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Kiittäen ja muistellen

Sääntömääräiset vuosikokouk-
set 2021 on Oulun yhdistyk-
sen osalta pidetty, ruska-aika 
aluillaan ja talvikausi yhdistyk-

sen alueella Rantasarassa käynnisty-
nyt. Aivan normaali vuodenaika on siis 
menossa.

Minun kohdallani viimeiset kuukau-
det puheenjohtajana alkoivat syysko-
kouksen jälkeen.

Olen mielissäni ja odotan kovasti 
tätä toivottua vapaan alkamista tästä 
luottamustoimesta. Onko minun vaikea 
luopua puheenjohtajan tehtävistä? En 
usko, mutta tiedä häntä, tuleeko ensi 
vuonna eroahdistusta vai ei. Tähän koh-
taan kuuluisi laittaa se kuuluisa hymy-
naama emoji tai 😉.

Minulla kuitenkin jää sitten aikaa 
mukavasti Liittohallituksen pestiä hoi-
tamaan. Se näet vielä jatkuu. 

Oulun yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajan nuija vaihtuu uudelle, 
vasta valitulle Ville Heikkiselle vuoden 
vaihteessa. Toivotan Onnea haasteelli-
sessa luottamustoimessa.

Tämä saa monen vuoden jälkeen 
mieleni väkisin herkistymään ja muis-
telemaan, mitä kaikkea näihin vuosiin 
on mahtunut. Mikä parasta, suurim-
maksi osaksi kaikki on sujunut hyvin ja 
mukavia muistoja on jäänyt.

Toki on ilman muuta ollut myös ti-
lanteita, mistä voisi saada jopa har-
maita hiuksia. Välillä on ollut hyviä ja 
rakentavia oppositioita, ja välillä taas 
varsin kärkkäitä ja ikäviä. No kara-
vaanareitahan on monenmoisia, ja me 
kaikki täydennämme toisiamme. Yh-
distys ja alue ovat pystyssä ja voivat 
hyvin - myös taloudellisesti.

Vuosittain yhdistys on investoinut 
alueelleen rakentamista sekä perus-
korjausta. Hankkeita on ollut vuosittain 
rahalla mitattuna aina noin 5 000,00 €  
jopa lähemmäs 100 000,00 € asti hank-
keesta riippuen.

Uusista investoinneista minun aika-
na mainittakoon vaikkapa pubi, jäteka-
tos, kesäkeittiö, konehalli, Pesu-Pekka, 
leikkikenttä, varasto, Sarkanuorkka, 
grillikota, Tuvan laajennus, turvavälit, 
paikkojen sorastus, Eteläkaarteen laa-
jennus ja nyt viimeisimpänä uusi uima-
ranta. Velkaa ei ole otettu mihinkään 
hankkeeseen. Liiton tuki ja Leader ra-
hoitus kyllä auttoivat.

Yhteiskunta myös keksii jatkuvas-
ti uusia opeteltavia juttuja esim. tie-
tosuoja rekisterit, tulorekisteri ym. ja 
kaikki hoidetaan nykyään digitaalisesti, 
lupahakemuksia myöten.

Tulimme Karin kanssa Rantasar-
kaan ensimmäisen kerran pääsiäise-
nä 1992. Ne olivatkin mukavat treffit. 
Alue oli aivan täynnä – viimeisen va-
paan paikan saimme, kun yksi kausi-
paikkalainen oli reissun päällä.

Toimintakertomus vuodelta 1992 
kertoo että talvipaikkoja oli myytynä 51, 
jäsenmäärä oli 2101. Alue oli siis huo-
mattavasti pienempi tuolloin. 

No me tykästyimme alueeseen ja lu-
nastimme ”kokeeksi” 1992 syksyllä tal-
vipaikan. Kesäpaikkoja ei vielä silloin 
edes ollut. No joo… ”kokeeksi” tääl-
lä ollaan vieläkin. Olemme kuitenkin 
muistaneet matkailuajoneuvoja kyllä 
myös liikuttaa, jotta renkaat pysyisivät 
pyöreinä. 

Isäntävuorojakin olisimme mielel-
lämme jo heti alussa tehneet, mutta 
niissä oli valtava jono ja ensin piti suo-
rittaa vähän kuin ”tutkinto”, jotta pääsi 
isännäksi. Tutkinto kuitenkin läpäistiin 
- jee jee. Samoihin aikoihin siinä parin 
vuoden sisällä eksyimme mukaan lei-
ri- ja nuorisotoimikuntaan.

Sitä kautta minä lähdin ehdolle sil-
loiseen johtokuntaan 1996 ja vuoden 
1997 alusta aloitin yhdistyksen sihtee-
rinä.

Ensimmäisiä hallituksen päätök-
siä 1997 oli siirtää Oulun yhdistys 

ATK-aikaan, tietokoneita ei vielä ollut 
ja kaikki tiedot käsiteltiin käsipelillä. 
No sitä aikaa kun muistelee, niin paljon 
on muuttunut tähän päivään verrattu-
na, kun kaikki tapahtuu digitaalisesti. 
Toimin myös varapuheenjohtajana en-
nen tauon pitämistä.

Kahden vuoden tauon tämän yhdis-
tyksen toiminnasta pidin 2007–2008. 

Ja kuinka ollakaan, lähdin pu-
heenjohtaja ehdokkaaksi 2008 syys-
kokouksessa. Minut valittiin tähän 
luottamustoimeen äänestyksen kautta, 
ja puheenjohtajuus alkoi 2009 alussa. 
Sanoisinko, että vaihto tapahtui myrs-
kyisästi.

Varsinkin alkumetreillä oli hyvä de-
legoida tehtäviä. Loimme jokaiselle 
hallituksen jäsenelle oman tehtäväku-
van ja tämä malli on ollutkin siitä asti 
voimassa kulloisenkin jäsenen osaa-
misaluetta noudattaen. Varsin tär-
keää on myös omata vasen ja oikea 
käsi… Tuula ja Terttu eivät aina tien-
neet, kumpi on kumpi, mutta hommat 
ovat sujuneet loistavasti tähän päi-
vään asti. Myös ensimmäisten vuosi-
en varapuheenjohtaja Lasse Hellman 
oli aivan välttämätön tuki... aivan kuin 
kaikki varapuheenjohtajat ovat olleet 
myös hänen jälkeensä. Muistan kaikki 
toiminta-aikani hallitusten jäsenet se-
kä toimikuntien henkilöt, ja lämmöllä 
heitä kiitän hyvästä yhteistyöstä vuo-
sien varrella.

Ilman paremman puoliskoni Karin 
tukea tästä matkasta ei olisi tullut mi-
tään. Välillä purnaten, mutta ennen 
kaikkea kannustaen hän on ollut mu-
kana tässä toiminnassa taustatukena. 

Toimintakertomuksen mukaan 2009 
myytyjä kesäpaikkoja oli 80 ja talvipa-
ketteja 76 kpl.

Jäsenmäärä vuoden 2009 alussa oli 
3287 jäsentä.

Aika alkuvaiheessa pj-valinnan jäl-
keen tein tavoitteen itselleni, että 
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jäsenmäärä tulee nousemaan yli 4000 
jäsenen Oulun yhdistyksessä. Tuo 
etappi saavutettiin vuonna 2020, jäse-
niä 31.12.2020 oli 4098.

Hallituksien jäsenet näiden vuosi-
en aikana ovat tehneet todella hyvää 
työtä jäsenhankinnassa jotta tähän tu-
lokseen yllettiin. Toivotaan, että tämä 
harrastuksen hyvä noste pysyy voi-
missaan ja jäsenmäärä hyvänä. Hal-
lituksen jäsenet ovat käyneet useilla 
messuilla ja muissa tapahtumissa esit-
telemässä yhdistystoimintaa ja se on-
kin kannattanut. 

Olemme Suomen toiseksi suurin yh-
distys.

Hallituksen kanssa alusta asti olem-
me myös sopineet yhteisen linjan mi-
tä on noudatettu. Myös vuosien aikana 
uudet hallituksen jäsenet ovat linjaan 
sitoutuneet. Keskustellen, yhdessä toi-
mien tehdään hyvää tulosta. Puheen-
johtajallakin on vain yksi ääni.

Paljon on ollut tapahtumia vuosien 
aikana. Suurin tapahtuma missä Oulun 
yhdistys sai olla mukana järjestelyissä, 
oli kansainvälinen 68. FICC Rally 2004, 
mahtava ja opettavainen tilaisuus. 

Mukana Raksilassa oli vaunukuntia 
879, 28 eri maasta ympäri maailman. 
Meillä oli Karin kanssa suunnaton ilo 
olla mukana ja paikalla järjestämässä 
tätä Rallya. Siitä intoutuneena lähdim-
me katsomaan miten puolalaiset ta-
pahtuman järjestävät, eli Puolan FICC 
Rally 2006 Wroclawissa. Mahtava mat-
ka, ja juu, hyvin sujuivat heidän järjes-
telynsä. 

Jos mainitsin että pj-kauteni alkoi 
myrskyisästi, niin on niitä myrskyjä ol-
lut jonkin verran myöhemminkin. Mu-
kaan lukien mitä me kaikki olemme 
kokeneet viimeisten kahden vuoden 
aikana, jokainen meistä on joutunut 
oppimaan uusia ajatteluratoja. Ensin 
kaikki pysähtyi ja ihmettelimme mitä 
voi ja uskaltaa tehdä. Kukaan edes val-
tioneuvostosta ei oikein osannut neu-
voa nopeasti ja suoraan. Vähän kaikki 
oli kiellettyä.

Jokainen yhdistys toimi ja asetti ra-
joitteita omalla tavallaan, alueillaan ja 
toiminnassaan, parhaan kykynsä mu-
kaisesti – kaikkia karavaanareita aja-
tellen – terveys edellä. Myöhemmin 
tulivat sitten alueelliset ohjeet.

Oulun yhdistyksen hallitus päätti 
kuunnella ja noudattaa Oulun alueen 
terveysviranomaisten antamia rajoit-
teita. Onneksi sanovat, että nyt men-
nään parempaan suuntaan. 

Toivon että yhdistys porskuttaa hy-
villä mielin eteenpäin ja pääsee hoita-
maan yhdistyksen aluetta Rantasarkaa 
rauhassa ja maltillisesti vuodesta toi-
seen tästä päivästä kauas tulevaisuu-
teen. Toivotan kaikkea hyvää ja ihania 
karavaanari matkoja ihan jokaiselle yh-
distyksen jäsenelle. Käykäähän katso-
massa miten alue voi, ja osallistukaa 
päätösten tekemiseen sääntömääräis-
ten kokouksien kautta.

Me emme lähde mihinkään, meillä 
on edelleen kausipaikka Rantasaras-
sa. Siellä laaksossa, pienessä Virpan 
kainalossa on hyvä olla ja hengittää, 
ulkoilla ja nauttia omasta rauhasta tai 
ystävien seurasta, vapaasti valiten.

Kiitos näistä vuosista 
Pirjo
jäsen nro 63847

7.10.2021

Pirjo ja Kari Kuisma lähtöpuuhissa 
Pohjoismaisille Karavaanipäiville 

(Nordisk Camping Träff) Kuopioon. 
Päiviä vietettiin Matkailukeskus 

Rauhalahdessa 19.–23.7.2021.
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EDUSTAMAMME MERKIT

Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

KOKO KANSAN 
CARAVAN-KAUPPA
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Toimihenkilöt 2021 ja 2022
Hallitus
Kuisma Pirjo, pj.  045 883 9808  pirkui@gmail.com
Heikkinen Ville, varapj. 040 566 7034 ville.einari.heikkinen@gmail.com
Halonen Jarmo 044 975 0365  jarmops.halonen@gmail.com
Holmström Pekka  044 975 0395  pekkalaurijohannes@gmail.com
Karjalainen Risto 044 975 0360  risto.jk.karjalainen@gmail.com
Ronkainen Mirka, erov. 044 975 0393  mirka.75@hotmail.com
Ronkainen Tuula, erov. 044 975 0369 tuularonkainen@gmail.com
Suomela Aki  044 716 0699 axaa77@gmail.com
Vesa Airi, erov. 040 024 0639 airivesa@gmail.com
Rantakeisu Marjaana, 
ulkop. sihteeri 044 278 8728 marjaanaheikkinen@hotmail.com

Hallituksen uudet jäsenet 2022
Heikkinen Ville, pj. 040 566 7034 ville.einari.heikkinen@gmail.com
Mustonen Annemari 044 747 8253 annemari.mustonen17@gmail.com
Rantakeisu Marjaana 044 278 8728 marjaanaheikkinen@hotmail.com
Ronkainen Mirka 044 975 0369 mirka.75@hotmail.com
Takaneva Kari 045 805 9120 takanevakari@gmail.com 

Talousvastaava ja jäsenkirjuri
Karppinen Terttu 044 081 0000 karppisterttu@gmail.com

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

Rantasarkatoimikunta
Vesa Jarmo, vetäjä 040 035 6086  jarmo.vesa@gmail.com  
Karjalainen Eila, 
siivousvastaava  040 774 1951     
Koivuranta Tarmo  045 327 2337      
Määttä Tarja-Inkeri  040 093 2633      
Paakkola Jari  040 341 3376           
Suomela Aki  044 716 0699 
Takaneva Kari 045 805 9120    
Vesa Airi  040 024 0639
Säynäjäkangas Ville  045 111 9181  

Leiri- ja nuorisotoimikunta
Laurila Tiina  050 407 9863       
Kivioja Keijo  050 045 4588     
Nuojua Anne 044 243 0120
Ollikainen Maria 040 584 1410
Parviainen Mauri  040 551 9587 
Pikkuhookana Juha 040 539 0417     
Rantakeisu Marjaana  044 278 8728      
Rossi Jarmo  044 244 5668          
Yli-Luukko Ritva  040 962 8829
Juotasniemi Jouko, vetäjä  040 589 9517

Naistoimikunta
Ronkainen Mirka, vetäjä 050 555 0216  mirka75@hotmail.com

Tiedotustoimikunta
Vesa Airi, vetäjä 040 024 0639  airivesa@gmail.com
Heikkinen Ville 040 566 7034 ville.einari.heikkinen@gmail.com
Kuisma Pirjo  045 883 9808  pirkui@gmail.com 
Rantakeisu Marjaana 044 278 8728 marjaanaheikkinen@hotmail.com
Karjalainen Risto 044 975 0360  risto.jk.karjalainen@gmail.com   
Kuisma Kari, Facebook  040 052 3157  kuiska55@gmail.com   

Turvatoimikunta
Ojala Jarmo, turvapäällikkö 045 239 8700 jarmo.ojala@luukku.com    
Holmström Pekka 044 975 0395 
Karjalainen Risto 040 586 1525  
Paakkola Jari  040 341 3376     
Vesa Jarmo  040 035 6086

YT-yhdyshenkilö
Karjalainen Risto 040 586 1525 risto.jk.karjalainen@gmail.com Kari Kuisma

matkailuasiamies, 
Facebook

Risto Karjalainen
sähkölaitteet, 

YT-yhdyshenkilö

Pekka Holmström
projektit, koneet, 

hankinnat

Mirka Ronkainen
naistoimikunta  

vetäjä

Jarmo Halonen
koneet, kalustot

Aki Suomela
koneet, laitteet

Terttu Karppinen
talousvastaava,  

kirjanpito, jäsenkirjuri

Kari Takaneva
hallitus 2022

Marjaana Rantakeisu
ulkop. sihteeri, PR, 

hallitus 2022

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut

Annemari Mustonen
hallitus 2022

Jarmo Ojala
turvallisuus-

päällikkö

Jarmo Vesa
Rantasarka- 

toimikunta vetäjä

Jouko Juotasniemi
leiri- ja nuoriso-
toimikunta vetäjä

Ville Heikkinen
varapuheenjohtaja,

kiinteistöt ja maa-alueet, 
Rantasarka yhdyshenkilö

Tuula Ronkainen
toimisto vastaava,  

Rantasarka yhdyshenkilö
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Edellisvuosien tapaan jatkamme vakiintunutta käytän-
töä, eli kuluneen kesän 2021 kausipaikkojen haltijoilla 
on mahdollisuus lunastaa paikkansa myös seuraaval-
le kesälle.

Kaikilla kesäkausipaikkalaisilla on 3 vrk isäntävuo-
rovelvoite.

Isäntävuorot varataan 11.4.–24.4. 2022 välisenä aika-
na, siis ennen paikan lunastusta.

Viimeinen paikkojen lunastuspäivä on sunnuntai 
24.4.2022.

Kesäkausipaikan hinta vuonna 2022 tulee olemaan 
275 € ja kesäkauden kesto on 15.5.–24.9.2022.

Kevään 2022 aikana ilmoitetaan 2021 kesäkausipaik-
kalaisille sähköpostilla maksukäytäntö, isäntävuorojen 
varausaikataulu sekä muut tähdelliset päivät tarkem-
min, myös isäntäkoulutuksen päivät.

Vuoden 2021 kesäkausipaikkalaisten viimeisen lunas-
tuspäivän jälkeen menevät paikat järjestyksessä jono-
tuslistalla oleville. 

TIETOA KESÄKAUSIPAIKOISTA 2022
Mikäli olet kiinnostunut kesäkausipaikasta, ilmoit-

taudu sähköpostilla Ville Heikkiselle, niin laitetaan vau-
nukuntasi jonotuslistalle. Kerro sähköpostissa nimi, 
puhelinnumero ja SFC-numero.

Edellytykset kausipaikkaan Oulun yhdistyksen alueella 
Rantasarassa ovat
–  Oulun yhdistyksen (018) jäsenyys 
–  kiinteä kWh-mittari matkailu ajoneuvossa
–  standardin mukainen sähkökaapeli
–  3 vrk isännyys  

Jokaisen vaunukunnan kanssa tehdään kirjallinen kau-
sipaikkasopimus.

Sähkömittarilukemat ja vaunuvuorokaudet merkitään 
käyttöpäiväkirjaan ja sähkö maksetaan kulutuksen mu-
kaan kauden päättyessä, siksi kWh-mittari.

Ville Heikkinen
ville.einari.heikkinen@gmail.com

• LVI-PALVELUT • PIENET SÄHKÖTYÖT
• ILMALÄMPÖPUMPUT, 

ILMA-VESI- JA MAALÄMPÖPUMPUT

janne@teknopal.fi
Puh. 0400 890 669     

LASTEN OMA  LASTEN OMA  
PIKKUJOULU

Pirtillä lauantaina 27.11.2021

Ota pikkupaketti mukaan!

Tarkempi ohjelma löytyy netistä 
lähempänä ajankohtaa.

Koko perheen

PIKKUJOULU
Kellon Nuorisoseuran talolla 4.12.2021 

alkaen klo 18.00

 Jouluruokailu noutopöydästä,  
omat juomat mukaan

 Arpajaiset
 Tanssit, orkesterina Valentin & Afrikan tähti

Tuothan pikkupaketin pukinkonttiin!

Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin.
Omavastuu aikuiset 15 4, 

4–15 v. 7,50 4, alle 4 v. 0 4.

Ilmoittautuminen 
21.11.2021 mennessä Tuula Ronkaiselle 

p. 044 975 0369 tai rantasarka@gmail.com

Lippuja voi lunastaa Nuorisoseuran ovelta 
ennen tilaisuutta. Käteismaksu.

TERVETULOA!
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Vuosikokoukset 2021

Sunnuntai 19.9. vuonna 2021 oli 
se päivä, jona jäsenet kokoon-
tuivat päättämään Oulun yhdis-
tyksen asioista.

Molemmat, niin kevät- kuin syys-
kokouskin, käytiin samana päivänä ja 
peräkkäin. Sääntömääräinen vuosiko-
kous on - kuten tiedätte - ylin päättävä 
elin yhdistyksessä.   Nimenomaan yh-
distyksen kokoukset, eivät siis oman 
alueen Rantasaran kokoukset. Toki 
toimintasuunnitelman käsittelyssä ja 
talousasioissa käydään läpi myös yh-
distyksen alueen asioita.

Oulun yhdistyksen jäsenmäärä on 
kavunnut jo yli 4000 jäsenen ja siksi 
onkin sangen ikävää todeta, että vuo-
sikokouksessa paikalla oli vain 76 ää-
nioikeutettua jäsentä.

Kevätkokouksen alussa pidimme 
hiljaisen hetken kunnioittaen alkuvuo-
desta menehtyneen kunniapuheenjoh-
tajamme Pekka Talosen muistoa.

Alkuun kuulimme myös Liiton edus-
tajana paikalla olleen toiminnanjohtaja 
Timo Piilosen terveiset Liitosta.

Kokouksen järjestäytymiskohdassa 
kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Timo Piilonen.

Järjestyksessä kokous kävi läpi 
sääntöjen 8 § kohdat, mm. toiminta-
kertomuksen sekä tilinpäätöksen vuo-
delta 2020.

Tilaisuus jatkui suoraan syyskoko-
uksella.

Tänä vuonna oli se joka toinen vuosi, 
kun myös puheenjohtaja on erovuoros-
sa. Puheenjohtajana toimineena olin-
kin jo hyvissä ajoin ilmoittanut, että en 
ole enää tähän toimeen käytettävissä. 

Etukäteen ennen kokousta oli tiedos-
sa yksi ehdokas ja kokouksessa ehdo-
tettiin myös toista ehdokasta. Hienoa, 
että tähän luottamustoimeen on ha-
lukkuutta Oulun yhdistyksessä. Sitä ei 
kaikista yhdistyksistä Suomessa löydy.

Kävimme puheenjohtaja vaalin heti 
heidän esittelynsä jälkeen. Ehdokkai-
na olivat Ville Heikkinen ja Jouko Juo-
tasniemi.

Valituksi uudeksi Oulun yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtajaksi tuli Ville 
Heikkinen.

Siirryimme valitsemaan hallituksen 
jäseniä. Erovuorossa on aina neljä jä-
sentä kerrallaan.

Erovuorossa nyt olivat Ville Heikki-
nen, Mirka Ronkainen, Tuula Ronkai-
nen ja Airi Vesa.

Ehdolle esitettiin seuraavat jäsenet 
Esa Ervasti, Eila Karjalainen, Tarmo 
Koivuranta, Annemari Mustonen, Mar-
jaana Rantakeisu, Mirka Ronkainen, 
Ville Säynäjäkangas sekä Kari Taka-
neva.

Huomioitavaa oli, että puheenjohta-
javaalissa annettuja äänestyslappuja 
oli 76. Oli ikävä todeta, että puheen-
johtajavaalin jälkeen oli kokouksesta 
poistunut 9 jäsentä, joten hallituksen 
jäseniä valittaessa annettuja äänestys-
lappuja oli enää 67.

Valituksi hallitukseen vuosille 2022–
2023 tulivat Annemari Mustonen, Mar-
jaana Rantakeisu, Mirka Ronkainen ja 
Kari Takaneva. Kisa oli hyvin tiukka ää-
nimäärien suhteen.

Aivan loistavaa, että ehdolle oli aset-
tunut ja halukkuutta hallitukseen jäse-
niksi oli näin laajaa.

Haluan Onnitella kaikkia valittuja 
luottamustoimissa, sekä kiittää kaik-
kia ehdokkaita hyvästä vaalista.

Hallituksessa jatkavat vuonna 
2022 niin ikään Jarmo Halonen, Pek-
ka Holmström, Risto Karjalainen sekä 
Aki Suomela.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmassa 
on mukana mm. yhdistyksen 50-v juh-
latoimikunnan perustaminen. Juhlia 
vietetään vuonna 2023.

Rantasaran osalta merkittävin on 
vuokrasopimuksen uusiminen 2022, 
lisäksi mm. talvikunnossapito, siivo-
uksen järjestäminen alueella kesällä 
2022 ja pienemmän grillikodan päivi-
tys.

Hallitus, niin edelliset kuin varmas-
ti myös tuleva, toivovat esityksiä sekä 
aloitteita kaikilta jäseniltä.

Siihen tarkoitukseen on myös aloi-
telaatikko Sarkapirtin seinällä. Kaikki 
omalla nimellä allekirjoitetut aloitteet 
päätyvät hallituksen kokouksen käsit-
telyyn. On myös mahdollista, vieläpä 
toivottavaa, että käydään asiallisesti 
keskustelemassa tai esittämässä ky-
symyksiä hallituksen jäsenten kanssa, 
jos joku asia mietityttää tai on jotakin 
epäselvää.

Aloitteita ja esityksiä pyritään otta-
maan mukaan toimintasuunnitelmaan 
mahdollisuuksien mukaan, siksi ne 
ovat merkittävässä roolissa. 

29.9.2021

Pirjo Kuisma
puheenjohtaja
jäsen 063847

HAUKIPUDAS, Martinniementie 1
Huolto puh. 050 444 8448

HAUKIPUDAS, Martinniementie 1
Huolto puh. 050 444 8448

HAUKIPUDAS, Martinniementie 1
Huolto puh. 050 444 8448

Palvelemme ark. 7.30-17.00, muulloin sovittaessaPalvelemme ark. 7.30-17.00, muulloin sovittaessaPalvelemme ark. 7.30-17.00, muulloin sovittaessa

Karavaanarin paras
kaveri!

Karavaanarin paras
kaveri! URHEILU

ULAPPA
RATAMOTIE 56, 90800 OULU
Puh. 08 5555 173
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Venetsialaiset – leiritoimi-
kunnan kuulumisia

K orona-aika kuritti tapahtu-
ma-alaa valtakunnallisesti 
rankalla kädellä. Tapahtu-
mien tuottaminen ja yhtei-

sen toiminnan järjestäminen oli jäissä 

myös leirintäalueilla, eikä Rantasarka 
tehnyt tässä asiassa poikkeusta. Syk-
syn 2020 Venetsialaisten jälkeen ta-
pahtuma toisensa perään jouduttiin 
jättämään välistä. Kesällä 2021 alkoi 

Venetsialaisten kokko keräsi kovasti väkeä uimarannalle.

Sarkapirtillä ja sen läheisyydessä oli useita eri alan myyjiä tuotteitaan esittelemässä.

näyttää lupaavalta, kun rajoituksia 
alettiin pikkuhiljaa purkaa. Juhannusta 
päästiin viettämään jo ohjelman paris-
sa. Alueella juhlittiin ulkotiloissa bän-
din säestyksellä tanssien, makkaran ja 
vaahtokarkkien paistosta nauttien sekä 
perinteistä juhannuskokkoa ihastellen.

Kesäkauden päätteeksi leiritoimi-
kunnan aktiivit järjestivät alueen ke-
säkausipaikkalaisten ja vierailijoiden 
iloksi Venetsilaiset 27.–29.8. Elokuun 
viimeinen viikonloppu helli meitä vielä 
kauniilla ja lämpimällä säällä. Ohjel-
maa oli järjestetty niin aikuisille kuin 
lapsille ja moneen makuun. 

Perjantaina päivällä ennakkovaran-
neet saivat nauttia alueella Rela Stu-
dio Tiina Mäkelän hierojapalveluista. 
Illalla Sarkakulmassa päästiin tanssi-
maan levyjen tahdissa ja loppuillasta 
oikein live-musiikin sykkeessä. Bän-
diksi oli koottu tätä tapahtumaa var-
ten nelihenkinen CaravanGroup, joka 
soitti menevää suomalaista iskelmää 
ja rockia aivan puoleen yöhön saakka.

Lauantaipäivä alkoi myyjäisten 
merkeissä. Pirtille ja pihalle oli ko-
koontunut useita näytteilleasettajia 
ja myyjiä esittelemään omia tuottei-
taan. Oulun Caravanhuolto teki alu-
eella kaasulaitteiden koeponnistuksia 
ja Sammutinhuolto Mika Pyhäjärvi tar-
kasti asiakkaiden sammuttimia. Po-
lar Security oli tuonut alueelle esille 
muun muassa erilaisia murtohälytti-
miä ja aurinkopaneelijärjestelmiä mat-
kakulkineisiin asennettavaksi. Lapsille 
oli kasvomaalausta, disco ja kioski, 
josta sai ostaa hattaraa, popcornia ja 
muita herkkuja. Päivän tähtiesiintyjä-
nä nähtiin Pentti Punkin syntymäpäi-
vät. Tapahtumarikas päivä huipentui 
illalla rannassa kokon sytytykseen ja 
ilotulitukseen, jonka jälkeen oli yllä-
tysohjelmaa Sarkakulmassa karaoken 
muodossa.

Sunnuntaina aamulla pidettiin lap-
sille suosittu karkkibingo sekä kahdet 
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Elämän  
pituinen 
kumppanuus

Best-Caravanin 
kanta-asiakkaana 
elämä tien päällä 

ei voisi olla 
helpompaa! 

Tutustu kaikkiin etuihin osoitteessa: bestcaravan.fi

Best Caravanin kanta-asiakkaana et ole tien päällä yksin, vaikka omia polkujasi 
kuljetkin. Nauti huolettomasta matkailusta ja Bestis-yhteisön tuesta.

Bonusta ostoksistasi
Kanta-asiakkaanamme saat bonusta 
ajoneuvo- ja tarvikeostoksistasi sekä 
huoltopalveluista. Bonukset voit 
käyttää toimipisteissämme huolto-, 
ajoneuvo- ja tarvikeostoksiin.

Pesukadut ja matkaparkit
Kanta-asiakkaana peset ajoneuvosi 
ilmaiseksi lämmitetyillä pesukaduillamme 
ympäri Suomen. 

Best Caravan Tiepalvelu
Tarjoamme ajoneuvon ostaneille 
seikkailijoille vuodeksi maksutta Best 
Caravan Tiepalvelun*. Tiepalvelu auttaa 
24/7, tuli autoosi sitten tekninen vika tai 
rengasrikko. Matkusta siis huoletta!
*max. 3500 kg painavat ajoneuvot, vain yksityshenkilöille.

Sarkakulmassa esiintyi 
Pentti Punkin syntymäpäivät 
pienemmille Venetsialaisten 

viettäjille.

arpajaiset, omat lapsille ja aikuisille. 
Sen jälkeen toivotettiin kaikille tur-
vallista kotimatkaa. Tapahtuma oli 
onnistunut ja siitä kuuluu iso kiitos 
suunnittelusta ja organisoinnista vas-
tanneelle Tiinalle sekä muille aktii-
visille leiritoimikuntalaisille, jotka 
mahdollistivat sen toteuttamisen.

Marjaana Rantakeisu

 ”Seuraa tulevia tapahtumiamme 
nettisivujemme Ajankohtaista-osiosta ja Facebook-sivuiltamme.”
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A lkuvuoden aikana halusimme käyttää hyväk-
semme koronavuoden hiljaisempaa aikaa. Nor-
maalisti olisi ollut vaikeaa sulkea toinen sauna 
kokonaan käytöstä pitemmäksi aikaa. Kunnos-

timme ensin Tuvan saunan pesutiloja omana työnä ja an-
noimme sen jälkeen pääurakan Haukiputaan Värisilmälle 
hoitaa Tilaussaunan pesuhuoneen, pukuhuoneen ja pikku-
suihkun perusteellisen remontin.

Tilaussaunan remontti toi yllätyksiä mukanaan, kun van-
hojen pintojen poistamisen yhteydessä ilmeni mittavia kos-
teusongelmia pikkusuihkussa ja pukuhuoneen paneliseinien 
kunto todettiin aikansa eläneeksi. Paikalle hälytettiin TaloTu-
ki Oy mittaamaan kosteudet ja laittamaan kuivatus kyseisiin 
tiloihin. Aikataulullisesti tuo vaihe jatkoi remontin valmistu-
mista n. kuukaudella. 

Remontissa uusittiin tilojen katot, seinät ja lattiat. Tilojen 
kaikki ovet uusittiin. 

Haluankin kiittää Mikkoa, Akia ja Peteä hyvästä yhteis-
työstä ja kiitettävästä lopputuloksesta. Pientenkin tilojen ko-
konaisremontin eri työvaiheiden yhteensovittaminen vaatii 
hyvää ammattitaitoa.

Uudet penkit ja siivouskomero tilattiin mittatilaustyönä 
Puusepänliike Mattilalta. 

Peseytymistilojen kunnossa-
pitoa Rantasarassa

▲  Pikkusuihku nyt.

Pikkusuihku ennen remonttia.

Pesu-
huone 
ennen 
remonttia.

▲

Pesu-
huone 
nyt.

▲

▲

Tilaussauna.
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▲  Pukuhuone nyt.

▲ Pukuhuoneen oviseina 
 ennen remonttia.

▲ Pukuhuoneen 
 oviseinä nyt.

Pukuhuone ennen remonttia.
▲

Remontin sähköasennuksissa oli paljon työtä esim. va-
laistuksen ja lattialämmityksen uusimisen johdosta. Säh-
köasennukset teki Haukiputaan Sähköosuuskunta ja 
putkiasennukset teki PutkiPoke. 

Pirtin toinen lämminvesivaraaja vaihdettiin uuteen ja te-
hokkaampaan. Ilmanvaihtokonetta myös kunnostettiin. Nä-
mä asennukset teki Teknopal pääurakan ulkopuolella.

Vierailijoilta uusitut peseytymistilat ovat saaneet paljon 
kiitosta ja tilaussaunan varauksia on ollut runsaasti. 

Airi Vesa
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Norjan matkakertomus

P itkän koronavuoden jälkeen, tyttäreni ehdotti, voi-
simmeko mennä tapaamaan hänen nettikavereitaan 
ulkomaille. Tiedän hänellä olevan ystäviä ympä-
ri maailmaa, joten piti hetki asiaa miettiä. Lisäk-

si koronan vuoksi matkustaminen oli jo pitkään ollut lähes 
mahdotonta. Kun kuulin, että kyseiset kaverit asuivat Nor-
jassa, ajatus alkoi tuntua kuitenkin mahdolliselta: Kiina on 
kaukana, Norja ei. Norjalaisethan ovat melkein naapurei-
ta. Lisäksi Norjan koronatilanne oli lähes vastaava meidän 

kanssamme. Menin alustavasti siis lupaamaan, että eikö-
hän me matka saada jotenkin järjestettyä ja nuorille live/
face to face -tapaaminen. Koronatilannekin näytti jo parem-
malta. Alustava lupaus on kuitenkin nuorelle sama kuin lu-
paus. Ja kun minä ”lupaan” jotain, niin pidän lupaukseni.  
Siinäpä sitä onkin sitten oravanpyörää. Aloin jopa nähdä Nor-
jan matkassa meidän kahden yhteisen äiti/tytär Adventu-
re-seikkailun tuntua. Emme tunteneet näitä nettinuoria tai 
heidän perheitään entuudestaan. Toki somen kautta olim-
me alkaneet kirjoitella myös vanhempien kesken. Ajattelin, 
että jos tapaaminen ei jostain syystä mene hyvin, niin aina-
kin Norja tarjoaa upeita maisemia, jotka eivät petä koskaan. 
Toki tyttären puolesta jännitti, sillä en usko, että häntä nuo 
maisemat olisivat lohduttaneet, mikäli emme olisikaan on-
nistuneet löytämään oikeita ihmisiä. Riskin päätimme kui-
tenkin yhdessä ottaa. Jännitystä lisäsi se, etten minä ollut 
ikinä ajanut näin pitkiä matkoja, mitä tämän matkan tekemi-
nen vaati. Päätimme ottaa ison askeleen myös sen suhteen.  
Olisikin vastukset olleet vain siinä. Koronarajoituksia alet-
tiin yllättäen jälleen kiristämään ja tajusin, että tarvitsem-
me paikkakuntatodistuksen, jolla todistamme asuvamme 
vähintäänkin keltaisella alueella, tuoreet negatiiviset koro-
natestit, viralliset henkilökortit ja piti rajalle saapumisen 
aikatauluakin miettiä.  Eteläinen Suomi oli koronakartalla 
punaisena, samoin koko Ruotsi. Sinne kariutui mahdolli-
suus matkustaa kummankaan alueen läpi. Kokemattomana 
vaunun vetäjänä Oulusta Norjan Haugesundiin, vieläpä poh-
joisen kautta, olisi ollut liian tiukka paikka. Niinpä jätimme 
tällä kertaa vaunun kotiin ja turvauduimme henkilöautoon, 
makuupusseihin sekä lentomatkoihin. Olimme siis valmii-
ta nukkumaan autossa, jos väsy iskisi kesken ajon. Varalta 
nakkasimme vielä teltan takakonttiin. Ainoa vihreän alu-
een reitti päästä Norjan puolelle oli pohjoisen kautta.  Mutta 
määränpäämme oli siis Etelä-Norjassa. Lupauduin ajamaan 
henkilöautolla ensin pohjoisen Norjan Tromssaan ja siel-
tä jatkoimme matkaa lentäen. Tromssa–Oslo–Haugesund. 
Starttasimme Oulusta puoli kahdelta yöllä, jotta olimme 
sopivasti aamulla perillä, kun raja aukeaa. Yö taittui mu-
kavasti ja pientä jännitystä oli ilmassa. Kaikkinensa meno-
matka sujui hyvin, koronatesteineen ym. Pääsimme rajan yli. 
Voi valtava mitkä olivat maisemat! Ihan silmiä hivele-
vää, kuin toinen maailma, taivaaseenko tässä on tultu. 
Aikataulut onnistuivat rajanylityksen osalta, mutta seu-
raava lento määränpäämme jatkumiselle oli vasta seu-
raavana aamuna. Tromssan karavaanialueella odotteli 
kuitenkin tuttu pariskunta, jotka kutsuivat meidät yöky-
lään heidän asuntoautolleen. Tyttärelle mieleenpainuvaa oli 
vielä se, että Anu ja Petteri tarjosivat meille aloitteleville 
ja väsyneillekin matkustajille omaa petiään, jotta saisim-
me nukuttua kunnon hyvän yön ennen seuraavaa etappia, 
heidän nukkuessa ”pöydän päällä”. Kerkesimme tutustua 
Tromssan kaupunkiin ja saada vielä kyytipojaksi pariskun-
nan valmistaman maittavan illallisen ja kylläpä uni vei jo 

Koskettava hetki, ensitapaaminen lentokentällä. Erica ja 
Aleksander perheineen olivat yllätyksenä meitä vastassa.

Norjan matkalaiset.
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hyvinkin aikaisin illalla. On huikeaa, kun on näin ihania ystäviä.  
Matkamme siis jatkui lentäen Oslon kautta Haugesundiin. 
Olimme varautuneet taxikyyteihin ja hotelliin. Vastassa len-
tokentällä meitä odotti kuitenkin yllätys. Norjalaiset ystä-
vämme olivat tulleet meitä vastaan ja tajusimme  asian vasta 
kentältä ulos mennessämme, kun Norjan lippuja liehutta-
vat nuoret vanhempineen olivat ulkona vastassa. Liikutuk-
sen kyynelhän se äipällä tuli ja tytär nyykähti ihan polvilleen 
yllätyksen johdosta. Perheet olivat päättäneet, että he kus-
kaavat ja pitävät meidät myös ruoassa koko vierailun ajan. 
Matkamme kesti kaikkinensa noin viikon ja saimme tutus-
tua Norjan upeisiin maisemiin ja näihin kahteen erittäin vie-
raanvaraiseen perheeseen. Myös nuorilla synkkasi hyvin. 
Lapsemme saivat tavata vihdoin ihan oikeassa elämässä ja 
minä sain uusia ystäviä. Aivan huikeaa. Voin aidosti suosi-
tella Norjaa ja sen ystävällisiä ihmisiä. Minne vain kuljetkin, 
niin kaunista ja hyväntuulista on. Kun lähdön hetki koitti ja 
hyvästit oli jätettävä, tuntui kurjalta. Jälleen itku kuristi nie-
lua. Mutta lupasimme, ettei tämä jää tähän. Ehkä ensi kesä-
nä koronatilanne hellittää ja saisimme norjalaiset Suomeen 
vastavierailulle. Itkujen saattelemana lähdimme paluumat-
kalle. Tromssaan laskeuduttuamme, mietimme, ajammeko 
samoilla silmillä vielä rajan yli ja onko raja edes auki. Pää-
timme kokeilla. Ajoimme siis illalla niin pitkään, että ihan 
yllättäen olimme ohittaneet Norjan rajan. Ei mitään pysäy-
tyksiä, ei koronatestejä. Vau! Tuuletimme tyttären kanssa 
yhtä aikaa, että pääsisimme sittenkin saman vuorokauden ai-
kana kotirajan yli. Ilomme ei ollut kuitenkaan pitkä, kun Suo-
men rajaa lähestyttyämme paloikin punaiset valot ja meidän 
oli pysähdyttävä. Rajavartijat sanoivat, että raja on kiinni ja 
meitä ei päästetä yli. Emme päässeet eteenpäin, eikä myös-
kään taaksepäin, sillä Norjan raja oli myös sinne mentäessä 
kiinni. Jäimme siis kahden rajan välimaastoon. Siinä koh-
taa alkoi ensimmäistä kertaa ärsytys nousta palloon. Muis-
tin kuitenkin, että meillä on teltta ja makuupussit mukana, 

joten otetaan vain edelleen seikkailun kannalta ja etsitään 
jokin hyvä puskaparkki. Sääskiä oli kuitenkin niin vietäväs-
ti, ettei tehnyt mieli telttaa alkaa virittelemään. Teimme siis 
pedit autoon ja auton ikkunat peittoon. No eihän se uni oi-
kein tullut. Tytär nukkui jonkun verran, minä en kunnon sil-
mäystä. Koitin soittaa rajalle, mutta suoraa numeroa ei ollut. 
Neljän tunnin puskaparkkeilun jälkeen kuumassa autossa 
päätin ajaa rajalle uudelleen, joka aukeisi vasta neljän tun-
nin kuluttua. Olin tällä kertaa päättäväisempi. Netistä luin, 
ettei kotimaahan palaavia saisi käännyttää. Vetosin lisäksi 
alaikäiseen matkustajaan ja omaan väsymykseeni, kun Ou-
luun olisi vielä reilu 9 tunnin ajo edessä. Kuinkas ollakaan 
tämä tepsi. Rajavartijat päästivät meidät jatkamaan mat-
kaa ja kehottivat lepäämään matkalla ja pitämään omaeh-
toisen karanteenin kotiin päästyämme. Näin lupasimme ja 
myös teimme. Muutaman kerran oli pysähdyttävä parkkiin 
nukkumaan. Reissu oli aivan huikea ja parasta, mitä olem-
me kokeneet. Toki väsy oli kova eikä tehnyt lainkaan tiuk-
kaa pitää kotikaranteenia ja levätä. Kesäloma oli kuitenkin 
vasta puolessa välissä. Matka oli unohtumaton ja siitä poiki 
paljon hyvää. Toivotaan, että tulevina kesinä matkustus on 
helpompaa ja myös turvallista. Nämä ihanat muistot kan-
tavat siihen saakka ja uusia seikkailuja suunnittelemaan.  
 
Syysterveisin 
Anu Wirtanen

Uudet ystävykset Solveig, Shelley ja Anu Pohjanmeren rannalla. Norjan rajamerkki.
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M itä kuuluu kesään? Au-
ringonpaistetta, läm-
pöä, jäätelöä… ja tietysti 
myös uimaranta. Ranta-

saran alue sijaitsee ison veden äärellä, 
eli meren välittömässä läheisyydessä. 
Uskon, että kun noin 40 vuotta sitten, 
aktiiviset karavaanarit ovat miettineet 
Oulun yhdistyksen oman karavanalu-
een perustamista, on veden läheisyy-
dellä varmasti ollut suuri merkitys 
alueen sijainnin valinnassa.

Rantasarka-alueen perustami-
sen jälkeen vuodesta 1983 eteenpäin 

uintipaikaksi muodostui kohta, mis-
sä merenranta soveltui parhaiten ui-
miseen. Oli hiekkaa, ei liikaa kiviä ja 
uintisyvyys saavutettiin kohtuullisen 
kahlauksen jälkeen. Tämä paikka oli 
Ritalinnokkalla, noin 400 m:n etäisyy-
dellä Rantasarka-alueelta. Ritalin-
nokalle kulku tapahtui metsän halki 
johtavaa polkua myöten, missä ei kuu-
lemani mukaan tarvinnut olla yksin. 
Siellä oli kavereina myös suomalaiseen 
kesään kuuluvat sääsket ja muut itikat.

Ritalinnokan uimarannan käyttämi-
sen ylle alkoi nousta kuitenkin tummia 

pilviä sitä myötä, kun Virpiniemen Golf-
kentän rakentamisen suunnitelmat 
etenivät. Golfkentän rakentaminen al-
koi vuonna 2004 ja siitä seurasi, että 
karavaanareiden mahdollisuus käyttää 
Ritalinnokkaa uimarantana loppui. 

Mutta pitäähän karavanalueella olla 
uimaranta, ajatteli varmasti siinä vai-
heessa moni Rantasarka-alueen kau-
sipaikkalainen ja alueen vieras. Sillä 
onhan uimaranta yksi oleellisimmista 
elementeistä kesäajan toiminnassa. Ti-
lanteen korjaamiseksi yhdistyksemme 
teki vuonna 2006 esityksen silloiselle 
Haukiputaan kunnalle mahdollisuu-
desta, että karavanyhdistys voisi ottaa 
uimarantakäyttöön Rantasarka-aluet-
ta lähempänä olevan Ritalinrannan 
pohjukan. Ritalinrannan pohjukka oli 
tällöin pensittynyt ja kaisloittunut niin, 
ettei se soveltunut uintikäyttöön. Niin-
pä yhdistyksemme esittikin lupaha-
kemuksessa, että se raivaa ja siistii 
ranta-alueen uimarantakäyttöön so-
pivaksi. Elokuussa 2006 Haukiputaan 
kunnanhallitus antoi SF-Caravan Ou-
lun Seutu ry:lle luvan raivata ja siis-
tiä Ritalinrannan alue rantautumis- ja 
uintipaikaksi.

Tämän jälkeen käytiin alueella tuu-
masta toimeen ja alettiin Ritalinrannan 
pusikoiden raivaus, rantaveden kasvil-
lisuuden poistaminen ja näin saatiin 

Uusi upea uimaranta

Auringonlasku uimarannalla.

Uimaranta yläilmoista kuvattuna.

KUVA KARI KUISMA

KUVA KARI KUISMA
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uusi uimaranta aiempaa lähemmäk-
si karavanaluetta. Rannalle rakennet-
tiin myös rantalentopallokenttä, missä 
kuulemani mukaan oli tämän jälkeen 
hyvinkin aktiivista pelitoimintaa. Uima-
rannan saavutettavuus parani etäisyy-
den lyhentyessä lähes neljännekseen 
entisestä. 

Luonto jatkoi kuitenkin omaa kul-
kuaan, rannan pajukot sekä vesirajan 
rantaheinikot nostivat nopeasti nis-
kaansa, ja nousivat nopeasti matalas-
ta rantavedestä ja alkoivat valloittaa 
rannan raivauksessa menettämiään 
alueita takaisin. Rannan pajukoita rai-
vattiin ja veteen levittäytyvää heinikkoa 
niitettiin määräajoin, että ranta saatai-
siin pysymään siistinä ja houkutteleva-
na. Luonto kuitenkin voitti pikkuhiljaa 
”käsipelissä” vastaan taistelevat ran-
taa kunnostavat karavaanarit. Pajukot 
tihenivät jokaisen raivauskerran jäl-
keen ja näkemät merelle heikkenivät 
ja rantaveden heinikot muuttuivat ran-
tamättäiksi ja vapaa vesipinta kapeni 
vuosi vuodelta. 

Rannan käyttäjiltä, niin alueella vie-
railevilta kuin kausipaikoilla olevil-
ta alkoi tulla palautetta, että rannalle 
olisi syytä tehdä jotain. Vuonna 2018, 
vain 12 vuotta rannan rakentamisen 
jälkeen oli nähtävissä, että rannalle 
on tehtävä jotain hieman suurempaa 
ja siihen tarvitaan raivaussahaa ja vii-
katetta järeämpää kalustoa. Tällöin on 
avattu keskustelu rannan kunnosta-
miseksi maanomistajaksi vaihtuneen 
Oulun kaupungin kanssa. Tämän jäl-
keen uimarannan kunnostaminen tu-
li yhdistyksen toimintasuunnitelmaan 
toteutusta vaativana kohteena. Aikaa 
kului vielä pari vuotta, ilman suuria toi-
menpiteitä. Heinäkuussa 2020 lähes-
tyin Oulun kaupunkia aiemmin käydyn 
viestien vaihdon pohjalta ja tieduste-
lin maanomistajan kantaa siihen, et-
tä onko mahdollista asemakaavassa 
uimaranta-alueeksi osoitetulla Rita-
linrannan alueella tehdä kaivamal-
la kasvillisuuden ja kivien poistamista 
vedestä sekä pusikoituneiden ranto-
jen raivaamista. Samalla tiedusteltiin 
Oulun kaupungin mahdollista osallis-
tumista kunnostamiskustannuksiin. 
Kaupungilta saimmekin nopeasti oh-
jeistuksen, kuinka meidän tulee laatia 
lupahakemus kunnostustyötä varten 

ja sen jälkeen kaupunki 
käsittelee hakemuksen. 
Vastauksessaan kau-
punki myös ilmoitti, et-
tei sen ole mahdollista 
osallistua kunnostami-
sen kustannuksiin. 

Tässä vaiheessa, vuo-
den 2021 puolella laa-
dittiin ensimmäinen 
suunnitelma, rannan 
kaivamisesta, kaivumai-
den sijoittamisesta se-
kä rantakasvillisuuden 
poistamisesta ja selvi-
tettiin ELY-keskukselta, 
mahdollisten uhanalis-
ten lajien esiintyminen 
tai tarve mahdollisille 
luontoselvityksille. Tä-
män jälkeen olikin aika 
toimittaa lupahakemus Oulun kaupun-
gille. Lupapäätös rannan kunnostami-
selle saatiinkin maaliskuun lopussa, 
missä edellytettiin vielä kolmelle eri vi-
ranomaiselle tapahtuvaa ilmoituksen 
tekemistä ennen töihin ryhtymistä. Nä-
mä ilmoitusasiat hoidettiin viipymättä, 
minkä jälkeen oli jo hoppu saada aiem-
min kevättalvella kilpailutuksen kautta 
haettu urakoitsija koneineen rannalle 
töihin. 

Työt alkoivat huhtikuussa 2021 kun 
ranta oli vielä lumen peittämää, mutta 
meren rannan jäät olivat jo antaneet 
periksi kevätauringon lämmölle. En-
simmäinen työpäivä oli ihanteellinen 
päivä aloittaa urakka, merivesi oli lä-
hes puoli metriä nolla tason alapuolel-
la ja tämän vuoksi matalan rantamme 
kivet olivat hyvin näkyvillä ja siten hel-
posti kerättävissä. Kivet kerättiin ran-
tavedestä noin 50 metrin etäisyydelle 
rannasta. Toivottavasti kivien poista-
minen estää jonkun ukkovarpaan tai 
polven kolhun tulevina vuosina, uima-
reiden kahlatessa syvempään uimave-
teen.

Työ eteni hyvin, heinikkoista ranta-
pohjaa kaivettiin ja siirrettiin kai vu - 
 maiden sijoitusalueille. Uimaranta-
alueen pajukot raivattiin ja pajupuskien 

juurakot kaivettiin ylös. Tässä vaihees-
sa ”nälkä alkoi kasvaa syödessä”, 
niin kuin monissa projekteissa tahtoo 
käydä. Aloimme miettiä, että pitäisi-
kö rannalle kuitenkin tuoda hiekkaa. 
Pitäähän uimarannalla olla hiekkaa 
missä on hyvä liikkua ja ottaa aurinkoa 
esim. pyyhkeen päällä. Aluksi olimme 
epäilleet, hiekan pysymistä meriveden 
pinnan vaihteluiden ja myrskyaaltojen 
käydessä rantaan. Samalla päätettiin 
muodostaa merestä rannalle siirretyis-
tä kivistä kevyttä ”aallonmurtajaa” ran-
taviivaan. Tämä toimenpide vaati oman 
luvituskeskustelun kaupungin edusta-
jien kanssa.

Tässäkin vaiheessa oli vielä näl-
kää kovasti jäljellä ja aloimme miet-
tiä hallituksessa, että olisiko meillä 
mahdollista toteuttaa vielä tässä sa-
massa yhteydessä rannan pintaraken-
teiden toteuttaminen, nurmettamalla 
ja rakentamalla kivituhkapintaiset 
kulkuyhteydet eri toimintapisteisiin, 
tulentekopaikoille, pöytäryhmille ja 
istuskelupenkeille. Hallitus päättikin 
toukokuussa, laatimani suunnitelman 
pohjalta, että tätä tavoitetta kohti men-
nään. Varmistetaan maanomistajan, eli 
Oulun kaupungin kanta, pyydetään ura-
koitsijoilta tarjoukset, jotta nähdään 

Uimarannan 
kunnostus työ alkoi 
jo keväällä kaivuu-

koneen voimalla 
jäiden päältä käsin.

KUVA AIRI VESA
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Välitie 4, Haukipudas 044 571 3052 ● Olemme auki: Ti-To 12-17

● KENGÄT YM.
● SIIVOUSPALVELUT

  

 

● VESIPESTÄVÄT MATOT
● PETAUSPATJAT
● PEITOT

● PÄIVÄPEITTEET
● TYÖASUT
● VAATTEET

 

 

 

Tarjoamme pesulapalveluitamme kotitalouksille ja yrityksille. 

Lähes kaikki mattolaadut vaativat nykyisin laakapesua. 
Pesulamme mattopesu käsittää laakapesun ja asianmukaisen kuivauksen.

Teemme myös koti- ja yrityskalusteiden puhdistusta. Voimme puhdistaa 
kaikki vesipesun kestävät kalusteet, sohvat, nojatuolit, baarijakkarat yms.

Välitie 4, Haukipudas

044 571 3052
Olemme auki: ti–to 12–17

Puhdasta Fixusti!

• VESIPESTÄVÄT MATOT
• PETAUSPATJAT
• PEITOT

• PÄIVÄPEITTEET
• TYÖASUT
• VAATTEET

• KENGÄT YM.
• SIIVOUSPALVELUT

mitä työ tulee maksamaan. Urakka-
tarjoukset saatuamme yhdistyksen 
hallitus päätti, että rannan rakentami-
nen pyritään viemään loppuun ja näin 
saadaan Rantasarkalaisten käyttöön 
kokonaisuudessaan avara ja upea ui-
maranta.

Näin alkoi seuraava luvituskierros, 
missä tulikin hakea jo toimenpidelupaa 
kaupungin rakennusvalvonnasta, kos-
ka rakentamisen laajuus on jo näinkin 
mittava. Mutta ei kun taas ”työkintaat” 
käteen ja lupahakemuksen edellyttä-
mien piirustusten laatiminen käyntiin, 
pääsuunnittelijan ja rakennustyön val-
vojan hyväksyttämien sekä molempi-
en naapureiden, eli Virpiniemen Golf 
Oy:n ja JHL:n kuuleminen. Tarvittavat 
lupahakemukset saatiin kasaan nope-
asti, sillä tässä vaiheessa oli vielä haa-
veena, että rakentamistyö olisi valmis 
juhannukseen mennessä tai viimeis-
tään heinäkuun alussa. Tämän jälkeen 
jouduimme pidättelemään henkeä ja 

jännittämään vielä pari viikkoa, min-
kä jälkeen rakennusvalvonnalta tuli 
myönteinen lupapäätös.

Pintatöitä tekevä urakoitsija aloitti 
noin kuukauden kestäneen työurakan. 
Urakka saatiin toteutettua loppuun 
upeiden, aurinkoisten säiden vallites-
sa. Rakentamistyö saatiin tehtyä hy-
vässä yhteisymmärryksessä rannan 
käyttäjien kanssa. Vain ajoittain jou-
duttiin rajoittamaan rannan käyttäjien 
kulkua ja liikkumista rannan alueella, 
eli siltäkin osin rannan rakentaminen 
onnistui hienosti. Vaikka rakentamis-
työ valmistui vasta heinäkuun lopul-
la, viimeisenä työnä tapahtuneeseen 
nurmisiementen kylvämiseen. Heltei-
set säät aiheuttivat meille vielä hieman 
harmaita hiuksia, että kuinka nurmisi-
ementen itäminen onnistuu, pitääkö 
kylvöaluetta kastella. Tässä kuitenkin 
luonto auttoi meitä ja antoi vettä so-
pivasti, sillä parin viikon jälkeen al-
koi näkyä jo hieman viherrystä mullan 

pinnalla ja nyt syyskuun lopussa nur-
mikko on kasvanut hyvin, jopa niin hy-
vin, että sitä on ollut tarve jo leikata.

Näin saatiin tämä projekti toteutet-
tua. Projektiin sisältyi monia erilaisia 
vaiheita ja pieniä haasteita ja yllätyk-
siä, mutta ei kuitenkaan onneksi mi-
tään sellaista, että maaliin päästiin ja 
siitä me kaikki voimme olla ylpeitä! 
Meillä on nyt todella upea uimaranta, 
missä voimme nauttia kauniista me-
rimaisemasta, auringon lämmöstä ja 
hyvästä seurasta. Meillä on alue, jota 
haluamme esitellä myös kaikille alu-
eelle tuleville vieraille.

Kiitos kaikille, suunnitteluun ja to-
teutukseen osallistuneille sekä Teille, 
jotka olette kertoneet minulle kohda-
tessamme, että ”kyllä ranta on nyt hie-
no” tai käyttäen jotain toisia sanoja.

Ville Heikkinen
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Suomen SF-Caravan-yhdistykset ovat muodostaneet yh-
teistoiminta-alueita (YT-alueita), joiden toiminnan tarkoi-
tuksena on koordinoida alueeseen kuuluvien yhdistysten 
toimintaa ja kehittää yhteisten asioiden käsittelyä.

Pohjois-Suomen YT-toiminnan perustava kokous pidet-
tiin Kemissä 16.1.1982. Kokouksessa olivat edustettuna 
Koillismaan, Pohjois-Pohjanmaan, Napapiirin, Länsi-Poh-
jan ja Peräpohjolan SF-Caravan -yhdistykset. Raahentienoo 
hyväksyttiin YT-alueeseen 1980-luvun loppupuolella ja Lo-
henpyrstö vuonna 2008.

Tällä hetkellä YT-alue koostuu kahdeksasta yhdistyksestä:
014  SF-Caravan Napapiiri ry
015  SF-Caravan Peräpohjola ry
018  SF-Caravan Oulun seutu ry
019  SF-Caravan Raahentienoo ry (erosi YT-alueesta 10/-21)
037  SF-Caravan Koillismaa ry
043  SF-Caravan Länsipohja ry
050  SF-Caravan Ounas-Lappi ry
069  SF-Caravan Lohenpyrstö ry

YT-alueiden kokous pidetään kerran vuodessa. Kukin yh-
distys toimii vuorollaan kokouksen koolle kutsujana. Jokai-
nen yhdistys valitsee edustajansa kokouksiin ja jokaisella 
yhdistyksellä on kokouksessa yksi ääni. Kokouksen pää-
tökset ovat suosituksia ja ne vaativat yhdistyksien erillisen 
päätöksen tullakseen voimaan.

YT-alueen vetovastuusta on myös sovittu. Kukin yhdistys 
on vuorollaan vastuussa vuosittaisten 
alueen yhteisten tapahtumien järjes-
tämisestä.

YT-alueen tehtäviä ovat:
– Alue koordinoi YT-alueen 

yhdistysten toimintaa ja valmistelee 
kannanottoja toimintaan 
vaikuttavissa asioissa.

– Jäsenyhdistysten järjestämien 
YT-treffien ajankohdat sovitaan 
etukäteen, jolloin vältytään 
päällekkäisyyksiltä.

– Alue järjestää alueen 
jäsenyhdistyksille koulutusta ja 
kehittää treffitoimintaa.

– Alue käsittelee ja ottaa kantaa 
viranomaisten tekemiin caravan-
toimintaa koskeviin päätöksiin. 

– Alue kehittää ja ylläpitää yhteyksiä 
matkailupalveluita tarjoaviin 
yrittäjiin ja tiedottaa mahdollisista 
erityissopimuksista kaikille 
pohjoisen YT-yhdistyksille.

Risto Karjalainen
YT-yhdyshenkilö

Yt-alueet ja niiden toiminta
POHJOIS-SUOMEN YT SF-CARAVAN-ALUEET
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Jäsenmaksut 2022
SF-Caravan ry 29,00 e
SF-Caravan ry Oulun Seutu 14,00 e
JÄSENMAKSU 43,00 e
Rinnakkaisjäsen 19,00 e

Varsinaisen jäsenen liittymismaksu on 48,00 e. 
Rinnakkaisjäsenen liittymismaksu on 15,00 e.

Tilastotietoa 2021
Kävijämäärä 1.1.–1.10.2021   
23 409 henkilövuorokautta

Heikkinen Ville p. 044 975 0363
Ronkainen Tuula p. 044 975 0369
Kuisma Pirjo p. 045 883 9808

RANTASARAN
YHDYSHENKILÖT

Martinniementie 31 Ma-Pe 7.00-15.30 
www.hso.fi 08-561 2600 

Tarvikemyynti 
Mikko Teräs 044-7512 615 

Asennustyöt 
asennus@hso.fi 

Syystalkoissa rakennettiin uimarannalle tuloon 
komea aita heinäseipäistä.
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Caros
SF-Caravan Oulun Seutu ry:n

 jäsenlehti 26. 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

Risto Karjalainen 040 586 1525
Pirjo Kuisma 045 883 9808
Airi Vesa 044 975 0365
Ville Heikkinen 040 566 7034
Marjaana Rantakeisu 044 278 8728

ILMOITUSHINNAT  sis. alv 24 %
Aukeama 450 e
Takasivu 345 e
1/1-sivu 275 e
1/2-sivu 165 e
1/4-sivu 120 e
1/8-sivu 90 e
1/16-sivu  70 e

Painosmäärä   4 300 kpl
Valokuvat  Airi Vesa
Kannen piirros  Harri Siipola
Sivunvalmistus  
ja painopaikka   PunaMusta Oy, 
  2021 

Kiitokset kesäisännille

K esäaika aloitettiin toukokuun 16. päivä ja kesä-
isännät pääsivät aloittamaan vierailijoiden vas-
taanoton. Meillä oli tosi kiireinen kesä ja meinasi 
paikatkin loppua. Selvisimme kuitenkin niin, et-

tei tarvinnut yhtään vierailijaa käännyttää takaisin. Saimme 
taas ulkomaalaisiakin vieraita koronarajoitusten pienenty-
essä. Telttapaikoilla huomioitiin, että teltat olivat suurentu-
neet, mutta saimme heidätkin mahtumaan. Vierailijoita oli 

runsaasti vielä elo- ja syyskuussakin, joten isännillä on ollut 
koko kesän vilkasta.

Niin se kesä meni ja syksy tuli, joten KIITOS kaikille ke-
säisännille. 

Kiitos myös Eilalle, Merjalle ja Tuulalle, jotka toimivat 
kanssani tukihenkilöinä.

Terttu  034884-0

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta 

2022
SF-Caravan Oulun Seutu ry

  Hallitus

* * *

Rantasarkatoimikunta  
sekä leiri- ja nuorisotoimikunta  

kiittää kaikkia tapahtumissa ja talkoissa  
sekä Rantasarassa kävijöitä kuluneesta  

vuodesta ja toivottaa Rauhallista Joulua  
ja Onnellista uutta vuotta 2022 !

* * *

Naistoimikunta toivottaa 
tukijoilleen ja jäsenille 

Rauhallista Joulunaikaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2022!
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OSTAMME MATKAILUAJONEUVOJA 
SEKÄ HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJA!

CARAVAN-KAUPPA,  
JOSSA ON JIITÄ!

Myy omasi meille jo tänään: rintajouppi.fi!

Oulun caravan-liikkeestä löydät mahtavan valikoi-
man niin uusia kuin käytettyjäkin matkailuajoneuvoja. 
Varastoautojen lisäksi Vasaraperällä kaupat voi tehdä 
ketjun mistä tahansa yli 3 000 autosta – olipa niiden 
fyysinen sijainti missä päin Suomea hyvänsä.

Tutustu laajaan ja alati kasvavaan autovalikoimaan 
osoitteessa rintajouppi.fi!
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PERKKIÖNTIE

PAUKETIE
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G
A

N
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elias.jurmu@rintajouppi.fi
040 711 9861

Elias Jurmu

tommi.kivioja@rintajouppi.fi
040 711 9863

Tommi Kivioja

tommi.ruonala@rintajouppi.fi
040 519 0611

Tommi Ruonala

paulus.huovinen@rintajouppi.fi
040 711 9862

Paulus Huovinen

J. RINTA-JOUPPI OY
Matkailuajoneuvomyynti

ma – pe 10 – 18  \  la 10 – 15

OULU
Takojantie 1,
p. 020 788 1560

E8
847


