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 Uudistetut sisustukset. Käytettyjä vaunuja ja autoja kattava valikoima.
Tule tutustumaan! Päivitetty lista netissä kuvineen.

Autouutuuksia:
Adria Polaris Mercedes alustainen ja Alde nestekiertolämmityksellä, myös lattiassa.

Adria Madrix puoli-integroitu, alaslaskettavalla ylävuoteella.
Adria Twin SL erillisvuoteellinen retkiauto.

Adria Coral Supremesarja ylellisellä sisustuksella.
Hymer Tramp 2x2 puoli-integroitu, alaslaskettavalla ylävuoteella.  

MARKKINOIDEN PARHAAT MERKIT MEILTÄ

Karhunkedontie 1, puh. 563 1200 - www.oulunlomavaunu.comAvoinna ma-pe 9–17, la 10–14
Karhunkedontie 1, puh. 563 1200. www.oulunlomavaunu.com
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Uudet tuulet puhaltelevat leppeästi. 
Kädessäsi on uunituore uuden tiedo-
tustoimikunnan aviisi.

Toimikunta uudistaa tiedotuska-
navia, jotka varmasti muovautuvat 
paikallensa ajan mittaan. Tulemme 
painottamaan yhä enenevässä määrin 
nettisivustoomme, sivuja ollaankin uu-
simassa näinä päivinä ja päivittämistä 
tehdään säännöllisesti.  

Myös kuvagalleria uudistuu ja löy-
dät sieltä uusia ajantasaisia kuvia.

Lehden teossa keskitytään asiapi-
toisuuteen, unohtamatta hauskoja jut-
tuja. Lehti ilmestyy ehkä harvemmin, 
mutta sisältöhän on se ratkaisevin.

Oulun yhdistyksen jäsenalue on 
todella laaja, joten olisi mukava saada 
täytettyä mahdollisimman kattavasti 
jäseniä kiinnostavia juttuja lehteen. 
Otamme mielellämme vastaan ideoita 
tai vaikka valmiita juttuja - ota silloin 
yhteyttä minuun.

Ensimmäinen oppivuoteni on käy-
ty ja minut valittiin uudelleen syys-
kokouksessa 2009 puheenjohtajaksi 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Tu- 
len jatkossakin ajamaan avoimen 

kanssakäymisen tärkeyttä ja kaikille 
samanarvoista toimintaa.

Jäsenmäärä Oulun seudun yhdis-
tyksessä kasvoi jälleen 2009 aikana, 
uusi jäsenmäärä kirjataan numeroilla 
3335.  Jatkaessamme samaan malliin 
tulevinakin vuosina, pystymme anta-
maan koko jäsenistölle liiton avustuk-
sella hyviä etuja ja tiedottamista.

Näin pakkas- ja runsaslumisen tal-
ven jälkeen odottelemme varmaan 
jo kaikki mahtavaa kesää. Onhan kesän 
oltava kaunis ja kuuma vastapainoksi. 
Mikäpä olisi kauniina kesänä liikkua 
upeissa kotimaisissa maisemissa ja SFC-
alueilla. Osa varmasti suuntaa myös ul-
komaille ja uusille matkalaisille löytyy-
kin hyvin tietoja matkustamisesta liiton 
sivuilta. Rantasaran nettisivuilta löydät 
myös meidän yhdistyksen matkailu-
asiamiehen yhteystiedot - kyselemällä 
pääsee pitkälle.

Oulun seudun oma alue Kellon 
Virpiniemessä valmistautuu taasen 
kesän viettoon ja matkailijoiden vas-
taanottoon talkoillen ja rakentamalla. 
Työvoimaa tarvitaan ensi kesänäkin.

Tästä lehdestä löydät mm. vuoden 

2010 mukavat tapahtumat, joita pyö-
rittämään tarvitaan aina oma organi-
saatio.  Emme koskaan voi liikaa kiittää 
aktiivisia toimijoita, joita löytyy alueen 
ja tapahtumien pyörittämiseen. Kui-
tenkin mukaan mahtuu vielä lisää ha-
lukkaita toimijoita, käykää tutustumas-
sa ja ilmoittakaa halukkuutenne. 

Kesää lähestyttäessä haluan muis-
tuttaa viime kesäkauden kausipaikko-
jen haltijoita: maksathan paikkasi 15.5. 
mennessä Rantasaran toimistolle.  Kun 
maksusi ja kausipaikkasopimuksesi on 
kunnossa, voit kesänviettoon siirtyä 
rauhassa. Lunastamattomat paikat me- 
nevät jakoon 16.5. alkaen.  Mikäli uute-
na haluaisit kiinteän kesäkausipaikan, 
ilmoittaudu minulle, niin laitetaan ni-
mesi jonotuslistalle.

Käyttöoi-
keuskortteja 
on myös tar-
jolla, ja niihin 
ei ole jono-
tuslistaa.

Pirjo 
63847-1

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Haukiputaan kunnan tervehdys

Haukiputaan valtuusto hyväksyi loka- 
kuussa 2009 uuden kuntastrategian, 
jonka visio tavoitevuodelle 2016 on 
seuraava: Vetovoimainen yli 20 000 
asukkaan Haukipudas tarjoaa turvalli-
sen ja viihtyisän merellisen ympäristön 
asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle. 
Kunnan visio tiivistää tulevaisuuden 
tahtotilan erinomaisesti. Haluamme 

olla vetovoimainen ja kasvava keski-
suuri kunta, jossa on turvallista asua, 
työskennellä ja yrittää. Merellisen ym-
päristön luoma viihtyisyys on tärkeä 
osa Haukiputaan identiteettiä.

Virpiniemi on liikunta-, ulkoilu- ja 
retkeilyalue sekä monipuolinen va-
paa-ajanviettopaikka. Virpiniemessä 
on karavaanialue, useita hiihtolatuja 
ja maastojuoksureittejä, golf-, jalka-
pallo-, tennis- ja lentopallokentät se-
kä hyppyrimäki. Virpiniemen alueella 
on pitkät perinteet jo vuosikymmen-
ten takaa hiihtourheilun ja talvisten 
hiihtoretkien kohteena. Alue tarjoaa 
muuhun rannikkoseutuun verrattu-
na hiihdon ja patikoinnin kannalta 
vaihtelevan mäkisiä maisemia, ja on 
luonteeltaan erämaamainen. Virpi-
niemen alue on yksi kunnan keskei-

siä kehittämisalueita ja tavoitteena 
on kehittää siitä edelleen monipuo-
linen ja ympärivuotinen vapaa-ajan 
viettopaikka.

Virpiniemen alueella on vireillä mo-
nia kehittämishankkeita, jotka liittyvät 
alueen saavutettavuuden parantami-
seen, liikunta- ja harrastusmahdolli-
suuksien kehittämiseen, vapaa-ajan 
asumiseen ja veneilyyn. Haukiputaan 
kunta toivottaa lämpimästi tervetul-
leeksi karavaanarit ja matkailijat viet-
tämään lomia ja viikonloppuja Virpi-
niemen monipuolisessa ympäristöstä. 
Toivon, että löydätte Haukiputaan ja 
Virpiniemen monipuoliset palvelut ja 
viihdytte kauniissa maisemissa.

Jarmo Ronkainen
kunnanjohtaja
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Zatelliitintie 12, 90440 KEMPELE
Myynti avoinna arkisin 9-17, la 10-14, puh. 010 387 5013, 010 387 5014

Tarvikkeet ja varaosat arkisin 8-17, la 10-14, puh. 010 387 5000. Huolto arkisin 8-16, la suljettu, puh. 010 387 5000

TUOTTEITA RAJOITETUSTI

KESÄN HUOLTOAJAT  
MYYDÄÄN NYT,  

VARAA OMASI HETI  
NUMEROSTA 
010 387 5000

MATKAILUAUTON ÖLJYNVAIHTO

GRUNDIG 12 V 
DigiTV

99 €

NDIG 12 VVVVVV 
V

alk. 369 €

499 €

CASA ROYAL 320  
ETUTELTTA  

639 €
CASA ROYAL 390  
ETUTELTTA 

alk. 550 €

OMNISTOR  
SAFARI STYLE 

TERVETULOA EUROOPAN
NYKYAIKAISIMPAAN CARAVANTALOON

MAHTAVA VALIKOIMA UUSIA JA KÄYTETTYJÄ
MATKAILUAUTOJA JA -VAUNUJA

www.jpcaravan.fi

OTAMME VAIHDOSSA MYÖS HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJA
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TOIMIHENKILÖT 2010
Hallitus

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

Taloudenhoitaja
Karppinen Terttu 0400 185 510 terttu.k.karppinen@pp.inet.fi

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

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

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

Turvatoimikunta
Raunio Ari  040 559 9087  
Ronkainen Jouko  0400 585 801  

Naistoimikunta
Ronkainen Tuula  041 703 5360  Naistoimikunnan vetäjä

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

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

Jouko RonkainenTarja Kemola

Riitta VastolaAri Raunio

Petri KärkkäinenPekka Kemola

Terttu KarppinenSari Antila

Kaisu AirisniemiTuula Ronkainen

Lasse HellmanPirjo Kuisma

Kari Kuisma Erkki Silvonen Airi Vesa
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KYLLÄ SE ON JONAKIN...
Kyllä se jonakin menee, sanoi karavaa-
narinainen kun miestään talkootöihin 
tarjosi. On kait ne jonakin menneet 
kun katselee ympärilleen tuolla Ran-
tasaran alueella. Tässä jutussa ra-
portoidaan viime kevään talkoiluja. 
Silloinhan rakennettiin mm. pubira-
kennus Rantasarkaan.

Asiahan on niin, että jo muutaman 
vuoden ajan oli suunniteltu soveltu-
vaa rakennusta sinne Sarkakulman 
rinnalle aivan puhtaasti oluen ja sii-
derin myyntiä varten.

Alkoi jo olla se myyntikojuna toi-
minut vanha vaunu niin laho ja ho-
meinen, että jotain oli tehtävä. Eikä 
tainnut ne tilat lukituksineen täyttää 
lain kirjaintakaan. Itse asiassa syksyl-
lä 2008 oli jo tehty päätös ko. työn 
aloittamisesta ja rakennuslupakin oli 
hankittu. Mutta näin vain oli tilanne,  
Kesäkauden Avajaiset muutaman vii- 
kon kuluttua eikä myyntitiloista tie-
toakaan.

Asiaa pohdiskeltiin hallituksen 
palavereissa ja yhdistyksen kevät- 
kokouksessa. Mietittiin ulkopuolisel-
la teettämistä sekä eri tukimuotojen 
anomista. Totuus oli kuitenkin, että 
jos sen mökin aikoi heti saada, niin 

se oli itse tehtävä. 
Tuumasta toimeen. Rakennuksen 

valvojaksi lupautui Reijo Mikkonen 
ja tiukan paikan tekijäksi Hannu 
Vastola, eihän siitä enää paljoa puut-
tunutkaan.  

Niin, tässä tarinassa on huomio-
tavaa se, että kun oli todella kiire ja 
“raksaporukka” päätti, että avajaisissa 
myydään virvokkeita uusista tiloista 
niin se myös toteutui. Totta puhuen, 
välillä ainakin allekirjoittanut oli aika 
epätoivoinen (salaa).

Tilanne jatkuu siltä osin, että myös 
jätteiden keräilyssä oli päätetty siir-
tyä lähemmäksi nykyaikaa. Päätös ja 
rakennusluvat olivat olemassa, jäte-

katos vain puuttui. Rakennusporu-
kassa tuntui olevan halukkuutta, jo-
ten valettiin vielä syyspuolella pohja, 
jonka päälle näpätään keväällä 2010 
jätekatos siten, että se on käytössä 
kesäkauden avajaisissa tänä keväänä. 

Kesäkeittiö oli myös työlistalla ja se 
on sillä mallilla, että alkavalla kesäkau-
della siellä voi halutessaan kokkailla ja 
mikä tärkeintä saadaan tiskiruuhkaa 
puretuksi sesonkikaudella.

Kesäkeittiöön liittyen tehtiin myös 
tiskitilojen viemäröintiin merkittävä 
uudistustyö. 

Näitten edellä mainittujen koh-
teitten lisäksi ei ole tarkoitus raken-
taa enempää kuluvana vuonna. Sen 
sijaan olemassa olevat rakennukset 
laitetaan vähän tarkempaan syyniin 
ja tehdään korjaus- ja kunnostustoi-
menpiteitä tarpeen mukaan. 

Tulevaisuudessa suurimpana haas- 

Runkovaiheessa. Onhan se hankalaa kun on kahdeksan kulmaa. 

Kattotaidetta. Laki vaatii aidan ja tässä sitä asennetaan. 

Kuvat: Jussi Anttonen
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Hyvin sulautuu ympäristöön. 

teena on alueen laajentaminen. Yh- 
distyksellähän on vuokranantajansa 
(Haukiputaan kunta) kanssa varaus 
lisämaan vuokraamisesta alueen ete- 
läosasta tarpeen mukaan.

Kesäkausipaikat ovat viime kesi-
nä olleet loppuunmyytyjä, jotenka 
tarvetta kasvulle on olemassa. Asiaa 
täytyy viedä eteenpäin ja suunnitel-
missa on myös huoltorakennus sin-
ne alueen eteläpäähän.

Varsinainen toteuttaminen lienee 
tuolla 2011 - 2012 ja tähän on tarkoi-
tus yrittää saada myös eri tukimuo-
toja rahoituksen osalta.

No, nämä ovat vielä tässä vaihees-
sa ajatuksia, mutta eiköhän ne siitä 
toteutune. 

Lasse Hellman 

Näinhän se näyttää tammikuun jäl-
keen olevan. No, helmikuussa 2010  
pakkasetkin muistuttivat meitä pak-
kasista 70 vuotta sitten ja isiemme 
tekemästä työstä. Joka työ ei ollut 
helppoa eikä mukavaa. Itsenäisyy-
temme kuitenkin heidän ansiosta on 
meillä tänäkin päivänä.  

Mutta YT-alueen asioita on ole-
massa myös helmikuun jälkeen. 
Niitäkin saamme tehdä itsenäisesti.  
Pohjois-Suomen YT-alueen tämän 
kevään kokouksessa muutimme hiu-
kan karaokekilpailun sääntöjä. 

Nyt voi isovanhempien mukana 

olevat alle 15-vuotiaat lapset osallis-
tua kisailuun, vaikka omat vanhem-
mat eivät olisikaan SFC:n jäseniä. 
Hyvä juttu, sieltä niitä uusia jäseniä 
sitten kasvaa, eikä heille jää tunnetta 
etteivät he kelpaisi joukkoon mu-
kaan. 

Samassa kokouksessa tuli ilmoi-
tus syksyn Ruskatreffien pitopaikan 
muutoksesta. Perinteisesti Levillä pi-
detyt treffit ovat ainakin tällä kertaa 
Ylläsjärvellä 10. - 12.9.

Palataanpa siihen lumeen. Oheise-
na kuva, josta selviää se, että lumitöi-
tä sai tehdä kohtuullisesti, kun sitä oli 
viikolla 10 noin 70 cm vaunun ympä-
rillä. Jäihän tuota vielä jäljellekin.

-erkki-ilmari-

Lunta, lunta, lunta vain... 
Kuva: Erkki Silvonen

Lumitöitä on riittänyt.

Vetovoimainen yli 20 000 
asukkaan Haukipudas 
tarjoaa turvallisen ja 
viihtyisän merellisen 

ympäristön asumiselle, 
työnteolle ja yrittämiselle.

Suunnitelmia on paljon ja vielä kes-
ken, mutta on ajateltu jotakin itsem-
me hellimistä, jotakin uuden taidon 
oppimista ja vanhojen taitojen ker-
taamista, yms. 

Eli Airi on lupautunut opettamaan 
haarukkapitsin virkkausta ja Elsa hui-
vin tekoa varras- eli puikkovirkkaus-
tekniikalla. 

Kaikkia suunnittelmia ei ole vielä 
varmistettu, mutta laitetaan pirtin il- 
moitustaululle sitä mukaa, kun ne 
selviävät.

Ohjelmat yritämme jakaa pitkin 
päivää, joten voit valita, mihin osallis-
tut - toki voit ja saat kaikkiinkin tulla 
mukaan!

Mikäli haluat lisätietoja, soita tai lai-
ta emailia Tuulalle tuularonkainen@ 
gmail.com,  p. 041 703 5360.

HEI TYTÖT!
Rantasarkaista Tyttöjen Juttuja 

-päivää vietetään 17.4.
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Caros
SF-C Oulun Seutu ry:n jäsenlehti

16. vuosikerta

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

ILMOITUSHINNAT sis. alv 22 %
Aukeama 400 e
Takasivu 310 e
1/1-sivu 240 e
1/2-sivu 140 e
1/4-sivu 95 e
1/8-sivu 70 e
1/16-sivu  50 e

Painosmäärä   3500 kpl
Sivunvalmistus  Airi Vesa
Painopaikka Tornion Kirjapaino

SF-Caravan Oulun seutu ry:n 

sääntömääräinen kevätkokous
 

pidetään sunnuntaina 25. huhtikuuta 2010 
Haukiputaalla Virpiniemen Rantasarassa, 

osoite Mustakarintie 46, 90820 Kello.

Kokous alkaa klo 12.00.  
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkistus alkaen klo 11.30.

Käsitellään sääntöjen 4 §:n määräämät asiat.

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

                                   
Haukipudas 1.3.2010 

Hallitus

Kiitos
Marja-Leena ja Kyösti

Kiitos muistamisesta 
merkkipäivänäni

Seppo O.

Lämmin kiitos 
muistamisesta

Salme

Kiitos muistamisesta

 Timo 

KOKOUSKUTSU

Toimisto
Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
Vaihde  (03) 615 311 
Fax  (03) 615 3161
e-mail: etunimi.sukunimi@karavaanarit.fi
www.karavaanarit.fi

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

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

LIITON TOIMISTON 
YHTEYSTIEDOT

JÄSENMAKSUT
2010

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

Lämpimät kiitokset
muistamisista

merkkipäivänäni

 Jouko R.

- ISÄNTÄHOMMIA 
TARJOLLA!

Yhteydenotot:
Sari Antila p. 040 556 8615
Kaisu Airisniemi p. 040 534 3859

TULE 
KESÄTÖIHIN
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No, sehän on se Oulun Seudun yh-
distyksen alue Haukiputaan Virpinie-
messä. Jäseniä yhdistyksessä on noin 
3400. Muutama sata jäsenistä on vaki- 
käyttäjiä, mutta suuri osa jäsenistös-
tä vierailee alueella harvoin, osa ei 
ollenkaan.

Sijaintinsa vuoksi Rantasaran alu- 
etta käyttää muun Suomen karvaana-
riväki jo hiihtokaudelta alkaen. Etelä- 
Suomen kulkijoille se on muodos-
tunut “puolimatkan krouviksi” Lapin 
maisemiin siirryttäessä.

Sijainti alueella on erinomainen. 
Merenrannalla, oma uimaranta, pääl-
lystetty tie lähes perille saakka. Oulun 
keskustaan alle puolen tunnin ajo-

matka. Ulkoilumahdollisuudet ovat 
loistavat Virpiniemen Liikuntaopis-
ton kupeessa niin kesällä, kuin talvel-
lakin. Alueen maisemointia hallitse-
va golfkenttä on upea, joskin joskus 
tuntuu, että liiankin liki. Rantasaran 
alueella on lähes 160 sähköistettyä 
paikkaa, useimmat niistä merinäkö-
alalla. Rakennuksia alueella on useita 
ja sauna lämpiää joka päivä.

Että mitäkö siellä tapahtuu? Suu-
rinta tapahtumaa edustaa tuollainen 
omajohtoinen leirintäelämä, rento 
elämästä nauttiminen. Miten sen itse 
kukin ohjelmoi. Järjestettyjä treffita-
pahtumia on muutamia vuodessa, 
joista suurimpana ja suosituimpana 

Kesäkauden Avajaiset, joista tarkem-
min toisaalla tässä lehdessä.

Erilaisia käyttömahdollisuuksia on 
useita, alkaen säilytyspaikoista vuoro-
kausi-, viikko, kesä-/talvikausipaketti 
aina pysyvään kausipaikkaan saakka. 
Näistäkin tarkempaa tietoa hintoi-
neen tässä lehdessä ja netissä Ranta-
saran omilla sivuilla.

Kuulostaako itsekehulta. Sellainen 
oli kyllä tarkoituskin. Niin, ja sitten 
se fiilinki. Se on nyt kyllä niin, että se 
kulkee jokaisen matkailijan mukana 
aivan sieltä kotoa saakka. Yleensä se 
on leppoisa ja hyvä, tuokaa sitä tul-
lessanne. Tavataan.

Lasse Hellman

MIKÄ RANTASARKA?

TALVIKAUDEN KUVASATOA

Naamiaisissa ennustajaeukko katsoi lasilla tulevaisuuteen. Pikkujouluissa muistettiin ansioituneita karavaanareita.

Laskiaissunnuntaina päästiin maistelemaan Elsan makoisia las-
kiaispullia.

Tyttöjen sukset luistivat joutuisasti kunnan liikuntatoimen höy-
läämillä laduilla.

Kuvat: Airi Vesa



CAROS  1/2010
10

12. - 14.2. Lauluiltatreffit
26. - 28.2. Pilkki-cup I osakilpailu
12. - 14.3. Pilkki-cup II osakilpailu
19. - 21.3. Hiihtokilpailut ja Dartz-cup I
1. - 5.4. Pääsiäinen Pilkkikilpailut + Pilkki-cup 
 III osakilpailu + Dartz-cup II
30.4. - 2.5. Vappunaamiaiset + Ilmapistoolin 
 I osakilpailu
14. - 16.5. Siivoustalkoot
28. - 30.5. Kunnostustalkoot + Ilmapistooli 
 II osakilpailu
11. - 13.6. Kesäkauden Avajaiset YT-treffit 
23. - 25.7.  Lastentreffit ja muikkutreffit  
13. - 15.8.  Ajotaitotreffit   
17. - 19.9.  Grillitreffit, Pahkalan kartano
24. - 26.9.  Syystalkoot  
1. - 3.10.  Laululauantai  
5. - 7.11.  Walohulinat  
3. - 6.12.  Pikkujouluviikonloppu, joulumyyjäiset 
4.12. Pikkujoulu, Kellon Ns:n talo 
31.12.2010  Vanhasta uuteen vuoteen
- 2.1.2011 

RANTASARAN 
TREFFIT

Kaamoksen kaatajaiset 
 - Luosto 29. - 31.1.
Pääsiäinen (Koillismaa) 1. - 5.4.
Kesäkauden Avajaiset (Oulun seutu)     
 - Rantasarka 11. - 13.6.
Järvi-Suomen ja Pohjois-Suomen YT-treffit (Järvi-Suomi)  
 - Kohtauspaikka 18. - 20.6.
Raahe festivaali (Lohenpyrstö)  
 - Raahe 1. - 4.7. 
Lättytreffit (Raahen tienoo)  
 - Multaranta 30.7. - 1.8.
Elotreffit (Peräpohjola)  
 - Hopeaperä  6. - 8.8.
Valojuhlat (Napapiiri)     
 - Ryynäsenniemi 27. - 29.8.
Porotreffit (Länsi-Pohja)  
 - Mellajärvi 3. - 5.9.
Ruskatreffit (Ounas-Lappi)  
 - Ylläsjärvi 10. - 12.9.

YT-TREFFIT 2010

Suosikaa treffejämme!!

Meille monille on jäänyt epäselväksi, 
mitä tarkoittavat kaikki toimikunnat, 
joita syyskokouksessa valitaan jos 
vaikka minkä nimisiä. Yritän hieman 
valottaa näitä asioita.

Ensinnäkin on tällainen yhdistetty 
toimikunta: Rantasarka/Leiritoimikun-
ta. Koska nykyään ei ole saatu enem-
pää vapaaehtoisia toimimaan näissä 
toimikunnissa, on katsottu hyväksi 
yhdistää Rantasarkatoimikunta ja 
Leiritoimikunta. 

Rantasarkatoimikunta huolehtii 
alueesta, eli Rantasarasta nimensä 
mukaisesti. Se kartoittaa korjatta-
vat kohteet ja korjaakin tarpeen 
mukaan, eli huolehtii rakennuksista 
ja maapohjasta. Uusista kohteista 
aloituspäätöksen tekee hallitus ja 
kohteiden valmistuttua ne siirtyvät 
Rantasarkatoimikunnan alaisuuteen 
ja huolenpitoon.

Leiritoimikunta puolestaan huo-
lehtii treffien järjestämisestä; ohjel-
mat, treffeille tarvittavat hankinnat, 
arpajaiset yms. Yhdessä tekeminen 
on naurun ja riemun asia. Kysykääpä 
vaikka joku lauantai-ilta toimikun-
nan naisilta, jotka tulevat saunalta 
sitä pesemästä. Melkein voisi luulla 
että siellä on jotakin muutakin tehty, 
kun niin hymyilyttää, mutta punaiset 
posket paljastavat lämpimän saunan 
tulleen porukalla pestyksi.

Koska toimikunnat on yhdistetty, 
kaikista asioista ja tehtävistä huoleh-
tivat samat henkilöt.

Toimiminen toimikunnassa on erit- 
täin antoisaa ja virikkeitä antavaa. 
Toimikuntien vetäjät ovat vuosittain 
vaihtuneet ja näin ollen treffitkin 
ovat saaneet erilaisia muotoja vuo-
sittain, vaikka treffien nimet ovatkin 
samat. Uusia toimijoita on otettu pit-

kin vuotta mukaan. Mikäli Sinä, hyvä 
lukija, tunnet nyt sellaisen tunteen, 
että haluaisit tulla tekemään kaikkea 
kivaa muiden hyväksi, ota yhteyttä toi-
mikunnan vetäjiin Tarjaan tai Joukoon.

Sitten on turvatoimikunta, jonka 
vastuulla on alueen turvallisuus. Se 
käy tarkistamassa keväisin sähköpis-
tokkeet, tarkistaa palotynnyreiden 
paikat, päivittää alueen pelastussuun-
nitelman ja valvoo turvavälejä yms.

Naistoimikunta on koonnut nai-
sia yhteen leipomisen ja erilaisten 
kutomisten ja käsitöiden ja askarte-
lujen pariin. Onpa painonhallinnan-
kin merkeissä kokoonnuttu. Vinkkejä 
allekirjoittaneelle uusista tai vanhois-
takin kokoontumisaiheista, niin voim-
me kerääntyä yhteen pohtimaan tai 
tekemään jotakin.

Mukaan vaan toivottaa 
Tuula 077163-1

TARINAA TOIMIKUNNISTA
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POHJOIS-SUOMEN 
SFC-ALUEET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


