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SF-Caravan Oulun Seutu ry jäsenlehti



TERVETULOA!

Linja-autokuljetus Rantasarasta ja takaisin.
Omavastuu aikuiset 13,00 €, 4–15 v. 6,50 €, alle 4 v. 0 €.
Ilmoittautuminen 30.11.2019 mennessä  
Tuula Ronkaiselle p. 044 975 0369.
Lippuja voi lunastaa joulumyyjäisistä Pirtiltä  
tai Nuorisoseuran ovelta. Käteismaksu.

Koko perheen
PIKKUJOULUT

Kellon Nuorisoseuran talolla 7.12.2019 alkaen klo 18.00

Tuothan pukinkonttiin  
pikkupaketin.

Lasten oma pikkujoulu  
perjantaina 6.12.2019 klo 19.00 

Rantasaran Pirtillä

• Makoisaa Jouluruokaa noutopöydästä,  
 omat juomat mukaan

• Arpajaiset  • Tanssia Pentti Rainer

Tarjolla Villasukkia, vanttuita yms. 
kutimuksia ja käsitöitä.  
Laatikkoruokia jouluksi, kuivakakkuja, 
valkosipulipikkelssiä, yms.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi 
myyjäisiin tekemään 
pukinpussiostoksia, seurustelemaan 
kahvi-/torttukupposen ääressä ja 
tapaamaan tuttuja.

Myyjäisissä voitte myös lunastaa 
pikkujoululippunne. Käteismaksu.

Perinteiset 
P IKKUJOULUMYYJÄISET 

pidetään Rantasaran Pirtillä 6.12.2019 klo 12 alkaen n. kaksi tuntia. 
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Vilkas kesä  
takana, loistava  
tulevaisuus edessä

Mennyt kesä on ollut vie-
railijoiden osalta muka-
van vilkas, niin Oulussa 
kuin myös valtakunnalli-

sesti. Kuultuna ja nähtynä voinemme 
todeta, että matkailuajoneuvot ovat 
hienosti olleet liikkeellä kuluneen ke-
sän aikana. 

Toki Rantasarassa on vilskettä vie-
lä näin syyskuussakin. Pohjoisen rus-
ka kutsuu matkailijoita, joten meillä on 
hyvä levähtää päivä pari mennen tullen, 
sillä olemmehan alueellisesti keskel-
lä Suomea. Varsinkin kun isäntävuorot 
pyörivät syyskuun loppuun saakka, ovat 
palvelut siis valmiina saatavilla. 

Rantasarassa on Tuvan laajennus-
osa otettu hyvin vastaan. Kehuja ovat 
saaneet niin uusi keittiö kuin myös wc/
suihkutilat. Keittiö sai nimekseen Köö-
ki ja on ympäri vuoden käytössä. Uusi-
en tilojen lisäksi meillä oli jälleen myös 
vuokrattuna kesä-elokuun ajalle kont-
ti, jossa olivat wc/suihkutilat naisille ja 
miehille. Siis käytössä oli kesän aikana 
kaikkiaan 11 wc tilaa! Silti palautteissa 
oli vielä pari mainintaa, että näitä tiloja 
pitäisi olla lisää. No voihan sitä pientä 
jonoa aamusella olla silloin tällöin.

Uutena kokeiluna oli Rantasarassa 
mahdollisuus etukäteen varata vuoro-
kausipaikka. Toistaiseksi puhelimitse 
ja käytössä tähän on kahdeksan paik-
kaa. Vuorokausi näillä paikoilla vaih-
tui klo 15.00. Varauksia tehtiin eniten 
heinäkuun aikana. Vain kaksi varaajista 
jätti tulematta, joten kokemukset meil-
lä tästä palvelusta olivat hyvät. Kokeilu 
muuttuu pysyväksi käytännöksi koska 
tarvetta on. Toivon, että loistavassa tu-
levaisuudessa tämäkin palvelu hoituu 
sähköisen järjestelmän kautta. 

Uutta oli myös päiväkäyntimaksu. 
Vielä sitä ei ehditty tarvittavin määrin 
mainostaa kesälle 2019, mutta sitten 

ensi vuonnahan tämäkin on tiedossa ja 
mahdollisuus käyttää. 

Päiväkäyntimaksu ajatus lähti al-
kuun omien jäsenten kyselyistä tulla 
omalle alueelle päiväksi uimaan, suih-
kuun, grillaamaan ja vain chillaamaan. 
Moni on myös kysellyt mahdollisuutta 
samalla tyhjentää kemsa, täyttää ve-
sitankki, käyttää keittiötä ym. Viettää 
mukava päivä tuttavien kera. 

Tähän kaikkeen taipuu päiväkäynti-
maksu alueella klo 17.00 saakka hin-
taan 10 € jäsenyydestä riippumatta. 
Joku toki ajatteli myös matkailuajo-
neuvon siinä samassa pesaista, kor-
vausta vastaan. 

Telttapaikat ovat olleet kovassa käy-
tössä, ensimmäinen norjalainen kota 
oli pystyssä jo pääsiäisen aikaan. Suu-
rin osa teltoilla yöpyvistä vierailijoista 
tulevat Suomea kauempaa. 

Aivan loppukesästä eteenpäin on 
alueella ollut myös mahdollista vuok-
rata riippumatto, 10 € yö, teemalla  
Nuku yö ulkona. Jos halukkuutta tähän 
nukkumismuotoon löytyy, investoimme 
tietenkin lisää riippumattoja. Yksi elä-
mys on tässäkin mahdollista toteuttaa 
ja suoraan alueella.

Lisää muita elämyksiä on hallituk-
sen tarkoitus talven aikana löytää ja  
ensi kesäksi teille lanseerata.

Syksyn alussa oli aivan pakko tar-
kastella jäsentilastoa, kun tuli tietoa, 
että valtakunnallisesti oli heinäkuus-
sa huippulukemat jäseniksi liittymis-
ten osalta. Olihan se Oulu saanut siinä 
oman osansa, koska tarkastusajan-
kohdan 2.9.2019 jäsenmäärä meillä oli 
3979 jäsentä.

Siis loistava tulevaisuus meillä on 
edessämme, jos suuntaus näin jatkuu. 
Lisäksi tietooni on tullut eri puolilta 
Suomea leirintäalueilla vierailleista 
uusista nuorista lapsiperheistä. Toivo-
kaamme, että he ovat ihastuneet mei-
dän harrasteeseen ja jatkavat tämän 
matkailumuodon parissa.

Syksy hiipii pikkuhiljaa myös Ran-
tasarkaan ja vaihtuu talvikaudeksi 
29.9.2019. Toivomme, että leiritoimi-
kunta järjestää entiseen malliin meille 
hauskuuksia talvikauden aikana. 

Sähköisestä Leirintäoppaasta lues-
kelen ja suunnittelen Karin ja minun 
tulevia reissuja ensi vuodeksi. On muu-
ten tutustumisen arvoinen opas, vaik-
ka en paperisesta versiostakaan luovu.

Vähän lunta, pikkupakkasia, mukavia 
talvihetkiä ja loistavaa tulevaisuutta 
odotellen 
Pirjo
063847-1

Pääsiäisenä saimme vieraita Norjasta asti ja he pystyttivät kodan alueellemme.

10.10.2019

KUVA: KARI KUISMA
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Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä matkailu- ja  
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

KOKO KANSAN  
CARAVAN-KAUPPA

    

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

RAUMA
Nortamonkatu 17 
26100 Rauma
020 777 2752

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT

RJ-Caravan-mainos-185x255mm.indd   1 7.10.2019   15.48
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Toimihenkilöt  
2019 ja 2020
Hallitus
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja  045 883 9808  pirkui@gmail.com
Karjalainen Risto, 
varapuheenjohtaja  044 975 0360  risto.jk.karjalainen@gmail.com
Ronkainen Tuula, sihteeri *  044 975 0369  tuularonkainen@gmail.com
Halonen Jarmo  044 975 0365  jarmops.halonen@gmail.com
Holmström Pekka  044 975 0395  pekkalaurijohannes@gmail.com
Ronkainen Mirka * 044 975 0393  mirka.75@hotmail.com
Siliämaa Eero * 044 975 0363  rautuja@gmail.com
Suomela Aki  045 231 2160 axaa77@gmail.com
Vähäkuopus Kaisa * 044 975 0370  kaisa.vahakuopus@gmail.com

Uudet toimihenkilöt vuodelle 2020
Hallitus
Heikkinen Ville 040 566 7034 ville.einari.heikkinen@gmail.com
Ronkainen Mirka  044 975 0393  mirka.75@hotmail.com
Ronkainen Tuula 044 975 0369  tuularonkainen@gmail.com
Vesa Airi 040 024 0639 airivesa@gmail.com

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

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

Rantasarkatoimikunta
Vesa Jarmo, vetäjä 040 035 6086  jarmo.vesa@gmail.com  
Kemola Tarja, siivousvastaava  040 753 5909     
Koivuranta Tarmo  045 327 2337      
Määttä Tarja-Inkeri  040 093 2633      
Paakkola Jari  040 341 3376      
Rintamäki Antti  040 555 5537      
Suomela Aki  045 231 2160     
Vesa Airi  040 024 0639 

Naistoimikunta
Ronkainen Mirka, vetäjä 050 555 0216 mirka.75@hotmail.com

Tiedotustoimikunta
Kuisma Pirjo  045 883 9808  pirkui@gmail.com   
Ronkainen Tuula  044 975 0369  tuularonkainen@gmail.com   
Karjalainen Risto  044 975 0360  risto.jk.karjalainen@gmail.com   
Kuisma Kari, Facebook  040 052 3157  kuiska55@gmail.com  
Vesa Airi, vetäjä 040 024 0639  airivesa@gmail.com  
Vähäkuopus Kaisa * 044 975 0370  kaisa.vahakuopus@gmail.com

Turvatoimikunta
Holmström Pekka, 
vt. turvapäällikkö  044 975 0395  pekkalaurijohannes@gmail.com  
Ojala Jarmo, 
turvapäällikkö 1.8.2020 alk.  045 239 8700 jarmo.ojala@luukku.com    
Paakkola Jari  040 341 3376      
Siliämaa Eero  044 975 0363      
Vesa Jarmo  040 035 6086

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

*= erovuorossa

Risto Karjalainen
varapuheenjohtaja, 

sähkölaitteet

Pirjo Kuisma
puheenjohtaja,  

PR

Tuula Ronkainen
sihteeri, toimisto- 

 vastaava, PR, Rantasarka  
yhdyshenkilö

Pekka Holmström
projektit, koneet, 

hankinnat

Eero Siliämaa
koneet, kalustot

Mirka Ronkainen
naistoimikunta  

vetäjä

Kaisa Vähäkuopus
nuoristotoimikunta 

vetäjä

Jarmo Halonen
koneet, kalustot

Aki Suomela
koneet, laitteet

Terttu Karppinen
talousvastaava,  

kirjanpito, jäsenkirjuri

Airi Vesa
hallitus, jäsenlehti, 

nettisivut

Jarmo Ojala
turvallisuus-

päällikkö

Jarmo Vesa
Rantasarkatoimi-

kunta vetäjä

Ville Heikkinen
hallitus



 CAROS  1/20196

K un arjen kiireessä ajattelen 
sanaa ”sauna”, mieleeni 
hiipii ajatuksia pysähtymi-
sestä, rauhasta sekä läm-

möstä. Nenässäni voin haistaa kivistä 
nousevan kuuman ja kostean höyryn, 
joka tunkeutuu sieraimiin ja keuhkoihin 
tuntuen aluksi pistävältä, mutta sitten 
endorfiinien lähtiessä aivoissa liikkeel-
le, leviääkin miellyttävä rento olo koko 
kehoon. 

Saunomista onkin tutkittu varsin 
runsaasti. Saunoessa kehon lämpö-
tila ja pulssi nousee. Aineenvaihdunta 
kiivastuu ja nesteitä poistuu kehosta.  
Kipeät lihakset saavat helpotusta sau-
nan rentouttavasta lämmöstä. Listaa 
voisi toki jatkaa… 

Saunan perinteet ulottuvatkin pit-
källe historiaan. Tutkijat uskovat, et-
tä saunominen kuului jo kivikaudella 
ihmisten elämään. Yli-Iin Kierikkikes-
kuksessa voi tutustua kivikauden tyy-
liin toteutettuun saunaan, mikä onkin 
varsin mielenkiintoinen kohde. Kivi-
kaudella rakennettu sauna on toden-
näköisesti rakennettu samaan tapaan 
kuin Pohjois-Amerikan intiaanien ”hi-
koilumaja”.  

Sauna oli rakennettu maahan kai-
vettuun kuoppaan, joka lämmitettiin 
ulkopuolella nuotiolla kuumennetuilla 
kivillä. Kivet siirrettiin paikalleen sau-
nan sisään ennen kylpemistä. 

Tutkijat eivät kuitenkaan ole voi-
neet täysin vahvistaa, että saunoja olisi  
oikeasti jo kivikaudella ollut, mutta jo-
kainen tehköön sen päätöksen omassa 
mielessään. 

Allekirjoittanut ainakin voi vahvistaa 
teorian oman kokemuksensa puitteis-
sa. Ja todeta käyneensä muinaisessa 
saunassa, joka on ollut valitettavasti 
pois päältä tutustumishetkellä. Sau-
naan ryömittiin pienestä oviaukos-
ta sisään ja siellä sitten mahdollisesti 
heitettiin pienellä puisella astialla vet-
tä kiville. 

Saunaan liittyy myös kautta-aikain 
monia erilaisia uskomuksia. On uskot-
tu, että saunassa asustaa saunatonttu, 
joka isäntäväen saunottua on sauno-
nut viimeiset löylyt. Yksi uskomus on 
myös ilmeisesti kiukaassa asuvasta 
saunanhengestä, joka on paukauttanut 
kiuasta isäntäväen iskiessä liian kovaa 
löylyä. Jokaisessa saunassa sen uskot-
tiin asuvan, oma suojelija, jota ilman 
sauna ei säily. On uskomuksia, että 
suojelun vastineeksi saunatonttua tu-
li kohdella hyvin. Tonttua tervehdittiin 
saunaan tullessa ja toivotettiin hyvää 
yötä kylpemisen päätteeksi. Myös lu-
paa saunomiseen kysyttiin tontulta en-
nen löylyttelyn aloittamista. Saunassa 
käyttäydyttiin kunnioittavasti, oltiinhan 
tontun kotinurkissa vieraana. Kiroilu, 
piereskely ja tarpeiden tekeminen oli 

saunassa ehdottoman kiellettyä, ettei 
saunanhenki tulistu. 

Onkin lukuisia tarinoita olemas-
sa, joissa isäntäväki on toistuvasti lai-
minlyöneet saunatontun valtakuntaa 
sopimattomalla käytöksellään, josta 
lopputulemana on saunatonttu antanut 
oman vastineensa esimerkiksi anta-
malla saunan palaa tai muuten langet-
tamalla vitsauksia isäntäväen arkeen. 
Saunatontun uskotaan suojelleen syn-
nyttäviä äitejä ja uutta elämää, joka loi 
ensisilmäyksensä maailmaan tässä 
pyhässä paikassa. Saunassa myös val-
misteltiin ihminen viimeiselle matkal-
leen pesemällä maalliset synnit pois, 
täydellisen puhtaaksi. 

Mutta takaisin tähän päivään… Meil-
le sauna on tänä päivänä hetki rau-
hoittumiselle. Karavaanarin päivän 
määränpää pitkän ajomatkan jälkeen, 
paikka pysähtyä ystävien kesken. Nau-
raa ja käydä ilakoivia keskusteluja. 
Istua hiljaa huokaillen, tuntien medi-
tatiivista sanatonta yhteyttä kanssa-
saunojien kesken. 

Karavaanari on kaikkien kaveri niin 
tienpäällä kuin leiriytyessäänkin, näin 
olkoon myös saunassa. Otetaan se ka-
veri huomioon ja tehdään tästä pyhästä 
saunavierailusta molemmille mielei-
nen. Pidetään löyly maltillisena, ol-
laanhan yleisessä saunassa. Kaverilla 
voi alkaa vaikka ottamaan pumpusta, 

Sauna

 Tilaussaunana toimii pienempi Pirtin sauna. Tuvan saunaan mahtuukin sitten enemmän saunojia lauteille.



kun on jo ehkä niitä kilometrejä mit-
tariin päässyt kertymään. Tai sitten se 
pikkuinen kaveri isovanhemman mu-
kana, se tulevaisuuden vankkuristi, jo-
ka vielä harjoittelee, kuinka saunassa 
tulee olla ja kokee kuumat ja kuivat löy-
lyt polttavina ja kivuliaina. Onhan sauna 
niin upea paikka, että toivomme tämän 
pikkuisenkin ihastuvan siihen ja jatka-
van tätä perinnettä ja jakavan lapsuu-
tensa kultaista muistoa eteenpäin ”Kun 
papan kanssa mentiin Sarkassa sau-
naan!” 

Joskus on kyllä kunnon löylyt tar-
peen ja varsinkin karaistuneet sauno-
jat kaipaavat kunnon löylyä, ihan niin 
että tuntuu! Pitäähän ne löylyt saada. 
Yksityissaunan ”tilaussaunan” varaa-
minen on silloin varmasti paikallaan, 
saa paiskata löylyä oman tuntemuksen 
mukaan. Tai sitten voi ihan jutustellen 
kysellä kanssasaunojilta yleisellä vuo-
rolla, sopisiko vähän kuumempaa löy-
lyä välillä. 

Vuorojen lopulla on onneksi ruuhka 
jo vähempänä, saattaapa olla, että saa 
ihan itsekseen löylytellä ja silloin var-
sinkin allekirjoittanut on hyödyntänyt 
mahdollisuuden heittää kuumempaa. 

Tässä kirjoitellessa kotisauna on 
lämmennyt puilla ja on pian aika läh-
teä löylyihin. Mutta saunotaan tänään 
ja saunotaan tulevaisuudessakin, ope-
tetaan tämä perintönä lapsillemme ja 
jälkipolvillemme, kerrotaan tarinoita ja 
uskotaan! 

Meillä viedään Jouluaattona pi-
parkakkuja ja glögiä saunanlauteille 
saunatontulle juhlan kunniaksi! Onko 
teillä omaa traditiota? Rantasarkas-
sa sauna lämpenee talvikaudellakin, 
arkena saunojan itselämmittämänä, 
viikonloppuna toimikuntien toimesta 
talviaikatauluilla, niin arkena kuin vii-
konloppunakin. 

Nyt tämä rouva painuu löylyihin! 
Saunomisiin toverit!! 

Terveisin 
Kaisa Vähäkuopus
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Edellisvuosien tapaan käytäntö jatkuu, eli kuluneen kesän 
2019 kausipaikkojen haltijoilla on mahdollisuus lunastaa 
paikkansa myös seuraavalle kesälle. Kaikki kesäkausi-
paikkalaiset tekevät 3 vrk isännöinnin/vaunukunta.

• Isäntävuorot varataan 14.–26.4.2020 välisenä aikana,   
 siis ennen paikan lunastusta. 

 Viimeinen paikkojen lunastuspäivä on sunnuntai   
 26.4.2020.

• Kesäkausipaikan hinta vuonna 2020 tulee olemaan  
 265 € ja kesäkauden kesto on 17.5. – 26.9.2020.

Kevään 2020 aikana ilmoitetaan 2019 kesäkausi-
paikkalaisille sähköpostilla maksukäytäntö, isäntävuorojen 
varausaikataulu sekä muut tähdelliset päivät tarkemmin, 
myös isäntäkoulutuksen päivät.

• 2019 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 kausi-
paikkasopimus.

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

Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com

Tietoa kesäkausi
paikoista 2020
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Nuojua Anne, vetäjä  044 243 0120  
 anskumv@gmail.com   
Laurila Tiina         
Kivioja Keijo         
Parviainen Mauri  040 551 9587      
Rantakeisu Marjaana  044 278 8728      
Rossi Jarmo  044 244 5668     
Siliämaa Eero  044 975 0363      
Yli-Luukko Ritva  040 962 8829

Toimikunta

Helmikuussa Liikuntatapahtuma
Maaliskuussa Pääsiäistapahtuma
Huhti-toukokuussa Vappu
Toukokuussa Siivoustalkoot
Toukokuussa Kunnostustalkoot
Kesäkuussa Kesäkauden Avajaiset  
 12.–14.6.2020
Elokuussa Lastenpäivät
Elo-syyskuussa Liikuntatapahtuma
Syyskuussa Syystalkoot
Lokakuussa Hämärän hulinat +   
 Halloween
Joulukuussa Pikkujoulut

Näiden lisäksi Cup-kisat vuoden mittaan.

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

Tapahtumat 2020

Tervetuloa!

Toimikunnilta...

Nuojua Anne
vetäjä 

Leiritoimikunta järjestää tapahtumia ja vapaa-ajan viettoa.
Tervetuloa tapahtumiin!

Rantasarassa toimii hallituksen nimittämät 
toimikunnat, jotka ovat:

Rantasarka-, leiri-, nais-, turva- ja  
nuorisotoimikunta.
 
Näistä toimikunnista tämä leiritoimikunta 
järjestää meille kesät talvet hauskuuksia 
ja tapahtumia sekä pyrkivät myös parhaan 
kykynsä mukaan yhdessä nuorisoporukan 
kanssa toteuttamaan lasten ja nuorten 
tekemis- ja tapahtumatarpeen.  

Nyt hallitus yhdessä toimikunnan kanssa 
peräänkuuluttaa uusia innovatiivisia, 
nuorekkaita ja muita lapsenmielisiä  
tekijöitä mukaan toimintaan. 

Tuokaa meille kaikki vinkit ja auttakaa ne 
myös toteuttamaan. Hyvät tapahtumat 
jatkuvat, mikäli tekijöitä vain on tarpeeksi.

Tarkoituksemme on uudistaa ja kehittää 
tapahtumia ja löytää aivan uutta tekemistä 
kaikille ikään katsomatta.

Pari teemaa 
Kun lapset ja nuoret viihtyvät, viihtyvät myös 
vanhemmat ja isovanhemmat. Yhdessä 
porukalla suunnittelu ja tekeminen ovat 
hauskaa ja antoisaa ajanvietettä.
 
Lisätietoja ja yhteydenotot tai tartu vain  
hihasta kiinni.

Anne Nuojua   Pirjo Kuisma
leiritmk. vetäjä  puheenjohtaja
anskumv@gmail.com pirkui@gmail.com
044 243 0120  0400 523 154

 

Hei kaikki jäsenet

nyt olis  
tarvetta 
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Liikuntatapahtuman aktiviteetteja

Liikuntatapahtuman reippaita osallistujia lähdössä 
sauvakävelylenkille.

Tarkkaavaisesti seurattiin Seuraa johtajaa -kävelyn reittiä.

R antasaran perinteiset Lastenpäivät pidettiin 2.–4.8. 
Osallistujia oli yli 60. Tänä vuonna oli ohjelmassa 
perjantaisen sisäänajopäivän ja vapaan ohjelman 
lisäksi lauantaille sijoittuva pääasiallinen toiminta-

päivä. Tuolloin oli ohjelmaan kirjattu kilpailuja, kasvomaalaus-
ta, taikurin esitys, Pendoliino-ajelua, disko sekä kaikenlaista 
herkuttelua. 

Lounastauko päikkäreineen oli myös huomioitu ohjel-
massa, siltä pohjalta sitä lähdimme rakentamaan. Välipala-
na tarjosimme lapsille HotDogit. Lauantaiaamun aloitimme 
jätskibuffetilla. Aamupalan jälkeen se maistui hyvälle. Viileä 
ilmakaan ei jätskinsyöntiä haitannut. 

Kasvomaalauksessa sai valita kuvan kasvoihinsa tai saattoi 
jopa saada illan diskoa varten valmiin meikin. Taikuri  

Elias Kvist viihdytti ohjelmallaan niin lapsia 
kuin aikuisia ja varsinaisen ohjelmansa 

jälkeen vielä alue isäntiä. 
Illalla diskossa soitettiin lasten omia 

toivekappaleita ja monet olivat panos-
taneetkin tähän ohjelmanumeroon. 
Diskon aikana oli tarjolla vielä hattaraa 

ja popcorneja. 
Sunnuntain ohjelmassa meillä oli vielä 

karkkibingo, jossa voittajille annettiin karkki-
pussit. Jokainen bingolappu voitti, eli kaikki osallistujat sai-
vat palkinnon. Bingon jälkeen jaoimme lauantain kilpailuista 
palkinnot ja sitten oli vielä arvonta. 

Toki mikään tapahtuma ei aivan ilman kommelluksia me-
ne ja tässäkin oli kaksi sellaista, mitkä itseäni jäivät har-
mittamaan. Myytäviä arpoja oli varattu aivan liian vähän ja 

Lastenpäivät 2019  
leiritoimikunnan  
vetäjän silmin

Taikuri Elias Kvist esiintyi lapsille ja lapsenmielisille Sarkakulmassa.

Rantasaran Pendoliino päätti sanoa sopimuksensa irti, tai  
ainakin halusi pitää taukoa. Vähän niin kuin VR, että kaikki ei 
aina toimi niin kuin pitäisi. 

Niinpä lapset (ja aikuiset) joutuivat kävelemään itse ran-
taan, jonne oli varattu kaikille saippuakuplapurkit ja niitä lap-
set sitten innoissaan puhaltelivatkin. Osa lapsista luuli, että 
purkit ovat lainaksi. Yksikin tyttö oli puhallellut kuplia aikan-
sa ja oli palauttamassa purkkia, jossa oli noin puolet jäljellä. 
”Saat sen omaksi” oli saippuakuplien jakaja sanonut. Tytön 
ilme oli kirkastunut ja hän oli näyttänyt kuulemma siltä kuin 
”olisi voittanut Lotossa”. 

Olisipa itsekin lapsi, niin voisi iloita noin yksinkertaisista 
asioista. Kaiken kaikkiaan Lastenpäivät olivat oikein onnistu-
neet ja saimme hyvää palautetta. Tämän ansiosta sitä jaksaa 
tehdä näitä muitakin tapahtumia. 

Tulevan vuoden aikana keskitymmekin enemmän tapahtu-
missamme lapsiin ja nuoriin, ehkä myös lapsenmielisiin. Toki 
aikuisillekin on jotain, emme me heitä unohda, mutta leiritoi-
mikunnassa pyrimme erityisesti huomioimaan tapahtumis-
samme lapset.

Anne Nuojua, leiritoimikunnan vetäjä
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Oulussa Ouluhallilla järjes-
tettiin Erämessut touko-
kuussa.

Lohenpyrstön ja Oulun 
yhdistykset yhteistyössä Best Carava-
nin kanssa esittelivät caravan-harras-
teen ilosanomaa viikonlopun ajan.

Meillä oli yhteinen esittelytila ulko-
tiloissa. Bestiltä oli yksi retkeilyauto 
esittelyssä ja yhdistyksillä omat tar-
vikkeet. 

Pisteellämme pystyi myös hoita-
maan jäseneksi liittymisen. Liiton 
toimistolta olimme saaneet liittymis-
lahjaksi tarvikkeita. Liiton toimisto toi-
mitti meille myös esitteitä, lehtiä ym.

Järjestimme myös arvontoja, kaikki 
arvotut lahjakortit on toimitettu onnel-
lisille voittajille jo kesäkuussa.

Pirjo Kuisma

Puheenjohtaja palstan kir-
joituksessa on myös 
maininta uudesta päivä-
käyntimaksusta.

Kertausta:
Ajatus Päiväkäyntimaksusta lähti 
alkuun omien jäsenten kyselyistä 
tulla omalle alueelle päiväksi ui-
maan, suihkuun, grillikodalle ja/tai 
vain oleskelemaan. Grillikodalla 
paistuu makkara, valmistuu muu-
kin ruoka, savustuu kala tai voi kie-
hauttaa pannukahvin. 

Moni on myös kysellyt mahdolli-
suutta samalla tyhjentää kemsan, 
täyttää vesitankin, käyttää keittiö-
tä ym. Viettää mukava päivä tutta-
vien kera. 

Tähän kaikkeen taipuu päivä-
käyntimaksu alueella klo 17.00 
saakka hintaan 10 € jäsenyydestä 
riippumatta. Alueelle voi tulla yh-
tä lailla henkilöautolla kuin myös 
matkailuajoneuvolla. 

Joku toki ajatteli myös matkailu-
ajoneuvon siinä samassa pesaista, 
korvausta vastaan kylläkin. 

Helppo tapa tulla ja tutustua 
oman yhdistyksen alueeseen ja 
siellä oleviin muihin jäseniin viet-
tämällä mukava aurinkoinen päivä 
Rantasaralla.

Täsmennys; tämä ei koske vain 
Oulun yhdistyksen jäseniä, vaan on 
lunastettavissa kaikille muillekin 
samaan hintaan.

Päiväkäyntimaksu on käytössä 
vain kesäkaudella.

Pirjo Kuisma 

Erämessut  
17.–19.5.2019 

Päivä 
käynnille 
Ranta sarkaan

Yhteistyökumppanit messuilla.

Messuesittelijöinä Tuula Ylisuutari (oik.) 
Lohenpyrsto ry ja Pirjo Kuisma (vas.) 
Oulun Seutu ry.

KUVA: KARI KUISMA

KUVA: KARI KUISMA
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KESÄNIEMI
www.sfcturku.� 
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Kesäniementie 99, Rautila, 
23210 VEHMAA. 
Puh. (02) 433 3462

KESÄNIEMI

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

KRAPURANTA

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

SEXSJÖ
www.sexsjo.� 
Rauhallinen, lapsiystävällinen,
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Sandvikintie 111, 68940 LILLBY
Puh. 050 310 1247

KUTURANTA
www.kuturanta.� 
Aarniometsässä kalaisan Lestijärven 
rannalla 200 leirintäpaikkaa, kaikki 
sähköllä.
Ahontie 3, 69440 LESTIJÄRVI
Puh. 040 756 7705

KUTURANTA

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

KALAJÄRVI

Kerää miltä tahansa Caravan Huiput alueelta viisi leimaa, myös 
tre� eiltä. Leimat voivat olla jopa yhdestä paikasta. Saat kuudennen 
vuorokauden veloituksetta (ei tre� eillä). Etukortti on voimassa 1 
vuoden kortin päivämäärästä. 
Alueillamme viihdyt hyvin ja nautit lomastasi. Tarkemmat tiedot 
alueiden www-sivuilla, Caravan Leirintäoppaassa sekä 
www.caravanhuiput.� 

TILKUNPELTO
www.sfc-kantahame.com
150 leirintäpaikkaa, kaikki säh-
köllä. Vaunusauna, uima-altaat ja 
tanssilato Teurojärven rannalla.
Mulkolantie 330, 16900 LAMMI
puh. 050 370 1435

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

LOHENPYRSTÖ
www.sfc-lohenpyrsto.� , alue avattu 
2011. Sähköistettyjä vaunupaikkoja
180. Alue meren rannalla Raa-
hessa.Ilmainen wlan koko alueella.
Lohenpyrstöntie 53, 
92140 PATTIJOKI. 
Puh. 044 716 7803

TILKUNPELTO
REKINIEMI
www.pielisenkarjala.� . Lieksassa
Pielisen rannalla 100 sähköpaikkaa.
Rauhallinen alue, hyvät kalastusmah-
dollisuudet.
Rekiniemi 4, 
81590 VUONISLAHTI
Puh. 040 702 5745

SEXSJÖ
REKINIEMI

VANKKURIMÄNNIKKÖ

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

ETUNIEMI
www.etuniemi.� 
145 leirintäpaikkaa, 135 sähköllä
Etuniementie 148, 
52550 HIRVENSALMI. 
Puh. 0400 465 876
Gps 61°40´367”      26°44´948”

ETUNIEMI

LEININRANTA LOHENPYRSTÖ

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

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

LUKKUHAKA
www.lukkuhaka.� 
Puhdasvetinen tekolampi, 165 leirin-
täpaikkaa, kaikki sähköllä. 
Kortesluomantie 148, 
61550 ORISMALA. 
Puh. 040 090 5308 

LUKKUHAKA MAISANSALO

ETUPASSILLA
joka kuudes yö 
veloituksetta 

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

ETUPASSILLAETUPASSILLA
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Lokakuun alkupäivinä kesä vaih-
televine keleineen on ohi. Kul-
kijoita on hienosti riittänyt ihan 
palvella asti, hyvä niin. Päivät 

lyhenevät ja talvea kohti kuljetaan. 
Kulunut kesä oli lähes kokonaan (ra-
kentamisesta vapaa) tavanomainen lei-
rintäalue, vielä hieman oli alkukesästä 
pikku laatoitusta Pirtin ja Tuvan väli-
alueella. Uusi ympärivuotinen keittiö 
tiskipaikkoineen ja turvaliesineen saa-
tiin lopultakin kausipaikkalaisten elä-
mää helpottamaan. Pari WC-suihku 
”kämppää” valmistui samalla ujoim-
mille karavaanareille.

Kaikkinensa palvelut ei kun para-
nee, hyvään pyritään mutta priimaa 
pukkaa.

Turvallisella tyylillä on kesäkausi 
taaperreltu Rantasaralla. Kesä isän-
nyydet on ohitettu. Paikalle opastuk-
sessa on hieman vielä parannettavaa 
tulevana kesänä. Palautettakin saa-
tiin hyvästä isäntien/emäntien avusta 
ja palvelusta. Kokonaisuudessa isäntä 
hommelit niin toimistossa kuin kentäl-
lä hoitui turvallisella tyylillä, josta kii-
tos kaikille kesäisännille. 

Talvikausi toimitaan taas omatoimi-
alueena. Talviaika toiminnoista kerrot-
tiin enemmän kausipaikkasopimusta 
tehtäessä ja talvi-infotilaisuudessa. 
Uudet ”asukkaat” toivotetaan terve-
tulleeksi.

Teiden ja alueiden lumenauraukses-
ta vastaa pääsääntöisesti ulkopuolinen 
urakoitsija. Palstan haltija hoitaa omat 
alueensa. Kevättalvella kun lunta al-
kaa palstalle kertyä enemmän sovitaan 
vastuuhenkilön kanssa milloin palstaa 
voi tyhjentää. Huomattava on, että pals-
tan haltian on oltava paikalla kun tyh-
jennystä suoritetaan. 

Turvallisuustoimintaa  
Rantasaralla syksyllä 2019

Turvallisuutta valvotaan asiattomien 
kulkijoiden osalta edelleen nauhoitta-
van valvontakameran kautta. 

Aluekartat, toiminto/palvelu sym-
boleineen löytyy tulotien alusta ja toi-
miston seinältä. Talvipaikkojen myynti 
on alkanut jo kovalla tohinalla. Muis-
tetaan että turvavälimääräykset (4 m),  
pelastustie (4 m) ja tie-alue (5 m) on 
voimassa myös talvisin. Pääsään-
töisesti kutakin ”palstaa” kohden on 
ainoastaan yksi autopaikka tien suun-
taisesti asuntovaunun tai -auton edes-
sä. Muutamilla nurkkapaikoilla auton 
pysäköinti on järjestetty toisin risteys-
aluemääräysten mukaisesti. Yhteiset 
alueen parkkipaikat on myös käytet-
tävissä.

Palokuormaan lasketaan ”palstan” 
auto, asuntovaunu + teltta (markiisi) / 
asuntoauto + teltta (markiisi) sekä kiin-
teät puulavat, -aidat sekä suurikokoi-
set, raskaat varastolaatikot. 

Auton pysäköinnistä löytyy ohjeet 
toimistolta ja Pirtin kuistin ilmoitus-
taululta.

Pimeä aikakausi alkaa olla ma-
keimmillaan, pihojen ja etutelttojen 
”valaistus stailailu” pyrkii taas esiin 
vaunuasukkaiden sielunmaisemasta. 
Turvallisuus mielessä onneksi ledi- ja 
muut sähkövalaisimet ovat pikkuhiljaa 
syrjäyttäneet ulkotulet ja kynttilät. 

Elämä alueella varmaan tästä lo-
kakuulta alkaa pikkuhiljaa rauhoittua 
kunhan kaikki kulkijat ovat kulkeneet. 
Toivottavasti mahdollisimman monet 
syksyllä ja keväällä pohjoiseen sekä 
etelään matkaavat pysähtyvät Ranta-
saralla tullen mennen. Tilaahan meil-
lä kulkijoille riittää ja saunassa löylyjä. 

Turvallista syksyä, talvea ja pikku-
joulun odottelua. Ja kaikille tiedoksi 
kysykää jos jokin asia askarruttaa.

Jari Paakkola
Turvatoimikunnan jäsen 

Syysinfoon Pirtille kokoontui Pirtin täydeltä talvikausipaikkalaisia.
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ENNAKOIDAAN JO  
TULEVAA KESÄÄ 2020

KESÄLLE  
SIISTIJÖITÄ

Oulun yhdistys palkkaa omalle alueelleen  
Rantasarkaan aina kesäksi siistijöitä.

Päivittäin siivoukseen kuluu aikaa noin 5–6 tuntia.  
Työn kesto ei ole koko kesä, vaan voit valita  

viikon, kaksi tai useamman. Mielellään ei alle  
viikon sopimuksia. Tehtävään kuuluu Rantasaran  
alueen yhteisten- ja saniteettitilojen siistiminen.

Lisätietoja

 Tuula Ronkaiselta p. 044 975 0369 tai 
sähköpostilla rantasarka@gmail.com 

Tiedusteluja tehtävästä ja tiedon halukkuudesta 
toimeen voit tehdä jo ennakkoon. 

Varsinaiset valinnat teemme kevään 2020 aikana, 
kuitenkin viimeistään maaliskuun lopulla 2020.

Rantasaran Pendolino ajelutti lapsia syystalkoiden aikana.

RANTASARAN
YHDYSHENKILÖT

Tuula Ronkainen   p. 044 975 0369
Pirjo Kuisma  p. 045 883 9808
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L okakuu aukenee kylmänä ja 
oikein syksyisenä. Takan läm-
mössä on mukava hieman 
ynnäillä taakse jäänyttä vuot-

ta 2019. Toki eivät kaikki kulkemiset 
karavaanarielämässä ole vielä tältä 
vuodelta taputeltu, sillä tätä kirjoittaessa 
huomenna ajelen Pajulahteen liikunta-
keskukseen ja koulutusviikonloppuun. 
Siellä tapaan myös liikkuvan Rouvani 
vuorokauden eron jälkeen – hän tulee 
Tallinnasta koulutustapahtumasta Ou-
lun kaupungin tiimoilta.

Lisäksi uskoisin tälle vuotta vielä 
Lapin viekoittelevan meitä pimeästä 
kaamoksesta nauttivia kulkijoita. Saas 
nähdä...

Karavaanikesän aloitti naapuriyh-
distyksen puheenjohtajan tasavuosi-
juhlille osallistuminen. Matka toki ei 
ole pitkä Raaheen, mutta aina se talven 
jäljiltä vähän jännittää kuinka asunto-
auto toimii, ja onko muistettu kaik-
ki asiat, jotka onnistuneen elämyksen 
autossa mahdollistavat. Ei tullut kui-
tenkaan isompia yllätyksiä, ja juhlatkin 
olivat oikein onnistuneet...Kiitos Kari!

Kesäkuun puoliväli tuli ja avasim-
me varsinaisen ”reissaamisen” mat-
kustaessamme taas naapuriin – tällä 
kertaa Simoon ja Hopeaperälle. Paik-
ka on todella luonnon kaunis, ja saim-
me valita paikkamme vapaasti... ilman 
muuta siis joen törmälle. Joki oli vie-
lä alkukesästä vuolas. Tiedän, koska-
pa kävin ensi ulkouinnin Simojoessa 
tälle kuluvalle vuodelle. Harmikseni 
kyllä mursin jotenkin joen pohjakiviin 
kaksi varvastani, kun kiireessä pom-
pin kylmästä vedestä ylös. Kelit kui-
tenkin suosivat ja sauna lämpeni, eli 

Aika  
ynnäillä...
liikkuva karavaanielämä sai arvoisen-
sa avauksen – pienet kivut eivät kauaa 
haitanneet. Suosittelen tutustumaan 
paikkaan, jos jollakulla olisi mahdol-
lisesti siihen tutustuminen jäänyt jos-
takusta syystä väliin. Oikein hieno on 
alue!

Heti seuraavana viikonloppuna 
saimme lapsenlapsemme mukaan ja 
matka suuntautui sitten etelään päin, 
eli kuten Wikipedia niin hienosti osaa 
kertoa: ”PowerPark on Etelä-Pohjan-
maalla Kauhavan Alahärmässä sijait-
seva monitoimipuisto, jonka yhtenä 
osana on huvipuisto.”

Lapset olivat todella innoissaan 
kohteesta ja kyllä meillä isovanhem-
millakin oli hieman perhosia vatsassa. 
Iida ja Eeli tietysti jännittivät laitteita, ja 
me sitä, kuinka karavaanarielämä tait-
tuisi lapsilta.

Molemman huolehtivat aivan tur-
haan, sillä laitteet koluttiin aika tarkoin 
lävitse ja asuminen sujui mallikkaas-
ti – ensi kesänä kuulema ”saamme” 
moisen kierroksen uudelleenkin jär-
jestää...

Kesäkuun lopulla alkoi viimeinkin 
sitten ensimmäinen pitkä reissumme. 
Jo talvella oli suunniteltu risteilyreis-
su oikein Tukholmaan asti. Matka alkoi 
jälleen naapurien kautta, sillä retken 
ensimmäinen yö pimeni Raahen Mul-
tarannassa. Paikkahan on tuttuakin 
tutumpi ja taattua viihtyisyyttä siel-
tä löytää aina takuuvarmasti. Saimme 
”rantapaikan” uimalammen rannalta 
ja toki uiminenkin täytyi suorittaa, sil-
lä Pirjohan ei ollut vielä talventurkki-
aan pois heittänyt... raikasta oli vesi... 
raikasta.

Matkakaverimme yhytimme sitten 
seuraavana aamupäivänä tien päältä 
ja suuntasimme heidän kansaan his-
suksiin Kuturannan ja Vankkurimänni-
kön kautta Espoon Etelälahteen. Sinne  
jätimme matkailuajoneuvomme ja Tuk -
holmaan oli helppo lähteä henkilö-
auton kyydillä. Vanha kunnon Ruotsin 
risteily oli täynnä hauskaa ja ansaitsisi 
täten oman kirjoitusjuttunsa, mutta 
pitäydytään nyt kuitenkin näissä mai-
sissa matkailumuisteloissa.

Pirjon kanssa sitten palasimme 
laivaretken jälkeen takaisin ylöspäin 
Teiskossa sijaitsevaa Maisansaloa väli-
etappina käyttäen. Päämäärämme oli 
tällä haavaa Keuruu. Pirjon isä juhli  
heinäkuussa 90-vuotis päiviään ja juhlat 
oli lohjalainen halunnut jonnekin muka-
vaan Sisä-Suomen järvipaikkaan, eli ne 
juhlittiin sitten viikonloppuna Keuruul-
la. Suku oli varannut kaksi Keurusjär-
ven lomamökkiä ja parikymmenpäinen 
juhlaväki vietti oikein hienon ja lämpi-
män viikonlopun Keuruun komeissa 
maisemissa. Onnea vielä Vaarille!!

Seuraava viikko kului sitten ”koto-
na” Rantasaralla, mutta jo heinäkuun 
puolessa välissä kävimme viettämässä 
erakkoviikonlopun Ala-Kitkan maisem-
missa Törmälässä, akut lataantuivat 
rauhaisan suuren järven rantamaise-
missa. Takaisin vaunulle tutulle koti-
alueelle, kunnes...

Lappia lähdettiin 22.7. kiertämään 
poikamme perheen kanssa. He olivat 
vuokranneet käyttöönsä myös asunto-
auton ja halusivat ensimatkalleen mei-
dät mukaan... mikäs sen hauskempaa.

Haaparannan kautta siirryimme en-
sin Äkäslompolon Ykkös-Caravaaniin. 
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Aika  
ynnäillä...

Paikka on hieno ja paljon on tutkittavaa 
alueen ympärillä... kaksi vuorokautta 
kului siivillä Yllästunturin kainalossa.

Äkäslompololta suuntasimme sit-
ten Sodankylään, mutta Särkitunturin 
kaut ta. Särkitunturi on hieno kokemus 
tunturin päällä olevien lampiensa an-
siosta. Ehdottomasti tutustumisen ar-
voinen huiputus. Ylhäällä koko porukka 
ui isossa lammessa ja olihan se vesi rai-
kasta siellä tunturin lae l lakin.

Illaksi matkasimme siis Sodan-
kylään ja Camping Nilimellaan. Emme 
olleet aiemmin käyneet alueella, mut-
ta toistekin menemme – hyvä ja siisti 
paikka Kitisen rannalla!

Hyvin nukutun yön jälkeen pohjoinen 
suunnaksi ja siirryimme Kiilopään mai-
semiin. Suomen Latu Kiilopää hallinnoi 
muistaakseni yhdeksää vaunupaikkaa 
alueellaan ja ne on kyllä tajuttava va-
rata jo etukäteen, sillä kysyntä on kova 
ainakin loma-aikana.

Kiilopää on suositeltava kohde sii-
nä mielessä, että sen rinteet eivät ole 
kovinkaan jyrkät, eli esimerkiksi laelle 
on helppo lähes kenen tahansa kavuta. 
Reittejä on monia ja huipun tuolla puo-
len olevat Luulammit on esimerkiksi 
oiva retkipäivän kohde. Meidän nuoriso 
lapsineen oli kovasti tykästynyt maas-
topyöräilyyn ja sitä on tuolla alueella 
todella helppoa harrastaa. Pyörävuok-
raamo avaa ovensa jo aamuvarhain.

Alueella saa vuorokausihintaan naut-
tia myös sausaunasta joka toinen vuo-
rokausi ja joka toinen menee tavallisen 
saunan voimin. Pari vuorokautta me-
ni Saariselän maisemissa jälleen kuin  
siivillä.

Paluumatkan seuraava etappi oli 
sovittu Luostolle, mutta matkalla kä-
vimme Tankavaarassa tutustumassa 
kullanhuuhdonnan jännittävään histo-
riaan. Seuraavana viikonloppuna olisi 
ollut kullanhuuhdonnan MM-kilpailut, 
mutta jätimme ne väliin. Iida tosin vas-
kasi itselleen kultahipun ja se meni 
varmasti kotona mukavien muistojen 
laatikkoon, niin onnellisen näköiset oli-
vat hänen kasvonsa.

Luostolla taas olimme porotokkien 
keskellä pari vuorokautta ulkoillen tun-
turilla ja kokkaillen hyvin sekä elpyen 
kylpylässä. Hieno kiertue sanon minä!

Elokuu toikin sitten mukanaan van-
himman tyttäremme Sanna-Marin se-
kä Benin ja Emman, hollantilaiset 
lapsenlapsemme. Heidän kanssaan 
tutustuimme itsekin Ouluun ja sen tar-
jontaan kierrellen kaupunkia pitkin  
poikin. Hieno kaupunki on tämä Oulu!

Vierailun loppuessa päätimme viedä 
Sannan ja muksut kertaamaan myös-
kin asuntovaunuelämää, eli veimme 
heidät Lohjalle ja sieltä sitten aikanaan 
Helsinki-Vantaalle. Kalajärvi oli oiva 
puolivälietappi matkallamme. Lapsille 

oli toimivat leikkipaikat ja saunat ja ui-
mavedet lämpimät.

No sitten viimein taas takaisin poh-
joisen koti Ouluun, mutta ei suoraan – 
ehei. Särkisalossa meni vuorokausi ja 
toinen Vankkuri-Vehmaalla.

Ouluun saavuttuamme olikin taasen 
jo kiire valmistautua YT-treffeille Ryy-
näseen. YT-treffeillä käynti on muka-
vaa, mutta aikataulut ovat välillä aika 
haasteelliset. Tervolaan kuitenkin pää-
simme. Mieleen jäi myös pikku tutus-
tumisreitti, eli Simosta Ranuan tietä ja 
vasemmalle Alaniemen kohdalta koh-
den Tervolaa... en suosittele.

Pirjolla oli vielä elokuun loppupuo-
lella Liittohallituksen kokousviikon-
loppu PowerParkissa ja yhdistimme 
siihen hieman omaa retkeäkin, eli tu-
tustuimme Kokkolaan. Kokkola Cam-
ping oli oiva paikka asustella kaupungin 
kupeella. Lisäksi sieltä kaupunki on 
helposti pyörillä tavoitettavissa. Power 
Parkissa toinen meistä sitten kokous-
teli kaksi pitkää päivää, ja toinen seura-
si pikkuformuloiden aika-ajoja tuleviin 
MM-kisoihin Mika Salo Circuit tavatto-
man hienolla alueella.

Jatkoimme matkaamme Ala-Här-
mästä pidemmän kaavan kautta Ouluun, 
eli jotenkin huomasimme olevamme 
jälleen Vankkurimännikössä ja sieltä 
sitten Keuruulla mökkeilemässä kolme 
vuorokautta... ja sitten vasta kotona.

Syyskuussa vielä Karkkilan yhdis-
tys täytti 40 vuotta ja juhli Karkkilan 
Vuotinaisten leirikeskuksessa loppu-
kesäisen viikonlopun ja sangen vaihte-
levassa säässä. Juhliin matkustimme 
Leininrannan alueen kautta. Kalajär-
vi oli vielä lepopaikkana palatessam-
me kotiin.

Syyskuu vaihtui lokakuuksi Kuusa-
mon ja Rukan takamailla Ala-Kitkalla 
kuuden järvivuorokauden aikana ja to-
siaan huomenna on se Pajulahden kou-
lutusviikonloppu, eli eipä kerkeä pyörät 
jäähtyä ei. Hyvää loppuvuotta kaikille 
karavaanareille ympäri Suomen nie-
men ja eritoten meille pohjoisen eläjille!

Kari & Pirjo

Uimalampi ylhäällä Särkitunturin laella. Kirkas viileä vesi ja mahtavat maisemat!

KUVA: KARI KUISMA
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Sääntömääräinen 
syysvuosikokous

K aunis hieman auringonpais-
teinen sunnuntaiaamu val-
keni kellojensiirron jälkeen 
ja koitti Oulun Seudun vuo-

sikokous. Kirjoitimme päivämäärän 
27.10.2019 ja siirryimme Rantasaras-
ta Virpiniemen liikuntaopistolle, jonka 
auditoriossa kokouksemme pidettiin. 
Kokouksen alkuun juokaisimme pe-
rinteisesti pullakahvit, syötävät olivat 
Merja ja Mirka leipaisseet jo viikolla  
ja kahvit kiehauttivat Tarja ja Mirka ko-
kousaamulla. Hyviä olivat pullat. 

Ennen virallisen kokouksen alkua 
oli puheenvuoro Liittohallituksen va-
rapuheenjohtaja Timo Tarvaisella. Hän 
kertoi kokousväelle vuoden 2020 kan-
sainvälisistä caravantapahtumista, mm. 
Kuopion Rauhalahdessa pidettä vistä 
Pohjoismaiset Karavaanipäivät -tapah-
tumasta. 

Sääntöjen mukaiset kokousasiat  
käsiteltiin ja henkilövalinnat tehtiin 

esityslistan mukaisesti. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Timo Tarvainen.

Kokous hyväksyi toimintasuunni-
telman ja talousarvion vuodelle 2020. 
Yhdistyksen jäsenmaksut pidettiin en-
nallaan: varsinainen jäsen 14,00 € ja 
rinnakkaisjäsen 7,00 €. Lisäksi yh-
distyksen jäsenmaksuun tulee Liiton 
osuus, joka päätetään vuosittain Liit-
tokokouksessa, tällä hetkellä 29,00 € 
varsinainen jäsen ja rinnakkaisjäsen 
12,00 €. 

Tämän vuoden syyskokous oli se 
”joka toinen”, jolloin valitaan myös yh-
distyksen hallituksen puheenjohtaja 
seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Pirjo 
Kuisma jatkaa puheenjohtajana.

Hallituksen jäsenten erovuorois-
ten tilalle oli ehdolla viisi jäsentä.; Vil-
le Heikkinen, Antti Rintamäki, Mirka 
Ronkainen, Tuula Ronkainen ja Airi Ve-
sa. Paikkoja oli neljä, joten äänestys 
suoritettiin.

Valituiksi hallitukseen kaudelle 
2020–2021 tulivat uutena Ville Heik-
kinen, jatkaa Mirka Ronkainen, jatkaa 
Tuula Ronkainen ja paluun hallituk-
seen teki Airi Vesa.

Lisäksi hallituksessa vuonna 2020 
jatkavat Jarmo Halonen, Pekka Holm-
ström, Risto Karjalainen ja Aki Suome-
la. Onnittelut valituiksi tulleille.

Hyväksytystä toimintasuunnitel-
masta mainittakoon suurimmat ja 
vaativimmat kohteet eli uimaranta ja 
toimistorakennus. Hallitus tulee tut-
kimaan mm. uimarannan kehittämis-
mahdollisuutta sekä respan ja koko 
toimistorakennuksen toimivuutta ja 
muutostöitä. 

Jäsenistöltä ei ollut tullut kokouk-
selle käsiteltäväksi esitettyjä asioita.

Yhdistyksen säännöistä pykälästä 
kahdeksan kohta: Ehdotus kokouksen 
käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tu-
lee toimittaa yhdistyksen hallitukselle 
niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa 
käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään 
yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Kä-
siteltäväksi esitettävä asia tulee sisäl-
lyttää kokouskutsuun.

Esityksiä ja aloitteita hallitus ottaa 
mielellään vastaan ihan koko vuoden 
aikana. Näitä voi toimittaa Rantasaralla 
olevaan aloitelaatikkoon tai antaa suo-
raan hallituksen jäsenille kirjallisesti. 
Kaikki asiallisesti nimellä allekirjoite-
tut aloitteet käsitellään. Toki aina voi 
myös vinkit kertoa suullisesti, kyllä 
hallitus näitäkin aloitteita mielellään 
käsittelee.

Kiitän yhdistyksen jäseniä saamastani 
luottamuksesta ja valinnastani jatka-
maan puheenjohtajan tehtävässä. 

Pirjo Kuisma
063847-1



 CAROS  1/2019 17

 

 
 

Asennustyöt
Esa Kaveri 044 - 751 2616

Tarvikemyynti
Mikko Teräs 044 - 751 2615

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

V uoden 2019 Liittokokous 
järjestettiin jälleen touko-
kuussa, tällä kertaa Jär-
venpäässä.

Kokous vietiin hyvässä järjestykses-
sä asiallisesti läpi. Käsiteltiin niin toi-
mintakertomus kuin myös tulevaa eli 
toimintasuunnitelma. 

SF-Caravan ry jakoi tunnustusta  
liiton toimihenkilöille, Pirjo Rättyälle   
ja hopeiset ansiomerkit SF-Caravanin 
jäsenrekisterinhoitajalle  Päivi Fjäll-
strömille  sekä taloushallintovastaa-
valle Inka Helenille. 

SF-Caravanin uudeksi jäsenyhdis-
tykseksi hyväksyttiin raaseporilainen 
SF-Caravan Kopparö ry. Liitossa on 
päätöksen myötä 79 jäsenyhdistystä.

Äänestämään päästiin, kun oli vuo-
rossa Liittohallitus jäsenten valinta. 
Ehdolla oli kuten tiedättekin, viisi tasa-
väkistä ehdokasta. Heitä oli jo perjantai-
illalla haastateltu tiukoin kysymyksin 
Vanhankylänniemen kartanolla, jos-
sa järjestettiin Liittokokoustreffit SF- 
Caravan Helsinki ry:n toimesta. 

Liittokokous huipentui vaaliin, jos-
sa jatkokaudelle ylsivät Pirjo Kuisma 

Liittokokous Järvenpäässä

Yksi ehdokkaista esittäytymässä.

(188 ääntä) ja Hanna Jokinen (143 ään-
tä). Hallitukseen nousi uutena jäsene-
nä Hannu Kivikoski (135 ääntä). Muut 
ehdokkaat olivat Juha Rinne (69 ääntä) 
ja Marianna Virta (23 ääntä).

SF-Caravan Helsinki ry juhli Liitto-
kokoustreffien yhteydessä 50-vuotis-
taivaltaan. Juhlissa oli ohjelmaa niin 
perjantaina kuin myös lauantaina. Tun-
nelma juhlissa oli mitä mainioin ja hy-
vät esiintyjät. Hieman sadetta ripotteli 

mutta karavaanari ei siitä hätkähdä, 
sehän on vain pukeutumiskysymys. 

Käytän vielä tässä yhteydessä mah-
dollisuuteni kiittää äänestäjiä saa-
mistani äänistä, joilla tulin valituksi 
jatkamaan Liittohallitukseen vuosiksi 
2019–2022.

Kiitos 
Pirjo Kuisma

KUVA: KARI KUISMA
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Jäsenmaksut 2020
SF-Caravan ry 29,00 e
SF-Caravan ry Oulun Seutu 14,00 e
JÄSENMAKSU 43,00 e
Rinnakkaisjäsen 19,00 e

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

      

Aluemaksut sisältävät valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla.
Aluemaksu 38,00 €   
Aluemaksu, SF-C jäsen  19,00 €   
Aluemaksu yhd. 018-jäsenet  17,00 €   
Päiväkäynti klo 17.00 saakka (kesäkaudella)  10.00 €   
Sähkön väärinkäytöstä lisämaksu  20,00 €   
Telttapaikka ei SF-C 20,00 €
     – sähköllä 23,00 €   
Telttapaikka SF-C 10,00 €
     – sähköllä  13,00 € 
Riippumattoyöpyminen 10,00 €  
     – kausipaikkalaiset 2,00 € 
Caravan-kaapelin lainaus/kerta  5,00 €   
Tilaussauna 1 tunti  11,00 €   
Lämmityssähkö vrk  10,00 €   
Ilmastointilaitteen käyttö ilman kwh-mittaria  5,00 €   
Mittarisähkö (irtomittareita ei hyväksytä)  0,25 €   
Sähkön pienin veloitus  1,50 €   
Auton lämmitys/tunti (ilman mittaria)  2,00 €   
Pesukone  2,50 €   
Kuivausrumpu/kuivauskaappi  2,50 €   
Matkailuvaunun/-auton pesu/1 tunti 10,00 €
     – seuraava alkava tunti  5,00 €   
Auton pesu  7,00 €   
Talvikausipaikka aikana 29.9.2019–16.5.2020  245,00 €
Kuukausipaikka aikana 29.9.2019–16.5.2020 110,00 €
Kesäkausipaikka aikana 17.5.2020–27.9.2020  265,00 €   
Kuukausipaikka aikana 17.5.–27.9.2020  140,00 € 
     – 1. kuukausi 161,00 € 

Kausi- ja kuukausipaketit vain 018-jäsenille 
Alueella on 20 kpl kuukausipaikkoja ja  
kesäkausipaikkoja rajoitetusti      

SF-Caravan Oulun Seutu ry. • Mustakarintie 46, 90810 KIVINIEMI
Puh. 050 494 3101 • Pankki: Oulun Op, FI97 5740 3020 0256 96 

Rantasaran hinnat 2019–

Kesän kävijämäärä 14 362 henkilö-
vuorokautta.

Tilastotietoa 
kesältä 2019

Tölkin rutistus
Pantittomat, tyhjät tölkit kannattaa rutistaa pienenpään tilaan metallijätteen minimoimiseksi.  
Kuvasarja opastaa kuinka jätekatoksen uusi rutistuslaite toimii.

 Ensimmäiseksi tölkki tulee vähän litistää kasaan ennen puristimeen laittoa.
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Caros
SF-Caravan Oulun Seutu ry:n

 jäsenlehti 24. vuosikerta

LEHDEN TOIMITUS
SF-Caravan Oulun Seutu ry
Mustakarintie 46, 90810 Kiviniemi
p: 050 494 3101
fax: (08) 521 2566
e-mail: rantasarka@gmail.com

Risto Karjalainen 040 586 1525
Pirjo Kuisma 045 883 9808
Tuula Ronkainen  044 975 0369
Airi Vesa 044 975 0365
Kaisa Vähäkuopus 040 824 9746

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   4 100 kpl
Valokuvat  Airi Vesa
Kannen piirros  Harri Siipola
Sivunvalmistus  Erweko, Oulu
ja painopaikka   2019  

  

Hyvää Joulua ja  
 Onnellista Uutta vuotta 2020

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 2020!

* * *

Naistoimikunta toivottaa tukijoilleen ja  
jäsenille Rauhallista Joulunaikaa ja Uutta Vuotta 2020.

K yllä se niin on, että kesä on 
pitkälti jäämässä syksyn ja 
talven jalkoihin. Lämpömit-
tarin näyttäessä aamuisin 

miinus-merkkisiä lukemia, tekee mie-
li kääriytyä tiukasti peittojen alle, vaik-
ka vaunussa onkin lämmin.

Mennyt kesä kului jälleen tukihenki-
lötehtävissä hyvin pitkälti Tertun kans-
sa, toki toisluokkalaiset Kaisa ja Merja 
kävivät mahdollisuuksiensa myötä 

Tölkin rutistus
Pantittomat, tyhjät tölkit kannattaa rutistaa pienenpään tilaan metallijätteen minimoimiseksi.  
Kuvasarja opastaa kuinka jätekatoksen uusi rutistuslaite toimii.

Muistelmia kesästä
näissä tehtävissä. Mielenkiintoisia 
isäntiä ja asiakkaita sai taas tavata pil-
vin pimein. Joka vuosi tulee uusia isän-
tiä ja uusia juttuja opiskeltavaksi. Mutta 
tämähän lisää tietoutta puolin ja toisin. 

Vierailijoiden kirjo on maittain ollut 
edellisvuoden tasoa. Käsimerkit ovat 
olleet käytössä ja puutunein käsin aloi-
tettu seuraavan asiakkaan kanssa kes-
kustelemaan. Yhteisymmärrykseen on 
päästy jokaisen kanssa loppujen lo-
puksi. Kirjoa on lisännyt telttailijoiden 
huomattava kävijämäärä edellisvuo-
teen verrattuna. Pääosin he ovat olleet 
ulkolaisia.

Kesäisännät ovat tulleet työvuo-
roilleen iloinen hymy kasvoilla ja pieni 
epäilys, muistaako koneesta mitään. Eli 
aiemmin isäntinä olleiden keskuudes-
sa tuo vastaanottokone koetaan suu-
rimmaksi kynnykseksi. Mutta hetken 
kertailtuamme on kaikki muistunut 
mieleen. Ensi kesänä olemme kaikki 
sitten kysymysmerkkeinä, sillä hallitus 
on tehnyt päätöksen uuden järjestel-
män hankinnasta talven aikana, koska 
tuohon nykyiseen emme saa päivityksiä 
enää ja se on alkanut tökkimään.

Loppupuolella kesää alkoi minun 
kroppani sanomaan minulle vastaan 
ja jouduin olemaan sairaalahoidos-
sa ja sairaslomalla kotosalla 4 viik-
koa. Loppuaika tuntui jo pitkältä ja 
mieli veti Rantasarkaan. Olen kaikille  
kesäisännille kiitollinen panokses-
tanne yhdistyksen ja alueen hyväksi. 
Ilman teitä minunkaan kesäni eivät 
olisi näin mielenkiintoisia. Ja kiitokset 
myös Tertulle, Kaisalle ja Merjalle työ-
panoksestanne.

Ensi kesää odotellen 
77163 Tuula

Hyväntuuliset isännät lähdössä 
opastamaan asiakkaita.

KUVA: PIRJO KUISMA



Uutuutena  
alueellamme riippumatto 

aivan ulkosalla tapahtuvaan 
yöpymiseen. Eikun 

kokeilemaan!

Kuluneen vuoden  
aikana on Rantasarassa  
vieraillut kasvamassa 
määrin telttailijoita. 
Pääasiassa he ovat 

ulkomaalaisia vierailijoita  
sekä motoristeja.

KUVAT: KARI KUISMA


