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Kuulumisia kuluneelta 
vuodelta

V uosi 2022 päästiin aloit-
tamaan ennätysluke-
mista, yhdistyksemme 
jäsenmäärä oli edel-

leen kohonnut edellisvuoden ai-
kana ja oli jo lähellä 4300 jäsentä. 
Minulla itselleni vuoden alussa oli 
vielä paljon avoimia kysymyksiä 
mielessä, sillä olin juuri astunut 
yhdistyksemme hallituksen pu-
heenjohtajan suuriin saappaisiin, 
jotka sain SF-Caravan Oulun Seutu 
ry:n hallituksen pitkäaikaiselta pu-
heenjohtajalta Pirjo Kuismalta hä-
nen luopuessa tehtävästä vuoden 
2021 lopussa. Pirjolta sekä myös 
muilta yhdistyksen pitkäaikaisil-
ta toimijoilta olen saanut vuoden 
aikana vastauksia moniin mieltä-
ni askarruttaviin kysymyksiin. Kii-
tokset siitä Heille kaikille! 

Kulunut vuosi aloitettiin 

edellisvuoden tavoin epävarmoissa 
tunnelmissa, jo lähes kaksi vuot-
ta elämiseemme ja olemiseemme 
vaikuttaneen pandemian vuoksi. 
Syksyn aikana jälleen nousuun läh-
teneiden koronalukujen seurauk-
sena palasivat monet rajoitukset 
yhteiskuntaamme, niin myös lei-
rintäalueellemme Rantasarkaan. 
Tammikuun puolessa välissä saim-
me kuitenkin koronanrajoituksista 
vastaavan viranomaisen kannan-
oton koskien Rantasaran alueen 
toimintaa ja rajoituksia. Tämän jäl-
keen uskaltauduimme purkamaan 
jo edellisvuoden aikana tehtyjä ra-
joituksia, muun muassa avaamal-
la tiloja käyttöön. Toki noudattaen 
viranomaisohjeistuksen mukai-
sia kokoontumisrajoituksia. Tästä 
eteenpäin olemme saaneet ko-
ko vuoden mm. saunoa ja paistaa 

makkaraa grillikodissa. Myöhem-
min keväällä myös kokoontumisra-
joitukset saatiin poistaa kokonaan, 
myös kaikista sisätiloista ja pääs-
tiin elämään ns. normaalia elä-
mää.

Rantasaran talvikausipaikoil-
la oli kaudella 2021-2022 kovasti 
kysyntää. Muutamia paikkoja myy-
tiin vielä tämän vuoden puolella ja 
talvikausipaikat tulivatkin lähes 
loppuun myydyksi, mutta kaikille 
paikkaa hakeneille, pystyttiin paik-
ka tarjoamaan. Luonto ja liikunta-
mahdollisuudet ovat Rantasarassa 
lähellä. Rantasaran alueelta pää-
si jo tammikuun puolestavälis-
tä alkaen hiihtämään Virpiniemen 
latuverkolle alueelle tehtyä yh-
dyslatua myöten. Kevättalven au-
ringon noustessa päivä päivältä 
korkeammalle, alkoi Rantasaran
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 yöpyjien määrä lisääntyä. Meren äärellä 
kun olemme, myös meren jää alkoi hou-
kutella kalastamisesta kiinnostuneita 
kairaamaan reikiä jäähän ja yrittämään 
kalastusonneaan pilkillä. Samalla sai 
nauttia auringon lämmöstä, mutta toki 
joinain päivinä jäällä olijat saivat var-
masti tuntea vielä mereltä puhaltavan 
kylmän ja kovan tuulen kosketuksen.

Tapahtumien järjestäminen aloi-
tettiin huhtikuun alussa järjestetyillä 
pilkkikilpailuilla. Sitä seurasi heti kak-
si viikkoa myöhemmin Pääsiäistapah-
tuma, missä oli ohjelmaa lapsille sekä 
aikuisille. Tästä eteenpäin kaksi viik-
koa, niin olimme jo viettämässä pieni-
muotoisia Vappukarkeloita, eli keväällä 
tapahtumat pääsivät leiritoimikunnan 
toimesta hyvään vauhtiin.  

Vain kaksi viikkoa tästä eteenpäin 
kokoonnuttiin jälleen Rantasarkaan 
isommalla porukalla, silloin oli vuoros-
sa meidän yhdistyksemme järjestämä, 
Pohjoisen yhteistoiminta-alueen ta-
pahtumasarjaan kuuluva Kesäkauden 
Avajaiset -tapahtuma. Lauantaipäivä 
alkoi aurinkoisessa säässä lipunnos-
tolla ja tervetuliais-sanoilla. Sää ei kui-
tenkaan tarjonnut tälle viikonlopulle 
aivan parastaan, lauantain iltapäivään 
mahtui parin tunnin rankka vesisade, 
mutta se antoi hyvän hetken vetäytyä 
levähtämään ennen saunomista ja illan 
tansseja, joissa tanssittajana oli upea 
Tangomarkkinafinalisti Tiina Pitkänen 
& Luksus. Kesäkauden Avajaisissa oli 
myös esillä matkailuajoneuvoja se-
kä muita tuote-esittelijöitä/-kaup-
piaita. 

Elokuun alussa järjestettiin 
Lasten treffit -tapahtuma, missä 
oli ohjelmaa koko viikonlopuk-
si lapsille sekä myös aikuisille. 
Joulukuun alussa kokoonnum-
me jälleen viettämään koko per-
heen pikkujoulua, missä saamme 
varmasti nauttia hyvässä seuras-
sa jouluateriasta sekä illan ohjel-
masta.

Kesä oli Rantasarassa hieman eri-
lainen, niin isäntävuoroja tekeville 
kausipaikkalaisille kuin myös alueella 
vierailleille. Kokeilimme opiskelijoiden 
työllistämistä vilkkaimman kesäse-
songin ajaksi toimiston vastaanotossa. 
Palkkasimme neljä opiskelijaa kahden 

kuukauden ajalle hoitamaan asiak-
kaiden vastaanottamisen ja alueel-
le sisään kirjaamisen sekä hoitamaan 
puhelimitse ja sähköpostilla tullei-
den varausten vastaanottamisen sekä 
muuhun asiakaspalvelutyöhän. Tämä 
vaikutti myös tällä ajanjaksolla isän-
tävuoroja tekevien työtehtäviin. Heidän 
tehtävät rajoittuivat pääosin toimiston 
ulkopuolella tapahtuviin töihin. Koke-
mukset olivat tästä kokeilusta erittäin 
myönteisiä. Olimme saaneet toimis-
tolle neljä loistavaa nuorta työntekijää, 
jotka toiminnallaan antoivat alueelle 
saapuvalle tai toimistolla vierailevalle 
asiakkaalle varmasti positiivista ener-
giaa. Sekä vierailta että myös kausi-
paikolla olevilta saadun positiivisen 
palautteen myötä, tulemme varmasti 
jatkamaan samalla kuviolla myös tu-
levana kesänä. Kesä-heinäkuun ajalle 
olimme palkanneet myös kaksi opiske-
lijaa hoitamaan alueen siivoamisesta.

Kuluneen vuoden aikana on liikku-
nut matkailijoita hyvin, energiahintojen 
kohoamisesta huolimatta. Kävijä-
määrät Rantasarassa näyttä-
vät jäävät kuitenkin 
hieman edel-
lisvuotta 

alhaisemmaksi. Samoin yhdistyk-
semme jäsenmäärä ei tämän jutun 
kirjoitushetkellä näytä lisääntyvän 
edellisvuodesta, mutta muutos on kui-
tenkin hyvin vähäinen. Talvikausipaik-
kojen myynti on Rantasaran alueella 
lähtenyt hyvin käyntiin. Talvipaikoista 
kiinnostuneita ja paikoille saapuneita 
on hyvinkin etäältä, eri puolelta Suo-
mea. Tämän jutun kirjoitushetkellä 
talvikausipaikkoja on vielä kuitenkin 
kymmenkunta myymättä.

Eri medioista on saatu lukea ja kuul-
la, että koronatapausten määrä on 
jälleen nousussa, niin kuin jo parina 
syksynä aiemmin. Toivotaan kuitenkin, 
että rokotukset ja taudin sairastami-
set ovat kuitenkin vaikuttaneet riskei-
hin niin, ettei ainakaan merkittäviin 
rajoituksiin tarvitsisi mennä Rantasa-
rassa eikä muuallakaan maailmassa 
ja sitä kautta myös muu kuin kotimaan 
matkailu olisi helpompaa ja turvallista. 

Toivotan Teille kaikille hyvää 
vuoden loppua ja tulevaa talvea!

Ville Heikkinen



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



Toimihenkilöt 2022 ja 2023
Hallitus
Heikkinen Ville, pj.  044 975 0363  ville.einari.heikkinen@gmail.com 
Karjalainen Risto, vara pj, erov.  044 975 0360  risto.jk.karjalainen@gmail.com 
Rantakeisu Marjaana, sihteeri  044 975 0369  marjaanaheikkinen@hotmail.com 
Halonen Jarmo, erov.  044 975 0365  jarmops.halonen@gmail.com 
Holmström Pekka, erov.   044 975 0395  pekkalaurijohannes@gmail.com
Mustonen Annemari   044 491 6060  annemari.mustonen17@gmail.com 
Ronkainen Mirka  044 975 0393  mirka.75@hotmail.com 
Suomela Aki, erov.  045 231 2160  axaa77@gmail.com 
Takaneva Kari, eronnut 10.5.2022 

Hallituksen uudet jäsenet 2023
Karjalainen Risto, vara pj,  044 975 0360  risto.jk.karjalainen@gmail.com 
Halonen Jarmo  044 975 0365  jarmops.halonen@gmail.com 
Holmström Pekka  044 975 0395  pekkalaurijohannes@gmail.com
Paakkola Jari  044 975 0370  jari2188@gmail.com
Juotasniemi Jouko  044 716 0699  jouko.jniemi@gmail.com

Talousvastaava ja jäsenkirjuri
Mustonen Annemari   044 491 6060  annemari.mustonen17@gmail.com 

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

Rantasarkatoimikunta
Juotasniemi Jouko, vetäjä  044 716 0699  jouko.jniemi@gmail.com
Karjalainen Eila, siivousvastaava  040 774 1951  eila.karjalainen1951@gmail.com
Koivuranta Tarmo  045 327 2337 
Määttä Tarja-Inkeri  040 093 2633 
Paakkola Jari  044 975 0370
Suomela Aki  045 231 2160 
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 
Pikkuhookana Juha  040 539 0417 
Rantakeisu Marjaana  044 975 0369 
Rossi Jarmo  044 244 5668 
Yli-Luukko Ritva  040 962 8829 

Toimikunta järjestää yhteistyössä monenlaisia tapahtumia alueella.  
Sähköpostia toimikunnalle voi lähettää osoitteella rantasarka@gmail.com

Naistoimikunta
Ronkainen Mirka, vetäjä 044 975 0393   mirka75@hotmail.com

Tiedotustoimikunta
Vesa Airi, vetäjä  040 024 0639  airivesa@gmail.com 
Heikkinen Ville  044 975 0363  ville.einari.heikkinen@gmail.com 
Rantakeisu Marjaana  044 975 0369  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 ojalajape@gmail.com    
Holmström Pekka 044 975 0395 
Karjalainen Risto 044 975 0360  
Paakkola Jari  044 975 0370     
Vesa Jarmo  040 035 6086

YT-yhdyshenkilö
Karjalainen Risto 044 975 0360  risto.jk.karjalainen@gmail.com 

Kari Kuisma
matkailuasiamies, 

Facebook

Risto Karjalainen
varapuheenjohtaja, sähkö-
laitteet, YT-yhdyshenkilö,  
Rantasarka yhdyshenkilö

Pekka Holmström
projektit, koneet, 

hankinnat

Mirka Ronkainen
naistoimikunta  

vetäjä

Jarmo Halonen
koneet, kalustot

Paakkola Jari
hallitus 2023

Marjaana Rantakeisu
sihteeri, PR, Rantasarka 
yhdyshenkilö, nettisivut

Airi Vesa
tiedotustoimikunta  

vetäjä, nettisivut

Annemari Mustonen
talousvastaava,  

jäsenkirjuri

Jarmo Ojala
turvallisuus-

päällikkö

Jouko Juotasniemi
hallitus 2023 -, Ranta-
sarkatoimikunta vetäjä

Ville Heikkinen
puheenjohtaja,

kiinteistöt ja maa-alueet, 
Rantasarka yhdyshenkilö
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Edellisvuosien tapaan jatkamme vakiintunutta käytän-
töä, eli kuluneen kesän 2022 kausipaikkojen haltijoilla 
on mahdollisuus lunastaa paikkansa myös seuraavalle 
kesälle. Kaikilla kesäkausipaikkalaisilla on 3 vrk isän-
tävuorovelvoite. 

• Isäntävuorot varataan 17.4.–23.4.2023 välisenä  
aikana, siis ennen paikan lunastamista. 

• Viimeinen paikkojen lunastuspäivä on  
sunnuntai 23.4.2023. 

• Kesäkausipaikan hinta vuonna 2023 tulee olemaan 
300 € ja kesäkauden kesto on 14.5.–23.9.2023. 

Kevään 2023 aikana ilmoitetaan 2022 kesäkausipaik-
kalaisille sähköpostilla maksukäytäntö, isäntävuorojen 
varausaikataulu sekä muut tähdelliset päivät tarkem-
min, myös isäntäkoulutuksen päivät. 

• Vuoden 2022 kesäkausipaikkalaisten viimeisen  
lunastuspäivän jälkeen tarjotaan paikkoja  
järjestyksessä jonotuslistalla oleville. 

Mikäli olet kiinnostunut kesäkausipaikasta,  
ilmoittaudu sähköpostilla Ville Heikkiselle,  
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. 

Jokaisen vaunukunnan kanssa tehdään kirjallinen 
kausipaikkasopimus. 

Sähkömittarilukemat ja vaunuvuorokaudet merki-
tään käyttöpäiväkirjaan ja sähkö maksetaan kulutuk-
sen mukaan kauden päättyessä, siksi kWh-mittari. 

Ville Heikkinen 
ville.einari.heikkinen@gmail.com

TIETOA  
KESÄKAUSI- 
PAIKOISTA 2023

• LVI-PALVELUT • PIENET SÄHKÖTYÖT
• ILMALÄMPÖPUMPUT, 

ILMA-VESI- JA MAALÄMPÖPUMPUT

janne@teknopal.fi
Puh. 0400 890 669     

Kellon Nuorisoseuran talolla 3.12.2022  
alkaen klo 18.00

✦ Jouluruokailu noutopöydästä,  
         omat juomat mukaan

✦ Arpajaiset
✦ Joululauluja, esittäjänä ja  

         laulattajana, SUVI PARTANEN
✦ Tanssit, orkesterina LEMPPARIT

Omavastuu aikuiset 15 €, 7-15 v. 7,50 €,  
alle 7 v. 0 € 

Tuothan paketin pukinkonttiin

Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin.

Ilmoittautuminen 20.11.2022 mennessä 
ensisijaisesti sähköpostilla  
rantasarka@gmail.com
tai puhelimitse 050 494 3101

Lippuja voi lunastaa Nuorisoseuran ovelta 
ennen tilaisuutta. Käteismaksu.

TERVETULOA!TERVETULOA!

KOKO PERHEEN PIKKUJOULUKOKO PERHEEN PIKKUJOULU



S unnuntaina 16.10.2022 kokoon-
nuttiin ennen puolta päivää 
Virpiniemen liikuntaopistolle 
SF-Caravan Oulun Seutu ry:n 

sääntömääräiseen vuosikokoukseen. 
Ennen kokousta tarkistettiin paikalle 
saapuneiden jäsenten äänioikeus jä-
senkorttien tarkistamisella ja juotiin 
parin koronavuoden jälkeen perintei-
set kahvit. Kahvin ”kyytipojaksi” oli use-
ampaa sorttia kahvileipiä tarjolla. Tarja 
keitti kahvit ennen kokousta Virpinie-
messä ja huolehti kokouskahvien esille 
laittamisesta kokouspaikalla.  

Ville Heikkinen toivotti paikalle saa-
puneet tervetulleeksi, minkä jälkeen 
pidettiin hiljainen hetki syyskuussa 
pois nukkunutta, pitkän työuran yh-
distyksen tehtävissä tehneen Tuula 
Ronkaisen muistoa kunnioittaen. Tä-
män jälkeen Ville kertoi yhdistyksen ja 
Rantasaran alueen kuulumisia, joista 
merkittävimpänä oli tieto uuden vuok-
rasopimuksen allekirjoittamien. Uusi 
vuokrasopimus mahdollistaa leirintä-
aluetoiminnan jatkumisen Rantasaras-
sa seuraaviksi 30 vuodeksi, eli vuoden 
2052 loppuun saakka.  Ennen viralli-
sen kokouksen alkua Liittohallituksen 
edustaja Pirjo Kuisma kertoi paikalla 
oleville viimeisimpiä kuulumisia Liit-
tohallituksen toimista, muun muassa 
strategiatyö tilanteesta. 

Sääntöjen mukaiset asiat käsiteltiin 
ja henkilövalinnat tehtiin esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Pirjo Kuisma. 

Kokous hyväksyi Ville Heikkisen esit-
telemän toimintasuunnitelman 2023 ja 
Annemari Mustosen esittelemän ta-
lousarvion vuodelle 2023. Yhdistyksen 
jäsenmakuun esitettiin varsinaisen jä-
senen osalle 1 € korotus ja rinnakkais-
jäsenen osalle 0,5 € korotus. Kokous 
hyväksyi uudet jäsenmaksut, varsinai-
nen jäsen 15 € ja rinnakkaisjäsen 7,5 
€. Liiton osuus jäsenmaksusta on tällä 
hetkellä 29 € varsinaisen jäsen osalta 
ja 12 € rinnakkaisjäsenen osalta. 

Tämän vuoden kokouksessa ei ol-
lut puheenjohtajan valintaa, sillä kak-
si vuotta kestävän puheenjohtajakauden 
vaali käytiin viime vuoden syyskokouk-
sessa. Hallituksen erovuoroisten tilalle 
oli tarve valita kahdeksi vuodeksi neljä 
edustajaa ja hallituksesta kesken kau-
den eronneen Kari Takanevan tilalle oli 
tarve valita edustaja yhdeksi vuodeksi. 
Ehdolle asettui kuusi jäsentä, joten oli 
tarve järjestää äänestys. Hallitukseen 
kaudelle 2023 - 2024 tuli valituksi uusina 
Jari Paakkola ja Jouko Juotasniemi. Ai-
empina hallitusedustajina jatkavat Risto 
Karjalainen ja Jarmo Halonen. Kesken 
kauden hallituksesta eronneen tilal-
le vuodeksi 2023 valittiin hallituksessa 

jatkava Pekka Holmström. Lisäksi hal-
lituksessa vuonna 2023 jatkavat Anne-
mari Mustonen, Marjaana Rantakeisu 
ja Mirka Ronkainen. Onnittelut kaikille 
valituksi tulleille.

Hyväksytystä toimintasuunnitelmas-
ta merkittävimpänä asiana mainitta-
koon vuoden 2023 aikana järjestettävät 
yhdistyksen 50-vuotisjuhlat. Lisäksi toi-
mintasuunnitelmaan on kirjattu Ran-
tasaran sisääntuloalueen ja toimisto-/
sosiaalitilojen ideointisuunnittelu.

Jäsenistöltä ei ollut tullut kokouk-
selle käsiteltäväksi esitettyjä asioita. 
Kokouksessa käsiteltäväksi esitettä-
västä asiasta tulee toimittaa yhdistyk-
sen hallitukselle viimeistään yksi (1) 
kuukausi ennen kokousta. 

Esityksiä ja aloitteita hallitus ottaa 
vastaan koko vuoden ajan. Näitä voi toi-
mittaa Rantasaralla olevaan aloitelaa-
tikkoon tai antaa suoraan hallituksen 
jäsenille kirjallisesti. Kaikki palautteen 
antajan nimellä varustetut aloitteet 
käsitellään hallituksen kokouksissa. 
Ajatuksia yhdistyksen ja Rantasaran 
toimintaan liittyen voi aina kertoa myös 
suullisesti hallituksen jäsenille. 

Kiitän yhdistyksen jäseniä  
kuluneesta vuodesta. 

Ville Heikkinen

Sääntömääräinen syyskokous
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Venetsialaiset 
Rantasarassa

Lasten discojammailut.

KUVAT: KARI KUISMA

Venetsialaisten kokko uimarannalla.

Pomppulinnassa pidettiin hauskaa.

Pekka kokon sytytyspuuhissa.

Näkymä uimarannalta merelle.

 Seuraa tulevia tapahtumiamme nettisivujemme  
Ajankohtaista-osiosta ja Facebook-sivuiltamme.

V enetsialaiset alkoivat perjantaina lasten kara-
okella. Lapsia olikin yllättävän paljon paikalla, 
paljon hyviä laulajia etelää myöten. 

Aikuiset jatkoivat iltaa tanssin ja karaoken 
merkeissä Vellun vetämänä. 

Lauantaina oli sitten aamusauna tarjolla halukkaille. Hie-
roja oli jälleen paikalla ja otti vastaan karavaanareita pitkin 
päivää. Iltaa kohden siirryttiin rantaan kokon polttoon, jonne 
Pekka oli hommannut varsinaisen ilotulitus spektaakkelin. 
Ilta jatkui Sarkakulmassa tanssin merkeissä Hakorinteen 
tahdittamana. Eila, Ritva ja Paula pitivät porukkaa tyytyväi-
senä lättykahvin ja makkaroiden kera.                      

Leiritoimikunta kiittää                                                                                                   
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Liukumäen korjausta.

Liikennemerkin pystytys käynnissä. 

Haravointia keväällä. Kahvipaussilla.

Karaokelaitteiden asennustyöt menossa.

Ville hommissa uimarannalla.

R antasarkatoimikunta perinteisesti pitää 
huolen alueen rakennusten kunnossapi-
dosta ja siisteydestä. Talkoissa porukkaa 
paikalla oli n. 25 henkeä mutta aina kaivat-

taisiin lisää kintaspareja.
Kaikki saatiin kuitenkin talvikuntoon. Naiset huo-

lehtivat siivouksesta ja miehet hoitivat ulkohommat, 
sehän se työnjako oli.

Eeva ja Tuula hoitivat ruokapuolen molempina 
päivänä kahvitteluineen. 

Rantasarka toimikunta kiittää

Talkootyötä  
Rantasarassa
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Rantasaran Kesäkauden Avajaisia vietettiin aurinkoisessa säässä  
kesäkuun 10.–12. päivä. Paikalle oli saapunut 101 vaunukuntaa.

Kuvamuistoja Kesäkauden Avajaisista
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1. Käytä maskisuojaa talvella.
2. Tarkista, että moottorin pohjalevy/roiskesuoja on 

paikallaan.
3. Käytä thermopeitettä auton ikkunoissa pitääksesi 

lämpö tasaisempana. 
4. Tyhjennä vesijärjestelmä, mikäli autossa ei ole 

lämmitin päällä.

Me Best Caravanilla haluamme, että sinä voit matkailla 
juuri itsesi näköisellä tavalla vuodenajasta riippumatta. 
Tiesithän, että kanta-asiakasedut, Caravan Marketit 
tarvikkeineen ja huoltopalvelumme ovat käytössäsi 
myös talvikaudella. 
 
Zatelliitintie 12, 90440 Kempele
bestcaravan.fi/oulu

Jaakko Jokela 
Caravanmyyjä  
050 482 1934

Ajoneuvomyynnissä palvelevat

Jouni Lepistö 
Caravanmyyjä 
050 303 0819

Lisää vinkkejä talvimatkailijan oppaasta

bestcaravan.fi/lataa

Best Caravan Oulu

Avoinna 
ma–pe  
9–17

Sampo Rönkkö 
Caravanmyyjä 
040 652 0964
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O n elokuun ensimmäinen 
viikko ja kesä kääntymäs-
sä syksyyn. Monien lasten 
ja nuorten mieli on ehkä 

hieman haikeana – taasenko kesä lop-
puu näin nopeasti. Toki varmasti moni 
odottaa jo tässä vaiheessa myös innol-
la koulujen alkamista ja koulukaverei-
den tapaamista, joita on ehkä nähnyt 
edellisen kerran kesäkuun alussa, kun 
koulut päättyivät ja oppilaat kirmasivat 
kesälaitumelle, kuka mihinkin suun-
taan. Joillekin alkava kouluvuosi on se 
ensimmäinen ja jännitys alkaa olla jo 
korkealla, mutta toisaalta mielessä voi 
tuntua, että olen jo iso, kun minusta 
tulee koululainen. 

Kesäloma Kesäloma 
loppuu –loppuu –
pidetäänpidetään    
 hauskaa hauskaa

Toisille kouluvuosi on taas se viimeinen 
sen hetkisessä ”opinahjossa”. Mutta 
nyt on kuitenkin kesäloman viimeinen 
viikonloppu ja olemme kokoontuneet 
jo perinteeksi muodostuneille Ranta-
saran Lasten treffeille.

Lasten treffit -viikonloppuna alu-
eelle kerääntyi jo perjantaina lapsi-
perheitä vieraspaikoille samoin kuin 
kausipaikoille. Alueella oli myös mo-
nia lapsia isovanhempiensa seurassa. 

Hyvä näin, olihan tulossa hauska 
viikonloppu. Perjantai-iltaa 

vietettiin kuitenkin sään 
osalta epävakaissa tun-

nelmissa. Vettä satoi, 
joten ulkona ole-

minen ei oikein 
ollut houkuttele-
va ajatus. Illal-
la järjestettiin 
kuitenkin Sar-
k a k u l m a s s a 
lapsille tarkoi-
tettu karaoke ja 
disco, mikä veti 

paikalle kovasti 
laulajia ja tanssi-

joita.
Onneksi lauan-

taiaamuna vesisade 
päättyi ja saatiin loistavat 

olosuhteet ulkotapahtumille. 
Myös koko viikonlopun alueella ol-

lut pomppulinna otettiin heti käyttöön 

vesisateen lakattua. Lauantaina hie-
man ennen puolta päivää kokoonnuim-
me Sarkakulmaan katsomaan alueen 
kausipaikkalaisen Anne Nuojuan jär-
jestämää ja ohjaamaa, hyvinkin tun-
nettua lasten satunäytelmää HANNU 
ja KERTTU. Hannu ja Kerttu on varmas-
ti useimmille meistä ainakin pääosin 
Grimmin veljesten kokoelmasta tut-
tu satu. Esitys oli hieno ja koskettava, 
mutta sadun juonihan on hyvinkin jul-
ma ja surullinen. Tässäkin sadussa on 
kuitenkin ns. onnellinen loppu. Sadus-
sa on ilkeä äitipuoli, paha noita ja kak-
si kekseliästä lasta Hannu ja Kerttu.

Päivän aikana Rantasarassa ei ke-
nellekään tullut nälkä, sillä paikalle oli 
saapunut KIVIKYLÄN monipuolisia li-
hatuotteita myyvä liha-auto sekä mak-
kara-hodari-koju. Paikalla oli myös 
karkkiauto ja pehmisauto. Eikä siinä 
vielä kaikki, sillä leiritoimikunta pais-
toi lettuja, eli herkkujakin oli tarjolla yl-
lin kyllin, niin lapsille kuin aikuisillekin. 

Alueelle oli tarkoitus tuoda myös po-
ni, mitä lapset olisivat saaneet taluttaa 
ja ehkä jopa ratsastaa, mutta valitetta-
vasti tästä jouduttiin luopumaan pää-
esiintyjän, eli ponin sairastuttua. Mutta 
muuta ohjelmaa riitti tasaiseen tahtiin 
kokopäiväksi. Oli glitteri-kasvomaa-
lausta ja muuta pientä kisailua. Kello 
17 aikaan Sarkakulmassa alkoi päivän 
toinen esitys. Nyt vuorossa oli Leikki-
vä Laulureppu -konsertti, missä Mari 

Kepparikisa 
meneillään.

Tapahtuman maskotit 
lasten kanssa.
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ja Timo Rautio esittivät upeita lasten-
lauluja ja leikittivät samalla paikalla ol-
leita lapsia. Tämän konsertin jälkeen 
kokoonnuttiin vielä kentälle rakenne-
tun esteradan ympärille seuraamaan 
keppihevoskilpailua. Sarjoja oli kaksi, 
pienet lapset ja isommat lapset. Osal-
listujamäärä kilpailuun oli mielestäni 
hyvä, yhteensä noin 20 kilpailijaa. Jot-
kut kilpailijat innostuivat lähtemään 
radalle viime hetken päätöksellä, kun 
kisan seuraaminen innosti myös itseä 
kokeilemaan, kuinka onnistuu. Onneksi 

Lasten karaokea ja disco.

Hannu ja Kerttu -näytelmä meneillään. 

Liikkuva laulureppu laulattaa ja leikittaa lapsia. 

tämä oli mahdollista, sillä paikalla oli 
myös lainattavissa olevia hevosia.

Myös lauantai-ilta päätettiin lasten 
karaokeen ja discoon Sarkakulmas-
sa. Oli ilahduttavaa nähdä kuinka hy-
vin lapsista ja nuorista löytyi laulajia 
iltaan. Esiintyjiä oli alle kymmenes-
tä ikävuodesta lähes täysi-ikäisyyteen 
saakka. Paikalla olleet löysivät hyvin 
myös tanssilattialle, eli hauskaa oli!  

Sunnuntaina kokoonnuttiin vie-
lä pelaamaan Lasten bingoa Pirtille. 
Tässäkin hetkessä oli mukana yli 20 

osallistujaa, niin kuin kaikissa muis-
sakin viikonlopun esityksissä, kilpai-
luissa ja leikeissä.

Lasten treffit -viikonloppu oli kaikki-
nensa onnistunut tapahtumaviikonlop-
pu. Paikalla olleilla, niin lapsilla kuin 
aikuisillakin oli varmasti hauskaa. Mi-
nulla ainakin oli!

Kiitos kaikille tapahtuman  
järjestämiseen osallistuneille!

Teksti ja kuvat: Ville Heikkinen 
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W au sanoin, kun Ka-
ri aloitti keskustelun 
kattoteltan hankinnas-
ta tuossa vajaa vuosi 

sitten. Mielestäni yhtään ideaa ei voi 
suoraan tyrmätä, ja siitä lähti ympäri-
puhuminen alkuun. En toki ollut lain-
kaan varma omasta innostuksestani 
aivan heti, jouduin jonkin verran huo-
kailemaan: vai että telttaan. Hyvät pu-
heenlahjat omaavana ja innokkaasti 
puhuen Kari kuitenkin sai minut tä-
hän houkuteltua vai sainko sittenkään 
ääntäni kuuluviin. Joka tapauksessa 
sellainen kuvan mukainen iKamper 
meille tuli Schenkerin toimittamana 
maaliskuussa kesää odottelemaan. Ja 
myönnän - ei olla kaduttu lainkaan tä-
tä hankintaa tuosta alkujuonnosta huo-
limatta.

Volvon katolle teltta pääsi jo kesä-
kuussa ja minusta tässä touhussa ei 
ollut minkäänlaista apua, kuten voit-
te vain kuvitella. Suorilla käsillä Vol-
von katolle, heh heh. Onneksi vävystä 
on apua, sekä naapurin Karista. Hom-
ma hoitui. 

Kari nukkui ensimmäisen yön 
kattoteltassa toukokuussa meidän 

Kattoteltalla  Kattoteltalla  
3 ja 9 yön retket3 ja 9 yön retket

isäntävuorojen aikaan Rantasarassa, 
hoituipa siinä samalla portin vahtimi-
nen. Minä köllöttelin turvallisesti läm-
pimässä vaunussa. Kertoi että hyvin 
nukutti. Kesäkuu alkoi ja pari reissua 
tehtiin Buffilla (meidän asuntoauto), 
lisäksi vietettiin aikaa myös Rantasa-
ran alueella. Nuorimmaista lasten-
lasta saatiin myös kesäkuun aikana 
hoidella. Kesäkuun puolessa välissä 
käytiin kattoteltalla Oulun Nallikarin 
leirintäalueella samalla kun pääsim-
me lehtijulkaisuun kertomaan caravan 
elämästä.  

Odotettu ensimmäinen reissu tehtiin 
sitten Kitkan rannalle Törmälään he-
ti heinäkuun alussa. Volvoon pakattiin 
kaikenlaista mitä oletimme reissulla 
tarvitsevamme. Törmälässä on kaik-
ki palvelut sisältävä ammattiliiton ca-
ravan alue. Leiriytyminen ei vie paljon 
aikaa, kattoteltta on valmis, kun sen 
vain avaa. Toki makuupussit joutuu sin-
ne nostamaan. 

Vain hetken enemmän vie pystyttää 
siihen ostettu erillinen etuteltta. Ja 
heps, leiri on valmis. Sää suosi, ei ollut 
viileää mutta tuuli navakasti.  Venei-
lykään ei onnistunut joka päivä, joten 

kalastus jäi vähemmälle, eikä aal-
lokossa ollut mukavaa suppailla. Eli 
sup-laudat olivat turhaan mukana ti-
laa viemässä. Mistäpä sitä etukäteen 
ilmat tietää. Kaiken kaikkiaan totesim-
me, että jonkin verran oli turhaa tava-
raa mukana. Mutta reissu oli mukava ja 
teltassa nukutti hyvin. 

Seuraava matka kattoteltalla suun-
nattiin Oulusta länsirannikkoa alas-
päin. Tarkoituksena oli tutkia saaristoa.
Ensimmäinen yö vietettiin Pietarsaa-
ressa - Svanen Camping Joutsen. Uu-
si leirintäalue meille, oikein mukava 
paikka. Sieltä suunnattiin Vaasaa koh-
den, Raippaluodon sillan yli tutkimaan 
mitä löytyy. Yöksi päädyimme Vaasan 
alapuolelle, muutaman sillan ja pie-
nen lauttamatkan kautta löytyi Bergö, 
ja siellä rauhallinen matkaparkki. Pik-
kuteitä pitkin oli mukava ajella ja nii-
den varrella olevia nähtävyyksiä tutkia.

Aamuisin katsoimme säätiedotuk-
set ja valitsimme reitit alkavalle päi-
välle. Tätä kautta seuraava yöpaikka 
valikoitui Kokemäelle Pitkäjärvelle 
saunomaan vaunusaunaan.  Huittisten, 
Punkalaitumen, Urjalan ja Hämeenlin-
nan kautta seuraavaksi Jaalaan Verlan 

KUVAT: KARI KUISMA
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tehdasmuseon kupeeseen alueelle 
Purala. Leiri pystyyn ja koska päätim-
me olla paikallaan useamman päivän, 
myös etuteltta pystytettiin. Lämmintä 
oli ja järvivesi sopivaa, soutelemaan 
päästiin, kala ei vain uinut onkeen. On-
neksi karavaanarilla on aina muutakin 
evästä mukana. Makkara ja grillikota 
on illalla mukava yhdistelmä. 

Kotimatkalla vielä yövyimme yhden 
yön yli Tuusniemessä Juojärven Hel-
men matkaparkissa, joka sijaitsee ai-
van 9-tien varressa. Juankosken ja 

Nilsiän kautta suunta Oulujärvelle ta-
paamaan tyttären porukkaa saunomi-
sen kera. Summa summarum – kyllä 
aivan hyvin taivuttiin kiipeämiseen kat-
totelttaan sekä pärjättiin yöt, vaikka-
kin muutama yö jo olikin vilakampi. 
Sateessa kastuimme jonkun verran, 
mutta silloin ulkoiltiin, teltta kesti ve-
sisateet loistavasti. Koluttiin aika mon-
ta pienempää tienpätkää pysähdellen 
nauttimaan maisemista. 

Opimme myös mitä oikeasti tar-
vitaan ja kannattaa mukaan pakata 

tällaiselle retkelle, kun kaikki ei ole-
kaan valmiina niin kuin asuntoautossa 
on. Aivan loistava matkailumuoto tämä. 
Avaa myös erilaisen ja uuden näkökul-
man matkailusta. Henkilöautolla pää-
see hurauttamaan myös haasteelliset 
tieosuudet hermoja menettämättä. 

Nyt on kattoteltta jo talviteloilla ja 
odottelemme innolla ensi kesää, josko 
silloin suuntana olisi esim. Norja tai 
tyttären luokse Hollantiin. 

Pirjo ja Kari

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



 CAROS  1/2022  16

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.

Meillä voi teettää avaimia Abloy classic, Ura Profile, Exec/Ovia.

Revontie 2, Haukipudas

044 571 3052
Olemme auki: ti–to 12–17

Puhdasta Fixusti!

• VESIPESTÄVÄT MATOT
• PETAUSPATJAT
• PEITOT

• PÄIVÄPEITTEET
• TYÖASUT
• VAATTEET

• KENGÄT YM.
• SIIVOUSPALVELUT

Suosikaa  
ilmoittajiamme!
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Turvallisuus ja sen toimintaa

T ätä kirjoittaessani kesä on 
taittunut syksyn puolelle. Tä-
näkin kesänä päästiin kara-
vaanarien osalta normaaliin 

matkailukesään. Tämä on erittäin posi-
tiivinen asia kaikille.

Kesäkausi on turvallisuuden kan-
nalta ohitettu hienosti, isäntäseminaa-
rin turvallisuusinfo-tilaisuus pidettiin 
toukokuussa. Kiitosta on tullut isän-
tien ystävällisestä ja hyvästä palvelus-
ta kaikin puolin. Kiitos kuuluu kaikille 
isännille.

Alueella ajoneuvojen nopeusrajoitus 
on 10 km/h liikennemerkein ja vilkul-
la ilmaistuna. Turvallisuuden kannalta 
tätä ei aina noudateta. Tähän on jou-
duttu puuttumaan joitakin kertoja ke-
säkauden aikana.

Alhaiset nopeusrajoitukset ja nii-
den noudattaminen ovat tärkeä tur-
vallisuustekijä etenkin alueilla, joissa 
liikkuu paljon lapsia, kävelijöitä ja pyö-
räilijöitä. On todettu, että nopeus lisää 
törmäysvoimaa ja ajoneuvon törmäy-
senergia nelinkertaistuu, kun törmä-
ysnopeus kaksinkertaistuu. Pyydän 
kaikkia kiinnittämään huomiota omaan 
ajonopeuteen Rantasaran alueella.  

Omalla isäntävuorolla viime ja tänä 
kesänä tuli huomioitua, ettei kaikilla 
matkalaisilla ole virallista EN-tyyp-
pistä sähköliitäntäkaapelia, vaikka ko. 
määräys on astunut voimaan jo v. 2007. 
Rantasarassa kaikki pistorasiat ovat 
SFS EN 60 309-2, joten liitäntäjohdois-
sa ei saa olla jatkoja eikä haaroituk-
sia. Sähköverkon haltijan tulee valvoa, 
että sähköverkkoa käytetään ja siihen 
liitytään määräysten mukaisilla liityn-
täjohdoilla. Epäkohtiin tulee puuttua 
välittömästi. Liityntäjohtojen epäkoh-
dasta selvittiin vuokraamalla tai myy-
mällä heille virallinen liitäntäkaapeli.

Kesän 2021 aikana vastasimme 
myös Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston (Tukes) tietopyyntöön sähkö-
turvallisuus ja kuluttajille tarjottavien 
palvelujen turvallisuus leirintäalueilla. 
Tästä kyselystä meille poiki töitä säh-
ködokumenttien osalta. Dokument-
tien päivitystyö on tilattu sähköalan 

ammattiliikkeeltä ja aloitus palave-
ri pidettiin tämän vuoden syyskuun 
alussa. Dokumentoinnin valmistumi-
nen vuoden 2022 aikana. 

Rantasarassa tehdään seuraava la-
kisääteinen sähkölaitteistojen 10-vuo-
tis määräaikaistarkastus vuonna 2023.

Pelastussuunnitelma on päivitetty 
syyskuun alussa, joka on jokaisen lu-
ettavissa Rantasaran nettisivuilla tur-
vatoimikunnan kohdalta. Syksyllä 2020 
sammuttimien paikkoja vaihdeltiin 
etenkin ala- ja keskitien osalta teiden 
varsilla oleviin valaisinpylväisiin. Alu-
eella valaisinpylväissä oleviin sammu-
tinkohteisiin muutettiin myös kolmeen 
suuntaan näkyvät sammutintarrat. Li-
säksi pelastussuunnitelman karttoihin 
sammutin paikat on päivitetty.

Heinäkuussa 2022 suoritettiin koh-
teella Oulu-Koillismaan pelastuslai-
toksen toimesta yleinen palotarkastus. 
Havaintona pieniä puutteita sammut-
timien merkeissä, jotka olivat joko 
haalistuneet tai puuttuivat kokonaan. 
Pubin oveen piti lisätä ”kaasupullot” 
merkintä. Nämä asiat korjattiin välit-
tömästi.

Vankkurihymiö auditointi suoritet-
tiin Rantasarassa syyskuussa 2021. 
Vankkurihymiö on SF-Caravan ry:n pe-
rustama ja hallinnoima leirintäaluei-
den laatujärjestelmä, jonka tavoitteena 

on yhteistyössä parantaa suomalaisten 
leirintäalueiden tasoa, turvallisuutta, 
hoitoa ja hallintoa. Rantasaralle myön-
nettiin Vankkurihymiö merkki vuosiksi 
2022-2024.

Talvikausi on alkanut lehden il-
mestyessä ja pyydän talvipaikkojen 
asukkaita kiinnittämään huomiota 
seuraaviin asioihin.

- lunta ei saa koskaan kasata tai  
luoda matkailuajoneuvojen helmojen 
ympärille lämpöeristeeksi.
- jokaisella on velvollisuus tehdä 
matkailuajoneuvon lähettyviltä  
lumityöt.
- majoituttaessa kaasupullon säily-
tystilaan on oltava esteetön pääsy.
- katolle kerääntyvä lumi on myös 
huomioitava.
- liitäntä sähköverkkoon vain mää-
räysten mukaisella liitäntäjohdolla.
- jokaista vaunupaikkaa kohden on 
varattu vain yksi auton tila. Vaunu-
kunnan muut tai vierailijoiden autot 
on vietävä virallisille parkkipaikoille.

Hyvää alkanutta syksyä ja loppu- 
vuotta kaikille.  Katse eteenpäin ja 
turvallisempaan tulevaisuuteen

Jarmo Ojala
turvatoimikunnan vetäjä 
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Jäsenmaksut 2023
Varsinainen jäsen 44,00 e 
• SF-Caravan ry 29,00 e 
• SF-Caravan ry Oulun Seutu 15,00 e 
Rinnakkaisjäsen 19,50 e 
• SF-Caravan ry 12,00 e 
• SF-Caravan ry Oulun Seutu 7,50 e 

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

Tilastotietoa 2022
Kävijämäärä 1.1.–1.10.2022   
14 066 henkilövuorokautta

Heikkinen Ville p. 044 975 0363
Risto Karjalainen  p. 044 975 0360
Marjaana Rantakeisu  p. 044 975 0369

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 

Tuula Ronkainen
s. 5.11.1952 
k. 16.9. 2022

Tuula - SFC 077163 - toimi Oulun yhdistyk-
sen toimihenkilönä kokonaiset 20 vuotta.

Koko tämän ajan hän toimi hallituksen 
jäsenenä, suurimman osan ajasta halli-
tuksen sihteerinä. Siinä ohessa Tuula veti 
välillä naistoimikuntaa, välillä leiritoimi-
kuntaa osallistuen myös Rantasarkatoi-
mikunnan työskentelyyn.

Tuula tunnettiin säntillisyydestään, se-
kä myös välillä kipakoista sanonnoistaan.

Yhdistystoiminnassa Tuulan panos oli 
merkittävä, esimerkiksi minun puheen-
johtajakaudellani hänestä oli mahtava 
apu toimistotöissä sekä niissä kirjallisis-
sa töissä mitä yhdistystoimintaan kuuluu. 

Tuulaa ja hänen panostaan jäävät mo-
net kaipaamaan.

Murheellinen odottamaton viesti tavoitti  
minut syyskuun 16. perjantaiaamusta,  
kun olimme lähdössä päivävaellukselle  
Kiilopäälle. Tämän vaelluksen tulen  
muistamaan – taivas pisaroi kanssani. 

Suuri persoona on poissa.
Lämpimät surunvalitteluni Omaisille

Pirjo Kuisma

Pysähtyneet vankkurit
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Caros
SF-Caravan Oulun Seutu ry:n

 jäsenlehti 27. 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 044 975 0360 
Airi Vesa 044 975 0365
Ville Heikkinen 044 975 0363 
Marjaana Rantakeisu 044 975 0369 

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, 
  2022 

Kiitokset kesäisännille

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta 

2023
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 2023 !

* * *

Naistoimikunta toivottaa 
tukijoilleen ja jäsenille 

Rauhallista Joulunaikaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2023!

K
U

VA K
AR

I K
U

ISM
A

K esä oli lämmin ja jopa huh-
helteinen. Uimarannalla oli 
tyytyväisiä asiakkaita.

Ensimmäiset isännät 
aloittivat työnsä toukokuun 15. päivä ja 
viimeiset isännät syyskuun 24. päivä. 
Isännät saivat paljon kehuja ja kiitok-
sia hyvästä vastaanotosta ja palvelusta. 

Isännät saivat myös kehuja ja kiitoksia 
alueestamme.

Hallitus palkkasi toimistolle kesä-
työntekijöitä. Neljä nuorta aloitti kesä-
kuun 6. päivä ja hoitivat asiakaspalvelun 
toimistossa elokuun 7. päivään asti. Yh-
teistyö isännillä ja nuorilla sujui hyvin. 
Kyselin toimiston väeltä kuulumisia, 

johon he sanoivat, että kaikki sujui hy-
vin ja caravaanarit ovat kivoja.

Kiitos kaikille isännille sekä toimiston 
työntekijöille vilkkaasta kesästä!
Kiitos myös Eilalle, joka oli minun  
työparina tukihenkilönä!

Terttu,  034884-0



OSTAMME MATKAILUAJONEUVOJA!
Myy omasi meille jo tänään: rintajouppi.fi!

Oulun J. Rinta-Joupilta löydät mahtavan valikoiman niin uusia 
kuin käytettyjäkin matkailuajoneuvoja. Varastoautojen lisäksi  
Vasaraperällä kaupat voi tehdä mistä tahansa ketjun ajoneuvoista, 
olipa niiden fyysinen sijainti missä päin Suomea hyvänsä.

Aja omaa juttuasi. Meillä valinnanvaraa piisaa tuhansittain – 
tutustu ja löydä sinulle sopiva matkakumppani: rintajouppi.fi!

J. RINTA-JOUPPI OY
Matkailuajoneuvomyynti

ma – pe 10 – 18  \  la 10 – 15

OULU
Takojantie 1,
p. 020 788 1560

Vastuumyyjä
040 711 9865

Markus
Moilanen

Automyyjä
040 711 9864

Tapani
Bovellan

Myyntipäällikkö
040 519 0611

Tommi
Ruonala

Automyyjä
040 711 9861

Tommi
Puska

Automyyjä
040 711 9893

Kimmo
Vuotila

Automyyjä
040 711 9863

Tommi 
Kivioja

Caravan-
vastuumyyjä
040 711 9892

Kari
Pikkarainen


