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1. Toiminnan lähtökohdat
SF-Caravan ry on matkailuajoneuvon käyttäjien muodostamien yhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö, joka valvoo matkailuajoneuvon käyttäjien etuja ja edistää heidän yhteisiä pyrkimyksiään. Liiton jäsenenä voi olla matkailuajoneuvon käyttäjien muodostama oikeuskelpoinen yhdistys,
jonka säännöt ovat sopusoinnussa liiton sääntöjen ja tarkoitusperien kanssa. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
- kehittää matkailuajoneuvojen turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä ja pyrkii
toimialansa osalta edistämään liikenneturvallisuutta,
- osallistuu matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoitettujen alueiden kehittämiseen,
- tukee jäsenyhdistysten toimintaa ja huolehtii tämän toiminnan kehitystyöstä harjoittamalla tiedonhankintaa, koulutusta, neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa yms.,
- järjestää matkailuajoneuvon käyttäjien kansallisia ja kansainvälisiä kokoontumisia, kilpailuja
ja muita tilaisuuksia,
- tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäsenyhdistyksiään valtakunnallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja yksityisiin, samoin kuin alan ulkomaisiin ja kansainvälisiin yhteisöihin,
- edistää matkailuajoneuvon käyttäjien järjestäytymistä sekä
- ryhtyy muihin saman laatuisiin matkailuajoneuvon käyttäjien etujen valvomista ja yhteisten
pyrkimysten edistämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.
Toimintakauden alkaessa liiton jäseninä on 79 yhdistystä, joissa on yhteensä 64 591 henkilöjäsentä, joka on liiton historian korkein jäsenmäärä toistaiseksi.

2. Yleistä
Liiton jäsenyhdistykset ovat toiminnassaan ja taloudessaan itsenäisiä. Ne käyttävät ylintä päätösvaltaa liiton päätöksenteossa. Vuonna 1964 perustettu ”Asuntovaunuyhdistys SF-Caravan ry” toimi
alkuvuosinaan valtakunnallisena henkilöjäsenyhdistyksenä. Vuodesta 1969 alkaen toimintaan hyväksyttiin myös alueellisia, rekisteröityjä yhdistyksiä. Ne saivatkin aktiivisella toiminnallaan järjestäytyneiden harrastajien määrän nopeaan kasvuun. Vuonna 1976 tehtiin organisaatiomuutos yhdistyksestä liitoksi, keskusjärjestöksi, jonka jäsenyhdistyksiin harrastajat liittyvät henkilöjäseninä.
Toiminnan kaksitoista ensimmäistä vuotta keskityttiin yksittäisten jäsenten näkökulmaan ja sen jälkeen koko harrastuksen kehittämiseen.
Useiden jäsenyhdistysten toiminta keskittyy pääosin yhdistyksen vastuulla toimivan SF-Caravanleirintäalueen hoitamiseen. Leirintäalueet ovat kehittyneet monen alueen osalta yöpymispaikan sijasta hyvät palvelut tarjoaviksi vapaa-ajan alueiksi. Jäsenyhdistykset, joilla ei ole hallinnassaan
omia leirintäalueita, järjestävät yhteisiä kokoontumisia ja tapahtumia jäsenistölleen.
Suurin osa matkailuajoneuvoharrastajista ja myös jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä on aktiivisia
liikkujia, matkailuajoneuvon käyttäjiä, riippumattomia kulkijoita, jotka hyödyntävät liiton ja jäsenyhdistysten tuottamia jäsenetuja osallistumatta kovin aktiivisesti yhdistystoimintaan.
Karavaanarien tavat nauttia matkailuajoneuvojen mukanaan tuomista mahdollisuuksista ovat ajan
myötä monipuolistuneet. Liiton haasteena on tunnistaa harrastamisen tapojen muutoksia, luoda
palveluita houkuttamaan myös uusia harrastajia sekä auttaa tunnistamaan eri harrastamisen tapojen toinen toisiaan hyödyttävä yhteenkuuluvuus.

1

Toimintasuunnitelma 2021-2022

Huomattava muutos on tapahtunut kuluvalla vuosituhannella. Matkailu- ja retkeilyautojen osuus on
kasvanut erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tältä osin myös odotukset harrastukseen ja liiton toimintaan koko harrastuksen edustajana muuttuvat vähitellen.
Kaikista maamme matkailuajoneuvon käyttäjistä noin puolet kuuluu jäsenenä johonkin SF-Caravan
ry:n jäsenyhdistykseen. Yleisenä tavoitteena on, että jäsenyhdistysten määrä kasvaisi 1-2 yhdistyksellä ja jäsenyhdistysten henkilöjäsenmäärä 500 henkilöjäsenellä vuosittain. Jäsenmäärän kehittymistä on hyvä seurata koko harrastuksen suosioon suhteutettuna. Jäsenistön ja koko väestön
ikärakenteesta johtuen toiminnan on tavoitettava entistäkin tehokkaammin kohderyhmiä, jotka eivät
vielä ole harrastuksessa mukana tai ovat matkailuajoneuvon käyttäjiä olematta vielä järjestäytyneen toiminnan piirissä. Jäsenyys jäsenyhdistyksissämme parantaa karavaanarien kokemusta harrastuksesta.
Toimintakauden aikana liittohallitus arvioi liiton tarkoitusta ja sääntöjä ja tekee tarvittaessa sääntömuutosehdotuksen liittokokoukselle.

3. Edunvalvonta
SF-Caravan ry:n säännöt määrittelevät harrastuksen edunvalvonnan tehtäväksi.
Harrastuksen toimintaympäristö riippuu yhä useammista tekijöistä. Näitä ovat olleet matkailuajoneuvojen muuttumisen lisäksi jo pidemmän aikaa lisääntynyt vapaa-aika ja taloudelliset mahdollisuudet. Erittäin vaikuttavia muutoksia voimme havaita ympäristötietoisuuden, ilmastohuolen ja viimeksi terveyteen liittyvän turvallisuuden saralla. Toimintaedellytyksiimme vaikuttavat entistä enemmän kansainväliset kehitystrendit, ylikansallinen lainsäädäntö ja myös kansainvälistyvät palvelut.
Liiton toiminnassa on tarpeen selkeyttää käsitystä siitä, miten edunvalvontaa parhaiten toteutetaan
ja kuinka voidaan tehdä hedelmällistä yhteistyötä myös muiden samassa muutoksessa elävien toimijoiden kanssa. Yksilön kannalta lopulta kuitenkin ratkaisevaa on se, miten harrastusta harkitseva
näkee matkailuajoneuvoharrastuksen tuottavan hänelle itselleen hyvinvointia ja kuinka sen sisältö
vastaa hänen omiin odotuksiinsa ja arvoihinsa.
Edunvalvonnan tehtäviä ei ole jäykästi määritelty yhden henkilön vastuulle. Tämä siitä syystä, että
edunvalvontaan tarvitaan yhteisiä toimia ja se koskettaa harrastuksen aktiivisia toimijoita koko järjestömme kentällä. Toimintamalli kehittyy ja sen kehittämiseen kutsutaan mieluusti mukaan osaavia henkilöitä koko harrastuksen piiristä ja yhteistyökumppaneiltamme.
Edunvalvonnan painopisteitä toimintakaudella ovat mm.
- harrastuksen toimintaedellytysten turvaaminen ympäristöystävällisesti
- leirintämatkailun ja matkailuajoneuvoilla tapahtuvan matkailun korostaminen vastuullisena matkailumuotona
- karavaanarin henkilökohtaisten valintojen merkitys ympäristöystävällisyyteen ja päästövähennyksiin
- kotimaanmatkailun edellytysten turvaaminen
- leirintäalueilla tuotettavien palveluiden tuottaminen kestävän luontomatkailun periaatteita tukien
- liikenteestä aiheutuvien päästöjen käytännönläheinen vähentäminen
- matkailuajoneuvoharrastuksen taloudellisen ja työllistävän merkityksen korostaminen
- matkailuajoneuvoharrastuksen merkitys kulttuurin tunnetuksi tekemisessä
- harrastuksen yhteiskunnallisen merkityksen korostaminen
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4. Tavoitteet ja toiminta
4.1. Koordinointi ja hankkeet
SF-Caravan ry:n toiminnan koordinointi ja hankkeet tarkoittavat sekä järjestön toiminnan johtamista
että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä.
SF-Caravan ry:n hankkeilla tarkoitetaan toiminnan kehittämisen projekteja, joita ei ole kyetty ennalta suunnittelemaan tai jotka tulevat eteen ennakoimatta. Kehittäminen perustuu toiminnan strategiseen tarkasteluun liittohallituksen työssä ja sen tuloksilla pyritään huolehtimaan SF-Caravan
ry:n toiminnan kehittymisestä parhaiten hyödyntävällä tavalla. Hankkeet ovat pääasiassa päätösten valmistelua ja selvityksiä.
Lisäksi pyritään verkostoitumaan ja käynnistämään yhteistyötä matkailun, kestävän kehityksen ja
liikenteen tutkimuksen parissa, jolla vahvistetaan tutkimuksiin perustuvaa tietopohjaa. SF-Caravan
ry voi myöntää opiskelijoille stipendejä leirintämatkailuun liittyvien opinnäytetöiden ja Pro Gradutöiden toteuttamisesta silloin, kun niiden katsotaan luovan tarvittavaa uutta tietoa harrastuksen kehittämiseksi. Syntyvää tietoa käytetään sekä SF-Caravan ry:n oman toiminnan kehittämiseen että
harrastuksen yhteiskunnallisten vaikutusten perusteltuun ja selkeään viestintään.
4.2. Järjestötoiminta
Liiton jäsenenä voi olla matkailuajoneuvon käyttäjien muodostama oikeuskelpoinen yhdistys, jonka
säännöt ovat sopusoinnussa liiton sääntöjen ja tarkoitusperien kanssa. Liitto ja jäsenyhdistykset
tekevät keskinäistä yhteistyötä hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti.
Liitto hoitaa keskitetysti liittokokouksen päätöksellä yhdistystensä jäsenmaksuperinnän, lähettää
henkilöjäsenille jäsenkortit tai jäsentunnisteet sekä antaa uusille liittyville jäsenille jäsennumerot.
Yhdistyksillä on mahdollisuus anoa omassa toiminnassaan ansioituneille henkilöille liitolta ansiomerkkejä ja -levykkeitä jaettaviksi huomionosoituksina juhlatilanteissa.
Liitto tukee yhdistystensä toimintaa koulutuksella, neuvonnalla ja tiedotuksella. Liittohallituksen jäsenet ja liiton muut luottamus- ja toimihenkilöt vierailevat yhdistysten tilaisuuksissa, kokouksissa ja
juhlissa sopimuksen mukaan ja yhdistyksen hallitukselta kutsun saatuaan. Vierailun aikana on tavoitteena tavata yhdistyksen hallitusta, keskustella ajankohtaisista asioista ja kehittää keskinäistä
tiedonkulkua.
Liiton toimihenkilöiden ja yhdistysten luottamushenkilöiden sekä henkilöjäsenten tapaamismahdollisuuksia ovat myös erilaiset koulutustilaisuudet, messut, yhdistysten muodostamien yhteistoimintaalueiden (YT-alueet) kokoukset ja tapahtumat.
Yhdistysten toimihenkilöille järjestettävä Puheenjohtajapäivät on tärkeä osa yhteistyötä ja sisäistä
viestintää. Se kerää jäsenyhdistysten keskeiset luottamushenkilöt ja liiton edustajat keskustelemaan yhdessä yhteisistä asioista ja verkostoitumaan muiden kanssa. Yhteydenpito liiton ja jäsenyhdistysten välillä pidetään jatkossakin helppona, monipuolisena ja vastavuoroisena.
Erityisesti liitto neuvoo ja avustaa uusia, vasta perustettuja jäsenyhdistyksiä. Matkailuajoneuvon
käyttäjien muodostamille toistaiseksi järjestäytymättömille ryhmille liitto suosittelee yhdistyksen perustamista ja liiton jäsenyyden hakemista.
Liiton jäsenyhdistysten enemmistö pitää toimintansa tukemiseksi SF-Caravan-leirintäalueita, jotka
ovat yhdistysten harjoittamaa liiketoimintaa. Jäsenyhdistykset ovat pääasiallisesti
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arvonlisäverovelvollisia leirintäaluetoiminnastaan, vaikka itse toiminta alueilla tapahtuisikin kokonaan tai osittain talkootyönä.
Jäsenyhdistysten leirintäalueliiketoiminnassa ja leirintäalueiden ylläpidossa liitto voi toimia neuvonantajana ja kouluttajana, ei varsinaisena operoijana. Liitto voi neuvotella jäsenyhdistystensä hyväksi erilaisia yhteistoimintasopimuksia liiketoimintaa hyödyttävistä tuotteista ja palveluista.
4.3. Koulutus ja tiedotus
SF-Caravan ry tukee jäsenyhdistystensä toimintaa koulutuksella, neuvonnalla ja tiedotuksella.
Liitto toteuttaa koulutusta liittohallituksessa hyväksytyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on tarjota liiton jäsenyhdistysten luottamushenkilöille valmiuksia
omassa luottamustehtävässään toimimiseen ja oman yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Osa
koulutuksesta on suunnattu myös suoraan henkilöjäsenille.
Koulutukset toteutetaan joko valtakunnallisena yhteiskoulutuksena kaikille jäsenyhdistysten edustajille tai jäsenyhdistyksille ja yhteistoiminta-alueille suunnattuna koulutuksena yhdistysten omilla
leirintäalueilla tai kotipaikkakunnilla. Osa koulutuksesta toteutetaan verkkokoulutuksena.
Kouluttajina tilaisuuksissa toimivat liiton vapaaehtoiset asiantuntijat, liittohallituksen jäsenet ja liiton
toimiston henkilökunta, liiton yhteistyökumppaneiden ammattilaiset tai kokonaan ulkopuoliset kouluttajat. Koulutusten teemoina ovat mm. järjestötoiminta, turvallisuus, markkinointi ja viestintä, paikallinen vaikuttaminen, liiketoiminta sekä monipuolinen yhdistysten ja leirintämatkailun toiminnan,
palveluiden ja elämysten tuottamisen jatkuva kehittäminen.
Yhdistystoiminnan ajantasainen tietosisältö löytyy yhdistysten puheenjohtajien käytössä olevasta
Nettisalkusta. Myös matkailuajoneuvoalan messujen tietoiskut, luennot ja paneelit, ajotaitoharjoittelut sekä turvallisuuskatselmukset ja leirintäalueauditoinnit ovat tärkeä osa koko jäsenistön koulutusta.
Valtakunnallinen koulutus on pääsääntöisesti maksullista. Paikallisesti järjestetyt koulutukset ja
verkkokurssit ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
4.3.1. Viestintä
Jäsenyhdistyksille toimitettava Kuulolla-tiedote ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa. Uutiskirjettä kehitetään. Uusille luottamushenkilöille järjestetään perehdytyskoulutusta ja perehdytysmateriaalia.
Nettisalkussa on saatavilla keskeisiä materiaaleja, asiakirjapohjia ja ohjeita jäsenyhdistysten toiminnan johtamisessa käytettäväksi.
Liitolla on myös Facebook-ryhmä jäsenyhdistysten luottamushenkilöiden (puheenjohtajat ja sihteerit) ja liittohallituksen yhteiseen tiedonvaihtoon ja keskusteluun. Jäsenyhdistysten netti- ja somevastaaville perustetaan oma toimintaryhmä.
4.3.2. Caravan-media ja uutiskirje
SF-Caravan ry tilaa vuosittain jäsenyhdistystensä henkilöjäsenille liittokokouksen päätöksellä leirintämatkailun erikoislehden, Caravanin. Caravan-lehteä julkaisee ja kustantaa Suomen Caravan Media Oy, liiton 100 % omistuksessa oleva yhtiö.
Caravan on matkailuajoneuvoalan johtava media. Caravan ilmestyy painettuna versiona kuusi (6)
kertaa vuodessa ja sähköisesti osoitteessa www.caravan-lehti.fi. Sähköinen ja painettu versio poikkeavat sisällöltään; sähköinen versio keskittyy ajankohtaisuutisointiin matkailuajoneuvoalan tapahtumista ja painettu versio lukujuttuihin, matkakohde- ja ajoneuvoesittelyihin sekä jäsenasioihin.
4
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Sähköisen median käyttö on jäsenistön keskuudessa kasvanut vuosittain. Erityisen suuren suosion
on saavuttanut kaikki maamme leirintäalueet ja matkaparkit sisältävä sähköinen Caravan-leirintäopas, jonka leirintäaluetietoja haetaan älypuhelimilla ja mobiililaitteilla huippusesonkina yli 200 000
kertaa päivässä.
Liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenillä on mahdollisuus tilata kuukausittain ilmestyvä, toimitettu
uutiskirje, joka sisältää tietoa jäsenpalveluista ja -eduista sekä liiton kannanotoista.
4.4. Markkinointi
SF-Caravan ry:n markkinointi tarkoittaa käytännössä sekä leirintämatkailuharrastuksen että SFCaravan ry:n jäsenyyden markkinointia. Markkinointia toteutetaan liiton omin toimenpitein, jäsenyhdistysten paikkakuntakohtaisilla toimilla sekä yhteistyökumppaneiden kanssa erikseen sovittavilla
tapahtumilla ja toimilla.
4.4.1. Matkailuajoneuvoliikkeet ja leirintäalueet
Matkailuajoneuvoliikkeiden ja leirintäalueiden kanssa toteutetaan yhteisiä tapahtumia, kuten näyttelyitä, kampanjakiertueita ja tempauksia, joissa SF-Caravan ry:n edustajat tai muu näkyvyys on
sopimuksen mukaisesti mukana. Liikkeissä voi olla jaossa SF-Caravan ry:n jäsenmateriaalia ja Caravan-lehtiä.
4.4.2. Messut ja messutapahtumat
SF-Caravan ry on mukana kaikilla maamme Caravan-alan messuilla joko yhteistyökumppanina tai
näytteilleasettajana. Liitolla on yhteistyösopimus Caravan Show -tapahtuman järjestämisestä yhdessä Turun Messu- ja kongressikeskus Oy:n kanssa. Muihin valtakunnallisiin messuihin tai niihin
rinnastettaviin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Aktivoidaan jäsenyhdistyksiä
osallistumaan paikallisille messuille.
4.4.3. Jäsenhankinta
Markkinoinnissa korostetaan jäsenyyden merkitystä, jäsenhankintaa, jäsenuskollisuutta ja jäsenetuja. Jäseneksi liittyminen tehdään mahdollisimman nopeaksi ja helpoksi asiakkaalle. Erityisen
keskeisiä jäseneksi liittymisessä ovat internetin kautta liittyminen www.karavaanarit.fi -sivuston
kautta sekä SF-Caravan-leirintäalueiden kautta.
Jäsenhankinta liiton jäsenyhdistyksiin on osa koko harrastuksen ja toiminnan markkinointia. Jäsenhankintaa toteuttavat kaikki jäsenyhdistykset omassa toiminnassaan sekä liitto laajamittaisilla, valtakunnallisilla kampanjoilla ja toimenpiteillä.
Sellaisille matkailuajoneuvon haltijoille, joilla ei ole vielä jäsenyyttä, toteutetaan kohdennettu liittymiskampanja keväällä teemalla ”On tää hienoo hommaa”. Kampanjassa hyödynnetään tehokkaasti sähköisiä kanavia ja sosiaalista mediaa.
Jäsenhankinnassa tuodaan esille jäsenyyden etuja, kuten SF-Caravan-leirintäalueiden palveluja,
Caravan-mediaa jäsenetuna sekä eri yhteistyökumppaneiden tarjoamia rahanarvoisia jäsenetuja.
Jokainen jäseniä hankkinut saa jäsenhankinnastaan pienen palkinnon, SF-Caravan-tunnuksella
varustetun lahjan. Jäsenhankintakampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan kotimaan matkailuun liittyvä palkinto.
Toimikauden aikana panostetaan erityisesti yhteisöjäsenten hankintaan. Yhteisöjäsenyydellä pyritään hankkimaan lisää jäsenistön kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita ja palvelujen tarjoajia
sekä tiivistämään leirintä- ja matkailuajoneuvoalan toimijoiden keskinäistä yhteistoimintaa.
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4.4.4. Muu markkinointi
Mahdollisimman monen yhteistyökumppanin kanssa tehdään muuta, erikseen sovittavaa yhteistyötä, josta on hyötyä jäsenhankinnassa tai muussa näkyvyydessä. Mukanaolo arvioidaan tilannekohtaisesti siten, että yhteistyösopimuksilla on saatavissa liitolle myönteistä näkyvyyttä ja muuta
molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Liitto voi tuottaa sopivien yhteistyökumppaneiden
kanssa leirintämatkailuharrastuksen edistämiseen ja jäsenyyden markkinointiin sopivia videoita.
4.4.5. Maltti Matkaaja
Messuilla, järjestötapahtumissa ja yhdistysten treffeillä voidaan hyödyntää uutta, lapsiperheiden
puhutteluun suunniteltua maskottia Maltti Matkaajaa. ”Maltti” on mukana ja tavoitettavissa ainakin
alan messuilla SF-Caravan ry:n ja Caravan Median osastoilla.
4.5. Elämyksellisyys
SF-Caravanille ja SF-Caravanin jäsenyhdistyksille elämykset ovat mahdollisuus. Elämyksellisyys
voi näkyä esimerkiksi yhdistysten tapahtumissa, SF-Caravan-leirintäalueilla tapahtuvassa asiakaspalvelussa, yhdistysten keskenään ja YT-alueiden tekemässä yhteistyössä tai yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvassa yhteistyössä. Usein elämyksellisyydessä on kyse jo olemassa olevien
mahdollisuuksien ja elämyksellisyyden elementtien havaitsemisesta ja kehittämisestä edelleen.
Liitto tukee yhdistyksiä elämyksellisen toiminnan kehittämisessä tarjoamalla mahdollisuuksiensa
mukaan virikkeitä, koulutusta ja yhteistyömahdollisuuksia paikallisten toimijoiden kanssa. Myös
mahdollisuuksia leirintämatkailuun liittyvän elämyksellisyyden kehittämiseen tulee tutkia ulkopuolisen rahoituksen ja yhteistyön avulla. Elämyksellisyys näkyy myös liiton markkinoinnissa ja jäsenhankintakampanjassa.
4.6. Leirintämatkailun laatu
Leirintäpalveluiden laadun parantaminen on SF-Caravanin tärkeimpiä tehtäviä, mihin kiinnitetään
erityisen suurta huomiota.
SF-Caravan ry osallistuu leirintäalueiden ja muiden matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoitettujen
alueiden kehittämiseen.
4.6.1. Vankkurihymiö
Vankkurihymiö on SF-Caravan ry:n perustama ja hallinnoima leirintäalueiden laatujärjestelmä.
Vankkurihymiön tavoitteena on yhteistyössä leirintäalueiden kanssa parantaa suomalaisten leirintäalueiden turvallisuutta, tasoa, hoitoa ja hallintoa. Laatujärjestelmän ulkoinen tunnus on Vankkurihymiö-tunnus, jonka auditoitu leirintäalue voi saada SF-Caravan ry:n liittohallituksen päätöksellä.
Vankkurihymiö-alueet ovat tutkittuja, laadukkaita, suositeltavia, turvallisia ja edistyksellisiä.
Vankkurihymiöitä on myönnetty 27 leirintäalueelle. Toimintavuoden aikana auditoitujen alueiden
määrän odotetaan kasvavan. Osa vuonna 2018 auditoiduista SF-Caravan-leirintäalueista hakenee
auditointia uudelleen.
Auditoinnin tilaava leirintäalue maksaa auditoinnista aiheutuvat kulut. Auditoija raportoi käynnin tulokset Vankkurihymiö-työryhmälle, joka esittelee asian hallitukselle. Liittohallitus myöntää Vankkurihymiöt toimintavuotensa viimeisessä kokouksessa.
Vankkurihymiön kehittämisessä pidetään keskeisenä kohteena myös kansainvälinen ulottuvuus,
mahdollisuus markkinoida Vankkurihymiön saaneita leirintäalueita ulkomaalaisille leirintämatkailijoille. Projektin pohjalta toteutettua nettisivustoa www.clubcampings.fi kehitetään edelleen.

6

Toimintasuunnitelma 2021-2022

4.6.2. Leirintäalueiden tähtiluokitus
SF-Caravan ry yhteistyössä Suomen Leirintäalueyhdistyksen kanssa luokittelee suomalaiset leirintäalueet viisiportaisella tähtiluokitusjärjestelmällä. Tähtiluokitus on leirintäalueille vapaaehtoinen, ja
leirintäalue maksaa ns. luokitusmaksun.
Liitolla on edustus leirintäalueiden luokitusryhmässä, joka tehtyjen katselmusten perusteella myöntää leirintäalueelle tähdet. Tähtiluokituksessa tutkitaan erityisesti alueiden teknistä laatua.
4.6.3. Leirintämatkailun kehittämisrahasto
Liitolla on jäsenyhdistystensä ja -yhteisöjensä leirintäalueiden tason parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden rahoittamista varten leirintämatkailun kehittämisrahasto. Rahastosta voidaan myöntää
varoja myös valtakunnallisiin, leirintämatkailun edellytyksiä laajamittaisesti palveleviin projekteihin
ja hankkeisiin, leirintämatkailun laatujärjestelmien tukemiseen ja leirintämatkailun laadun, asiakaspalvelun ja turvallisuuden edistämiseen tähtäävään koulutukseen ja konsultointiin.
Rahaston kartuttamiseksi SF-Caravan ry voi vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä
rahastoida leirintämatkailun kehittämisrahastoon enintään tilinpäätöksen ylijäämän osoittaman
määrän. Rahastoa voidaan kartuttaa myös muilla varainhankintatavoilla.
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistys tai –yhteisö voi hakemuksesta saada lainaa tai avustusta ylläpitämänsä leirintäalueen hankkimista, rakentamista tai perusparantamista varten. Leirintäalueen käyttömenoihin tai tavanomaiseen kunnossapitoon, esimerkiksi pintamaalauksiin tai yksittäisiin varustehankintoihin lainaa tai avustusta ei voida myöntää.
SF-Caravan ry:n liittohallitus voi ohjata leirintämatkailun kehittämisrahaston varoja sellaiseen tarkoitukseen, hankkeeseen tai projektiin, josta voidaan katsoa olevan valtakunnallista vaikuttavuutta
ja laajaa hyötyä leirintämatkailun edellytysten luomisessa koko SF-Caravan ry:n jäsenistölle.
4.6.4. Leirintämatkailun tutkimukset
SF-Caravan ry on toteuttanut Suomen Leirintäalueyhdistyksen kanssa leirintämatkailun tulo- ja
työllisyysvaikutuksia kartoittavia tutkimuksia 1-2 vuoden välein. Tutkimus, joka tehdään haastattelututkimuksina lomakaudella suomalaisilla ennakkoon valituilla leirintäalueilla sekä nettikyselynä,
tehdään yhdessä jonkun riippumattoman tutkimuslaitoksen kanssa.
Seurantatutkimuksella, joka toteutettiin viimeksi kesällä 2019, hankitaan tietoa leirintämatkailun taloudellisesta merkityksestä ja kartoitetaan leirintäalueiden ja lähiympäristön palvelujen käyttöä.
Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään sekä valtakunnallisessa että paikallisessa vaikuttajaviestinnässä. Seuraava vastaava tutkimus toteutetaan kesällä 2022.
Leirintämatkailuun liittyviä muita tutkimuksia toteutetaan toimintakauden aikana tarpeen mukaan.
SF-Caravan ry:n stipendirahastosta rahoitetaan ja avustetaan leirintämatkailuun liittyviä opinnäytetöitä ja pro gradu -töitä. Yhteistyö Suomen matkailututkimuksen seura ry:n kanssa mahdollistaa
aiempaa enemmän leirintämatkailuun liittyvien aiheiden saamisen osaksi matkailututkimuksia.
4.6.5. Matkaparkit
SF-Caravan ry osallistuu matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoitettujen alueiden kehittämiseen. Yhä
suurempi osa matkailuajoneuvon käyttäjistä haluaa yöpyä loma- ja matkustustottumusten muuttumisen vuoksi muualla kuin perinteisillä leirintäalueilla.
Liitto edistää aktiivisesti erilaisten luvallisten yöpymispaikkojen, kuten matkaparkkien kehittämistä.
Matkaparkkeja voi olla mm. maatilamatkailutilojen, huoltoasemien, tanssilavojen, urheilupaikkojen,
kylpylöiden ja hostellien yhteydessä. Erityinen tarve on yöpymispaikkojen järjestäminen kaupunkien ja kuntien keskustoihin.
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Matkaparkeille on tulevaisuudessa aiempaa suurempi kysyntä matkailevien asiakkaiden keskuudessa. Toisaalta yhä useammat kunnat ja matkailuyritykset ovat kiinnostuneita matkaparkkipalveluiden tarjoamisesta. Matkaparkkien käyttäjien edunvalvojana liitto pystyy tekemään yhteistyötä
matkaparkkien pitäjien kanssa.
4.6.6. Matkailuajoneuvojen talvisäilytys
Matkailuajoneuvojen talvisäilytys voi olla jatkossa osa liiton ja jäsenyhdistysten edunvalvontatyötä.
Hyvin monella paikkakunnalla matkailuajoneuvojen, suurten veneiden yms. talvisäilytys kiinteistöjen pihassa voi olla rajoitettua. Talvisäilytyspaikkoja voidaan perustaa esimerkiksi vähäisellä talvikäytöllä olevien leirintäalueiden tai muiden sopivien kiinteistöjen yhteyteen joko omana palvelutoimintana tai yhteistyökumppaneiden kanssa.
4.6.7. Sähköiset palvelut
SF-Caravan-leirintäalueita varten liitto kartoittaa yhteistyökumppaneitten tarjoamia palveluja. Sopivia palvelukonsepteja voidaan tarjota jäsenyhdistysten käyttöön ja hankittavaksi. Jäsenyhdistysten
taloudenhoitoa tukevia sähköisiä palveluita selvitetään ja tutkitaan soveltuviksi jäsenyhdistysten
käyttöön.
4.7. Liikenneturvallisuus
Liiton liikenneturvallisuustyön tavoitteena on liikenneturvallisuuden ylläpito ja parantaminen. Konkreettinen tavoite on, että matkailuajoneuvon kuljettaja ei aiheuta eikä joudu oman toimintansa seurauksena vakavaan liikenneonnettomuuteen. Yksittäinen tielläliikkuja pystyy merkittävästi vaikuttamaan omaan ja ympäristönsä liikenneturvallisuuteen.
Liikenneturvallisuusvalistus koostuu sekä matkailuajoneuvojen käyttöön ja hallintaan liittyvistä asioista että ihmisten asenteisiin vaikuttamisesta. Tärkeimpinä osa-alueina liikenneturvallisuustyössä
ovat mm. karavaanareiden elinikäinen liikennekasvatus, matkailuajoneuvon hallinta kaikissa liikenneolosuhteissa sekä ajoneuvojen ja liikenneympäristön turvallisuuteen vaikuttaminen.
Yhdistykset järjestävät ajotaitoharjoittelutilaisuuksia, jonne on mahdollista saada liiton ajotaitokouluttaja. Tilaisuuksissa on myös mahdollista suorittaa ajotaitomerkkejä. Ajotaitokoulutusta on myös
mahdollisuuksien mukaan matkailuajoneuvoalan messujen yhteydessä. Yhdistyksiä kannustetaan
ajotaitomerkkisuoritusten järjestämiseen ja toiminnan edistämiseen koko maan alueella.
Caramba eli auton ja matkailuvaunun yhdistelmän kilpailutoiminta pysyy aiemmissa puitteissa. Carambassa suoritetaan Pohjoismaiset mestaruuskilpailut, Suomen mestaruuskilpailut sekä neljästä
osakilpailusta koostuva Caramba-cup.
Liiton liikenneturvallisuustyöstä vastaavat SF-Caravan ry:n liittohallituksen nimeämät asiantuntijat.
Liikenneturvallisuustyöstä vastaavat osallistuvat liiton edunvalvontaan asiantuntijoina mm. osallistumalla valtakunnallisten aloitteiden ja lausuntojen laatimiseen.
4.8. Tekninen asiantuntemus
Liiton tehtävänä on antaa erilaisia suosituksia leirintämatkailun ja matkailuajoneuvojen käytön kehittämiseen sekä niihin liittyvän turvallisuuden parantamiseen. Jäsenistölle em. suosituksia annetaan henkilökohtaisena neuvontana jäsenyhdistysten tilaisuuksissa tai suoraan henkilöjäsenille,
artikkeleina Caravan-lehdessä tai liiton nettisivuilla, koulutusvideoina tai neuvontana koulutustilaisuuksissa ja matkailuajoneuvoalan messuilla.
Yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin kanssa toteutettu Leirintäalueen Turvallisuusopas on koko jäsenistön käytettävissä maksutta. Oppaan pohjalta liiton asiantuntijat toteuttavat koulutustilaisuuksia ja antavat neuvontaa tarpeen mukaan. Neuvonnassa painotetaan
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mm. leirintäalueiden turvallisuuskävelyiden merkitystä, alueiden asiakkaiden neuvontaa, ympäristöystävällisten ja energiataloudellisten investointien suunnittelua, leirintäalueiden päivittäistä huoltoa ja kunnossapitoa, markkinointia ja järjestötoimintaa.
Liiton teknisestä asiantuntemuksesta vastaavat SF-Caravan ry:n liittohallituksen nimeämät asiantuntijat. Asiantuntijoiden osaamisalueita ovat mm. ajoneuvojen katsastus, leikkikentät, leirintäaluepalvelut ja -turvallisuus, leirintäalueliiketoiminta ja -suunnittelu, matkailuajoneuvojen huolto ja
kunnossapito, nestekaasu, paloturvallisuus, sähköturvallisuus ja ympäristökysymykset.
Teknisestä asiantuntemuksesta vastaavat osallistuvat liiton edunvalvontaan asiantuntijoina mm.
osallistumalla valtakunnallisten aloitteiden ja lausuntojen laatimiseen.
4.9. Tapahtumat
Tapahtumat ja niiden järjestäminen on tärkeä osa yhdistysten toimintaa. Erilaisia tapahtumia toteutetaan monella tavalla; yhdistysten omalla SF-Caravan-leirintäalueella, tilapäisellä leirintäalueella
tai jonkun yhteistyökumppanin kanssa yhteistyössä.
Toimintakauden aikana aktivoidaan yhdistyksiä järjestämään erilaisia tapahtumia omien resurssiensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Kauden aikana tutkitaan yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi naapuriyhdistysten tai yhteistoiminta-alueen yhdistysten kanssa. Tapahtumista saatavan taloudellisen tulon lisäksi hyvän ja laadukkaan tapahtuman järjestäminen tuo näkyvyyttä ja myönteistä julkisuutta toiminnalle. Liitto toimii tapahtumajärjestelyissä kouluttajana ja neuvonantajana.
4.9.1. 2024
Vuonna 2024 SF-Caravan ry:n perustamisesta tulee kuluneeksi 60 vuotta. Toimintakauden aikana
aloitetaan juhlavuoden teeman, kampanjoiden, tapahtumien ja viestinnän suunnittelu. Suunnittelua
ja juhlavuoden toteuttamista koordinoi liittohallitus.
4.10. Kansainvälinen yhteistyö
Liiton kansainvälinen toiminta on pitkäjänteistä. Viralliset yhteistyösuhteet hoidetaan ensisijaisesti
puheenjohtajatasolla kansainvälisen tavan mukaisesti. Kansainvälisen yhteistoiminnan, alan kattojärjestöihin kuulumisen ja aktiivisen toimintaan osallistumisen hyödyt tulevat koko jäsenistön eduksi
yhteisinä jäsenetuina, tietojen ja hyvien käytänteiden vaihtamisena ja kaikille avoimina tapahtumina. Tulevina vuosina odotamme hyötyvämme erityisesti kansainvälisen edunvalvonnan yhteistyön kehittymisestä. Maamme leirintäalueille kansainväliset yhteydet merkitsevät mahdollisuutta
saada uusia asiakkaita.
4.10.1. Pohjoismainen yhteistyö
SF-Caravan ry kuuluu jäsenenä pohjoismaiseen yhteistyöneuvostoon NCR:iin (= Nordiska Caravan Rådet), jonka muina jäsenliittoina ovat ruotsalainen Caravan Club of Sweden sekä norjalainen
Norsk Bobil og Caravan Club. NCR on perustettu vuonna 1971. Vuosi 2021 on siis järjestön 50.
juhlavuosi.
NCR järjestää vuosittain yhteistapahtuman nimeltä Pohjoismaiset Karavaanipäivät (= Nordisk
Camping Träff) jossakin jäsenmaassa. Vuoden 2021 tapahtuma pidettiin Suomessa, Kuopiossa,
Matkailukeskus Rauhalahdessa 19.-23.7.2021. Seuraavana vuonna tapahtuma pidetään Ruotsin
Falunissa 10.-17.7.2022.
Nordiska Caravan Rådet on ryhtynyt uudistamaan Pohjoismaisten Karavaanaripäivien mallia. Uudistuvalla mallilla tavoitellaan aikaisempaa keveämpää järjestelyä, pienempiä kohderyhmiä houkuttavaa sisältöä sekä näkökulmana myös tarkastella koko matkaa Pohjoismaisille Karavaanaripäiville
elämyksellisenä matkana, mukaan lukien ohjelma ennen ja jälkeen virallisen tapahtuman.
9

Toimintasuunnitelma 2021-2022

4.10.2. F.I.C.C.
F.I.C.C. (= Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravanning) on kansainvälinen leirintämatkailujärjestö. F.I.C.C:n jäseninä on 77 karavaanari- ja leirintämatkailujärjestöä 39
eri maassa. Liittojen kautta F.I.C.C:lla on noin miljoona henkilöjäsentä ympäri maailmaa. F.I.C.C.
pyrkii edistämään jäsenjärjestöjensä kansainvälistä yhteistyötä. F.I.C.C. on YK:n kansainvälisen
matkailuorganisaation UNWTO (= World Tourism Organisation) jäsen.
Maailmanlaajuisesti F.I.C.C. vaikuttaa matkailuajoneuvojen turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen
sekä leirintäalueisiin. Tärkein yksittäinen tuote on CCI (= Camping Card International), kansainvälinen leirintäkortti, joka on tarpeen useimmilla Euroopan leirintäalueilla. CCI-jäsenkortin rinnalle on
tullut sähköinen leirintäkortti eCCI. Kaikki SF-Caravan leirintäalueet löytyvät CCI-kortin nettisivuilta.
F.I.C.C:n kautta tieto suomalaisesta leirintämatkailusta leviää laajasti. Yhteistyön kautta myös SFCaravan-leirintäalueet saavat lisää asiakkaita. Lisäksi F.I.C.C. järjestää karavaanareiden kokoontumisia, ”F.I.C.C. Rallyja” eri puolella maailmaa. Näiden tehtävänä on tutustuttaa eri maiden harrastajia toisiinsa, solmia ystävyyssuhteita maiden rajojen ylitse, lisätä eri kulttuurien tuntemusta
sekä edistää erilaisuuden ymmärrystä ja hyväksyntää.
90. F.I.C.C. Rally järjestettiin 3.-12.9.2021 Camping Santa Teclassa, La Guardiassa, Espanjassa.
F.I.C.C:lla on myös nuorisotoimintaa, joista konkreettisin esimerkki on vuosittain järjestettävä
F.I.C.C. Youth Rally. Vuoden 2021 70. Youth F.I.C.C. Rally oli tarkoitus järjestää 1.-5.4. Coimbrassa, Portugalissa, mutta tapahtuma peruttiin koronapandemiasta johtuen.
Rallyihin ja F.I.C.C:n yleiskokouksiin liitto lähettää viralliset edustajansa. Vuoden 2021 yleiskokous
järjestettiin Espanjan rallyn yhteydessä. Vuonna 2022 rally järjestetään ensimmäistä kertaa Venäjällä, Moskovassa, 29.7.-7.8.2022. Toinen vuoden 2022 rally on vuorossa 18.-27.9. Kiinassa.
Vuonna 2023 rally järjestetään Kozienicessa, Puolassa 23.7.-1.8.2023.
Hyvä mahdollisuus tutustua kansainvälisesti harrastukseen on myös F.I.C.C. Asia-Pacific Rally
15.-19.10.2021 Robot Land Parkissa, Changwon Cityssa Etelä-Koreassa.
F.I.C.C. Rallyjen ohjelmaan viedään aktiivisesti suomalaisia karavaanarilajeja, kuten mölkky-heittopelin leirintämatkailijoiden MM-kisoja sekä matkailuajoneuvon taitoajoa carambaa. Sisarjärjestöjen
jäsenille järjestetään mahdollisuuksien mukaan erityinen Suomi-ilta, jonka järjestävät osallistujat
yhdessä. YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on juuri liittänyt suomalaisen saunakulttuurin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, jota pitää myös pyrkiä hyödyntämään.
F.I.C.C. World Congress, korkealaatuinen seminaari- ja keskustelutilaisuus leirintämatkailun tulevaisuudesta, järjestetään 28.-29.10.2021 Verriéres-le-Buissonissa/Pariisissa, Ranskassa. SF-Caravan ry lähettää kongressiin edustajansa.
4.10.3. FIA
Kansainvälinen autoliitto FIA (= Federation Internationale de l´Automobile) muodostuu kansallisista
automatkailun parissa toimivista järjestöistä. FIA:n ensisijaisena tavoitteena on järjestöjensä jäsenten kansainvälisen liikkumisen ja matkailun edistäminen, liikenneturvallisuus sekä ympäristönsuojelu. FIA:een kuuluu 245 järjestöä ja 80 miljoonaa jäsentä 146 eri maasta.
FIA:n järjestöt, auto- ja leirintämatkailun keskusliitot, tarjoavat sisarjärjestöjensä jäsenille autoiluun
ja matkailuun liittyviä palveluja omassa maassaan. Käytännössä SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten
jäsen on oikeutettu samoihin jäsenpalveluihin kuin paikallisen auto- ja leirintämatkailujärjestön jäsen.
FIA on muiden toimialojensa (kuten autourheilu, tiepalvelut, matkailupalvelut ja -informaatio, automatkailun poliittinen vaikuttaminen, ajoneuvojen tekninen testaus, retkeily ja pyöräilymatkailu jne.)
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ohella erittäin merkittävä leirintämatkailujärjestö. SF-Caravan ry saa FIA:n kautta maailmanlaajuisesti tietoa mm. ajoneuvotestauksista, ajoneuvojen teknisistä innovaatioista, turvallisuustesteistä,
matkailutrendien kehityksestä, ympäristönsuojelusta ja järjestötoiminnan kehittämisestä.
Tavoitteena FIA-jäsenyyteen liittyen on hyödyntää valmista materiaalia ja hankkeita, jotka voivat
tukea SF-Caravan ry:n tavoitteiden toteutumista ja toiminnan kehittämistä.
4.10.4. Muu kansainvälinen toiminta
Liitolla on ja voi olla kahdenvälistä yhteydenpitoa leirintämatkailijoiden ja karavaanareiden liittojen
välillä. Toimintavuoden aikana yhteistyö lähialueiden, kuten Viron ja muiden Baltian maiden järjestöjen kanssa on aktiivista. Tulevan vuoden 2022 F.I.C.C. Rallyn vuoksi yhteistyön Venäjän karavaanareiden kanssa oletetaan vilkastuvan entisestään.

5. Hallinto
5.1. Liittokokous
Liittokokous käyttää SF-Caravan ry:n ylintä päätäntävaltaa liiton sääntöjen mukaisesti. Jäsenyhdistykset lähettävät jäsenmääränsä perusteella edustajia liittokokoukseen siten, että yhdellä yhdistyksellä voi olla korkeintaan viisi (5) virallista kokousedustajaa. Edustaja tai edustajat voivat käyttää
kokouksessa niin monta ääntä kuin yhdistyksen jäsenmäärä liiton sääntöjen mukaan edellyttää.
Liittokokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille, vahvistaa toimintasuunnitelman, liitolle suoritettavien jäsenmaksujen suuruuden ja suoritustavan sekä tulo- ja menoarvion ja valitsee liiton hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.
Vuoden 2022 liittokokous pidetään 21.5. Holiday Club Katinkullassa, Sotkamon Vuokatissa.
5.2. Liittohallitus
SF-Caravan ry:n hallitus vastaa liiton toiminnasta, nimeää tarvitsemansa valiokunnat, toimikunnat,
työryhmät ja toimihenkilöt sekä valmistelee liittokokoukselle sen käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja toteuttaa liittokokousten päätökset. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan (8)
jäsentä. Liittohallitus kokoontuu tarpeen mukaan.
Liittohallituksen jäsenillä on kullakin erikseen sovittu toiminnan painopiste, jonka valmistelusta hän
vastaa. Liittohallitus kehittää edelleen päätettävien asioiden valmistelua yhdessä jäsenyhdistysten
puheenjohtajien ja muiden avainhenkilöiden kanssa.
5.3. Asiantuntijaelimet
Liittohallitus nimeää tarvittaessa tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät
sekä valvoo niiden toimintaa.
5.4. Liiton toimisto
Liiton toimisto sijaitsee Hämeenlinnassa, osoitteessa Viipurintie 58. Liiton toimisto valmistelee ja
toteuttaa liittohallituksen päätökset, hoitaa liiton maksuliikennettä ja taloushallintoa, jäsenyhdistysten jäsenrekisteripalveluja ja asiakaspalvelua sekä tiedotusta ja viestintää. Liiton palveluksessa
työskentelee seitsemän vakituista toimihenkilöä. Liiton toimistoa johtaa liittohallituksen valitsema
toiminnanjohtaja.
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5.5. Suomen Caravan Media Oy
Suomen Caravan Media Oy on kokonaan SF-Caravan ry:n omistama kustannus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiön toimialana on leirintään ja matkailuun liittyvien tarvikkeiden ja palvelujen myynti sekä
suunnittelu-, koulutus- ja julkaisutoiminta. Yhtiö julkaisee ja kustantaa Caravan-lehteä.
Yhtiön omistajana SF-Caravan ry:n hallitus valitsee yhtiökokousedustajan. Yhtiökokous valitsee
yhtiölle hallituksen jäsenet.
5.6. Kerhot
Liiton alaisuudessa toimii harrasteiden ympärille muodostuneita kerhoja. Kerhot ovat toiminnassaan itsenäisiä, ja niillä on oma jäsenmaksu ja talous. Kerhojen rahaliikenne on osa liiton rahaliikennettä.

6. Talous

Liiton varainhankinta koostuu jäsenmaksuista. Liiton sääntöjen mukaan ”jokainen jäsenyhdistys on
velvollinen suorittamaan liitolle osan jokaisen jäsenensä liittymismaksusta sekä vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden ja suoritustavan liittokokous vuosittain määrää”.
Varainhankinnan tulojen ja liiton järjestötoiminnan kulujen tavoitteena on tilivuosittainen taloudellinen tasapaino; jäsenmaksuilla kerättävillä maksuilla on katettava toimintasuunnitelmaan toteutettavaksi aiotut tavoitteet ja projektit.

7. Tapahtumakalenteri

Liittohallitus kannustaa jäsenyhdistyksiään järjestämään valtakunnallisia tai muutoin laajamittaisia
tapahtumia koko jäsenistölle. Liittohallitus voi myöntää jäsenyhdistykselleen hakemuksesta valtakunnallisen arvon esimerkiksi Karavaanipäiville, Karavaanarien Talvipäiville, Karavaanarien Syyspäiville tai muulle valtakunnalliseksi katsottavalle erikoistapahtumalle.
Alla olevaan tapahtumakalenteriin voi tulla muutoksia ja täydennyksiä toimintakauden aikana.
2021
25.9.
9.-10.10.
15.-19.10.
28.-29.10.

Liittokokous, Holiday Club Caribia, Turku
Puheenjohtajapäivät, Hämeenlinna
F.I.C.C. Asia-Pacific Rally, Changwon City, Etelä-Korea
F.I.C.C. World Congress, Verriéres-le-Bouisson/Pariisi, Ranska

2022
21.-23.1.
5.-6.2.
5.-6.3.
15.-18.4.
22.-24.4.
21.5.
7.-10.7.
29.7-7.8.
16.-18.9.
18.-27.9.

Matka/Caravan-messut, Messukeskus, Helsinki
Puheenjohtajapäivät, Hotelli OnnenTähti, Alavus
Leirintämatkailun kehittämispäivät, Tampere
F.I.C.C. Youth Rally, Iso-Britannia
Caravan Show, Turun Messu- ja kongressikeskus, Turku
Liittokokous, Holiday Club Katinkulta, Sotkamo
Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Falun, Ruotsi
91. F.I.C.C. Rally, Moskova, Venäjä
Caravan-messut, Lahden Messukeskus, Lahti
92. F.I.C.C. Rally, Kiina
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