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Tietoa kesäkausi
paikoista 2021
Edellisvuosien tapaan jatkamme vakiintunutta käytäntöä, eli kuluneen kesän 2020 kausipaikkojen haltijoilla
on mahdollisuus lunastaa paikkansa myös seuraavalle
kesälle. Kaikki kesäkausipaikkalaiset tekevät 3 vrk
isännöinnin/vaunukunta.
• Isäntävuorot varataan 12.–25.4.2021 välisenä aikana,
siis ennen paikan lunastusta.
Viimeinen paikkojen lunastuspäivä on
sunnuntai 25.4.2021.
• Kesäkausipaikan hinta vuonna 2021 tulee olemaan
265 € ja kesäkauden kesto on 16.5. – 25.9.2021.
Kevään 2021 aikana ilmoitetaan 2020 kesäkausi
paikkalaisille sähköpostilla maksukäytäntö, isäntävuorojen varausaikataulu sekä muut tähdelliset
päivät tarkemmin, myös isäntäkoulutuksen päivät.
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• 2020 kesäkausipaikkalaisten viimeisen lunastuspäivän 		
jälkeen menevät paikat järjestyksessä jonotuslistalla oleville.
Mikäli olet kiinnostunut kesäkausipaikasta, ilmoittaudu sähköpostilla Pirjo Kuismalle, niin laitetaan vaunukuntasi jonotuslistalle.
Kerro sähköpostissa nimi, puhelinnumero ja SFC-numero.
Edellytykset kausipaikkaan Oulun yhdistyksen alueella
Rantasarassa ovat:
• Oulun yhdistyksen (018) jäsenyys
• kiinteä kWh mittari matkailuajoneuvossa
• standardin mukainen sähkökaapeli
• 3 vrk isännyys/vaunukunta
Jokaisen vaunukunnan kanssa tehdään kirjallinen
kausipaikkasopimus.
Sähkömittarilukemat ja vaunuvuorokaudet merkitään
käyttöpäiväkirjaan ja sähkö maksetaan kulutuksen
mukaan kauden päättyessä, siksi kWh-mittari.

Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com
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11.10.2020

Poikkeuksellinen
vuosi meneillään

S

yksyn 2019 lehteen kirjoitin:
loistava tulevaisuus edessä,
niin no kukapa olisi uskonut että koemme tällaisen vuoden,
mikä nyt on ollut.
Vuosi alkoi mukavissa merkeissä ja alkuvuotta jatkettiin suunnitelmien mukaisesti.
Päätimme kuitenkin toimistorakennuksen remontin osalta mennä hieman
suunniteltua pienemmällä rempalla. Stailasimme respahuoneen uusilla
kalusteilla, lattialla sekä valkaisimme seinät. Tila muuttui huomattavasti suuremmaksi ja valoisammaksi. Niin
kuin sanotaan, jälkiviisaus on parasta viisautta, tässä tapauksessa se piti
paikkansa. Koko rakennuksen täysi remontti tässä tilanteessa olisi ollut iso
investointi.
Maaliskuussa sitten päädyimme sulkemaan alueen vierailijoilta, kausipaikkalaisilla oli oikeus omaa kalustoaan
käydä huoltamassa. Saunat ja muut yhteiset tilat suljettiin.
Suunnitellut tapahtumat peruttiin
yksi toisensa jälkeen ja alue oli hyvin,
hyvin hiljainen.
Siirryimme toimistotöiden osalta
etätöihin ja esim. tulevan kesän kausipaikka-asiat hoidettiin sähköisesti.
Meidänkin huushollissa yksi huone
toimi toimistona.
Hallitus piti kokouksia Teamsin
kautta. Edistimme osaltamme ”digiloikkaa”.
Uusitussa tilassa aloitimme uuden
kassajärjestelmän lataamisen ja käyttöönoton. Toki vain pääkäyttäjät pystyivät ohjelmaan tutustumaan. Tarkoitus
oli kouluttaa kaikki isännät kevään aikana, mutta sitä oli siirrettävä. Joten
isännät pääsivät aloittamaan oman
isäntävuoron ns. kylmiltään. Mutta

siitäkin kyllä selvittiin, hyvät isännät ja
hyvät tukihenkilöt niin haasteista selvitään.
Myös normaalisti pidetty isäntäseminaari jäi tältä keväältä väliin, joten
aivan uusilla kesäkausipaikkalaisilla
oli siltäkin osin haasteita isäntävuorollansa.
Koitti kuitenkin myös se iloinen päivä, kun saimme ilmoittaa, että Rantasarka avataan ja toivotettiin kaikki
tervetulleiksi alueelle. Palattiin ns. uuteen arkeen ensin kaikkine rajoitteineen, mutta kuitenkin hyvillä mielin. Ja
hups, kuinka mainiota olikaan huomata
matkailun vilkkaus heti kesäkuun alusta ja vielä näin syyskuussa riittää vierailijoita Rantasarassa.
Liikkeellä on ollut paljon aivan uusia karavaanareita, lapsiperheitä sekä
telttailijoita.
Eli ei niin huonoa, ettei jotakin hyvääkin meidän harrasteen parissa, kun kotimaan matkailu lisääntyi hurjasti.
Oulun yhdistys on saanut mukavasti
lisää jäseniä, kuten valtakunnallisestikin on jäsenmäärä ollut huimassa nousussa. Oulun jäsenmäärä kävi kesällä
jo yli 4000 jäsenen. Toivotaan että jäsenmäärä säilyy myös ensi kevääseen
saakka ja siitä eteenpäin noin huimana.
Tapahtumisista järjestettiin vain yhden päivän talkoot kesäkuun alussa ja
Venetsialaiset 29.8. myös yhden päivän
tapahtumana. Toimikuntalaiset ovat
hienosti hoitaneet tarvittavat korjaukset ja päivitykset alueella itsekseen tai
pienissä ryhmissä.
Toiset talkoot järjestettiin nyt syksyllä, joten alue on valmiina talvikauteen.
Siirrymme siis talvikauteen ja Rantasarka toimii omatoimialueena. Valitettavasti emme järjestä loppuvuoden
aikana yhtään tapahtumaa, jotka olisivat sisätiloissa. Näin jäävät pikkujoulut

vuodelta 2020 pitämättä. Katsotaan josko jossakin vaiheessa voidaan pitää tapahtumia vaikkapa ulkosalla.
Nautitaan syksystä ulkoillen, turvavälejä noudattaen ystäviä unohtamatta.
”On tää hienoo hommaa”
Pirjo

063847
KUVA: KARI KUISMA
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KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA
Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

RAUMA
Nortamonkatu 17
26100 Rauma
020 777 2752

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782
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Toimihenkilöt
2020 ja 2021

Hallitus
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja
Karjalainen Risto, varapj.
Heikkinen, Ville, varapj. v. 2021
Halonen Jarmo
Holmström Pekka
Ronkainen Mirka
Ronkainen Tuula,
Suomela Aki
Vesa Airi
Rantakeisu Marjaana
ulkop. sihteeri

045 883 9808
044 975 0360
040 566 7034
044 975 0365
044 975 0395
044 975 0393
044 975 0369
044 716 0699
040 024 0639

pirkui@gmail.com
risto.jk.karjalainen@gmail.com
ville.einari.heikkinen@gmail.com
jarmops.halonen@gmail.com
pekkalaurijohannes@gmail.com
mirka.75@hotmail.com
tuularonkainen@gmail.com
axaa77@gmail.com
airivesa@gmail.com

044 278 8728

marjaanaheikkinen@hotmail.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
Kemola Tarja, siivousvastaava
Koivuranta Tarmo
Määttä Tarja-Inkeri
Paakkola Jari
Rintamäki Antti
Suomela Aki
Vesa Airi

040 035 6086
040 753 5909
045 327 2337
040 093 2633
040 341 3376
040 555 5537
044 716 0699
040 024 0639

jarmo.vesa@gmail.com

Leiri- ja nuorisotoimikunta (toimii ilman vetäjää)
044 502 6635
Alamartimo Eija
Kivioja Keijo
Laurila Tiina
044 243 0120
040 584 1410
040 551 9587
040 539 0417
044 278 8728
044 244 5668
040 962 8829

YT-yhdyshenkilö
Karjalainen Risto
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050 555 0216

mirka.75@hotmail.com

040 024 0639
040 566 7034
045 883 9808
044 278 8728
044 975 0369
044 975 0360
040 052 3157

airivesa@gmail.com
ville.einari.heikkinen@gmail.com
pirkui@gmail.com
marjaanaheikkinen@hotmail.com
tuularonkainen@gmail.com
risto.jk.karjalainen@gmail.com
kuiska55@gmail.com

045 239 8700
044 975 0395
040 586 1525
040 341 3376
040 035 6086

jarmo.ojala@luukku.com

040 586 1525

risto.jk.karjalainen@gmail.com

Pirjo Kuisma
puheenjohtaja, PR,
Rantasarka
yhdyshenkilö

Risto Karjalainen
varapuheenjohtaja,
sähkölaitteet

Ville Heikkinen
varapj. v. 2021,
kiinteistöt ja maa-alueet,
Rantasarka yhdyshenkilö

Jarmo Halonen
koneet, kalustot

Pekka Holmström
projektit, koneet,
hankinnat

Mirka Ronkainen
naistoimikunta
vetäjä

Tuula Ronkainen
toimistovastaava,
Rantasarka
yhdyshenkilö

Aki Suomela
koneet, laitteet

Airi Vesa
jäsenlehti, nettisivut

Rantakeisu Marjaana
ulkop. sihteeri, PR

Terttu Karppinen
talousvastaava,
kirjanpito, jäsenkirjuri

Kari Kuisma
matkailuasiamies,
Facebook

Jarmo Ojala
CAROS
turvallisuus
päällikkö

Jarmo Vesa

5
1/2020
Rantasarka-

toimikunta vetäjä
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Turvallisuus lähtökohtana

T

ervehdys kaikille. Aloitin
Rantasaran turvatoimikunnan vetäjänä elokuun alussa. Ikää on kertynyt reilut 64
ja eläkkeelle siirryin heinäkuun alussa. Työelämässä olen vastannut turvatekniikan suunnittelusta, hankinnasta,
käyttöönotosta ja ylläpidosta yli 30 vuoden ajan. Karavaanarina olen suhteellisen nuori, kun tätä harrastusta on
takana alle 10 vuotta. Lehden ilmestyessä olen itse myös talvipaikalla ja olen
myös kausipaikkajonossa, joten tulen
olemaan alueella nykyistä enemmän.
Tätä juttua kirjoittaessani on turvatoimikunta kokoontunut yhden kerran
ja pitkäaikaiset jäsenet perehdyttivät
minut hyvin alueen turvallisuusasioihin. Lisäksi Pirjon kanssa pidettiin
palaveri ja käytiin toimistolla läpi materiaalit, jotka liittyvät turva-asioihin.
Lyhyen ajan kokemuksella en voi vielä tehdä päätelmiä, mutta voin todeta
edeltäjien ja turvatoimikunnan jäsenien tehneen hyvää työtä alueella. Suunnitelmat ja ohjeistukset ovat hyvällä
tasolla. Niiden osalta joudumme tekemään vain pieniä päivityksiä. Kiitokset
heille. Pelastussuunnitelman päivitys
on tarkoitus aloittaa lokakuussa.
Karavaanareille on turvavälit tuttu
juttu monessa asiassa. Uusimpana turvavälinä karavaanareille on tullut korona turvaväli. Tämä on ollut kaikkien
tiedotteiden puheenaihe keväästä asti

ja varmasti saavuttanut kaikki kansalaiset. Onko sitä aina noudatettu ja pidetty riittäviä turvavälejä onkin toinen
juttu? Terveyden ollessa konkreettisesti uhattuna tämä on ykkösasia. Jos
toinen aalto uhkaa on meidän hyödynnettävä kevään oppeja.
Turvaväleistä on puhuttu myös liikenteessä. Monesti tienpäällä tapaa
toisen puskurissa roikkujia. Turvaväli liikenteessä tekee liikkumisen sujuvammaksi ja turvallisemmaksi.
Tässäkin asiassa olisi monesti korjausliikkeen tarvetta ja toisten huomioimista liikenteessä itsemme lisäksi.
Maantielle mahtuvat kaikki, kun noudatamme sääntöjä ja turvavälejä.
Rantasarassa on vuodesta 2013 asti
noudatettu 4 metrin turvavälisääntöä
auton/vaunun sijoittamisessa. Tästä on
hallituksen selkeä päätös, jota noudatetaan eikä siitä lipsuta. Tässä turvavälisäännössä on kesäaikaan ”isäntä”
vastaavilla tärkeä rooli ohjata matkailijat paikoilleen ja valvoa turvavälin
noudattamista. Talvikaudella jokainen
meistä on velvollinen huolehtimaan
turvaetäisyyksien noudattamisesta.
Turvaväli leiriydyttäessä on meidän
kaikkien parhaaksi. Olen matkatessani
huomannut, ettei kaikilla alueilla aina
noudateta turvarajoja. Alueen pitäjän
vastuulla on järjestää paikat siten, että
turvavälejä voidaan noudattaa.
Miten saavutetaan turvallinen kara-

vaanarialue? Tämä saavutetaan yhteistyössä viranomaisten ja meidän kaikkien alueella toimijoiden yhteistyöllä.
Yhteiskunnan tärkeän osan leirintäaluematkailun turvallisuudesta muodostavat pelastus, poliisi ja sosiaali- ja
terveyssektori. Meillä kaikilla alueen
käyttäjillä on velvollisuus osallistua
alueen turvallisuuden vahvistamisessa. On tärkeää noudattaa viranomaisten ja alueen turvallisuusohjeita. Tämä
on olennainen osa alueen ja meidän
turvallisuutta. Noudattamalla näitä ohjeita joudumme turvautumaan näihin
yhteiskunnan palveluihin mahdollisimman harvoin. Kehotan kaikkia alueella
majoittuvia lukemaan Rantasaran pelastussuunnitelman läpi.
Sähkönjakelu on myös tärkeä energiatoimialana. Ilman sähköä moni arkinenkin asia lakkaa toimimasta. Vaikka
Suomessa ei ole hirmumyrskyjä on
meilläkin ääriolosuhteita. Tällaisia voi
olla trombin/ukkosmyrskyn aiheuttamat vahingot. Tämä ilmastomuutos näkyy ja tuntuu myös meidän perukoilla.
Myrskyllä on riskinä mm. puiden kaatuminen matkailuajoneuvojen ja ihmisten päälle. Onneksi näihinkin on
Rantasarassa varauduttu poistamalla
ylimääräistä puustoa alueelta. Varautuminen on ennaltaehkäisevää ja monesti halvempaa kuin vahingon hoito.
Osaan poikkeustilanteita osaamme varautua esim. sääennustusten perusteella, osaan emme. Tätä kirjoittaessani
ensimmäinen syysmyrsky on iskemässä. Monet yrityksetkin tarvitsevat tällä
hetkellä tietoa säästä, tiestöstä, sähköstä ja televerkon toimivuudesta.
Varautuminen on tärkeää myös yhteiskunnallisesti ja koronakriisi omalta
osaltaan myös nostanut sen tärkeyttä.
Turvallisuus tehdään yhdessä. Ilman
turvallisuutta ei ole tulevaisuutta. Sen
eteen pitää tehdä töitä yhdessä.
Toivotan kaikille turvallista loppuvuotta 2020.

Jarmo Ojala
Turvatoimikunnan vetäjä,
turvallisuuspäällikkö
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Sääntömääräiset vuosikokoukset

P

oikkeuksellinen vuosi aiheuttaa poikkeuksia myös kokouksiin.
Kevään kokousta emme pystyneet pitämään normaalisti sääntöjen
edellyttämällä ajalla. Onneksemme
säädettiin poikkeusoloihin myös kokouksia koskevia asetuksia. Joten
pystyimme siirtämään kevään sääntömääräisen kokouksen pidettäväksi yhtä
aikaa syyskokouksen yhteydessä syyskuun loppuun mennessä.
Kokouspäiväksi päätettiin sunnuntai
20.9.2020. Perinteeksi on jo muodostunut järjestää kokoukset Virpiniemen Liikuntaopiston auditoriossa, niin
nytkin. Vieraaksi saimme myös perinteisesti Liittohallituksen varapuheenjohtaja Timo Tarvaisen. Timo toi
Liiton terveiset ja kertoi mm. lisääntyneestä kotimaan matkailusta sekä Liiton jäsenhankintakampanjasta.
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Paikalle oli saapunut 35 äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä.
Tällä kertaa ei kahvitarjoilua ollut,
tarjolla oli erilaisia kivennäisvesiä.
Ensin pidettiin kevätkokous, esiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus
2019. Tuloslaskelma ja tase esiteltiin
sekä vahvistettiin tilinpäätös 2019.
Siirryimme syyskokouksen esityslistaan.
Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Jarmo Halonen, Pekka
Holmström, Risto Karjalainen ja Aki
Suomela. Erovuoroiset olivat ehdolla tulevalle kaksivuotiskaudelle. Muita esityksiä ei tullut, joten he jatkavat
kauden 2021 - 2022, onnittelut heille.
Esityslistan mukaisesti hyväksyttiin jäsenmaksut, talousarvio,
toimihenkilöiden palkkiot ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Hallitus ei
esittänyt korotuksia jäsenmaksuihin

eikä palkkioihin.
Toimintasuunnitelmasta poimisin
pari tähdellistä kohtaa:
Rantasaran käytössä olevan uimarannan kehittäminen sekä yhdistyksen
tuleva 50-v. juhla, jota tullaan viettämään vuonna 2023. Näin suureen juhlaan on syytä varautuminen aloittaa jo
nyt ja nimittää juhlatoimikunta järjestelyitä suunnittelemaan.
Toki toimintasuunnitelmassa on
myös suunniteltu tulevia tapahtumia,
aika näyttää miten niiden kanssa toimitaan.
Mukavaa loppuvuotta ja toimintakautta 2021 kaikille yhdistyksen jäsenille.
Seuratkaa ajantasaisia netti- ja facebook sivujamme.
29.9.2020

Pirjo Kuisma
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Toimikunnan
tapahtumia

K

uluva vuosi on tuonut mukanaan monenlaisia haasteita ja muutoksia kaikkien meidän elämään. Uutta
vuotta juhlistaessamme ajatuksissamme muhivat
ihanat uudet ideat ja parannukset Rantasarkaan.
Halusimme vielä parantaa vierailijoidemme ja kausipaikkalaisten yöpymiskokemuksia ja antaa uusia elämyksiä heille.
Rajoituksia alkoi kuitenkin pian tulla kokoontumisien ja
tapahtumien järjestämisen suhteen, kun koronatapauksia
alkoi myös Suomessa esiintyä.
Ehdimme kuitenkin vielä viettää ihanaa talviviikonloppua
kirpakkaassa pakkassäässä Liikunta- ja hyvinvointiviikonlopun merkeissä helmi-maaliskuun vaihteessa.
Viikonlopun liikuntaosuus alkoi jo perjantai-iltana Pallo-pilateksen parissa. Lämmin tuli ja uinuvia lihaksia löytyi osallistujilta. Lauantai alkoi myös reippaissa merkeissä,
kun Virpiniemen liikuntaopiston opiskelijat tulivat vetämään
meille aktiivista toimintaa. Kun lapset seikkailivat kuvasuunnistuksen parissa alueella ja sen metsiköissä, me aikuiset
herättelimme itseämme keppijumpan avulla.
Tapahtumaan oli saapunut paikallinen jalkahoitaja ja hieroja, jotka kohtuullista summaa vastaan hemmottelivat meitä
alueella olioita. Mary Kayn kosmetiikkaan ja kasvohoitotuotteisiin oli mahdollista päästä tutustumaan ja samalla tehdä
itselle kasvohoito erittäin laadukkailla tuotteilla. Kukapa tällaisesta voisi kieltäytyä.
Myös iltapäivälle oli tarjolla ulkoaktiviteettejä niin aikuisille kuin lapsillekin.
Lapsille päivän kohokohta taisi kuitenkin olla lapsille tarkoitettu Spa-hetki kasvo- ja käsihoitoineen rauhoittavaa musiikkia kuunnellessa. Hemmottelua kaipasivat niin tytöt kuin
pojatkin, osallistujamäärä oli huikea ja lasten palaute pelkästään positiivista.

Kokit työnsä parissa.
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Poniratsastusta Sarkakulman tuntumassa.

Lauantai illan kruunasivat villasukka-tanssit, joissa soitettiin kappaleita suomi-iskelmästä rokkiin saakka. Tanssiväki sai esittää toiveita ja tanssit jatkuivatkin yli puolenyön.
Sunnuntaina lapsen riemuksi alueelle saapui vielä Emmaponi, jonka selkään ratsastamaan pääsivät kaikki halukkaat
pientä ”porkkanarahaa” vastaan.
Liikunta- ja hyvinvointiviikonloppua seuraava viikko olikin
sitten koululaisten hiihtolomaviikko. Viikolle oli myös järjestetty monenlaista perheille ohjattua toimintaa. Pitsa- ja
peli-iltaan osallistui mukavasti perheitä pelaillen lauta- ja
korttipelejä nauttien suolaisesta tarjottavasta. Viikolla leivottiin lasten kanssa myös pullaa ja laskettiin mäkeä makkaranpaistoa ja kuumaa kaakaota unohtamatta.
Muutamat leiritoimikuntamme jäsenistä pääsivät osallistumaan puheenjohtajamme kanssa Leirintämatkailun kehittämispäiville Jyväskylässä maaliskuun alussa. Tuolloin olivat
ensimmäiset koronatapaukset Suomessakin jo totta. Kehittämispäivät loivat ajatuksiin uudenlaisen ideoiden virran, jota
toivoimme pääsevämme toteuttamaan mahdollisimman pian. Pian kuitenkin asetettiin koronarajoitukset ja sitä myöten
kaikki kevään tapahtumat jouduttiin perumaan.

Pääkokki vastasi Venetsialaisten tarjoilusta.
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Ruoan jakelussa noudatettiin turvavälejä ja käsihygieniaa.

Kesän mittaan Suomen koronatilanne vaikutti rauhoittuneen ja saimmekin järjestää lopultakin kesän
ensimmäisen ja samalla viimeisen tapahtuman. Venetsialaiset järjestettiin päivän mittaisena ulkotapahtumana.
Tapahtuma alkoi päivällä suolaisten creps-vohveleiden ja sitruunaisen virkistävän juoman merkeissä.
Siitä siirryttiin sitten päiväsaunojen kautta valmistautumaan kohti iltaa. Ilma suosi tapahtumaamme
ja saimme viettää sen tuulettomassa ja poutaisessa
loppukesän säässä. TriSome-bändi esitti meille hittejä vuosien varrelta siihen saakka, kunnes oli aika
siirtyä rantaan katselemaan kokkoa, johon polttopuut
oli lahjoittanut Vuokila Wood Oy sekä viimeisen kesäillan ilotulitusta.

Uimarannalle oli kokkomestari kasannut komean kokon
Vuokila Woodin lahjoittamista puista.

Tapahtumat 2021
Helmikuu
Maaliskuu
Huhti-toukokuu
Toukokuu
Kesäkuu

Eija Alamartimo
leiritoimikunta

Elokuu
Elo-syyskuu
Syyskuu
Lokakuu
Joulukuu

Liikuntatapahtuma
Pääsiäistapahtuma
Vappu
Siivoustalkoot ja 			
kunnostustalkoot
Kesäkauden Avajaiset
11.–13.6.2021
Lasten treffit
Venetsialaiset
Syystalkoot
Hämärän hulinat
ja Halloween
Pikkujoulut

Nettisivujemme Ajankohtaista-osiosta
ja Facebookista löytyvät kaikkien
tapahtumiemme tarkat ajankohdat.

Tervetuloa!
TriSome vastasi pihajamien tunnelmasta.
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Korona, Kulkuri ja kissanpojat

V

uosi sitten asuntovaunu vaihtui asuntoautoon. Alkuhämmennyksen jälkeen pienempi höpömökki
alkoi tuntua omalta ja totuimme pienempiin tiloihin. Mökkiauton lempinimeksi tuli Kulkuri.
Tarkoitus oli reissata myös talvella, mutta sattuneista syistä se jäi tekemättä. Odotimme kovasti kevättä ja pääsyä tien
päälle.
Sitten tuli korona ja reissut sai unohtaa.
Kesäkuun alussa liikkumisrajoituksia höllennettiin ja pääsimme tien päälle. Kyllähän me reissattiinkin!
Matkustaminen asuntoautolla on paljon helpompaa kuin pitkän vaunun kanssa. Tuli poikettua monella uudella alueella yhden yön verran ja aamulla taas matkaan. Nyt voi myös poiketa
järvenrantakahvilassa tai muussa mukavassa paikassa, jonne
vaunun kanssa ei olisi ollut mitään asiaa.
Karavaanarikollit Olli ja Simo ovat ottaneet uuden kulkimen kodikseen. Katit matkustavat rauhallisesti valjaissa ja
kun pysähdytään, ne haluavat heti lähteä tutkimaan ympäristöä
– valjaissa tietysti. Kulkuri on meidän kahdeksas kissankuljetuslaatikkomme; katit eivät tykänneet seitsemästä edellisestä
kuljetuslaatikosta, joissa niitä kyydittiin henkilöauton takapenkillä.
Kesä vilahti nopeasti reissatessa ja välillä töitä tehdessä.
Syksyllä rauhoitutaan kausipaikalle Rantasarkaan ja talvella
Kulkurilla reissataan lähialueilla. Tontin viimeistely Rantasarassa on vielä hieman vaiheessa, mutta ennen pakkasia pitäisi olla valmista.
Hyvää syksyn jatkoa ja talviaikaa. Toivottavasti saamme ensi
talvena lunta ja pakkasta.

Risto Karjalainen

Asennustyöt
Esa Kaveri 044-7512 616

Tarvikemyynti
Mikko Teräs 044-7512 615

Martinniementie 31 Ma-Pe 7.00-15.30
www.hso.fi 08-561 2600
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Vuodet ei oo veljeksiä…

K

yllä on ollut kyytiä tämä vuosi! Onneksi siitä on selvitty
yhdessä. Kirjoitin keväällä Caravan-lehden numeron 3/2020 puheenjohtajan palstalla
Januksen kasvoista. Janus oli roomalaisen mytologian alkujen, loppujen ja
muutoksen sekä ovien ja porttien jumala. Kaksikasvoinen jumala, joka
näyttää erilaiselta eri suunnista. COVID-19 oli juuri julistettu pandemiaksi
ja uutiset tulvivat talouden äkkipysähdystä. Tämä muutoksen portti tuntui
johtavan kohti tuntematonta. Moni pelottavaltakin tuntuva asia ei onneksi
pahimmalla tavoin toteutunut.
Ne Januksen hymyilevät kasvot ovat
näyttäytyneet meille lisääntyvänä kiinnostuksena matkailuajoneuvoharrastukseen, lisääntyneenä jäsenmääränä
ja kotimaan matkailun huimana kiinnostuksen kasvuna. Ehkä yksi epäsuora
positiivinen piirre on ollut myös huomion kiinnittyminen harrastuksemme
merkitykseen. Matkailuajoneuvoharrastus on suhteellisen turvallinen ja
vastuullinen valinta vapaa-ajan viettämiseen hyvinvointia kasvattaen.
Kyllähän me itse koemme kuvaannollisesti akkujen latautuvan ja horisontin tulevan jälleen näkyviin, kun
pääsemme itsellemme mieluisaan
ympäristöön hyvässä seurassa. Turha
kohkaaminen väistyy. Luontoympäristössä vietetyn ajan on todettu laskevan stressiä, pudottavan verenpainetta
ja laskevan sykettä. Yleinen hätä katoavista ulkomaisista matkailijoista on
osoittamassa, miten tärkeäksi matkailu on toimialana meille muodostunut. Tunnemme harrastuksemme
taloudellisen vaikutuksen paikalliseen
talouteen toistetuista seurantatutkimuksista. Karavaanari jättää matkalla paikkakunnalle keskimäärin 104
€/henkilö/vuorokausi rahaa. Kun tuo
summa kerrotaan paikallisella yöpymisten määrällä, havaitaan että mehän
työllistämme välillisesti monta henkilöä lähistöllä. Luomme hyvinvointia
sinnekin. Lisäksi on helppo tunnistaa

kansantalouteen kohdistuvat vaikutukset matkustustaseen kautta. Meidän
harrastuksellamme on suuri merkitys sekä itsellemme että matkakohteillemme.
Harrastuksen tärkeimmät asiat tapahtuvat kuitenkin ihmisten välillä ja
ihmisten sisällä. Tänä vuonna pääsin
vaimoni kanssa kiertämään vaunulla
Suomessa ja olen myös viihtynyt kausipaikalla melkoisen määrän yöpymisiä. Parhaat hetket ovat meille olleet
luontoympäristössä – kahden kesken
vietetyssä ajassa. Ehkäpä tärkeintä ei olekaan se, kuinka hieno ja uusi
on ajoneuvomme tai missä kaikkialla olemme pyörähtäneet sen kanssa.
Tärkeimpiä asioita ovat ne elämykset
ja kokemukset, jotka saavat mukavan
lämpimän läikähdyksen rinnassamme.
Asiat, jotka ovat tehneet meille hyvää,
hyvinvointia. Olisiko niin, että harrastuksestamme ei pitäisi tulla kilpailua ja
suorittamista, vaan kokemista ja nautiskelua? Mikä onkaan se itselle makein nautinto harrastuksesta, varmaa
on, että se on vielä makeampi jaettuna.
Jaettu ilo on kaksinkertainen, vaikka
jaettu suru olisikin puolikas. Läheiset
ihmiset ovat tärkeitä.

Tämä matkailukausi on kääntymässä talvikauteen. Kesän matkat ja lomat
on vietetty ja on aika siirtyä talviseen
harrastuksen moodiin. Olisiko tässä
jo aika kirjoittaa joulupukille? Kiittää
häntä tämän vuoden hienoista hetkistä ja luvata olla ensi vuonna vähintään
yhtä siivosti kuin tänä vuonna. Joululahjana voisi pyytää, että hyvät ystävät olisivat saatavilla, kun siltä tuntuu.
Heille voi jakaa ilot ja hienot elämykset,
jotta ne kaksinkertaistuvat ja kuunnella herkästi heidän murheitaan, jotta ne
puolittuvat. Olla ihminen ihmiselle. On
hienoa, että kuulumme samaan piiriin.
Olemme saaneet kuluneesta vuodesta
uusia kokemuksia, toivottavasti myös
uutta viisautta. Mukava odottaa yhdessä ensi vuoden erilaista antia. Mitähän
se tuo tullessaan?
Voi hyvin, pysy terveenä, matkusta turvallisesti ja nauti läheisten seurasta. Hyvää joulua ja elämyksistä rikasta uutta
vuotta 2021!

Olli Rusi

puheenjohtaja
SF-Caravan ry
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Pieni paperimökkini

M

yin neljä vuotta mökkinä
toimineen isohkon vaununi ja olin jo luopumassa karavaanarielämästä,
ennen kuin se edes kunnolla oli oikeastaan alkanutkaan. Kolmisen viikkoa
olin ilman vaunua, kun suru tuli puseroon. En minä voisi jättää tätä harrastusta noin vain. Olen saanut tutustua
ihaniin ihmisiin, jotka ovat näinä vuosina opettaneet ja tukeneet minua.
Heidän kanssaan on iloja ja suruja käsitelty.
Mutta isoa ikävaunua oli yksin hankala pitää. En tullut vetäneeksi sitä
ja myöskään sähkövikojen korjaukset eivät olleet ominta alaani. Saatuani vaunun kuntoon, pistin sen enempiä
ajattelematta myyntiin ja hetihän se
meni. Siinä katselin sitten tyhjää kausipaikkaani haikein mielin. Mitä tuli
tehtyä. Sitten tuli ajatus. Jos hommaisin pienen vaunun, niin siinä varmaan
olisi myös pienemmät ongelmat. Ehkä
selviäisin niistä.
No eihän se ihan näin ole, mutta
ajatus syntyi, että mikäli löydän katsastusvapaan pienen vaunun, niin
uskaltautuisin kuitenkin sitä itsenäisesti vetämään ja voisin näin kunnolla
harrastaa sitä, mihin tämä karavaani elämä perustuu. Se minulla on vielä kokematta. Sain myös ystäviltäni
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lisäpotkua ajatukseen: ”sinulle Anu
sopisi juurikin sellainen retrovaunu!”
Ajatus alkoi muhia ja huomasin selaavani päivittäin nettikaravaani-ilmoituksia. Siinä se sitten oli: Myydään
katsastusvapaa vaunu, vain 3,4 m pitkä ja vajaa 100 km etäisyydessä kodistani. Päätin sen saman tien, että tuota
on mentävä katsomaan ja jos on ok
kuntoinen, niin se saa lähteä matkaani. Niinpä auton keula kohti Raahea ja
vaunukaupoille.
Alkuun olin himpun pettynyt, kauhistunutkin. Vaunu oli huonomman näköinen kuin ilmoituksessa. Siinä pyörin
ja pohdin, minkälainen siitä tulisi, kun
remontoisin ja tuunaisin sen itse. Siihenhän olin valmistautunutkin. Näytti
vain, että rempasta saattaisi tulla sittenkin isompi kuin oli alkuun ajatus.
Mutta hei, minähän rakastan haasteita!
Tässä niitä oli nyt luvassa. Näin alkaisi meidän yhteinen taipaleemme kohti uutta karavaanielämää. Minun tulisi
vain ensin huoltaa ja hoivata tämä pikkuruinen kuntoon.
Ensitöikseni purkuhommat. Vessa
vei ammoisen tilan. Päätin, että vessa
saa väistyä ja porttaportalle keksisin
jonkin muun säilytyspaikan. Eihän sitä
vaunualueilla edes välttämättä tarvitse ja jos tämmöinen tilanne tulee, ettei alueen vessoille jaksaisi vääntäytyä,
niin kätken
sen oivasti
sängyn alle ja
näin mahdollisuus siihen
on vielä olemassa. Niinpä
homma
alkoi seinien
purkamisella.
Siinä ei kauaa
nokka tohissut, kun listat
alkoivat ruuvi
ruuvin jälkeen
irtoilla, seinät
kaatuilla sekä

pesuallas irrotettua. Tunteja meni kuin
itsekseen ja nälkäkin meni huomaamatta. Onneksi on alueisännät, jotka pitävät huolta ja soittivat, ottaisiko
”remppa-Liisa” heiltä jäänyttä ruokaa,
toisivat ihan paikanpäälle. WOW! Silloin vasta tajusin, että onkin jo todella nälkä. Oikeiden työpäivien jälkeen
ei arkisin jää montaa tuntia tehokasta työaikaa. Niinpä sitä into pinkeänä
koittaa saada aikaan mahdollisimman
paljon ja semmoinen asia kuin ruoka,
on ihan toissijainen… paitsi jos sen tosiaan saa kuin Manulle illallinen. Kylläpä maistui.
Seuraavaksi tuli maalaushommat.
Netissä törmäsin uutuusmaaliin: kalkkimaali, jolla sutii pinnan kuin pinnan.
Kätevää! Sen luvataan pysyvän metallista tekstiiliin asti eri pinnoilla ja on
luontoystävällinen maali. Ensimmäinen maalipurkki osoittautui kuitenkin
väärän väriseksi. Kaupassa se näytti
eriltä, kuin vaunun kaapiston rungossa. Sinnikkäästi jatkoin kuitenkin sillä
maalaamista, josko se kuivana näyttäisi sittenkin paremmalta. Kavereita kävi
katsomassa miltä vaunulla näyttää ja
kyllä, jokaisen mielestä tuo harmaan
sävy oli väärä… violettiin vivahteinen.
Sopii tietysti tietynlaiseen tunnelmaan,
mutta sitä ei nyt haettu. Ei muuta kuin
uudelleen maalikauppaan ja perusvalkoista hakemaan. Homma alkoi alusta.
Mutta kyllä kannatti. Pieni vaunu alkoi
pikkuhiljaa muuttua avarammaksi ja
kohtahan siinä on jo pelkän valovoiman
takia enemmän tilaa kuin edellisessä
7.5 m pitkässä vaunussani. Tämähän
alkaa pian näyttämään hotellin eteisaulalta! Hienoa!
Maalausurakan jälkeen tuli pintojen vahaus. Tämä oli niin tujun hajuista
vahaa, että minunkin sinnikkyys loppui ja päätin jättää homman siltä osin
kesken. On ostettava jotain hajutonta.
Seuraavaksi olikin tiedossa laatoitus ja
laminaattilattian asennus. Näihin sain
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KUVAT: ANU WIRTANEN

apua ihanilta karavaanari ystäviltäni, jotka myös ehdottivat tuovansa heiltä ylijääneitä laattoja käyttööni. Laminaatin
bongasin facebookin roskalavaryhmästä. Kaksi avaamatonta pakettia. Taputtelin siinä itseäni olkapäälle, kylläpä olen
tehnyt hyviä kauppoja.
Syysmyrsky pakotti kuitenkin pitämään parin päivän
remppatauon. Palatessani vaunulle, aloin purkamaan vanhaa laminaattia. Tämän jälkeen huomasin, että vaunun toinen takakulma oli vuotanut jostain ja lattia oli siltä kohtaa
märkä. Voi apua! Mitä minä nyt teen. Ei puhettakaan, että uskaltaisin purkaa vaunun ulkopuolelta mitään. Mutta eipä hätää, rempparyhmä-rämä saapui paikalle ja tutkivat tilanteen.
Reikä löytyi. Poijjaat siinä purkivat kulman, paikkasivat reiän
ja sulkivat kulman jälleen kiinni. Olen todella kiitollinen kaikille ihanille, jotka ovat apua tarjonneet. Seuraavaksi vuorossa olisi kulmasohvan ja pysyvän sängyn rakentaminen.
Tarkoituksenani on hyödyntää tekstiileissä jo olevia materiaaleja. Ja tietysti tulen testaamaan tuota taikamaalia, jolla
saa tekstiilitkin maalattua. Aika näyttää miten käy. Olen itselleni sen verran armollinen, että talven olen varannut vaunun tuunaamiseen ja sitten ensi kesänä voisi olla hyvä aika
tehdä reissuja tällä pikku matkaboksillani.
Kiitän kovasti kaikkia lisäkäsiä, jotka ovat halunneet auttaa ja kiitoset hyvistä neuvoista. Kiitokset ihanalle Rantasaran karavaanialueelle myös. Toivottavasti ensi kesänä
tienpäällä nähdään!

Ihanaa syksyä toivottaen,
Anu Wirtanen
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ETUPASSILLA
joka kuudes yö
veloituksetta

Kerää miltä tahansa Caravan Huiput alueelta viisi leimaa, myös
treffeiltä. Kaikki leimat voivat olla samalta leirintäalueelta. Saat
kuudennen vuorokauden veloituksetta (ei treffeillä).
Etukortti on voimassa 1 vuoden kortin päivämäärästä.
Alueillamme viihdyt hyvin ja nautit lomastasi. Tarkemmat tiedot
alueiden www-sivuilla, Caravan Leirintäoppaassa sekä
www.caravanhuiput.fi

CAMPING MUSSALO
www.sfcmussalo.fi
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Mussalontie 356,
23310 TAIVASSALO
puh. 040 764 9391

ETUNIEMI
www.etuniemi.fi
135 sähköistettyä paikkaa.
Etuniementie 148,
52550 HIRVENSALMI
Puh. 0400 465 876
Gps N 61°40´20” E 26°44´58”

KRAPURANTA
www.krapuranta.net
250 leirintäpaikkaa, 200 sähköllä
Korvenkulmantie 44,
32500 ORIPÄÄ
Puh. 040 546 2058

LEININRANTA
www.sf-caravankaakkoishame.fi
85 sähköistettyä leiripaikkaa. Upeat
Kymijoen rantamaisemat ja hyvät
kalastusmahdollisuudet. Siestantie 85,
47400 KAUSALA
Puh. 040 8335 730

LOHENPYRSTÖ
www.lohenpyrsto.fi
Sähköpaikkoja 182. Laadukas
leirintäalue ihan meren rannassa.
Raahen keskustaan vain 5 km.
Lohenpyrstöntie 53,
92140 PATTIJOKI.
Puh. 044 716 7803

LUKKUHAKA
www.lukkuhaka.fi
Puhdasvetinen tekolampi,
165 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä.
Kortesluomantie 148,
61550 ORISMALA.
Puh. 040 090 5308

MAISANSALO
www.maisansalo.fi. Tampere
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa.
Näsijärven rannalla. Kuterintie 34,
34260 TERÄLAHTI (Teisko).
Puh. 050 412 3123

RAIRANTA
www.rairanta.fi 270 sähköpaikkaa,
kauniin merenlahden rannalla
7 km Uudestakaupungista etelään.
Matala hiekkaranta, veneitä.
Vanhakartanontie 216,
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 841 7400, 0500 825 899

RANTASARKA
www.sfc-oulu.com
164 sähköistettyä paikkaa, merenrantaan 100 m.Hyvät ulkoilumaastot
alueen läheisyydessä. 25 km Oulun
keskustasta pohjoiseen.
Mustakarintie 46, 90810 KIVINIEMI.
Puh. 050 494 3101

REKINIEMI
www.pielisenkarjala.fi. Lieksassa
Pielisen rannalla 100 sähköpaikkaa.
Rauhallinen alue, hyvät kalastusmahdollisuudet.
Rekiniemi 4,
81590 VUONISLAHTI
Puh. 040 702 5745

KALAJÄRVI
www.caravan-kalajarvi.fi
300 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä.
Kalajärventie 4,
61100 PERÄSEINÄJOKI
Puh. (06) 417 5602

KESÄNIEMI
www.sfcturku.fi
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Kesäniementie 99, Rautila,
23210 VEHMAA.
Puh. (02) 433 3462

Lämpimästi
tervetuloa!
SEXSJÖ
www.sexsjo.fi
Rauhallinen, lapsiystävällinen,
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
14
Sandvikintie
111, 689401/2020
LILLBY
CAROS
Puh. 050 310 1247
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TILKUNPELTO
www.sfc-kantahame.com
150 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä. Vaunusauna, uima-altaat ja
tanssilato Teurojärven rannalla.
Mulkolantie 330, 16900 LAMMI
puh. 050 370 1435

VANKKURIMÄNNIKKÖ
www.vankkurimannikko.fi
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa.
Lakarintie 580, 34800 VIRRAT
Puh. 043 214 0014
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Neitsytmatkan valmistelua

–KOLMEN KOHTEEN KIERROS

V

aikka vanhassa sanonnassa todetaankin, että ”sitä
tikulla silmään, joka vanhoja muistelee” on minun
pakko palata aluksi hetkeksi edelliseen
kesään eli vuoteen 2019.
Keväällä 2019 leiriydyimme ensimmäiseksi kesäksi kesäkausipaikalle
Rantasarkaan. Lähtökohtainen ajatus oli, että pidämme asuntovaunua
ja Rantasarkaa ”kesämökkinä”, missä
voimme viettää vapaa-aikaammeamme, mutta haaveena oli tietysti myös
se, että kun mökkimme on pyörillä, niin
pyöriäkin pitää jonkin verran pyörittää.
Seuraavaksi olikin mietittävänä, millainen etuteltta hankitaan. Sen osalta
ratkaisu tuli aika nopeasti. Päätöksen
myötä hankimme pienen standby-teltan. Ajatuksena oli, että onhan siitä
helppo lähteä jatkossa reissuun, kun
mielessä oli kuitenkin katsoa, että minkä väristä ruoho on jossain toisaalla.
Teltan hankintapäätöksen jälkeen
tiedettiin, minkä kokoinen lava rakennetaan ja se tehtiinkin sitten nopeasti.
Alkukesä meni teltan saapumista odotellessa, mikä kuitenkin tuli toimittajan
lupaamassa aikataulussa. Teltta saatiin
tämän jälkeen parissa päivässä pystyyn
avuliaitten Rantasarkalaisten avustamana. Seuraavaksi olikin vuorossa teltan kalusteiden hankkiminen. Lavan
pöytäryhmä ja aurinkotuolit olikin hankittu jo ennen teltan pystyttämistä.
Tässä vaiheessa tuloksia katsellessamme totesimme, että tämähän
näyttää hyvälle ja koimme olomme
Rantasarassa niin viihtyisäksi, että
keskustelu vaimoni kanssa alkoi mennä siihen suuntaan, että jospa ei lähdetäkään vielä tänä kesänä katselemaan
ruohon väriä muualle vaan nautitaan
tämä kesä kaikessa rauhassa tästä mitä meillä nyt on. Lähdetään ensimmäiselle vaunumatkalle kesällä 2020.
Kevään 2020 aikana, kun kesälomien ajankohdat alkoivat selkiintyä, alkoi myös kesän vaunureissu pyöriä

mielessä. Tehdäänkö yksi vai useampi reissu? Minne mennään? Kauanko
reissussa ollaan? Minä itse ehkä aktiivisemmin katselin karttaa ja laskin
kilometrejä, että miten kauas ehditään, kun ajatuksena oli kuitenkin rauhallinen reissutahti ja se, että pyritään
valitsemaan kohteet siten, että viihtyisimme siellä ainakin pari yötä, ettei jokaisesta päivästä tule matkapäivä.
Kesälomat ajoittuivat lopulta kolmeen jaksoon, viikko kesäkuun
lopussa, kaksi viikkoa heinäkuun puolessavälissä ja viikko vielä elokuussa.
Heti oli selvää, että heinäkuun kaksi lomaviikkoa tulee olemaan ainakin
reissuviikkoja, mutta tuleeko meille
kaksi reissua tälle kesälle. Juhannuksen jälkeinen viikko päätettiin olla vielä Rantasarassa ja lähteä reissuun pari
viikkoa tätä myöhemmin.
Olimme kuunnelleet Rantasarassa vuoden päivät kentällä kulkiessa ja saunan lauteilla istuessa monia
matkakertomuksia, joissa eri alueista annettiin välillä negatiivista ja välillä
positiivista palautetta. Erityisesti positiiviset palautteet oli aina tarkoitus
painaa mieleen, sitä varten, kun sitten
mekin matkaan lähdetään. Toki lopputulema oli se, että sfc-alueelle voi kyllä
aika luottavaisin mielin mennä oli kohde mikä tahansa. Uimisesta tykkäävän
vaimoni toiveena oli, että alueiden valinnassa annettaisiin iso plussa alueille, mistä löytyy hyvä uimaranta. Tällä
perusteella ja sopivalla päiväajomatkalla ensimmäiseksi kohteeksi valikoitui rauhallisella paikalla Pedersöressä
sijaitseva SFC-Sexsjö.
Sääennusteet lupasivat meidän lomaviikoille hienoa lomasäätä. Ainoastaan maanantaille, jolloin meidän
oli määrä lähteä liikkeelle, oli luvassa puolen päivän aikoihin vesisadetta,
joten ennen sitä vaunu perään ja matkaan. Näin suunniteltiin.
Vaunu oli laitettu jo edellispäivänä
lähtökuntoon ja aamulla Rantasarkaan

siten, että ennen ennustettua vesisadetta päästään matkaan. Lähtövalmisteluissa vierähti vielä hetki ja Ukko
Ylijumala käytti se hetken hyväkseen
ja työnsi nopeasti mustaa pilveä kohti
Rantasarkaa, missä normaalisti paistaa aina aurinko. Vaunu nopeasti irti
standby-teltasta, että saadaan ennen
sadetta teltan seinä kiinni. Tämä olikin sitten ensimmäinen harjoituskerta
tässäkin ja se ei aivan mennyt niin kuin
oli kuviteltu. Alkoi kesän kovin vesisade ja ukkosmyrsky. Vettä tuli avoimesta teltan seinästä sisään ihan kunnolla.
Jossain vaiheessa todettiin, että nyt on
ehkä parasta kaikesta huolimatta rauhoittaa tilanne, kun salaman ja jyrähdyksen väli oli enää noin sekunti ja
kädet tiukasti kiinni alumiinitangoissa.
Hetken kuluttua naapurivaunun ystävällinen asukas juoksi teltallemme
sanomaan, että teillä on auton ikkuna auki. Vettä oli tullut oikein kunnolla
apumiehen puolen täysin avoinna olevasta ikkunasta autoon ja penkille. Sateen hieman rauhoituttua teltan seinä
saatiin kiinni ja olimmehan me reippaalla mielellä lähdössä reissuun, niin
ei vaimoltakaan tullut kovinkaan paljoa
kuittia märästä autonpenkistä. Ja näin
matka alkaa!
Vesisadekin loppui miltei heti kun
päästiin matkaan. Pieni pysähdys vielä
Kempeleessä, sillä pitihän meillä olla retkipöytä, kun ennusteet lupasivat
meille pelkkää auringonpaistetta tästä
eteenpäin. Ja kyllähän raikas salaatti,
niin kuin kylmä olutkin maistuu lämpimänä kesäpäivänä paljon paremmalle ulkona rennosti lepotuolissa istuen
kuin vaunun seinien sisällä.
Matka Sexsjöhän meni oikein mukavasti yhden pysähdyksen taktiikalla.
Lounas Kalajoella opetti heti sen, että
kyllä nykyaikaisillakin liikenneasemilla on vaunun kanssa liikkujilla P-paikat
vähissä. Mutta rekkaparkki käyttöön,
niin hyvin menee.
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Sexsjössä saimme erittäin lämpimän vastaanoton sekä apua leiriytymiseemme. Kysyttiin vielä, että
haluammeko, että suihkutetaan vähäiset raparoiskeet pois vaunusta. Toki
onhan sinne reilun kuuden kilometrin
soratie, mutta se ei ollut ainakaan nyt
ollenkaan huono tai vaunua likaava.
Vaimoni kävi heti tarkistamassa uimarannan ja tuli kertomaan, että ”tosi
ihana uimaranta”!
Aikaa meillä vierähtikin Sexjössä
kolmen yön yli. Toisena päivänä kävimme tutustumassa Pietarsaareen ja
ruokailemassa siellä, mutta kiireesti
takaisin caravan-alueelle nauttimaan
upeasta säästä. Kolmantena päivänä
päätettiin käydä vielä tutustumassa
Pietarsaaressa sijaitsevaan arktiseen
museoon Nanoqiin. Nanoq on Suomen ensimmäinen arktinen museo. Se
avattiin yleisölle vuonna 1991. Museon perustaja Pentti Kronqvist sai idean
museoon omilla naparetkillään keräämiensä esineiden innoittamana.
Kolmannen päivän iltaan oli kypsynyt ajatus, että aamulla otetaan vaunu
auton perään ja lähdetään Seinäjoen
Ylistarossa sijaitsevalle SFC-Kalliojärven Lukkuhakan alueelle.
Matkaan lähdettäessä oli ajatuksena, että ajetaan Powerparkin kautta ja
käydään katsomassa millainen paikka

kyseessä, kun ei olla koskaan käyty, ainoastaan jutSuomen pisin silta, Raippaluodon silta.
tuja oli kuullut, kuinka
suosittu se on ja kuinka komeaa siellä on. Komeaahan
siellä oli ja joku toinenkin
oli tullut katsomaan ja ehkä kokemaankin laitteiden
hurmaa. Autoja ja ihmisiä
oli niin paljon, että meillä meni pelkäksi läpiajoksi, mutta onpahan sekin nyt
nähty. Matka jatkui maalaisromanttista, kapeaa ja
mutkaista tietä myöten Ylistaroon ja Kalliojärven Lukkuhakaan.
Alue oli meidän saapuessa jo aika hyvin vetänyt
auto-/vaunukuntia, mutta
Raippaluodon sillan päässä. Halusin
meillä löytyi kuitenkin vieesitellä sillan vaimolleni, tiemies kun
lä hyvä vaunupaikka. Sää oli edelleen
olen.
täydellistä lomasäätä, aurinkoista ja
Kolmantena päivänä, eli lauantaina
lämmintä. Leirin pystyttämisen jälLukkuhaassa
kävimme ilmaisella kyykeen teimme nopean alueeseen tudillä ja ilmaisella lounaalla Seinäjoen
tustumiskierroksen. Uimaranta löytyi
Ideaparkissa. Tarjottu lounas oli hyvä,
täältäkin heti saunan takaa, mikä sai
mutta ainahan sitä jotain pientä tulee
vaimoni suupielet hymyyn. Heti toisena
ostettua, kun kauppaan menee. Siipäivänä lähdimme tutustumaan Vaahenhän ne tällaiset ilmaiset houkutteet
saan ja samalla reissulla halusin, että
kuitenkin tähtäävät. Lukkuhaan alueelkäydään kahvilla Raippaluodossa rala oli myös ainakin näinä päivinä aktiivintola Berny’ssä, mikä sijaitsee Suovista kaupustelutoimintaa. Kävi leipä-/
men pisimmän sillan, 1045 m pitkän

Nanoq, arktinen museo Pietarsaaressa.
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KUVAT: VILLE HEIKKINEN

pullakauppias, savustetun kalan ja
paikalla paistettujen kevätkääryleiden
kauppias sekä karamellikauppias. Asiakkaita riitti jonoksi asti. Kolme yötä oli
vierähtänyt jo täälläkin, joten seuraavana aamuna oli taas aika laittaa vaunu kiinni koukkuun ja jatkaa matkaa.
Teimmekin vain lyhyen siirtymän ja
leiriydyimme seuraavaksi Peräseinäjoelle, SFC-Kalajärvelle. Edellisestä
paikasta lähtiessä oli naapurit hieman
pelotelleet, että Kalajärvellä voi olla täyttä, mutta olimme hyvissä ajoin

liikenteessä, eikä siten ollut
mitään ongelmia leiriytymisen kanssa. Kuten alussa jo
mainitsin, oli uintimahdollisuudet meidän kohdevalikoimassa korkealla eikä
tämäkään kohde aiheuttanut vaimolleni pettymystä.
Upea yleinen uimaranta aivan alueen vieressä. Toinen
päivä meni kohteessa ulkoillessa ja edelleen jatkuvasta kauniista kesäsäästä
nauttiessa. Kolmantena
päivänä lähdettiin käymään
katsomassa Ähtärin eläinpuisto. Alue oli meille vielä
käymätön paikka ja olivathan siellä myös ne pandat.
Tässä vaiheessa sääennusteisiin ilmestyi jo muitakin
symboleja kuin auringonkuvia. Eläinpuiston kävelykierroksesta selvittiin
kuitenkin vielä kuivin nahoin ja paidoin.
Pandoillakin oli juuri ruoka-aika, joten
olivat hyvin esillä sisätilassa. Kalajärvelle palatessa pysähdyttiin vielä Keskisen kyläkaupassa, Tuurissa kun ohi
kuitenkin ollaan ajamassa. Rakennukset ovat kyllä ulkoapäin katsottuna komeita sekä eteisaula, enkelipatsaineen
juhlava, mutta kauppakierros onnistuttiin menemään kuitenkin läpi, ilman

että mitään lähti mukaan. Loppupäivä
olikin sitten jo sateinen ja ennusteet
näyttivät sateisia päiviä olevan lisääkin
tulossa, joten päätimme, että olemme
olleet nyt myös täällä Kalajärvellä kolme yötä ja reissussa yhteensä yhdeksän yötä, että on aika palata takaisin
kotiin ja Rantasarkaan.
Tulomatkakin meni vielä kuivassa
kelissä Liminkaan saakka, jolloin alkoi
jälleen oikein reilu vesisade.
Vaunu käytettiin vielä katsastuksessa ennen Rantasarkaan viemistä, jos
sattuisi käymään niin, ettei toista reissua tälle suvelle tulisikaan.
Jos reissuun lähteminen ei ollut
helppoa vesisateen vuoksi, ei vaunun
saaminenkaan standby-teltan viereenkään ollut ihan helppo homma. Peruutuksia piti tehdä useampi ennen kuin
se onnistui, naapurivaunukunnan käsimerkkien avustamana.
Vaunu oli saatu paikoilleen ja neitsytmatka oli takana. Muutaman päivän
miettimisen jälkeen teimme päätöksen, että elokuun lomaviikko vietetään
kaikessa rauhassa Rantasarassa ja
seuraava reissu jätetään tulevalle kesälle.
Kesää 2021 odotellessa,

Ville Heikkinen

Kaunis kesäpäivä SFC-Kalajärvellä.
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VALMISTAUDUTAAN SEURAAVAAN
KESÄKAUTEEN 2021

KESÄLLE SIISTIJÖITÄ
Oulun yhdistys palkkaa omalle alueelleen Rantasarkaan
aina kesäksi siistijöitä. Päivittäin siivoukseen kuluu
aikaa noin 5–6 tuntia.
Työn keston ei tarvitse ole koko kesä, vaan voit valita
viikon, kaksi tai useamman. Mielellään ei alle viikon
sopimuksia. Tehtävään kuuluu Rantasaran alueen
yhteisten- ja saniteettitilojen siistiminen.
Lisätietoja
Tarja Kemolalta p. 040 753 5909 tai
sähköpostilla tarja.kemola@hotmail.com
Tiedusteluja tehtävästä ja tiedon
halukkuudesta toimeen voit tehdä jo nyt ennakkoon.
Varsinaiset valinnat teemme kevään 2021 aikana,
kuitenkin viimeistään maaliskuun lopulla.

RANTASARAN
YHDYSHENKILÖT
Heikkinen Ville
Ronkainen Tuula
Kuisma Pirjo

p. 044 975 0363
p. 044 975 0369
p. 045 883 9808

Jäsenmaksut 2021
SF-Caravan ry
SF-Caravan ry Oulun Seutu
JÄSENMAKSU
Rinnakkaisjäsen

29,00 e
14,00 e
43,00 e
19,00 e

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

Tilastotietoa kesältä 2020
Kävijämäärä 1.1.–26.9.2020
- 16 539 henkilövuorokautta

p. 040 058 1410
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KUVA: KARI KUISMA

Kiitokset kesäisännille

Mikä kesä!

K

evään korona rajoitteiden
johdosta Oulun yhdistyksen
alue Rantasarka oli suljettu
vierailijoilta aina kesäkuun
alkuun saakka. Normaalisti kesän
isäntävuorot pyörähtävät käyntiin jo
toukokuun puolesta välistä. Nyt pääsimme kuitenkin avaamaan leirintäalueemme vasta kesäkuun 1. päivänä.
Silloin aloitimme kesäisäntien
kanssa alueen pyörittämisen ja vierailijoiden vastaanottamisen.
Kaikille oli vastassa uusi kassajärjestelmä, joka jännitti myös ”vanhoja”
isäntiä.
Mutta isäntävuorojen päättyessä
olivat isännät hyvin tyytyväisiä kassakoneen toimintoihin, jotka olivat helpottuneet entisestään.

Uusille isännille ei tuottanut vaikeuksia oppia isäntätehtäviä, kuten ei
myöskään kassajärjestelmää.
Isäntien tehtävät oli kirjattu selkein
sanoin paperille, josta oli helppo tarkistaa jos ei jotakin juttua muistanut.
Vierailijoita oli paljon enemmän
kuin odotimme näin korona-aikana
tulevan.
Myös telttailijoita oli niin kuin viime
kesänäkin, mutta nyt oli suomalaisia
enemmän kuin ulkomaisia.
Oli jopa perheitä joilla oli pieniä lapsia, olipa yksi ihan vauvakin päässyt
telttailemaan. Joten Suuret Kiitokset
kaikille kesäisännille. Teidän ansiostanne hoidimme tämänkin kesän kotiinpäin.

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta 2021
SF-Caravan Oulun Seutu ry
Hallitus
***
Rantasarkatoimikunta ja leiritoimikunta
kiittää kaikkia tapahtumissa ja talkoissa
sekä Rantasarassa kävijöitä kuluneesta
vuodesta ja toivottaa Rauhallista Joulua
ja Onnellista uutta vuotta 2021!
***
Naistoimikunta toivottaa tukijoilleen ja
jäsenille Rauhallista Joulunaikaa ja Uutta Vuotta 2021.

Isännät ja siistijät sekä meidän alue on
saanut paljon kiitoksia ja kehuja vierailijoilta. Kiitokset myös Merjalle ja Tuulalle, jotka toimivat kanssani tukihenkilöinä!

Terttu

034884-0

Caros

SF-Caravan Oulun Seutu ry:n
jäsenlehti 25. 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
Pirjo Kuisma
Tuula Ronkainen
Airi Vesa
Ville Heikkinen

040 586 1525
045 883 9808
044 975 0369
044 975 0365
040 566 7034

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
90 e
1/8-sivu
1/16-sivu		 70 e
Painosmäärä 		 4 150 kpl
Valokuvat		 Airi Vesa
Kannen piirros		 Harri Siipola
Sivunvalmistus		
ja painopaikka 		 PunaMusta Oy,
		2020		
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Respan remontti

Toimiston vastaanottotila ja keittiö pintaremontoitiin keväällä 2020. Katot ja seinät maalattiin, lattia sai uuden pinnoitteen
sekä kalusteita ja uusia laitteita hankittiin. Asiakastiskin päälle asennettiin pleksi suojaamaan pisaratartunnoilta.
Tilat ovat saaneet käyttäjiltään paljon kiitosta valoisuutensa ja uusien toimintojensa ansiosta.

Tervetuloa!

Lähtötilanne

Respassa on
myytävänä mm.
karkkia, jäätelöä,
elintarvikkeita,
käsitöitä ja caravankemikaaleja.
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