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Koko perheen

PIKKUJOULUT
Kellon Nuorisoseuralla 5.12. alkaen klo 18

Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin
Maistuvaa jouluruokaa noutopöydästä, omat ruokajuomat mukaan
Tuothan pikkupaketin pukinkonttiin!
 Ohjelmaa



Arpajaiset

Tansseissa viihdyttää



Pentti-Rainer

Omavastuu aikuiset 18 e ja lapset 4 - 12 v. 7,50 e. 		  TERVETULOA!



Ilmoittautumiset 22.11. mennessä Tuulalle p. 044 975 0369 tai rantasarka@gmail.com

Lasten oma pikkujoulu Rantasaran Pirtillä 4.12. klo 19

Naistoimikunnan
kuulumisia
Talvi tekee tuloaan ja ulkoiluajat lyhenevät. Tekee kuitenkin mieli tehdä
(värkätä) jotakin käsillään. Kaikenlaista kokeilleena kysynkin teiltä hyvät naispuoliset karavaanarit: Olisiko
Teillä mitään vinkkejä tai ideoita, mitä
voisimme talvisaikaan yhdessä tehdä.
Lauantaisin voisimme kokoontua Pirtille värkkäilemään.
Joulukin (kuulemma) tulee. Järjestämme pikkujouluviikonloppuna perinteiset Joulumyyjäiset. Myynnissä
on mm. lapasia, sukkia ja muita kudottuja juttuja, laatikoita, erimakuisia kuivakakkuja, valkosipulipikkelssiä yms.
Tervetuloa myyjäisiin.
77163-1 Tuula

Naistoimikunnan JOULUMYYJÄISET
Pirtillä 5.12. klo 10.00
Tervetuloa tekemään ostoksia pukinkonttiin!
Maistuvaisia joululeivonnaisia tarjolla.
ps. lipunmyyntiä Pikkujouluun Nuorisoseuran talolle
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VILKAS VUOSI 2015
Meillä on tämänkertainen juhlavuosi
piakkoin jo takanapäin, keväällä juhlistimme Vuoden 2014 SFC-alueen
palkintoa. Vuosi kallistuu talven puolelle ja vääjäämättä siirrymme ensin
talviaikaan ja siitä ollaan nopeasti
vuoden vaihteessa. Toki vietämme
muutamat treffit ennen sitä. Hämärän Hulinat ja pikkujoulut ovat vielä
edessä ennen Uuden Vuoden toivotuksia.
Rantasarassa ja yhdistyksellä on
mielestäni asiat todella hyvissä kantimissa, koska vuoden alueen mainintaa ei saa kovin löysin perustein.
Siihen ovat vaikuttaneet myös meillä
käyneet vierailijat, koska he antavat
ääniä titteliä varten. Kovasti kiitoksia
saivat eritoten meidän isännät ja alueella huomioitu turvallisuus.
Myös yhdistyksen talous on vakaa
ja voimme talouden puolesta suunnitella vuoden 2016 tekemistä.
Olemme saaneet valmiiksi leikkipaikan, johon muuten käytettiin 300
talkootyötuntia. Turvavälit ja kentän
parannukset ovat metsän reunaa lukuun ottamatta valmiina.
Oli kiva vastata muiden kyselyihin,
että kuinka on kävijöitä riittänyt: Rantasaran kesä 2015 oli vilkas, mukavasti
riitti vierailijoita ja mikä parasta liikkeellä oli paljon lapsiperheitä. Ehkä
vuoden alue houkutteli katsomaan
Rantasarkaa. Kaikki tulijat saimme kyl-

lä majoitettua. Joillakin alueilla kävijämäärät olivat hieman
laskeneet.
Olemme Karin kanssa asustaneet Rantasarassa melkein
koko kesän, kesälomalla olimme vasta syyskuussa. Rantasarassa on mukavia naapureita,joiden kanssa viettää yhteistä aikaa ja ympäristössä löytyy
paljon tekemistä. Me mielellämme lenkkeilemme liikuntapiston ympäristössä olevilla
kuntoilureiteillä.
Kesälomalla piipahdimme parin viikon lenkin Naantalista yli Ruotsiin, siltojen kautta Tanskaan, Saksan kautta
Hollantiin. Paras kohde oli ehdottomasti Elben rannalla, pieni kylä, rauhallinen leirintäalue ja palvelualtis
alueen pitäjä. Ja ne maisemat...
Pääkohde meillä oli käynti tyttären luona katsomassa lapsenlapsia
Haagissa. Siellä kävimme vesisadetta pitämässä, ainakin tänä vuonna oli
syyskuussa melko lailla koko matkalla sateista.
Reissussa on mukava käydä ja kotiin aivan ihana palata. Meillä vain oli
vähän huono tuuri, sairastimme molemmat oikein kunnon flunssaa loppuajan matkasta. Matkalla ei ollut
aikaa pysähtyä sairastamaan, vaan
oli sinnikkäästi jatkettava matkaa, laivat kun ei odota. Karilla oli vielä kotiin

tuomisina keuhkokuume. Tässä lokakuun alkupuolella alkaa Karikin hieman jo toipua. Kaikesta huolimatta
olen valmis uudestaan lähtemään Euroopan turneelle.
Mutta joudun varmaan odottamaan ensi vuoden yli. Vuonna 2016
toukokuussa keskitymme Liittokokouksen pitämiseen Nallikarissa.
Talvikausi on Rantasarassa aluillaan
ja 11.10. mennessä on lunastettu talvipaikkoja 95 kpl. Joten vielä mahtuu
halukkaita mukaan. Pitkin kevättä on
leiritoimikunta luvannut pitää treffejä
meille.Toki treffeille voi osallistua vaikka ei talvipaikkaa Rantasarassa olisikaan.Mukaan vain hauskaa pitämään.
Pirjo
63847-1

Kokousviikonloppu Virpiniemessä
Saimme Ouluun vieraisille SF-Caravan
ry:stä toiminnanjohtaja Timo Piilosen.
Lauantaina hallitus kokoontui Timon
kera Pirtille keskusteluun Liiton tulevaisuuden suunnista. On mahtavaa,
että liiton edustajat jalkautuvat yhdistysten luokse tällaisistakin aiheista.
Yhdistykset saavat tuoda ajatuksiaan

esille ja edustaja vie terveisiä Liittohallitukselle.
Tämän parituntisen keskustelun
jälkeen Timo piti Pirtillä lisäksi koko
jäsenistölle suunnatut kaksi esitystä,
toinen yhdistystoiminnasta: yhdistys
ja jäsen. Toisen esityksen aiheena oli
leirintäalueen ylläpito. Samassa tilai-

suudessa pidettiin myös Rantasaran
talvikausipaikkalaisille infotilaisuus.
Väliajalla saimme sitten kahvia ja
pullaa.
Hallitukselle tämä oli antoisa mutta pitkä päivä. Aloitimme jo klo 11.00
ja viimeiset kommentit vaihdoimme
jäsenten kanssa noin klo 17.00.
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Asumisen ja liikkumisen tyyliä 2016

Kabelle tunnusomainen pohjoismainen design on yksityiskohtiaan myöten vallitsevana
vuoden 2016 mallistossa. Ulkoista linjakkuutta, sisustuksen harmoniaa ja värien sinfoniaa on
sovitettu yhteen taitavalla otteella. Kaikki tämä on nähtävänä Lahden Caravan-messuilla.
Siellä tulet jälleen huomaamaan, että Kaben kanssa pysyt kehityksen kyydissä.
Tervetuloa Kaben laatupiiriin.

Caravan
18.-20.9.2015

www.kabe.se/fi

Imperial
Kaben matkailuvaunujen jälleenmyyjät:
• Helsinki/Vantaa Helsinki Caravan Oy
• Kouvola
Kouvolan Vaunu Oy

Hacienda

Royal

09-2766560
www.helsinkicaravan.fi
(05) 311 9077 www.kouvolanvaunu.com

Jalokivi
• Salo
• Turku
• Tuusula

Classic

Auto Simelius Oy
(02) 733 1550 www.auto-simelius.fi
Turun Länsi-Vankkurit Oy (02) 274 9880 www.lansivankkurit.com
K&K Kivinen Oy
(09) 273 1707 www.kkkivinen.fi

Zatelliitintie 12, Kempele
Matkailuauto- ja vaunumyynti

Jyrki Arbelius

Jouni Lepistö

Jorma Laukkanen, tj

Matkailuauto- ja vaunumyynti

Matkailuauto- ja vaunumyynti

GSM 0400 686 640

GSM 050 303 0828

GSM 050 303 0819

jorma.laukkanen@jpcaravan.fi

jyrki.arbelius@jpcaravan.fi

jouni.lepisto@jpcaravan.fi
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TOIMIHENKILÖT 2016
Hallitus
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja
Jari Paakkola, varapj.
Ronkainen Tuula, sihteeri
Holmström Pekka
Kärkkäinen Petri
Peteri Lauri
Saarela Pentti
Sainio Anu
Vesa Airi

045 883 9808
044 975 0363
044 975 0369
044 975 0395
044 975 0393
044 975 0370
040 541 4136
040 743 1965
044 975 0365

pirkui@gmail.com
jari.paakkola@azchem.com
tuularonkainen@gmail.com
pekkalaurijohannes@gmail.com
pietro.karkkainen@gmail.com
lauripeteri@gmail.com
saarela.pentti5@gmail.com
anu.sainio@lahitapiola.com
airivesa@gmail.com

Pirjo Kuisma
puheenjohtaja, PR

Jari Paakkola
varapuheenjohtaja,
turvallisuushenkilö,
PR

Tuula Ronkainen
sihteeri, toimistovastaava, PR, Rantasarka
yhdyshenkilö

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut,
YT-yhdyshenkilö

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

Koti- ja ulkomaan matkailuasiamies
Kuisma Kari

040 052 3157 kuiska55@gmail.com

Leiri - Rantasarka - Huvitoimikunta
Apuli Rainer
Koivisto Tuija
Kontio Jaana
Juutinen Voitto
Parviainen Kaisa
Parviainen Mauri
Rintamäki Antti
Ronkainen Mirka
Vesa Airi
Vesa Jarmo
Yli-Luukko Ritva

040 525 8529
040 746 1528
044 309 4994 Leiritoimikunnan vetäjä
044 975 0360
050 380 0709
040 551 9587
040 555 5537
050 555 0216
044 975 0365
040 035 6086 Rantasarkatoimikunnan vetäjä
040 527 2593

Tiedotustoimikunta
Kuisma Pirjo
Ronkainen Tuula
Sainio Anu
Vesa Airi

045 883 9808
044 975 0369
040 743 1965
044 975 0365

pirkui@gmail.com
tuularonkainen@gmail.com
anu.sainio@lahitapiola.com
airivesa@gmail.com

044 975 0395
044 975 0363
040 058 5801
040 035 6086

pekkalaurijohannes@gmail.com
jari.paakkola@azchem.com
ronkainen.jouko@gmail.com
jarmo.vesa@gmail.com

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

Turvatoimikunta
Holmström Pekka
Paakkola Jari
Ronkainen Jouko
Vesa Jarmo

YT-yhdyshenkilö
Vesa Airi

044 975 0365 airivesa@gmail.com
Pekka Holmström
koneet, kalustot

Kari Kuisma
matkailuasiamies

Jaana Kontio
Leiritoimikunnan
vetäjä

Jarmo Vesa
Rantasarkatoimikunnan vetäjä

Pentti Saarela
koneet, kalustot

Terttu Karppinen
Anu Sainio
talousvastaava,kirjan- EU-projektit, vakuupito, jäsenkirjuri
tukset
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Rantasaran kevättapahtumia
Vuosi 2015 alkoi Rantasarassa rakettien loisteessa ja pikkupakkasessa.
Helmikuussa lauleskeltiin yhteislauluja Hannun johdolla laulajia ollessa mukavasti paikalla.
Maaliskuun aurinko meinasi sulattaa meiltä lumet, mutta saimme
hiihtokilpailut kuitenkin järkättyä.
Osallistujia ei ollut sankoin joukoin,
mutta taso oli sitäkin korkeampi ja
voittajat juhlivat niin naisten, lasten
kuin miestenkin sarjoissa kannustusjoukkojen kera.
Ennen pääsiäistä, pikkunoitia ja lätynpaistotalkoita vietettiin naisten iltaa kaunistuen ja hemmotellen itseä.
Naisten ilta oli tosi suosittu ja tykätty
uusi tapahtuma.
Pääsiäisen ja vapun tansseissa oli
teemoina 70- ja 80-luvun musiikki ja
muu rekvisiitta.
Siivous-ja kunnostustalkoot toivat
kovasti porukkaa paikalle töihin.

Lauluiltatreffit Pirtillä.

Talvi olikin sitten jo takana ja leiritoimikunnan väki alkoi valmistautumaan
kesän viettoon miettien samalla uusia
kujeita syksyä ja tulevaa talvea varten.

Hiihtokilpailujen lasten sarjan palkintojen jako meneillään.

Kiitos kaikille osallistujille :)
Jaana Kontio
leiritoimikunnan vetäjä
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Ylhäällä pääsiäisen teematanssit ja oikealla
naisten hemmottelupäivän meikkaus.
Alhaalla muurinpohjalättyjen paistoa ja nuotiolla makkaran paistoa.

RANTASARAN TULEVAT TAPAHTUMAT
4. - 6.12.
Pikkujoulu-viikonloppu
31.12.2015 - 1.1.2016
		
Uuden vuoden vastaanotto
12. - 14.2. Laulutreffit
11. - 13.3. Hiihtokisat + Darts Cup I osakilpailu
25. - 28.4. Pääsiäisen vietto
		
- Pilkkikisat + Darts Cup II osakilpailu

30.4. - 1.5.
13. - 15.5.
27. - 29.5.
10. - 12.6.

Vappu + Ilmapistooli Cup I osakilpailu
Siivoustalkooot
Kunnostustalkoot + Ilmapistooli Cup II
osakilpailu
Kesäkauden Avajaiset

Tapahtumista tarkemmin internet-sivuillamme

http://www.sfc-oulu.com/ajankohtaista
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Kesäkauden Avajaiset Rantasarassa
Perinteiset Kesäkauden Avajaiset järjestettiin 5. - 7.6.2015. Jo torstain 4.6.
iltapäivän ja perjantain aikana väkeä
saapua alueelle niin, että osallistujia oli lopulta yhteensä n. 260 aikuista ja 40 lasta.
Perjantain ohjelmassa oli saunominen pitkän kaavan mukaan. Illan
päätteeksi päästiin panemaan jalalla koreasti Sarkakulmassa Lucky Star
Tanssiorkesterin tahdissa. Pubista sai
ostaa makkaraa ja kurkun kostutusta. Näillä eväillä väki jaksoikin yli puolen yön.
Lauantai aloitettiin puheenjohtajan
tervetulotoivotuksin ja lipun nostolla.
Päivän mittaan oli monenlaista ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille.
Lapsille järjestettiin formulakisa,johon osallistui hyvin paljon lapsia.

Smile!

Ryhmä-/perhekisana oli
”luontopolku”, jossa mitattiin sienien, lintujen, jälkien
ja eläinten jätösten tuntemusta ja sananäppäryyttä
muutamilla tehtävillä.
YT-karaoken osakilpailu
järjestettiin nuorille ja aikuisille. Kilpailun voittajat voivat
osallistua YT-alueen loppukilpailuun.
Perinteinen huutokauppa
järjestettiin Sarkakulmassa,
jossa Peterin Lauri kauppasi lahjoituksina saatua tavaraa. Kauppa kävi kohtalaisen
hyvin.
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Välittömästi huutokaupan jälkeen
Avajaisyleisö sai seurata The Voice of
Rantasarka -kilpailun finaalia, johon
osallistujat oli valittu tiukan karsinnan perusteella. Mukana oli kolme
huippuartistia:Paula Koivuniemi (alias
Pirjo Kuisma), Anita Hirvonen (alias
Terttu Karppinen) ja Samantha Fox
(alias Sari Kärkkäinen), jotka esittivät
kukin oman hittinsä: järjestyksessä
Aikuinen nainen, Maitolavan Prinsessa ja Touch Me. Juontajana toimi Viktor Kilimenko (alias Voitto Juutinen).
Jokainen esiintyjä sai yleisöltä raikuvat aplodit. Arvosteluraati, joka oli
hyvin arvovaltainen,kertoi oman mielipiteensä esityksistä. Raadissa olivat
mukana Wili Weli Walo (alias Martti
Vähäkuopus), Jukka A.Tasanen (alias
Pete Kärkkäinen) ja Ymmi Hinaaja
(alias Anu Sainio).
Kisan voittajan määräsi kuitenkin paikalla ollut yleisö. Tasaisen kisan voitti Samantha Fox, toiseksi tuli
Anita Hirvonen ja kolmanneksi Paula
Koivuniemi.Erot olivat aivan minimaaliset. Osallistujat palkittiin kuohuvalla juomalla.
Avajaisten osallistujilla oli mahdollisuus tarkistuttaa kaasulaitteet ja
sammuttimet alueella.Pirtillä oli myös
joitakin tuote-esittelijöitä.
Lauantai-iltakin päätettiin tanssin merkeissä. Musiikista vastasi Vellun Karaoke.
Molempina iltoina järjestysmiehinä toimivat tottuneesti Ynnin Tönköt.
Sunnuntaina suoritettiin palkintojen jako, arpajaiset ja lipun lasku. Kesäkauden avajaiset päätettin kahvin
juonnilla Pirtin edustalla.
Sää oli vaihtelevaa, mutta se ei haitannut menoa. Osallistujille jäi viikonlopusta oikein mukava ”maku”.
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Voitto Juutinen

YT-karaoken osakilpailun voittajat.
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Tervetuloa tutustumaan uuteen retkeilyautomerkkiimme
•

saksalaista laatua
kiehtovaan hintaan

•

kolmella pohjaratkaisulla
menestykseen

•
•

kattava vakiovarustelu
hinnat alk. 35.950€
+ toimituskulut

TUTUSTU
LAHDEN
CARAVANMESSUILLA
18.-20.9.2015
OSASTO 1C11

SUOSITUIN

MAHDOLLISTAA
SUOSITUIN
KAIKKI TOIVEESI
MAHDOLLISTAA
KAIKKI TOIVEESI

DE LUXE EDITION

DE LUXE EDITION

Todellinen vapaus ei tunne kompromisseja. Uusi DE LUXE
EDITION miellyttää sporttis-dynaamisilla linjoillaan,
Todellinen
vapaus
ei tunne kompakteilla
kompromisseja.
vaaleilla
kalustepinnoilla
ja toimivilla,
pohja-Uusi DE LUXE EDITION
miellyttää
sporttis-dynaamisilla
ratkaisuilla.
Anna harrastuksillesi
laatuaikaa!linjoillaan. Anna harrastuksellesi laatuaikaa!

ONTOUR
alk. 17 900 €

DE LUXE
alk. 19 200 €
Edition alk. 19 700 €

EXCELLENT
alk. 20 900 €

PREMIUM

PRESTIGE

alk. 22 700 €

alk. 25 400 €

LANDHAUS
alk. 34 600 €

KAIKKIEN AIKOJEN

MATKAILUAUTO
OPTIMA DE LUXE
KEMPELE – Matkailuauto- ja vaunumyymälä
Kuokkamaantie 155, puh. 020 777 2552
Yli 200 matkailuajoneuvoa Suomen suurimmasta

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lanka-

Matkailuautomaailman optimaalisin
puhelimesta 8,35ratkaisu
snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24%),
matkapuhelimesta
8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv 24%)
on nyt tässä. Kulutusta kestävä
lasikuitukatto
ja -pohja, 150-litrainen Super Slim Tower -jääkaappi, 10 tehokasta pohjaratkaisua ja kolme
valikoimasta:
värivaihtoehtoa kutsuvat kokemaan enemmän.

www.rinta-jouppi.com

Tutustu
meillä 2016
uutuuksiin

autot ja vaunut kaikkeen matkailuun
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Rajoitettu erä LMC 60-vuotisjuhlamalleja
Varusteltuna LMC:n ja Fiatin
parhaimmilla ominaisuuksilla:
• LLT-korirakenne
• 150 hv, laajennettu alustapaketti
• Asunto-osan mukavuudet (Selection+ -paketti)
• Talvipaketti, nestekiertoinen lattialämmitys
• Fiatin erikoispaketti (mm. sade- ja hämärätunnistin, rengaspainevalvonta sekä kaistavahti)
• Ilmastointilaite Avento Comfort (viilennys ja
lämmitys) • Pyöräteline • Markiisi
• Kaksi pohjaratkaisua

Juhlamallien hinnat alkaen 75.900€

Pössl 2Win 25-vuotisjuhlamalli

Erä uusia ja esittelykäytössä
olleita matkailuautoja ja -vaunuja
OUTLET-tarjoushintaan!
Kysy lisää myyjiltämme

Matkailuauto ja -vaunumyynnin lisäksi meiltä saat
varaosa- ja tarvikepalvelun sekä ammattitaitoisen
matkailuauto ja -vaunuhuollon.

Meillä
vaihdossa käyvät
mm. nämä
CARAVAN-HUOLTO

Varaa nyt aika matkailuajoneuvosi talvihuoltoon
puh. 044 5994 854

Teemme kauppaa: ma-pe klo 9-18, la klo 10-15
Huolto ja varaosat avoinna: ark. 9-17, la 10-15
Caravanhuolto:
Markus Ronkainen
044 5994 854
Varaosat ja tarvikkeet: Matias Kämäräinen 050 308 7614
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rinta-jouppi.com

Mikko
Haapsaari
040 674 3929

Marika
Raappana
050 411 4379

Miika
Raunio
040 177 8918

Heikki
Parkkinen
0500 386 630
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Uusi leikkikenttä Rantasarkaan EU-tuella
Kuten usea Rantasarkassa kävijä on
varmasti viime kevään ja kesän aikana huomannut, alueeltamme on
hävinnyt viime keväänä lasten leikkipaikka. Syynä tähän on ollut uudet
paloturvamääräykset, jonka takia
matkailuajoneuvojen paikkajaot on
tehty uusiksi. Samaan syssyyn hallitus
suunnitteli lasten leikkikentän siirtämisen turvallisempaan paikkaan pois
liikenteen seasta.
Uudeksi paikaksi valikoitui nurmialue Sarkapirtin päädystä. Aluetta
jouduttiin kovasti koneellisesti työstämään, koska puun juurakoita oli
paljon. Lisäksi kentälle suunniteltiin
uusi hieno aita ja sisäänkäynti sinne
tuli Sarkapirtin puolelta. Aita syntyi
talkoovoimin alueen kätevien miesten toimesta.
Leikkivälineet alueelle tilattiin Leikkiset Oy:ltä Etelä-Suomesta.Välineiksi

Kuvat: Pekka Holmström

valikoituivat perinteiset keinut, jousikeinu ja linnunpesäkeinu. Leikkialueen kruunaa hieno leikkikeskus,
jossa on rimpuilutelineitä, liukumäkiä ja muuta mukavaa.
Leikkivälineiden asennus päätettiin teettää alan ammattilaisilla. Asennuksen hoiti Pihafixi.
Hiekkalaatikko tehtiin talkootyönä
pitkästä tavarasta ja hieno tuli siitäkin. Lisäksi vanhalta alueelta siirrettiin lahjoituksena saatu leikkimökki
kalusteineen.
Koko alue täytettiin turvahiekalla,
jotta kaikki turvallisuusmääräykset
varmasti toteutuisivat.
Syyskuun alkupuolella koko komeus oli sitten valmis ja lopputarkastettu. Kaupungin rakennustarkastajalta
saimme kiitosta hienosta ja hyvin toteutetusta leikkikentästä.
Mielestäni leikkikentästä tuli upe-

ampi kuin uskalsin edes toivoa. Nyt
lapset ovat saanet kauan odotetun
oman paikan, missä leikkiä ja viettää aikaa.
Leikkikentän kustannukset olivat
alustavan budjetin mukaan n. 20 000
euroa. Koska tiesimme ,että leikkikentän rakentaminen on kallista touhua,
hallitus päätti hakea leikkikenttää varten Eu-rahoitusta, jota haettiin Oulun
Seutu Leader ry:n kautta.Itse hakuprosessi oli aika työläs ja aikaa siihen meni paljon, mutta lopputulos kannatti.
Saimme lopulta siihen täyden tuen eli
n. 60 % kustannuksista.
Talkootyötunteja meni koko prosessiin n. 300 tuntia.
Suurkiitos kaikille talkootöihin osallistuneille! Ilman teitä ei olisi uutta
leikkikenttää!
Anu Sainio 104920-1
hallituksen jäsen

Kuvat: Airi Vesa
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Rantasaran uudessa leikkipuistossa on hieno leikkikeskus, jossa on mm. kiipeilyseinä ja kaksi liukumäkeä.

Vas. Leikkikentän pohjan aukaisutyö meneillään.
Leikkikentän hieno aita syntyi talkootyön
tuloskena.
Pihafixi teki leikkikentän välineiden asennustyöt.

Linnunpesäkeinu on sekä lasten että aikuisten
keinujien suosiossa.
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Turvallisuustoiminta Rantasaralla
Syyskuun alku päivinä juttuani kirjoittaessa kesä on ohi ja syksy tekee tuloaan. Kulunut kesä oli kaksijakoinen
kun syksyistä säätilaa riitti heinäkuun
lopulle.Elokuu olikin sitten ihan mukavan oloista aurinkokeliä ja isännille riitti hommia vieraiden palvelemisessa.
Alueen rakentaminen onkin jatkunut tiiviinä.Kesä aikana kuorma-autot
ja kaivinkoneet olivat jo hieman riesana päivisin.Mustakarintien remontti ja
päällysteiden uusiminen tuli hieman
yllätyksellisen aikaisessa vaiheessa ja
nopealla aikataululla.Yhdistyksen onneksi saimme edullisesti täytemaata
Eteläkaarren ulkokehän kentän tasoitukseen tulevia suunnitelmia varten.
Mustakarintie on upeassa kunnossa
alueen portille asti, jossa kelpaa tallustella, pyöräillä, rullaluistella ja kuljettaa matkailuajoneuvoja.
Kehittämissuunnitelman mukaisesti on vielä tälle syksylle alueen maisemointi,pensasistutukset keskikentälle
sekä Eteläkaarteen keskialueelle. Hallituksen päätöksellä Eteläkaarteen
lisäalue otetaan vaunujen varastosäilytysalueeksi ja nykyinen säilytysalue
varataan lumen keruualueeksi.
Toimiston ympäristö on sitä leveintä aluetta, joka täytyy pitää lumesta
puhtaana ja lumivarasto talvisin on ollut liian ahdas. Kesäisin entinen vaunujen sekä autojen säilytysalue toimii
ruuhka-aikojen (esim. Kesäkauden
Avajaiset) henkilöautojen parkkipaikkana ja muutoin sinne rakennetaan
polkuautojen ”formularata”.
Useiden läheltä-piti -tilanteiden
vuoksi polkuautojen kuljettaminen
pelastusteillä matkailuautojen, - vaunujen ja autojen vieritse on luonut
häiriöitä ja vaaratilanteita.Tulevaisuudessa kokeilemme menettelyä, että
polkuautojen käyttö rajataan määritellylle ajalle ja paikalle.
Parasta aikaa leikkikenttätyömaa
on loppusuoralla ja leikkivälineiden
asennus on käynnissä. Leikkikentän

Vaunupaikkojen sorastustyöt käynnissä.

rakentaminen yhdistyksen (yleinen)
alueelle olikin sitten yllätyksellisen
byrokraattinen toimenpide lupineen
ja määräyksineen.Talkooporukan toimesta pystyttiin tekemään vain turva-aita ja hiekkalaatikko, suurkiitos
talkoolaisille.
Virallisten leikkikenttävälineiden
osalta asennus täytyi teettää hyväksytyillä laitteiden kokoojilla. Kaikkien
paperisotien jälkeen vielä kunnan tarkastajan hyväksyntä, jotta päästään
porukalla kiikkumaan, kiipeilemään
ja tekemään hiekkakakkuja. Turvallisuuden näkökulmasta tietenkin asia
on hyvä ja saadaanpa muutamaksi
vuodeksi kunnon vehkeet lapsille sekä lapsenmielisille ”karavaanareille”.
Näihin aikoihin alkaa viimeiset isäntä vuorolaiset hoitaa omaa osuuttaan
tämän kesän työrupeamasta. Hienosti hommat ovat hoituneet, välillä hieman luovien, onneksi Tertun ja Tuulan
tuella toimien.
Turvallisuusasioista matkalaisilta
on tullut hieman palautetta, mutta
suurin osa suhtautuu ohjeisiin ja määräyksiin asiallisesti. Matkailuajoneuvojen pysäköiminen palstoille meni

pääsääntöisesti hienosti, kiitos isännille. Tietenkin poikkeuksiakin mahtuu kulkevien porukkaan ja alitehoisia
sähkökaapeleita kulkee edelleen matkalaisten mukana, vaikka kaapeliasetuksesta on jo kohta kymmenen
vuotta.Selkeästi turvallisuusasiat ovat
parantuneet edellisestä suvesta.
Isäntävelvoitteesta on tullut ehkä
muutama pieni valitus, mutta asiallinen. Itse olen isäntävelvoitteen kannattaja. Hyötysuhde tuolle kolmen
vuorokauden ”työsaralle” on mielestäni mahtava. Toisen vaunukunnan
kanssa tehdään kolme vuorokautta
(siis laskennallisesti puolitoista vrk/
vaunukunta ja vielä yöt nukkuen) asiakaspalvelua ja vastineeksi saamme
koko kesän (n. 4 kk) asiakaspalvelua.
Plussaksi lasken vielä sen,että isäntänä
pääsee parhaiten tutustumaan Rantasaran toimintoihin ja uusiin ihmisiin.
Vielä muistutuksena edellisestä lehdestä seuraava kappale:
”Vaunupaikkaa kohden on varattu
vain yksi auton tila ajotien suuntaisesti
vaunun kohdalle siten, ettei auto ”jää”
pelastustiealueelle. Kaikki alueen tiet
on pelastusteitä (5 m), joten ne on pi-
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dettävä vapaana.Vaunukunnan tulee
huolehtia, ettei oma auto tai tavarat
”makaa”liian lähellä naapurin aluetta.
Huomioi, että palokuormaväli (turvaväli) on 4 m. ”
Palokuormaan lasketaan ”palstan”
auto, asuntovaunu, asuntoauto sekä
kiinteät puulavat, -aidat sekä suurikokoiset, raskaat varastolaatikot. Auton
pysäköinnistä löytyy ohjeet toimistolta ja Pirtin kuistin ilmoitustaululta.
Ei muuta kuin talvea odottelemaan. Kaunista syksyä kaikille karavaanareille.
Turvallisuuspiällikkö
Pappa Paakkola

Turvamääräykset täyttävä, uusi leikkikenttä.

Rantasaran aluekartta
SF-C Oulun seudun hallitus on kokouksessaan hyväksynyt uuden aluekartan, johon on merkitty kaikki alueen vaunupaikat ja kuinka niihiin on matkailuajoneuvot pysäköitävä. Samalla alueen tiestön nimet on uusittu ja tiennimikyltit asennettu paikoilleen. Nykyisin käytetään nimiä Sarkatie, Alatie, Keskitie, Ylätie, Rinnetie, Kangastie, Rantatie ja Eteläkaarre.
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Kesäkausipaikat 2016
Kuten muistatte, on kuluneen kesän
kausipaikkojen haltijoilla mahdollisuus lunastaa paikkansa myös seuraavalle kesälle.
Edelleen on voimassa kolmen vuorokauden isännöinti/vaunukunta.
Kesäkausipaikan hinta on 250 e
(Oulun yhdistyksen jäsenet) ja kesäkauden kesto 15.5. – 1.10.2016.
Sähkö maksetaan käytön mukaan,
joten kiinteä kWh-mittari pitää matkailuajoneuvossa olla.
Vuoden 2016 kesäkausipaikan viimeinen maksupäivä on 24.4.2016.
Kevään 2016 aikana ilmoitetaan
maksukäytäntö sekä tähdelliset päivät tarkemmin, myös isäntäkoulutuksen päivät.
Uusia halukkaita löytyy jo nyt jonotuslistalta. Mikäli olet kiinnostunut
kesäkausipaikasta, ilmoittaudu sähköpostilla Pirjo Kuismalle, niin laitetaan nimesi jonotuslistalle.
Kerro sähköpostissa nimi, puhelinnumero ja SFC-numero.Edellytyksenä
on, että olet jonkun SFC-yhdistyksen jäsen.
Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com

AJOTAITOTAPAHTUMA
Elokuun ajotaitotapahtumassa suorittivat ajotaitomerkkejä seuraavat karavaanarit:
Tarja Kemola, autolla mestari
Pekka Kemola, autolla suurmestari
Jukka Kuvaja, autolla pronssi
Juha Jauhiainen, autolla kulta II
Petri Kärkkäinen, vaunulla hopea, autolla hopea
Sami Väisänen, vaunulla pronssi, autolla pronssi
Kalevi Niinistö, autolla pronssi

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

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

ÄIMÄTIEN KATSASTUS OY
Oulun Äimärautio - (08) 338 060

LAKEUDEN KATSASTUS OY
Kempele - (08) 554 6707

KATSASTUSHINNAT JA
AUKIOLOAJAT LÖYDÄT NETISTÄ
www.avainasemat.fi

Aitoja kotimaisia
täyden palvelun asemia!
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Sunnuntaina 11.10. suuntasimme
Virpiniemen Liikuntaopistolle, jossa
pidettiin yhdistyksen syyskokous.
Timo Piilonen toi kokoukseen Liiton tämän hetken kuulumiset. Hänet
myös valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Paikalla oli 58 äänioikeutettua
jäsentä ja mukana lisäksi kuusi muuta henkilöä.
Kuten sääntöjen mukaan syyskokoukselle kuuluu, oli käsiteltävänä
toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2016.
Kokouksessa valittiin puheenjohtaja vuosiksi 2016-2017 ja hallituksen
erovuoroisten tilalle valittiin henkilöt.
Vuoden toimintasuunnitelman sivussa hallituksella on ns. kirjoittamaton pitkäaikaisempi suunnitelma.
Tosin näistäkin suunnitelmista osa on
kirjattu pöytäkirjoihin.
Pitkäaikaiseen suunnitelmaan kuuluu mm. muutama vaunupaikka lisää,
yhteistilojen laajentamista ja saniteet-

titilojen lisäämistä ja vastaanoton uudelleen järjestely.Täytyy myös aloittaa
neuvottelut kaupungin kanssa Rantasaran toisen osan vuokarasopimuksen
jatkamisesta.
Tämä myös tarkoittaa sitä, että ei
taida kovinkaan paljon luppoaikaa
talkootyöskentelyssä tulla.
Mutta jostakin on aina aloitettava ja
vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa
keskitymme mm. seuraaviin asioihin:
• Olemme jo aikaisemmin päättäneet, että nuoret ovat ensisijalla niin
kauan, kunnes saadaan kaikki tarvittavat tilat heille valmiiksi. Tutkimme
mahdollisuuden muuttaa olemassa
olevan ”traktoritalli/varasto” -tilan
nuorisotilaksi.
• Alueen kuukausipaikkojen sorastus
ja keskikentän istutukset.
• Olemassa olevien rakennusten tarkistukset ja mahdolliset korjaukset.
• Liittokokoustreffit Oulussa Nallikarin
alueella toukokuussa 2016.

Henkilövalinnoissa erovuorossa
on aina neljä henkilöä hallituksesta.
Ehdokkaita esitettiin kaikkiaan seitsemän henkilöä, joten vaalit käytiin.
Valituiksi hallitukseen vuosiksi
2016-2017 tulivat Petri Kärkkäinen,
Jari Paakkola, Lauri Peteri sekä Tuula
Ronkainen. Lisäksi hallituksessa jatkavat Pekka Holmström, Pentti Saarela, Anu Sainio ja Airi Vesa.
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan Pirjo Kuisma.
Tässä käytän hyväkseni mahdollisuuden kiittää kaikkia kokoukseen
osallistuneita mielenkiinnosta yhdistyksen asioihin. Saimme päätökset
tehtyä asiallisesti ja hyvässä järjestyksessä. Samalla kiitän teitä luottamuksesta valitessanne minut jatkamaan
yhdistyksen puheenjohtajana.
Suuri Kiitos
Pirjo Kuisma
63847-1

Niskanen Services Oy
•

•

Kaivinkonetyöt Traktorityöt Kuljetukset

Ari Niskanen
Gsm 044 5545 456
www.niskanenservices.fi
Vääräkoskentie 14
90900 Kiiminki

Huollot, korjaukset ja korikorjaukset
asiantuntemuksella kaikkiin merkkeihin.
Myös varaosat, tarvikkeet ja lisävarusteet.
Meidät löytää Oulusta Kaakkurin yrityskylästä osoitteesta:
Myyntimiehenkuja 10 B 5
Muutamme vuodenvaihteessa uusiin
tiloihin osoitteeseen:
Myyntimiehenkuja 12 B 6
Työn vastaanotto Miika 0400-906 265
Tomppa 0400-906 295
info@ouluncaravanhuolto.fi
www.ouluncaravanhuolto.fi
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RANTASARAN HINNAT
2016
Aluemaksu ajalla 1.1. - 31.12.2016
30,00 e/vrk
Aluemaksu SF-C-jäsenille
17,00 e/vrk
Aluemaksu yhd. 018 jäsenille
15,00 e/vrk
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vrk on ilmainen.
Aluemaksut sisältävät valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla.
Tilaussauna 1 tunti
11,00 e
Lämmityssähkö
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 (ilman mittaria)
1,00 e/tunti
Pesukone
2,50 e/koneellinen
Kuivausrumpu/kuivauskaappi
2,50 e/koneellinen
Vaunun/matkailuauton/auton säilytys
paikoitusalueella
1,00 e/vrk
Caravanroikan lainaus
5,00 e/krt
Matkailuauton ja -vaunun pesu
10,00 e/1 tunti
-seuraava alkava ½ tuntia
5,00 e
Keulan pesu
7,00 e
Henkilöauton pesu
6,00 e
Talvipaketti aikana 27.9.2015 - 14.5.2016
230,00 e
Kuukausipaikka aikana 27.9.2015 - 14.5.2016
100,00 e
Säilytyspaketti aikana 27.9.2015 - 14.5.2016
100,00 e
Kesäpaketti aikana 15.5. - 1.10.2016
250,00 e
Kuukausipaketti aikana 15.5. - 1.10.2016
130,00 e
Säilytyspaikka aikana 15.5. - 1.10.2016
80,00 e
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018 jäsenille.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Alueella 20 kpl kuukausipaikkoja ja kesäkausipaikkoja rajoitetusti.

RANTASARAN
YHDYSHENKILÖT
Lauri Peteri

p. 044 975 0370

Tuula Ronkainen

p. 044 975 0369

Jouko Ronkainen

p. 040 058 5801

Kiitoksia
Kiitokset
merkkipäivääni
muistaneille.
Esa Airisniemi

***
Lämpimät kiitokset kaikille
kavereille, jotka muistitte
minua vuosia täyttäessäni.
Kari Kuisma

Pysähtyneet
vankkurit
Timo Kettunen
20.9.2014

JÄSENMAKSUT
2016
SF-Caravan ry
24,50 e
SF-Caravan ry Oulun seutu 13,50 e
Perheenjäsen
6,50 e
JÄSENMAKSU
38,00 e
Liittymisvuosimaksu
42,50 e
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Kuvamuistoja Lastenja Grillitreffeiltä!

Caros

SF-Caravan Oulun seutu ry:n
jäsenlehti 20. vuosikerta

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2016
SF-Caravan Oulun seutu ry
Hallitus
***
Rantasarka-/leiritoimikunta kiittää kaikkia treffeillä ja
talkoissa sekä Rantasarassa kävijöitä kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Rauhallista Joulua ja Onnellista uutta vuotta 2016!
***
Naistoimikunta haluaa esittää lämpimät kiitokset jäsenistölle,
jotka ostamalla valmistamiamme tuotteita ovat tukeneet yhdistystä.
Samalla toivotamme Makoisaa Joulua ja
Onnellisia Uuden Vuoden 2016 päiviä.
***
Kaunis kiitos kesäisännille.
Kesäisäntiä tapahtumarikkaasta kesästä ja runsaista
kesämuistoista kiittelevät
Terttu ja Tuula

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

045 883 9808
044 975 0369
040 743 1965
044 975 0365

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 		 4 100 kpl
Sivunvalmistus		
ja valokuvat		 Airi Vesa
Kannen piirros		 Harri Siipola
Painopaikka 		 Erweko, Oulu
		2015
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TERVETULOA
liittokokoustreffeille Ouluun
20. - 22.5.2016!

Nallikari Lomakylä & Camping • Kylpylähotelli Eden • Pohto ja Kesähotelli Kortteeri • Ravintola Nallikari

YHTEISTYÖSSÄ
MUKANA

SF-CARAVAN MULTARANTA

RANTASARKA

