinen  050 038 6630
Joni Parkkinen 044 714 2974

Caravanhuolto, tarvikkeet, varaosat: 
Miika Sutela  044 599 4854

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rinta-jouppi.com 

Meillä käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot

Paljon esittelykäytössä olleita sekä  
vähän käytettyjä matkailuautoja ja -vaunuja  
60v-juhlatarjoushintaan! Esimerkiksi nämä:

CASA CAR

Suomen suurin valikoima lähellä sinua

Hymer B 595 MB 319 CDI -12
Uusi ajamaton, autom.vaihteisto, Alde-arktispaketti, autom.-ilmastointi, 100 l 
polttoainetankki, laskettava takasänky, aguti-pilotti-istuimet, fantastic-katto-
venttiili, suihkun puusälelattia. Tehokas automaatti 190 hv koneella.

ETUSI 5.100€
99.900€
JUHLATARJOUS
OVH. 105.000 €

TÄMÄ AUTO KEMPELEESSÄ

LMC Liberty TI 662 FIAT 2,3  -08
11 tkm, rek 4:lle, ilmast., 130 hv, 2 xairbag, luistonesto, CD-soitin, pyöräteline, 
trumatic, markiisi, hyttysovi, aa ajaa 100km/h. VÄHÄN AJETTU LÖYTÖ! KUIN 
UUSI LAADUKAS LMC!

44.980€
JUHLATARJOUS

TÄMÄ AUTO TERVAJOELLA

Hobby Toskana D 600 TI FL  -12   
Uusi, ajamaton. Rek. 4:lle, omnistor markiisi + remisin verhot etu-ja sivuikku-
noissa + mattosarjat + valaistu vaatekaappi), vak.nop.säädin, 130 hv kone, 
trumatic combi 6E, Perällä parivuode pitkittäin, edesssä l-istuinryhmä.

ETUSI 6.000€
54.900€
JUHLATARJOUS
OVH. 60.900 €

TÄMÄ AUTO PORISSA

HOBBY T 500 GF SC FORD 2,2  -08
45 tkm, Truma Combi 6E lämmitin, Dometic jääkaappi/pakastinlokero,  
ilmast., peruut.kamera, vakionopeudensäädin, Omnistor markiisi,  
makuup. 3, 2xrenkaat.

39.980€
JUHLATARJOUS

TÄMÄ AUTO TURUSSA

Kabe 780 GLE KS ROYAL  -11
Tyylikkäällä nahkaverhoilulla ja tilavalla pohjaratkaisulla. Vuodepaikat 6:lle, Alde 
nestekeskuslämmitys, lattialämpö, lämminvesi, kasetti wc, liesituuletin, päiväpeit-
to, iso jääkaappi/pakastin, veisäiliöt sisätiloissa, TV-antenni, kaasu-uuni yms.

49.980€
JUHLATARJOUS

TÄMÄ VAUNU KEMPELEESSÄ

KABE 720 TDL ROYAL  -06
Alde vesikeskuslämmitys, sähkölämpö, vesikiertoinen lat tialämpö, kaasu-uuni 
liesi, keskuspölyimuri, kwh-mittari, makupaikat 4:lle. Siisti vaunu Isolla taka-
pään saniteettitilalla. UPEA TALVIVAUNU!

27.980€
JUHLATARJOUS

TÄMÄ VAUNU TURUSSA

Fendt Brillant 560 TF  -11
Alde-nestek.lämm., lattialämmitys, Dometicin ilmast., radio/cd-soitin, 16 
tuuman taulu-tv, Slim-Tower iso jääkaappi pakastimella, nahkaverh., Al-Kon kit-
kavetopää, alumiinivanteet, sävylasit, vuoteet 4:lle, LUXUSTASON VARUSTELU!

ETUSI 6.000€
34.980€
JUHLATARJOUS
OVH. 41.650 €

TÄMÄ VAUNU TERVAJOELLA

Adria 743 UP  -05
1-omistaja, mikro, iso jääkaappipakastin,  kwh-mittari, 12/230 kiertovesipump-
pu,  CD-soitin, Alde-nestek.lämmitys, makuupaikat jopa 7:lle, takapään vuode 
muutettavissa joko erillisvuoteiksi tai parivuoteeksi.

18.900€
JUHLATARJOUS

TÄMÄ VAUNU PORISSA
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Hanget ovat vielä korkealla,eikä nurmi 
viheriö,mutta kevään ja kesän suun-
taan ollaan menossa.

Mitä tarjolla lapsille ja nuorille 
Rantasarassa?No ne perinteiset kei-
nut, liukumäet, hiekkalaatikko lelui- 
neen, leikkimökki, trampoliini, suo-
situimpana polkuautot, jotka ovat-
kin olleet kovassa käytössä. Niinpä 
olemmekin uusineet autokantaa vii-
me vuosina uusiin kevyemmin (lue ko-
venpaa) kulkeviin malleihin. Neuvoksi 
ja ohjeeksi suosittelisin vain yhtä kus-
kia per auto.

Virpiniemen liikuntaopisto lähistöl-
lä tarjoaa liikunnallisia palveluja lapsil-
le ja aikuisille kesää ja talvea myöten. 
Lasten treffit kesäisin ovat 
olleet myös suosittuja ta-
pahtumia.Treffien aikaan 
kaivattaisiinkin lisää ohjel-
mallista virikettä lapsille.

Leikkipaikan sijainti alu-
eellamme on herättänyt 
keskustelua turvallisuu-
den kannalta. Kulkuväylät 
ympäröivät leikkipaikan eli 
liikenne on melkoista var-
sinkin sesonkiaikaan.

Tähän hätään neuvoksi 
ja tiedoksi, että ajellaan to-
della varovaisesti leikkipai-
kan ohitse ja noudatetaan 
erityistä varovaisuutta.Tie-
tenkin leikkivät lapset ovat 

vanhempien vastuulla... mutta ote-
taan myös me muut liikkujat pienim-
mätkin karavaanarin alut huomioon. 

No mitä sitten kun  taas sataa? ”No 
sole poka mikhän” – pirtillä voi pela-
ta biljardia, katsoa televisiota, lues- 
kella lehtiä. Tuvalla on TV ja Playsta-
tion 2 -pelejä ikäluokittain, joita on-
kin hankittu lisää. Löytyy tietokone, 
johon ei ole tarkoituksella liitetty in-
ternet-mahdollisuutta sekä leluja ja 
joitain lautapelejä. 

PS2-pelien suhteen olisikin vähän 
motkotettavaa, eli pelejä on käsitelty 
huonosti ja joitain pelejä tosi huonos-
ti. Hävikin määrä onkin kasvanut niin 
suureksi, että tästä lähin pelit ovatkin 

lainattavissa toimistolta vain kuittaus-
ta vastaan. 

Tuvan lasten nurkkauskin on saanut 
kritiikkiä pienen kokonsa ja toimivuu-
den vuoksi, koska saunavuorot saat-
tavat keskeyttää kiihkeän pelisession. 

Ei hätää, toimintasuunnitelman mu-
kaisesti lasten tiloja tullaan jatkossa 
kehittämään.Kaikenlaista mukavaa 
löytyy, mutta niin myös kehitettävää.
Kehitysideoita otetaan mielellään 
vastaan ja mahdollisuuksien mukaan 
toteutetaan meidän kaikkien viihty-
vyyden takaamiseksi alueellamme. 

Mukavaa alkukevättä  ja kesän odo-
tusta. 

 SFC 111 750/Pete

Nuorison vinkkelistä katsoen

    JÄRJESTÖTOIMINNAN KURSSI

SF-Caravan Oulun seutu ry järjestää järjestötoiminnan kurssin
lauantaina 13.4.2013 alkaen klo 12.00.

Kurssipaikkana on yhdistyksen alueella Rantasarassa Pirtti.

Kurssin kesto 3 - 4 tuntia. Kohderyhmänä on koko jäsenistö, toimikuntien ja hallituksen jäsenten lisäksi.
Kurssin vetäjänä toimii liiton toiminnanjohtaja Timo Piilonen.
Tule siis mukaan oppimaan miten hallitukset ja toimikunnat toimivat ja miten hoituu tehtävien jako.
Saat myös tietoa yhdistykselle kuuluvista vastuista ja velvoitteista niin yhteiskuntaa kuin jäsenistöä kohtaan.

Ilmoittaudu kurssille sähköpostilla pirkui@gmail.com mielellään 7.4. mennessä.
Hallitus
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Talvinen vaunualue alkaa pikkuhiljaa 
valmistautumaan tulevaan kevääseen 
ja kesään edellisten vuosien tapaan. 
Aurinko alkaa pikkuhiljaa lämmittää 
ulkoilevia karavaanareita ja päivät 
jatkuu taas pitkälle iltaan talvisen har-
mauden jälkeen. 

Vaunualueen turvallisuusasioissa 
on menty taas hieman eteenpäin osin 
omista päätöksistä ja osin viranomais-
ten ”painavasta pyynnöstä”. Havaitta-
vin muutos talvikunnossapidossa oli, 
että pelastustiet aurattiin maanteille 
asti – tämä määräys tuli pelastusvi-
ranomaisilta. Pelastusteiden lukitse-
mattomat puomit on kuitenkin syytä 
pitää kiinni, jotta ulkopuoliset ja vau-
nukylän omat asukkaat ymmärtävät 
etteivät pelastustiet ole virallisia ajo-
teitä. Pelastustieasetus määrittelee, 
että ko. tiet tulee aina olla avoimet hä-
lytysajoneuvoille.  Myös kesän aikana 
toimitaan siten, että pelastusteiden ei 
anneta kasvaa esim. pajua tai bambua 
horsmasta puhumattakaan. Kesäai-
kana paloviranomainen suosittelee 
tasauslanausta aika-ajoin, jotta pelas-
tustiet pysyvät asiallisessa kunnossa.

Muutamia muita muutoksia pelas-
tusviranomaisilta annettiin tehtäväk-
si ja päivitettäväksi. Palovesitynnyrit 
tullaan ensi kesänä asettamaan sa-
maan kohtaan kuin vaunualueen pa-
losammuttimet ulkoalueella. Lisäksi 
palovesitynnyrien tulee olla kannel-
lisia ja palovesiämpärein varustettu-
ja. Palotarkastajalta tuli pikku ”vinkki” 
kesäpaikka-asukkaille. Palovesiastian 
vettä kannattaa käyttää kukkien yms. 
kasteluvetenä, jotta vesi vaihtuu eikä 
ala ajan kanssa haisemaan ja limoit-
tumaan. Muutaman päivän seisonut 
vesi on kuulemma parempaa kukille 
kuin suoraan vesijohdosta otettu ve-
si, liekö palotarkastaja ollut harrasteli-
ja hortonomi. Meidän muoviruusuille 
on kyllä kelvannut kylmäkin hanavesi. 
Erittäin tärkeää kuitenkin on, jotta jos 
vettä ottaa palovesitynnyristä, täytyy 
siihen kantaa vähintään saman verran 

takaisin, siinähän samalla tulee hauis-
lihasjumppaa. Tällaisella toiminnalla 
jokainen voi osallistua omalta osal-
taan paloturvallisuuden ylläpitämi-
seen ja vesiastioiden täysvesimäärän 
tarkastukseen ihan noin ”hortonomi-
hemmona” kukkien kastelun lomassa.

Seuraavalle kesälle tulee myös 
15-vuoden välein tehtävä alueen 
sähkökaapeleiden tarkastus. Siis tol-
palta kaappiin, kaapista keskuksiin ja 
keskuksista mittareille ja mittareilta 
valtakunnanverkkoon. Tolpan ja vau-
nun väliset liittymäkaapelithan meil-
lä on jo kaikilla virallisessa kunnossa 
– nehän kuuluvat asuntoauton tai 
-vaunun omistajan (haltijan) vastuul-
le. Tarkastustoimet alueen sähkökaa-
peleille täytyy teettää ulkopuolisen 
hyväksytyn tarkastusfirman (-henki-
lön) toimesta, siitähän saadaan ihan 
virallinen ”totistus” arkistomappiin 
seuraavaksi 15 vuodeksi.  Selvitystyö 
sähkökaavioiden ja muiden asiaan liit-
tyvien asiapapereiden selvittämiseksi 
ja löytämiseksi tulee teettämään töitä, 
jotta asia saadaan ”pulkkaan” ja voim-
me turvallisin mielin asustella tällä nie-
men kaistaleella.

Ensi kesän suurtapahtumien pe-
lastussuunnitelmat ovat valmiina ja 
ne tullaan lähettämään viranomaisil-
le hyvissä ajoin. Järjestyksenvalvoja- 
ilmoitukset poliisiviranomaisille ko. 
tapahtumiin tullaan hoitamaan myö-
hemmin, kunhan ne järkeillään yh-
dessä jäsenten ja hallituksen kanssa 
kuosiin.  

Kesän lopuksi, kunhan saadaan 
alkukesän ”ryminät” leivottua ohi, 
elokuussa vietetäänkin yhdistyk-
sen 40-vuotisjuhlia. Juhlatoimikunta 
onkin jo hyvissä ajoin alkanut työs-
tämään tapahtumaa. Ongelmia, haas-
teita ja selvitystyötä tulee riittämään 
mutta eiköhän sekin yhteistoimin on-
nistu.  

Kohtapuolin jo on ”akuutti” ongel-
ma yhdistyksellä edessä ”Kesäkau-
den Avajaisten” tullessa. Yhdistyksen 

tapahtumiin tulee saada ”kortillisia” 
järjestyksenvalvojia liikenteenvalvoji-
en lisäksi. Tiettävästi kaikilla vanhem-
milla ”järkäreillä” kortit on päivittyneet 
umpeen. Joten nyt olisi nuoremmilla 
sukupolvilla velvollisuus ja mahdolli-
suus suorittaa ”järkkärikurssi” ja pääs-
tä nauttimaan juhlatoiminnasta. Liivit 
päällä, kyltti rinnassa vaikka muutama 
tunti/henkilö/tapahtuma, niin jokai-
nen saisi myös juhlia oikeasti aikuis-
ten tapaan. Viime kesän Kesäkauden 
Avajaisiin saatiin vielä poliisiviran-
omaisilta maksettuna lupa kortit-
tomille järjestyksenvalvojille. Mutta 
Etelä-Suomesta kuuluu jo viestiä, jot-
ta ”kortittomia järkkäreitä” ei enää hy-
väksytä. Saapa nähdä, mikä on uuden 
Suur-Oulun poliisinviranomaisen kan-
ta, jos ”kortillisia järkkäreitä” ei saada 
hommattua. Järjestysvalvojan (mies 
tai nainen) tehtävistä kiinnostuneita 
pyydetään ilmoittautumaan, yhdistys 
maksaa kurssikulut jos sinne menoha-
lukkuutta ilmaantuu. Juhlathan kyllä 
tullaan pitämään, vaikka sitten mak-
sullisilla järjestyksenvalvojilla, joskin 
niillekin euroille olisi muuta käyttöä 
täällä vaunualueella.

Toivotan turvallista kevättä ja kesää 
kaikille, karavaanareille, Rantasaran 
alueen asukkaille, alueellamme vie-
raileville ja muille maanteiden mut-
kittelijoille. Huomatkaa, että kaikki 
turvallisuustoimet alueellamme suo-
ritetaan teidän turvallisuuttanne aja-
tellen.  

Tuttavallisesti
”turvapiällikkö”  Pappa Paakkola

Turvallisuustoimintaa Rantasaralla 2013
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MUISTOJA TREFFEILTÄ

Talvea odotellessa vietettiin marras-
kuun alussa Valohulinoita elävän tu-
len merkeissä. 

Lauantaina oli Pirtillä info-tilaisuus, 
joka keräsi porukkaa kahvittelemaan 
ja juttelemaan alueen asioista. Sen jäl-
keen heitettiin Dartsin loppukilpailu, 
voittaja Paavo Matikainen. 

Elävän tulen kisaan valmistaudut-
tiin päivällä keräten rekvisiittaa raken-
nelmiin. Arvostelu suoritettiin ennen 
saunoja, että päästiin saunapuhtai-
na laulamaan karaokea. Sunnuntai- 
aamua vietettiin arpajaisten mer-
keissä.

Pikkujoulun vietto aloitettiin per-
jantaina lasten juhlilla Pirtillä leikkien 
ja laulaen sekä pipareita koristellen. 
Kävihän siellä Joulupukkikin piipah-
tamassa tuomisineen. 

Lauantaiaamuna perinteisesti oli 
Joulumyyjäiset leivonnaisineen ja kä-
sitöineen. 

Illalla suunnistimme Hantan kyydit-
täminä Kellon Nuorisoseuralle nautti-
maan hyvästä ruoasta ja ohjelmasta. 
Illan päätteeksi pistimme koreasti 
Pentti Rainerin tahdittamina.

Uusi Vuosi vaihtui raketteja pauku-
tellen ja karaoketanssien merkeissä.

Tarja
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Automatkailu alkoi Suo-
messa oikeastaan vasta 
vuoden 1952 Helsingin 
Olympiakisojen jälkeen, 
jolloin tiestö alkoi olla jo 
siinä kunnossa, että ulko-
maalaisetkin uskalsivat 
tulla autoineen Suomeen. 

Ensimmäiset asunto-
vaunut ilmestyivät Suo-
meen 1950-luvulla. Tällöin 
vaunut olivat yleensä 
omatekoisia. Vaunujen 
valmistus alkoi kotimaas-
sa joskus 1960-luvulla. 
Tuohon aikaan leirintä-
matkailu oli kuitenkin 
pääasiassa telttamatkai- 
lua. Asuntovaunu oli lei-
rintäalueella harvinaisuus. 
Suomesta automatkat 
suuntautuivat pääasias-
sa Lappiin ja mahdollisesti Pohjois-Norjaan. Sieltä tultiin 
kotiin poronsarvet auton katolla ja Skibottenista ostettu 
villapaita päällä. 

Siihen aikaan automatkailu oli vielä täysin järjestäytymä-
töntä. Erityisesti vaunujen käyttäjien keskuudessa syntyi 
ajatus järjestäytymisestä. Tiettävästi vaunumatkailijoiden 
yhdistyksen perustamisesta on keskusteltu ensimmäisen 
kerran ainakin puolivirallisesti vaunumatkailijoiden tapaa-
misessa Oulussa Nallikarin leirintäalueella vuonna 1962. 

Parin vuoden kypsyttelyn jälkeen pidettiin Jyväskylässä 
yhdistyksen perustava kokous 17.5.1964. Samana vuonna 
yhdistys sai nimen Asuntovaunuyhdistys SF-Caravan. Ni-
meä on muutettu useaan otteeseen. Nykyiseen muotoon, 
SF-Caravan ry, se muutettiin vuonna 1988. 

Aluksi kaikki karavaanarit kuuluivat henkilöjäseninä valta-
kunnalliseen järjestöön. Turussa 21.5.1976 pidetyssä kokouk-
sessa järjestöstä tehtiin paikallisyhdistysten keskusjärjestö.

Oulun seudullakin vaunumatkailijoiden määrä alkoi li-
sääntyä 1960-luvun lopulla. Kokoontumisia pidettiin eri-
tyisesti Nallikarissa ja Montan leirialueella. Vihdoin vuonna 
1973 oli paikallisessa Kaleva-lehdessä ilmoitus: ”SF Cara-
van Oulun osaston perustava kokous pidetään 2.6.1973 klo 
11.00 alkaen Oulun Säästöpankin kerhohuoneessa Kirk-
kokatu 10 A neljäs kerros. Tervetuloa kaikki asuntovaunun 
omistajat. Kokoonkutsuja SF-Caravan jäsen n:o 295. ” Ko-
kouksen puheenjohtajana toimii koollekutsuja Arvo Kum-

pula ja sihteerinä Raija Harjulahti.  
Kokouksessa perustettiin Pohjois-Pohjanmaan SF-Ca-

ravan kerho. Kerhon puheenjohtajaksi vallittiin Olavi Jaa-
tinen, joka hoiti tehtävää 2 vuotta. Vuonna 1976 kerhosta 
tehtiin rekisteröity yhdistys, jolle annettiin nimeksi Poh-
jois-Pohjanmaan Matkailuvaunuyhdistys SF-Caravan ry. 
Nimi muutettiin vuonna 1980 muotoon Oulun Seudun 
Matkailuvaunuyhdistys SF-Caravan ry ja vihdoin tammi-
kuussa 1991 muotoon SF-Caravan Oulun seutu r.y., joka 
nimi on vieläkin käytössä.

Vuodesta 1973 alkoi huomattava yhteisten kokoontu-
misten (treffien) määrän lisääntyminen. Edellä mainittujen 
paikkojen lisäksi tapaamisia järjestettiin Rukalla, Oulunsa-
lon Kisakankaalla, Virpiniemessä ja Kylmäluomassa. Yhdes-
sä osallistuttiin myös valtakunnallisille päiville toukokuussa 
1976 Ruissalossa ja elokuussa 1976 Rovaniemellä. Karavaa-
naripäivät järjestettiin Nallikarissa 27. - 29.5.1976. Osallis-
tujia oli 300 vaunukuntaa 8 eri yhdistyksestä.

Koko ajan jäsenten keskuudessa haaveiltiin oman alu-
een hankkimisesta. Paikkana tulisi olemaan lähinnä Virpi-
niemi. Keväällä 1983 muutamat jäsenet tapasivat eräillä 
kutsuilla Haukiputaan kunnanjohtajan Taisto Sihvosen, jol-
loin asiasta keskusteltiin. Yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa vie-
tettiin 27-29..5.1983 Nallikarin leirintäalueella. Pian tämän 
jälkeen pidettiin Haukiputaalla kokous kunnan edustaji-
en ja karavaanarien kesken. 

40 vuotta järjestäytynyttä karavaanari- 
matkailua Oulun seudulla

Kuvat: Karppisen perheen arkisto

Kesäkauden Avajaisten näytelmän esitys vuonna 1994. Kuvassa Liisa ja Erkki Silvonen, Reijo ja Terttu Karppi-

nen ja Tapani Lehtisalo.
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Aikaa kului ja treffejä järjestettiin. Montan treffeille tuli 
puhelu, jolla kutsuttiin yhdistyksen edustajia allekirjoitus-
tilaisuuteen 31.7.1983. Silloin tehtiin sopimus, joka koski 
1,2 hehtaarin aluetta Virpiniemessä. Vuokra-aika oli silloin 
10 vuotta ja vuokra 3600 mk/vuosi. 

Siitä alkoi vilkas kehittämisen vaihe Rantasaraksi nime-
tyllä alueella. Tätä kehitystä on jatkunut näihin päiviin asti. 
Ensimmäisessä vaiheessa kunnan miehet kaatoivat suurim-
mat puut. Karavaanarit, myös vierailevat jatkoivat alueen 
siistimistä. Pian alueelle saatiin tie. Ensimmäinen oma sauna 
valmistui 4.2.1984, jolloin kylvettiin öljylamppujen valossa. 

Ehkä suurin yksittäinen hanke on ollut päärakennuk-
sen rakentaminen. Tarjousten perusteella tarvikkeet 
hankittiin Pelsolta. Ne saatiin Rantasarkaan 29.3.1985. 
Talkootyöllä rakennus saatiin valmiiksi siten, että syysko-
kous pidettiin 19.10.1985 uudessa päärakennuksessa, jo-
ka oli saanut nimen SARKAPIRTTI. Rantasaran viralliset  
vihkijäiset vietettiin 15.6.1986. 

Rakennusten määrä on lisääntynyt tasaiseen tahtiin mm. 
Toimisto, Tupa, Sarkakulma, Grillikatos ja Traktorihalli sekä 
viimeksi Konehalli. Aluetta on laajennettu 1987 ja vuok-
rasopimusta on uusittu jne. Henkilövalintoihin, jäsenmää-
rän kehittymiseen ym. keskeisiin asioihin palataan syksyksi 
valmistuvassa historiikissa.

              Voitto Juutinen
SF-C 029765

Reijo Karppinen, Kosti Tolsa ja Erkki Eklund esittivät vuonna 1991 

Kesäkauden Avajaisissa Nallikarissa ohjelmaa.

Kesäkauden Avajaisten valmistelutalkoot. Talkooporukka ruokatauolla.

1980-luvun nyyttikestit ja peli-ilta. Kuvassa Tuppiporukka; 
Tapani Lehtisalo, Seppo Toivoniemi, Taisto Pilto, Tauno Jalopaasi ja 
Reijo Karppinen.

Lastentreffeillä 1996 seikkailtiin merenrannalla.

Alueen laajennuksen maansiirtotalkoot vuonna 1994.  
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25. - 27.1.  Kaamoksen kaatajaiset  Kuusamo
28.3. - 1.4.  Pääsiäinen  Koillismaa
7. - 9.6.  Kesäkauden Avajaiset  Oulun seutu
14.-16.6.  Pohjois- ja Järvi-Suomi Ruununhelmi
12. - 14.7.  Rantatreffit  Lohenpyrstö
19. - 21.7.  Lättytreffit  Raahentienoo
2. - 4.8.  Elotreffit  Peräpohjola
9. - 11.8.  Oulun seudun 40-v juhlat  
23. - 25.8.  Napapiirin 40-v juhlat  
23. - 25.8.  Kalottipäivät  Boden, Ruotsi
30.8. - 1.9.  Porotreffit  Länsipohja
6. - 8.9.  Ruskatreffit Ounas-Lappi

 MUUT TREFFIT
13. - 14.4.  Valtakunnalliset Talvipäivät  

  Ruununhelmi, Vaala
14. - 20.7.  Pohjoismaiset Karavaanaripäivät
  Turku

Tapahtumista tarkemmin internet-sivuillamme

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

28.3. - 1.4.  Pääsiäisen vietto  
      Dartsin II osakilpailu
31.3.   Yhdistyksen pilkkikilpailu  
13.4.  Yhdistystoiminnan alkeet -koulutus  
14.4.  Kevätkokous  
30.4. - 1.5.  Vapun vietto  
  Ilmapistooliammunnan I osakilpailu
17. - 19.5.  Siivoustalkoot  
24. - 26.5.  Kunnostustalkoot  
   Ilmapistooliammunnan II osakilpailu
7. - 9.6.  Kesäkauden Avajaiset  
9. - 11.8.  40-vuotisjuhlat  
23. - 25.8.  Ajotaitotapahtuma  
      Dartsin III osakilpailu
      Ilmapistooliammunnan III osakilpailu
13. - 15.9.  Grillitreffit  
27. - 29.9.  Syystalkoot  
   Ilmapistooliammunnan loppukilpailu 
11. - 13.10.  Tervetuloa Virppaan -info  
    Dartsin loppukilpailu
15. - 17.11. Hämyhulinat
6.- 8.12. Pikkujoulu-viikonloppu
31.12.-1.1. Uuden vuoden vastaanotto

RANTASARAN TAPAHTUMAT YT-TREFFIT

Rantasarka-/leiritoimikunta
Leiritoimikunnan palaverin päätteeksi otettiin oikein yhteispotretti. Kaikki jä-
senet eivät päässeet paikalle, mutta otetaan seuraavalla kerralla mukaan.

Kuvassa vasemmalta: Mauri ja Kaisa Parviainen, Reijo Karppinen, Tuula Ronkai-
nen, Jarmo Vesa, Kari Kuisma ja edessä istumassa Airi Vesa ja Terttu Karppinen.

JÄSENMAKSUT
2013

SF-Caravan ry 24,50 e
SF-Caravan ry Oulun seutu 13,00 e
Perheenjäsen 6,50 e
JÄSENMAKSU 37,50 e
Liittymisvuosimaksu  42,50 e

Lauri Peteri
p. 040 506 1060

Tuula Ronkainen
p. 041 703 5360

Jouko Ronkainen
p. 040 058 5801

RANTASARAN
YHDYSHENKILÖT

Kuva: Pirjo Kuisma
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Liitto järjesti Tulevaisuusseminaarin 2. - 3.2. Tampereella. 
Oulun yhdistyksestä osallistui kolme henkilöä seminaariin 
ja saimme yhdistyksen toimintaan runsaasti lisää mietittä-
vää sekä hyödynnettävää ryhmätöistä. Tuli esille mm. että 
hyvin laajalti yhdistysten alueilla on käytössä isäntävuorot 
kausipaikkalaisten tekeminä.

Lauantainen kurssipäivä oli pitkä, mutta antoisa. Osallis-
tujia oli satakunta eri yhdistyksistä ympäri Suomea koos-
tuen luottamushenkilöistä.

Seminaarin vetäjien hoidettua alustukset osallistujat 
jaettiin neljään eri ryhmään, joiden tehtävänä oli käsitel-
lä seuraavia osa-alueita: taloudellinen-, ekologinen- ja so-
siaalinen vastuu sekä vastuullinen vaikuttamien. Kolmelta 
eri puolelta ajateltuna: jäsen, yhdistys ja liitto.

Ryhmätyöt hoidettiin ensin omassa ryhmässä, 
jonka jälkeen kierrettiin kaikkien muiden tekemät 
ryhmätyöt läpi ja lisättiin kommentteja aiheesta.

Sunnuntaina purettiin kaikkien ryhmien teke-
mät työt ja kommentoida sai.

Seminaarin vetäjät tekevät ryhmätöistä yhteen-
vedon ja lähettävät jokaiselle yhdistykselle mate-
riaalin käytettäväksi. Yhteenvetoa voi ja kannattaa 
käyttää ainakin luottamustehtäviä hoitavien hen-
kilöiden koulutukseen ja miksei muutenkin.

Lisäksi saimme tietoa tulevista asioista, jois-
ta yksi tärkeimmistä oli tulevaisuuden turvavälit.

Pirjo

Turvallisuusseminaari Tampereella

Ryhmätöiden annista löytyi myös oheinen slogan.

Yksi tulevaisuusseminaarin  uusista 
asioista oli muuttuvat turvavälit. Lii-
ton ohjeistuksen mukaan muutos 
turvaväleissä tulee voimaan treffeillä 
heti ja muuten alueilla vuoden 2014 
loppuun mennessä.

Turvavälit ovat 4 metriä joka suun-
taan kuten aikaisemminkin, mutta 
mittaukseen kuuluu uutena mukaan  
vetoauto, joka lasketaan kuuluvaksi 
palokuormaan sekä mm. teltat , katok-
set, patiot ja aidat. Kaikki muut mitat 
poistuvat (entinen 1,8 m).

Mikäli vaunun vieressä on teltta ja 
sen ulkopuolelle jää vielä patiota ja 
esim. aita, lähtee neljän metrin mitta-

us tästä aidasta tai vetoautosta. Eli ko-
ko omasta paketista neljä metriä joka 
suuntaan, myös aisasta.

Tämä tarkoittaa kausipaikkalaisten 
osalta mm. sitä, ettei autoja enää pi-
detä ns. omalla paikalla, vaan yhdis-
tys joutuu suunnittelemaan autoille 
parkit. Tämän lisäksi meillä on suun-
nittelu menossa muille vaunupaikol-
le tehtävistä järjestelyistä. 

Tästä kaikesta saatte lisää tietoa mm. 
kevätkokouksessa sekä isäntäkoulu-
tuksessa. Ja tietenkin hallituksen jä-
senet ovat valmiita vastaamaan tähän 
ja muihinkin asioihin aina kysyttäessä, 
kunhan suunnitelmat ovat valmiina.

Hallitus

UUDET TURVAVÄLIT

Tuula Ronkainen ja Terttu Karppinen sekä Lohjan yhdistyksen pj. Bengt 
Ahlroth tauolla.

Kuvat: Pirjo Kuisma
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Rantasarassa, kuten muillakin cara-
vanalueilla järjestetään tapahtumia 
ja tapaamisia sekä kausipaikkalais-
ten, että matkustavien caravaanarei-
den iloksi ja ajankuluksi. Järjestäjät 
ovat erinimisiin toimikuntiin kuuluvia, 
Rantasarassa he ovat leiri/rantasarka-
toimikunnan jäseniä. 

Heidän työrupeamansa on kahden 
vuoden mittainen, mutta heidät voi-
daan valita sitten uudelle kaksivuotis-
kaudelle. Tällä hetkellä toimikunta on 
11-henkinen, lisää vapaaehtoisia sopi-
si vaikka kesken kauden. 

Rantasarassa tämän toimikunnan 
tehtävät ovat treffien järjestäminen, 
niiden läpivieminen erilaisine tee-
moineen ja ohjelmineen. Rantasaran 
alueen hoito ja kunnossapito kuulu-
vat myös tälle toimikunnalle. 

Alueemme on laajentunut ja sitä 
mukaa käyttöaste lisääntynyt, mistä 
kiitos teille lukijoille ja alueella vierai-
leville, joten mukavan ja monipuolisen 
tekemisen tarve on myös lisääntynyt. 
Toimikunta, joka suunnittelee ja jär-
jestää tapahtumat, on omalla vapaa-
ajallaan kaiken etukäteistyön tehnyt 
ja tapahtumien aikana huolehtii, että 
kaikki menee suunnitellun mukaises-
ti ja aikataulujen mukaisesti. Alueel-
lahan voi olla monenlaista tekemistä 
yhtä aikaa, jotka eivät välttämättä näy 
tekemisenä kaikille. 

Tapahtumat suunnitellaan etukä-
teen ja tehtävät ja työt jaetaan toi-
mikunnan jäsenille. Kun ohjelmat 
on valmiiksi tehty, toteuttajat pysty-
vät oman ajankäyttönsä suunnitte-
lemaan. Onhan heidänkin tehtävä 
päivittäiset tehtävänsä, kuten ateri-
oinnit ja saunassa käynnit jne. Sen 
lisäksi jokainen huolehtii vastuualu-
eensa hoidosta. 

Kaikki toimikuntien jäsenten tehtä-
vät eivät näy kaikille alueella oleville ja 
vieraille, joten treffien ajan toimikunti-
en jäsenet voivat olla hyvinkin kiireisiä 
ja valitettavasti kaikkia vierailukutsuja 
eri vaunuihin ei ehdi toteuttaa. 

Kun ohjelmat on lyöty lukkoon, sii-
nä pysytään. Kunkin tehtävän vastuu-
henkilö hoitaa osansa. Ohjelmaa ei, 
valitettavasti, muuteta yleisön pyyn-
nöstä, vaan se viedään läpi toimi-
kunnan suunnitelman mukaisesti.  
Sen vuoksi eri tapahtumiin yritetään 
mahdollisuuksien mukaan järjestää 
erilaista oheisohjelmaa iltaisin. Vuo-
rottelevina, ei säännöllisesti, ovat le-
vytanssit, yhteislaulut, karaoke. Joskus 
on järjestetty peli-iltoja, mutta osallis-
tujien vähyyden vuoksi ne on jätetty 
vähemmälle. Mutta jos joku niitä pyy-
tää, anomukset otetaan huomioon. 
Suosituinta tällä hetkellä on karaoke 
ja tanssiminen sen tahdissa, mutta 
sitäkään ei joka treffeillä ole. Toimi-
kunta yrittää järjestää itse kullekin jo-
takin joskus. 

Yleensäkin on toivottu rakentavaa 
palautetta, jota ei kuitenkaan ole tul-

lut kysyttäessä, vaan se on annettu sil-
loin kun ei ole sitä juuri itselle mukavaa 
tekemistä ja promilleja jo muutama.

Tervetuloa kaikille Rantasarassa 
järjestettäviin tapahtumiin ja tapaa-
misiin, joita treffeiksi kutsutaan. Toi-
mikunta järjestää mahdollisuuksiensa 
ja voimavarojensa puitteissa tapahtu-
mia, joihin toivomme teidän osallistu-
van, vaikka kaikki tekeminen ei itsestä 
ole sitä kaikkein mukavinta, mutta jo-
ka voi sitä olla naapurin mielestä. 

Olen puhunut treffeistä, mutta 
myös talkoiden järjestäminen kuu-
luu toimikunnalle, kaikki etukäteis-
hankinnat pesuaineista haravoihin 
ja maaleihin kuuluvat toimikunnal-
le. Erittäin monipuolista henkilöstöä 
ovat toimikunnan jäsenet. Kiitos siitä.

Treffailemisiin
77163-1 Tuula

Tapahtumia ja tapaamisia

Pidä huolta sammutinpullostasi. 

If Vahinkovakuutusyhtiö tarjoaa sammuttimen tarkastuksen 
kaikille SF Caravaanareiden jäsenille.  

Edun saat kun käyt Oulun konttorilla Oikea Turva Kartoituksessa.
Oikea Turva Kartoituksen voi tehdä myös puhelimitse.

Varaa aikasi numerosta 010 514 3399/Eija Väisänen tai 010 514 3394/
Mari Haapalainen ja hae etukuponki sammuttimen tarkastukseen.

 
Etu on käytettävissä 31.5.2013 saakka.

Ole huoletta. Me autamme.
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Syntymäpäivät ovat, kuten varmas-
ti kaikki tietävät tai muistavat, lievää 
stressiä aiheuttava joko odotettu tahi 
ei niin toivottu juhla. Tämä päivä on 
kerran vuodessa jokaisen ihmisen ta-
pahtumakalenterissa halusi hän niin 
tai ei, ja itse kukin sitten päättää onko 
päivä ilon vai harmin päivä. Karkaus-
päivänä syntyneet (29. helmikuuta) 
voivat halutessaan riemuita syntymä-
päivän osuvan kohdalleen vain joka 
neljäs vuosi.

Sinälläänhän syntymäpäivä on 
päivä, jolloin on tuiki tavallista kai-
kissa kulttuureissa antaa lahjoja syn-
tymäpäiväänsä viettävälle henkilölle...
syödä ja juoda hyvin tuttavien ja su-
kulaisten kanssa.

Varsinkin lasten mielipäivä – ehkä 
poislukien Jouluaatto – on syntymä-
päivä. Lahjoja tulee oletetusti ovista 
ja ikkunoista ja kaikki ovat ystävälli-
siä... saattaapa joku kehusanakin tulla 
kohdalle, vaikkei niitä kaiken kaikki-
aan usein muuten liiemmälti saisi-
kaan. Saa olla kerrankin keskipiste 
muiden viemättä huomiota... syödä 
eniten kakkua.

Sitten kun hieman vartutaan, ale-
taan odottaa ns. tärkeitä vuosipäiviä.  
Nuorilla nämä elämän kohokohdat tai 
odotettavat vuosijuhlat ovat 15, jolloin 
saa ajaa mopokortin ja pääsee ripille 
(jos kuuluu kirkkoon)... saa naimalu-
van. Seuraava odotettava etappi on 
18, jolloin myös monet suljetut ovet 
raottuvat nuorelle ja ns. vastuukin as-
tuu kuvioihin äänestysluvan myötä...
voi alkaa oikeasti vaikuttamaan yhteis-
kuntaan jossa elää. Sitten 21, jolloin jo 
oikeasti astuu aikuisen eli täysikäisyy-
den maailmaan.

 Erityisen merkittävinä on vanhas-
taan pidetty 50-, 60- ja 70- vuotuis-
päiviä sekä 75 vuoden iästä lähtien 
joka viidettä syntymäpäivää. Monet 
sanoma- ja aikakauslehdet julkaise-
vat ilmoituksia näitä syntymäpäiviä 

viettävistä ihmisistä sekä usein myös 
syntymäpäivähaastatteluja. Ilmoitus 
voi olla samalla myös yleinen kutsu 
syntymäpäivävastaanotolle. Yleinen 
kiertoilmaus sille, ettei järjestä vas-
taanottoa, on ”viettää syntymäpäi-
väänsä” matkoilla.

Rantasaran elämää vuosittain rikas-
tuttavat monien tuttujen syntymäpäi-
väjuhlinnat. Juhlitaan kaveria oikein 
kunnolla ja monesti pöydät notku-
vat tuttuun tapaan herkkuruokia ja 
juomia. On hauskaa ja elämä on elä-
misen arvoista.

Vuosikokouksessa muutama vuo-
si taaksepäin päätettiin, että yhdistys 
ei muista jäsenistön merkkipäiviä, jo-
ten ainoaksi mahdollisuudeksi jäävät 
näin ollen muistamismielessä ns. ka-
verilahjat.

Jokainen niin halutessaan voi laittaa 
lahjalistan kiertämään ja kerätä kave-
ripiiriltä  yhteislahjan sitten tällä ta-
voin. Lahja on joko kova tahi pehmeä. 
Monesti esimerkiksi 50-vuotislahjak-
si on kerätty ja hankittu lannevaa-
te painatuksella. Puhelinnumerosta  
050 594 2000 (Ruustinnan Rätti) voi 
tilata lannevaatteita. 50 vuotta täyt-
täville on kuvana ollut vaunun ja 60 

vuotta täyttäville sellainen vankkuri-
en kuvallinen vaate.

Loppukaneettina sitten vielä näin, 
että pääsääntöisesti syntymäpäiviä 
on hauska viettää.

Toivon niitä riittävän jokaiselle oi-
kein roppakaupalla!!

Kari Kuisma

Ps. Unohtui vielä mainita, että nythän 
eletään parhaillaan Oulun yhdistyk-
sen 40-vuotisjuhlavuotta – oikeastaan 
siis syntymäpäivävuotta – ja kyllähän 
nämäkin kekkerit tuovat muassaan 
monenmoista hauskaa! Kesäkauden 
Avajaisissa jo varmasti sekä kuuluu 
että näkyy vuoden arvostus,  ja varsi-
nainen pääjuhlahan vietetään sitten  
9.8. -11.8.2013 erillisten juhlatreffi-
en muodossa. Olen antanut itselleni 
ymmärtää, että  juhlissa on hienoja 
tapahtumia/ohjelmia ja iltatanssien 
pääesintyjäksi on saatu ympäripu-
huttua oikea kuninkaallinen  tangon 
maailmasta… kerrassaan hienoa!!! 
Varmasti väki liikkuu ja kaikilla on 
hauskaa!!

Sama mies

Syntymäpäivä - odotettu tahi 
vältelty juhlapäivä? 

Kuva: Mika Hallanaro
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Oulun yhdistys palkkaa Rantasarkaan
 kesäksi 2013 siistijöitä ajalle 3.6.–29.9.

Päivittäin siivoukseen kuluu aikaa noin 4-5 tuntia. 
Työn keston ei tarvitse olla koko kesä, vaan voit va-
lita viikon, kaksi tai useamman. Mielellään ei tehdä 
alle viikon sopimuksia. Tehtävään kuuluu kaikkien 
yhteisten- ja saniteettitilojen siistiminen.

Lisätietoja Tuula Ronkaiselta puh. 041-703 5360.
Halukkuutesi tehtävään voit ilmoittaa mahdollisim-
man pikaisesti joko Tuulalle soittamalla tai sähkö-
postilla rantasarka@gmail.com

Hallitus

KESÄLLE
SIISTIJÖITÄ

Autofit Alasintie
Alasintie 10, 90400 Oulu 
Puh.  010 232 8451, alasintie@atoy.fi 
Korjaamo ark. 7.30-17.00
0,0828€/puh + 0,07€/min (lankapuhelin) tai 0,0828€/puh + 0,17€/min (matkapuhelin)

Huolto sisältää:

Pakettiin sisältyvät varaosat:

- Öljynsuodatin
- Öljytulpan tiiviste
- Moottoriöljyt (sis. 5W-40 synteettiset 
 öljyt max. 7,5L)
- Ilmansuodatin
- Lisättävät jarru- ja jäähdytinnesteet
- Lisättävä tuulilasin pesuneste
- Pesukuponki pesukadulle
- Voiteluun tarvittavat rasvat

Tarjoukset voimassa 29.3.2013 asti.

- Moottoriöljyn vaihto 
- Öljynsuodattimen vaihto
- Ilmansuodattimen vaihto
- Nesteiden tarkastus ja täyttö
- Akun kunnon mittaus
- Jarrunesteiden vesipitoisuuden mittaus
- Kiila- ja moniurahihnojen tarkastus/säätö
- Huoltovalon nollaus
- Ajovalojen suuntaus
- Renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastus
- Lukkojen ja saranoiden voitelu
- Nivelten ja suojakumien tarkastus
- Alustan kunnon tarkastus
- Jarrujen ja käsijarrun tarkastus
- Pakoputkiston kunnon tarkastus
- Koeajo

Autofit-luotolla 
voit maksaa  
ostosi myös  

osissa  
- kysy lisää!

259€

Alasintieltä
keväthuolto

asuntoautollesi!

Kesää lähestyttäessä muistutan kesäkauden kausipaik-
kojen haltijoita: Kuluvana vuonna paikka pitää lunastaa 
la 18.5.2013 mennessä Rantasaran toimistolla.  

Samalla varataan isäntävuorot.  Halutessasi hoitaa mak-
sun ja isäntävuorokausien varauksen aikaisemmin, se on-
nistuu pe 19.4. lähtien, tällöin laitetaan isäntävuorojen 
varauslista esille toimiston seinälle.  

Kun nämä asiat on hoidettu kuntoon voidaan kesän-
viettoon siirtyä rauhassa.

Lunastamattomat paikat menevät jakoon varauslistal-
ta järjestyksessä su 19.5.2013 alkaen. 

Uusia halukkaita löytyy jo nyt jonotuslistalta, mutta mi-
käli sinäkin haluaisit kesäkausipaikan, ilmoittaudu allekir-
joittaneelle, niin laitetaan nimesi jonotuslistalle.

Mikäli haluat asioida Rantasarassa välillä ma – pe kan-
nattaa ensin pirauttaa isäntäpuhelimeen tai hallituksen 
jäsenille varmistaaksesi palvelun saatavuuden.

Isäntäkoulutus järjestetään kevään aikana ja ajankoh-
ta ilmoitetaan niin kesäkausipaikkalaisille kuin myös jo-
notuslistalla oleville.

Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com

KESÄKAUSIPAIKAT 
2013
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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.fi

Pirjo Kuisma 040 052 3154
Voitto Juutinen 040 027 1786
Tuula Ronkainen  041 703 5360
Airi Vesa 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

Painosmäärä   3 900 kpl
Sivunvalmistus  
ja valokuvat  Airi Vesa
Kannen piirros  Harri Siipola
Painopaikka   Erweko, Oulu

      

Aluemaksu ajalla 1.1. - 31.12. sisältää valosähkön  16,00 e/vrk
Yhd. 018 jäsenille alennus aluemaksusta - 3 e
Aluemaksu, ei SF-C -jäsen 1.1. - 31.12.2013 30,00 e/vrk
Aluemaksut sisältävät saunan yleisillä vuoroilla.  
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vrk on ilmainen.  
Tilaussauna 1 tunti  10,00 e
Lämmityssähkö  vrk 7,00 e/vrk
Ilmastointilaitteen käyttö ilman kwh-mittaria  5,00 e/vrk
Mittarisähkö (irtomittareita ei hyväksytä)  0,25 e/kwh
Sähkön pienin veloitus  1,50 e
Auton lämmitys/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
Talvikausipaikka 30.9.2012 - 18.5.2013 200,00 e
Kuukausipaikka 30.9.2012 - 18.5.2013  75,00 e 
Säilytyspaikka 30.9.2012 - 18.5.2013  90,00 e
Kesäpaketti 19.5.2013 - 28.9.2013 220,00 e
Kuukausipaketti 19.5.2013 - 28.9.2013 95,00 e
Säilytyspaketti 19.5.2013 - 28.9.2013 75,00 e
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018 -jäsenille.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

RANTASARAN HINNAT 
2013 Kiitos 

teille kaikille, jotka niin 
eri tavoin muistitte 

Tuula

Kiitos!
Hauska oli taas istuskella, 
tavata ja tarinoida 12.12.12!

Terttu Karppinen 34884-1

Kiitoksia

FLEECE-LIIVIJÄ
SF-Caravan Oulun seudun 
nimellä olevia

FLEECE-LIIVEJÄ 
on myytävänä/tilattavissa 
Rantasaran toimistolta 
hintaan 25 e.

Värit: punainen, sininen ja 
oranssi
Koot: XS, S, M, L, XL ja XXL

Tilaukset sähköpostilla: 

rantasarka@gmail.com
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POHJOIS-SUOMEN SFC-ALUEET

1 KITTILÄ  (050)
SF-C Ounas-Lappi ry
Puheenjohtaja Jukka Salmi, jukka.salmi@pp3.inet.fi (yh-
distyksellä ei omaa aluetta).  
p. 040-740 6518, www.sfc-ounaslappi.fi

2 MELLAJÄRVI  YLITORNIO (043), Länsi-Pohja
Vaunupaikkoja 250.  Mellajärven rannalla, mäntymetsäs-
sä. Rauhalliset samoilu-, marjastus- ja kalastusmahdolli-
suudet, 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 niemes-
sä 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 54, sähköllä 24. 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 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), Oulun seutu
Vaunupaikkoja 157.  Meren läheisyydessä  Haukiputaal-
la, Oulun naapurissa viihtyisä ja kaunis nurmikkopohjai-
nen alue. Hyvät marja- ja sienimaastot. Golfkenttä alueen 
vieressä. Avoinna ympäri vuoden.  
p.  050-494 3101,  www.sfc-oulu.com
    
 7 MULTARANTA PATTIJOKI (019), Raahentienoo
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)
Vaunupaikkoja 90. SF-C Lohenpyrstö ry, kovapohjaista me-
renrantaniittyä 3,6 ha. Avoinna ympäri vuoden. 
p. 044-716 7803, 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), Kainuu
Vaunupaikkoja 130. Alue tasaista, nurmikkopohjainen. 
Monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Kausipaikko-
ja 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 ra-
joitetusti. Hyvät marjastus- ja sienestysalueet. 
Luontopolku lähtee koulun pihalta. Kalastusoikeus Ii-
jokeen kuuluu aluemaksuun. Avoinna ympäri vuoden, 
talvella sopimuksen mukaan. 
p. 040-743 5604, www.pahkakoskenkartano.fi
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SyöteResort on Syötteen alueella toi-
miva uusi palvelukonsepti, joka yh-
distää tasokkaan ja maistuvan ruoan, 
monipuolisen viihdetarjonnan sekä 
caravanmajoituksen yhden nimen alle. 
SyöteResort palvelee kaikkia Syötteen 
matkailijoita sloganinsa mukaisesti sil-
loin “kun olet lomalla”.

Olemme yhdistäneet SyöteResort-
nimen alle kaikki liiketoimintaamme, 
eli SyöteCaravanin sekä rinneravin-
tolat Pärjänkievarin ja Romekieva-
rin. Tämä selkeyttää asiakkaillemme 
palvelukokonaisuuttamme ja tarjon-
taamme, kertovat SyöteResort yrittä-
jät Sanna ja Pekka Kimpimäki.

Monipuolinen menu – myös 
mökille toimitettuna

Tälle kaudelle SyöteResortissa on 
kiinnitetty entistä enemmän huo-
miota ravintoloiden tarjontaan, jotta 
matkailijoilla olisi käytettävissä moni-
puolinen menu. Ravintolat tarjoavat 
kaikille alueen matkailijoille keitaan, 
jossa voi erilaisten ulkoilu- ja luonto-
aktiviteettien keskellä pysähtyä naut-
timaan ruoasta, juomasta ja viihteestä 
hyvässä seurassa.

Iso-Syötteen eturinteiden juurelle 
sijaitseva tunnelmallinen keloravin-
tola SyöteResort Romekievari tarjoi-
lee kiireisimmille maistuvia wingsejä 
ja burgereita. Tunnelmasta voi nauttia 

pitempään esimerkiksi suositun fon-
due-illallisen kera.

Takarinteiden juurella sijaitseva 
SyöteResort Pärjänkievari on jopa 
maankuulu herkullisista pizzoistaan. 
Lisäksi listalta löytyy niin herkulli-
set AlaCarte-annokset kuin mais-
tuvat hampurilaisateriatkin. Paikka 
tunnetaan myös Syötteen matkaili-
joiden olohuoneena, sillä ravintolan 
ohjelmistoon kuuluvat monipuoli-
nen viihdetarjonta, karaokeillat sekä 
kaikenikäisten suosimat Fazer-kark-
kibingot. Parhaillaan Pärjänkievarilla 
on menossa Pärjän bändiviikot. Oulu-
lainen musiikin GrandOldMan Junnu 
Sippola on kasannut joukon huippu-
luokan kokoonpanoja, jotka esiintyvät 
Pärjän keväässä. Lisäksi Pärjänkievarin 
alakerrassa on Caravan asukkaiden 
nuorisolle tarkoitettu oma ajanviet-
topaikka peleineen. SyöteResort Pär-
jänkievari toimittaa aterioita myös 
suoraan Syötteen alueen mökeille.

Majoitu ja nauti Syötteestä

SyöteResort Caravan on suosittu, per-
heystävällinen karavaanarialue, jos-
sa viihdytään kiihkeän talvisesongin 
lisäksi myös kesällä. Etenkin maas-
topyöräilyreitit, Luppoveden uudet 
harrasteet sekä sen äärelle lähiaikoina 
valmistuvat frisbeegolfrata ja skeitti-
parkki vahvistavat Syötteen kesämat-

kailun tarjontaa. Caravanista löytyy 
paikkoja myös viikonloppukävijöille, 
joita alueella käy yhä enemmän Syöt-
teen keskeisen sijainnin ansiosta.

SyöteResort Caravanin kausipaikat 
on loppuunmyyty tälle kaudelle mut-
ta ensikauden jonotuslistalle kannat-
taa nyt ilmoittautua mikäli Syötteelle 
ensi kaudeksi mielii. 

- Olemme saaneet runsaasti hyvää 
palautetta asiakkailtamme neljän toi-
mintavuoden aikana. Haluamme ke-
hittää SyöteResortia myös jatkossa 
niin, että alueen matkailijat tunnista-
vat jo logomme nähdessään laaduk-
kaan ja monipuolisen palvelun sekä 
laadukkaat tuotteet, toteavat Kim-
pimäet.

Iso-Syöte, vuoden hiihtokeskus

Hiihtokeskus Iso-Syötteen valinta vuo-
den 2012-2013 hiihtokeskukseksi on 
tuonut alueelle runsaasti myös täy-
sin uusia asiakkaita. Hiihtokeskuksen 
tapahtumatarjonta on kuluvana kau-
tena runsaampi kuin koskaan. Tämä 
antaa puhtia jo useampana vuotena 
jatkuneelle kävijäkasvulle. Syötteellä 
puhaltavat nyt raikkaat kehityksen ja 
kasvun tuulet. Toivotamme kaikki uu-
det ja vanhat asiakkaat tervetulleiksi 
Syötteelle.

Lomailijan uusi palvelukokonaisuus

SyöteResort

Kuva: SyöteResort
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Karavaanari,
tule tunturiin...

Puhelin 0400 499 215 • caravan@syoteresort.fi • www.syoteresort.fi • Tervetuloa!

VARMISTA PAIKKASI ENSI TALVEKSI, 

TEE ENNAKKOVARAUS NYT!

MUISTA MYÖS KESÄKAUSIPAIKAT

SyöteResort on lomailijan 
keidas - myös kesällä!

Suomen eteläisimmän tunturin, Iso-Syötteen 
rinteiden juurella ja aivan hiihtolatujen vieressä 

350 vaunupaikkaa käytössä ympäri vuoden. 
Tule ja viihdy, SyöteResort -konsepti käsittää 

Caravanin lisäksi myös kaksi upeaa ravintolaa, 
Pärjänkievarin ja Romekievarin.

Iso-Syötteen luonto aktiviteetteineen on loistava 
paikka myös kesällä. Aivan SyöteResortin vierestä 

lähtevät upeat vaellus- ja maastopyöräreitit ja 
Luppovesi uimarantoineen tarjoaa hauskoja hetkiä 
etenkin perheen pienimmille. Myös kalastuksesta 

kiinnostuneille on tarjolla useita vaihtoehtoja.

SyöteResort Pärjänkievari

SyöteResort Romekievari

Karavaanari,
tule tunturiin...


