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1. Toiminnan sääntöperusteiset lähtökohdat 
 

SF-Caravan ry on matkailuajoneuvon käyttäjien muodostamien yhdistysten valtakunnalli-
nen keskusjärjestö, joka valvoo matkailuajoneuvon käyttäjien etuja ja edistää heidän yhtei-
siä pyrkimyksiään. Liiton jäsenenä voi olla matkailuajoneuvon käyttäjien muodostama oi-
keuskelpoinen yhdistys, jonka säännöt ovat sopusoinnussa liiton sääntöjen ja tarkoituspe-
rien 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 harjoitta-

malla 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 valta-
kunnallisella 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 yh-

teisten pyrkimysten edistämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin. 
 
Toimintakauden alkaessa liiton jäseninä on 79 yhdistystä, joissa on yhteensä 66 694 hen-
kilöjäsentä. 

 
2. Toiminnan strategista määrittelyä 
SF-Caravan ry vaalii ihmisten mahdollisuuksia saada leirintämatkailusta ja muista matkai-
luajoneuvojen käyttöön liittyvistä harrastuksista itselleen hyvinvointia vastuullisen matkai-
lun keinoin. SF-Caravan ry edistää harrastuksen toimintaympäristön kykyä tukea em. ta-
voitteen toteutumista. 
 
SF-Caravan ry ja sen jäsenyhdistykset pyrkivät edistämään jäsentensä odotusten mukai-
sia taloudellisia palveluita. 
 
SF-Caravan ry on toiminnassaan 
- uusiutumishakuinen 
- toimintaympäristön muutoksiin reagoiva 
- harrastajien odotukset huomioiva matkailuajoneuvoharrastuksen kattojärjestö 
- toiminnassaan harrastajien hyvinvointia lisäävä 
- yksilöllisyyttä ja perheiden kokemuksia arvostava 
- vastuullista matkailua huomioiva 
- valinnoissaan ympäristöarvoja, paikallista taloutta ja yhteisöä kunnioittava  
- avoin kaikelle yhteistyölle samoja tavoitteita ajavien toimijoiden kanssa 
- harrastuksen parissa toimivia arvostava ja kunnioittava 
- avoimeen ja osallistavaan vuorovaikutukseen pyrkivä 
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Toimintakauden aikana arvioidaan liiton tarkoitusta ja sääntöjä. Liittohallitus tekee tarvitta-
essa sääntömuutosesityksen liittokokoukselle. 

 
3. Edunvalvonta 
SF-Caravan ry:n säännöt määrittelevät harrastuksen valtakunnallisen edunvalvonnan liiton 
tehtäväksi. Tavoite vastaa myös jäsenistön selkeästi ilmaisemaa tahtoa.  
 
Liitolla on järjestönä tavoite ja keinot esittää sidosryhmille sekä päättäjille matkailun vaiku-
tuksista yhteiskuntaan ja elinkeinotoimintaan tavalla, joka vaikuttaa positiivisesti harrastuk-
sen toimintaedellytyksiin. 
 
SF-Caravan ry seuraa harrastukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, arvioi niiden vaiku-
tusta ja tekee tarvittaessa päätöksiä sekä toimenpiteitä. Liitto tekee tarvittaessa myös kan-
sainvälistä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. 
 
Edunvalvonnalta odotetaan aktiivista roolia. Esimerkiksi lakimuutosesitysten laatimisessa 
osallistuminen jo valmistelutyöhön ennen esitysten lausuntovaihetta on tärkeää. 
 
Edunvalvonnan painopisteitä toimintakaudella ovat mm. edunvalvonnan toimintakokonai-
suuden ja -mallin kirkastaminen, yhteisiä tavoitteita tavoittelevien muiden toimijoiden tun-
nustelu sekä toiminnan piiriin kuuluvien toimijoiden yhteisen käsityksen vahvistaminen 
edunvalvonnan merkityksestä ja toimintamalleista koko harrastuksen yhteiseksi eduksi. 
 
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 perus-
tuu 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 esiselvityksiä.  
 
Lisäksi pyritään verkostoitumaan ja käynnistämään yhteistyötä matkailun, kestävän kehi-
tyksen ja liikenteen tutkimuksen parissa, jolla vahvistetaan tutkimuksiin perustuvaa tieto-
pohjaa. SF-Caravan ry voi myöntää opiskelijoille stipendejä leirintämatkailuun liittyvien 
opinnäytetöiden ja Pro Gradu-töiden 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 vaikutus-
ten perusteltuun ja selkeään viestintään. 
 
SF-Caravan ry käynnistää tutkimuksen/selvityksen siitä, miten muutoksessa olevat ener-
giaratkaisut ja ilmastonmuutoksen vastaiset toimet voivat vaikuttaa leirintämatkailuun ja 
kuinka muutoksiin tulisi varautua. Asian laajan kansantaloudellisen merkityksen vuoksi 
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tutkimukselle ja selvitystyölle haetaan ulkoista rahoitusta ja yhteistyökumppanuuksia. Tut-
kimuksen tavoiteltu valmistumisaika on SF-Caravan ry:n 60-vuotisjuhlavuosi 2024. 
 

4.2. Järjestötoiminta 

Liiton jäsenenä voi olla matkailuajoneuvon käyttäjien muodostama oikeuskelpoinen yhdis-
tys, jonka säännöt ovat sopusoinnussa liiton sääntöjen ja tarkoitusperien kanssa. Liitto ja 
jäsenyhdistykset tekevät keskinäistä yhteistyötä hyväksytyn toimintasuunnitelman mukai-
sesti. 
 
Järjestötyö on monipuolista ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Liiton järjestötyöhön osallis-
tuminen tarjoaa jäsenyhdistyksille mahdollisuuden vaikuttaa liiton toimintaan ja harrastuk-
sen valtakunnalliseen kehittymiseen ja toimintaedellytyksiin. 
 
Yksittäisen jäsenen kannalta osallistuminen SF-Caravan ry:n järjestötyöhön palkitsee osal-
listujaa pääosin muutoin kuin taloudellisin korvauksin. Osallistuminen saattaa olla projekti-
luontoista, mikäli se on osallistujan toive. Projektiluonteinen vapaaehtoistyö on joillekin jä-
senille tavoitteellista ja palkitsevaa; se voi olla jopa ainoa mahdollinen osallistumisen 
muoto. 
 
4.2.1. Jäsenyhdistykset 
Liitto hoitaa keskitetysti liittokokouksen päätöksellä yhdistystensä jäsenmaksuperinnän, lä-
hettää henkilöjäsenille jäsenkortit tai jäsentunnisteet sekä antaa uusille liittyville jäsenille 
jäsennumerot. Yhdistyksillä on mahdollisuus anoa omassa toiminnassaan ansioituneille 
henkilöille liitolta ansiomerkkejä ja -levykkeitä jaettaviksi huomionosoituksina juhlatilan-
teissa.  
 
Jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä lisätään tukemalla yhdistysten välistä ajatustenvaihtoa 
ja vertaistukea. Erityisesti liitto kannustaa yhdistyksiään alueelliseen yhteistyöhön.  
  
4.2.2. Tukitoimet yhdistystoiminnalle 
Liitto tukee yhdistystensä toimintaa koulutuksella, neuvonnalla ja tiedotuksella. Koulutuk-
sessa huomioidaan jäsenyhdistysten toimihenkilöiden vaihtuvuudesta syntyvä koulutus-
tarve. Kehittämiskohteina ovat järjestökoulutus, yhdistysten luottamushenkilöiden verkos-
toituminen sekä yhdistysten tukipalveluiden käytön lisääminen. 
 
Liittohallituksen jäsenet ja liiton muut luottamus- ja toimihenkilöt vierailevat yhdistysten ti-
laisuuksissa, kokouksissa ja juhlissa sopimuksen mukaan ja yhdistyksen hallitukselta kut-
sun saatuaan. Vierailun aikana on tavoitteena tavata yhdistyksen hallitusta, jäsenistöä, 
keskustella ajankohtaisista asioista ja kehittää keskinäistä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta. 
 
Liiton toimihenkilöiden ja yhdistysten luottamushenkilöiden sekä henkilöjäsenten tapaamis-
mahdollisuuksia ovat myös erilaiset koulutustilaisuudet, messut, yhdistysten muodosta-
mien yhteistoiminta-alueiden (YT-alueet) kokoukset ja tapahtumat. Toimintakauden aikana 
liitto ryhtyy edistää jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä (= YT-alueiden toimintaa). Liittohal-
lituksen edustajat jalkautuvat yhdistyksiin kouluttamaan ja tiedottamaan liittohallituksen 
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päätöksistä. Paikallistason koulutuksen järjestämistä suositellaan järjestettäväksi muuta-
man yhdistyksen yhteistyönä. 
 
Yhdistysten toimihenkilöille kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Puheenjohtaja- ja järjestö-
päivät on tärkeä osa yhteistyötä ja sisäistä viestintää. Puheenjohtaja- ja järjestöpäivät ke-
rää jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja muut keskeiset luottamushenkilöt keskustelemaan 
liiton edustajien kanssa yhteisistä asioista ja verkostoitumaan.  
 
Yhteydenpito liiton ja jäsenyhdistysten välillä pidetään jatkossakin helppona, monipuoli-
sena ja vastavuoroisena. Tiedottaminen ja sen kehittäminen avoimemmaksi, säännölli-
semmäksi ja vuorovaikutteisemmaksi liiton ja jäsenyhdistysten välillä on jatkuvaa. 
 
Erityisesti liitto neuvoo ja avustaa uusia, vasta perustettuja jäsenyhdistyksiä. Matkailuajo-
neuvon käyttäjien muodostamille toistaiseksi järjestäytymättömille ryhmille liitto suosittelee 
yhdistyksen perustamista ja liiton jäsenyyden hakemista. Jäsenmäärän tavoitteellinen kas-
vattaminen vahvistaa järjestön vaikutusvaltaa ja edunvalvontaa. 
 
4.2.3. Palvelujen kehittäminen harrastajalle 
Palvelujen kehittämisessä huomioidaan leirintämatkailun harrastajien ikäryhmät ja erilaiset 
tarpeet. Harrastajien tarpeita selvitetään tutkimuksilla. Tutkimustiedon tulosten analysoin-
nilla ohjataan liiton toimintaa mahdollisimman lähelle perusjäsenen tarvetta. 
 
Palvelujen kehittämisessä huomioidaan kaikki tavat harrastaa leirintämatkailua; leirintä-
matkailun monipuolisuus ja rajattomuus on SF-Caravan ry:n perusarvo. Jäsenyhdistyksiä 
kannustetaan erikoistumaan ja löytämään olemassa olevien mahdollisuuksien ja omassa 
ympäristössä olevien palvelujen tarjoaminen eri matkailijaryhmille. Yhdistyksiä ja ulkopuoli-
sia toimijoita kannustetaan yhteistyöhön.   
 
Leirintämatkailuharrastuksen kokonaiskuva syntyy turvallisuudesta, kestävän kehityksen 
huomioimisesta, ihmisten välisestä sosiaalisuudesta ja spontaanista elämyksellisyydestä. 
Yksittäisen jäsenen näkökulmasta hyvä palvelukokemus tulee jäsenyyden houkuttelevista 
jäseneduista, sähköisten palvelujen saatavuudesta ja käytettävyydestä sekä järjestön ky-
vystä ratkaista jäsenen harrastukseen liittyviä ongelmia. 
 
4.2.4. SF-Caravan leirintäalueet 
Liiton jäsenyhdistysten enemmistö pitää toimintansa tukemiseksi SF-Caravan leirintäalu-
eita. Leirintäaluetoiminta on yhdistysten harjoittamaa liiketoimintaa. Jäsenyhdistykset ovat 
pääasiallisesti arvonlisäverovelvollisia leirintäaluetoiminnastaan, vaikka itse toiminta alu-
eilla tapahtuisikin kokonaan tai osittain talkootyönä. 
 
Jäsenyhdistysten leirintäalueliiketoiminnassa ja leirintäalueiden ylläpidossa liitto toimii neu-
vonantajana ja kouluttajana, ei varsinaisena operoijana. Liitto voi neuvotella jäsenyhdistys-
tensä hyväksi erilaisia yhteistoimintasopimuksia liiketoimintaa hyödyttävistä tuotteista ja 
palveluista.  
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4.3. Koulutus ja tiedotus 

SF-Caravan ry tukee jäsenyhdistystensä toimintaa koulutuksella, neuvonnalla ja tiedotuk-
sella. Koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on tarjota liiton jäsenyhdistysten luottamus- ja 
toimihenkilöille valmiuksia omassa tehtävässään toimimiseen ja oman yhdistyksen toimin-
nan kehittämiseen. Liitto toteuttaa koulutusta liittohallituksessa hyväksytyn koulutussuunni-
telman mukaisesti. Osa koulutuksista on suunnattu myös suoraan yhdistysten henkilöjäse-
nille. 
 
Koulutustarjontaa kehitetään kysynnän, tarpeen ja saadun palautteen perusteella. Tavoit-
teena on tarjota entistä laadukkaampia ja monipuolisempia koulutuksia eri kohderyhmille. 
Koulutuksia toteutetaan sekä valtakunnallisina yhteiskoulutuksina kuin paikallisina, jä-
senyhdistyksille ja yhteistoiminta-alueille suunnattuina koulutuksina. Yhdistyksiä kannuste-
taan paikallisten koulutusten järjestämisen lisäämiseen.  
 
Pääosa koulutuksista toteutetaan verkkokoulutuksina. Verkon kautta koulutustarjontaa 
saadaan laajennettua ja tarjottua yhä laajemman kohderyhmän saataville. Verkkokoulutuk-
sella vastataan kustannustehokkaasti, ajankohtaisesti ja vuorovaikutteisesti ajankohtaisiin 
kysymyksiin. 
 
Kouluttajina tilaisuuksissa toimivat liiton omat asiantuntijat, liittohallituksen ja liiton toimis-
ton henkilökunnan jäsenet, liiton yhteistyökumppaneiden ammattilaiset sekä kokonaan ul-
kopuoliset kouluttajat. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa yhteiskoulutuksena muiden toi-
mijoiden kanssa. Koulutusten teemoina ovat mm. järjestötoiminta, turvallisuus, markki-
nointi ja viestintä, paikallinen vaikuttaminen, liiketoiminta sekä monipuolinen yhdistysten ja 
leirintämatkailun toiminnan, palveluiden ja elämysten tuottamisen jatkuva kehittäminen.  
 
Myös matkailuajoneuvoalan messujen tietoiskut, luennot ja paneelit, ajotaitoharjoittelut 
sekä turvallisuuskävelyt ja leirintäalueauditoinnit ovat tärkeä osa koko jäsenistön koulu-
tusta. Yhdistystoiminnan ajantasainen tietosisältö löytyy yhdistysten puheenjohtajien ja 
sihteereiden käytössä olevasta Nettisalkusta.  

4.4. Liiton ja jäsenyhdistysten välinen viestintä 

Liiton keskeisiä viestinnän tavoitteita ovat avoimuus, vuorovaikutteisuus ja osallistavuus. 
Liiton ja jäsenyhdistysten välisen viestinnän kehittäminen on jatkuvaa.  

Liittohallituksen edustajat vierailevat aktiivisesti yhdistysten kokouksissa, koulutuksissa, 
juhlissa ja erilaisissa muissa tilaisuuksissa. Tulevan toimintakauden aikana liittohallitus te-
kee lisäksi yhdistysvierailuja halukkaisiin yhdistyksiin. Näiden vierailujen tavoitteena on ta-
vata jäsenyhdistysten hallituksen edustajia ja keskustella ajankohtaisista asioista sekä ke-
hittää keskinäistä tiedonkulkua. Yhdistysvierailut tapahtuvat jäsenyhdistysten kutsusta. Yh-
distysvierailut voidaan järjestää myös sähköisesti. 

Jäsenyhdistyksille toimitettava Kuulolla-tiedote ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa. Uusille 
luottamushenkilöille järjestetään erilaista perehdytyskoulutusta. Nettisalkussa on saatavilla 
keskeisiä materiaaleja, asiakirjapohjia ja ohjeita jäsenyhdistysten toiminnan johtamisessa 
käytettäväksi. 
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Liitolla on myös Facebook-ryhmiä jäsenyhdistysten eri luottamushenkilöiden (puheenjohta-
jat, sihteerit sekä netti- ja somevastaavat) ja liittohallituksen yhteiseen tiedonvaihtoon ja 
keskusteluun.  

4.5. Caravan-media 

SF-Caravan ry tilaa vuosittain jäsenyhdistystensä henkilöjäsenille liittokokouksen päätök-
sellä leirintämatkailun erikoislehden, Caravanin. Caravan-lehteä julkaisee ja kustantaa 
Suomen Caravan Media Oy, liiton 100 % omistuksessa oleva yhtiö. 
 
SF-Caravan ry:lle Suomen Caravan Media Oy on strateginen sijoitus, joka tuottaa osana 
liiton toimintaa sen tarkoitusta toteuttavaa ja strategiaa tukevaa toimintaa. Yhtiön pääta-
voite on tuottaa palveluja. Liiton tavoitteita tarkastellaan yhdessä ja yhteen sovittaen yhtiön 
oman strategian ja suunnitelmien kanssa. 

4.6. Markkinointi 

SF-Caravan ry:n markkinointi tarkoittaa käytännössä sekä leirintämatkailuharrastuksen 
että SF-Caravan ry:n jäsenyyden markkinointia. Markkinointia toteutetaan liiton omin toi-
menpitein, jäsenyhdistysten paikkakuntakohtaisilla toimilla sekä yhteistyökumppaneiden 
kanssa erikseen sovittavilla tapahtumilla ja toimilla. 
 
SF-Caravan ry:n markkinointi kattaa sekä sisäiset että ulkoiset sidosryhmät. Markkinointi 
lähtee markkinoinnin vastaanottajan ominaispiirteistä ja heidän tunnistamistaan hyödyistä. 
Markkinointiviestintä- ja kanavat valitaan kohderyhmän mukaisesti. Markkinointi sisältää 
viestinnän lisäksi kohderyhmämäärittelyt, tuotteet ja palvelut, niiden tavoittamisen sekä lii-
ton julkikuvan ylläpitämisen. 
 
Markkinoinnin tavoitteena on toteuttaa SF-Caravan ry:n strategiaa ja tavoitteita. Markki-
nointisuunnitelmat tunnistavat eri tasoisen ja eri tarkoituksiin tähtäävän markkinoinnin jä-
senhankinnasta, yhdistysten sekä alueiden tarpeista lähtevään ja harrastuksen mieliku-
vaan vaikuttavan markkinoinnin toteutuksen. Markkinointi saa aikaan tavoiteltuja tuloksia 
taloudellisesti järkevästi. Markkinointia voidaan toteuttaa erillisenä palvelutoimintana ja sitä 
voidaan tarjota palveluna myös jäsenyhdistyksille. 
 
Markkinointi on matkailuajoneuvoharrastukselle, leirintäalueille, yhdistykselle sekä liitolle 
tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Markkinointitoimenpiteisiin ja - viestintään tarvi-
taan ammattimaisuutta ja tavoitteellista markkinointia ja brändin hallintaa. Toimintakauden 
aikana rekrytoidaan liitolle markkinointiin ja erityisesti nuorempien kohderyhmien mielty-
myksiin perehtynyt markkinoinnin ja digitalisoinnin osaaja. 

Markkinoinnissa korostetaan jäsenyyden merkitystä, jäsenhankintaa, jäsenuskollisuutta ja 
jäsenetuja. Jäseneksi liittyminen tehdään mahdollisimman nopeaksi ja helpoksi asiak-
kaalle. Erityisen keskeisiä jäseneksi liittymisessä ovat internetin kautta liittyminen www.ka-
ravaanarit.fi -sivuston kautta sekä SF-Caravan-leirintäalueiden kautta.  

 
 

file://SFCDC/Yhteinen/Toimintasuunnitelmat-%20ja%20kertomukset/2021/www.karavaanarit.fi
file://SFCDC/Yhteinen/Toimintasuunnitelmat-%20ja%20kertomukset/2021/www.karavaanarit.fi
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4.7. Digitalisaatio 
Liitto kehittää mallia, jolla harrastukseen ja jäsenyyteen liittyvät prosessit tehdään jousta-
viksi, tehokkaiksi ja taloudellisiksi automatisoinnin ja sähköisten toimintojen kautta. Erityi-
sesti nuorten sukupolvien tavoittelemisessa jäseniksi digitalisaatio on avainasemassa. 
 
SF-Caravan ry:n jäsenkortti kehitetään sellaiseksi, että sen avulla mahdollistetaan henki-
lön tunnistautuminen.  

4.8. Leirintämatkailun laatu 

Leirintäpalveluiden laadun parantaminen on SF-Caravanin tärkeimpiä tehtäviä.  
SF-Caravan ry osallistuu leirintäalueiden ja muiden matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoi-
tettujen palvelujen kehittämiseen. 

 

4.8.1. Vankkurihymiö 
Vankkurihymiö on SF-Caravan ry:n perustama ja hallinnoima leirintäalueiden laatujärjes-
telmä. Vankkurihymiön tavoitteena on yhteistyössä leirintäalueiden kanssa parantaa suo-
malaisten leirintäalueiden turvallisuutta, tasoa, hoitoa ja hallintoa. Laatujärjestelmän ulkoi-
nen tunnus on Vankkurihymiö-tunnus, jonka auditoitu leirintäalue voi saada SF-Caravan 
ry:n liittohallituksen päätöksellä. Vankkurihymiö-alueet ovat tutkittuja, laadukkaita, suositel-
tavia, turvallisia ja edistyksellisiä. 

Vankkurihymiöitä on myönnetty 27 leirintäalueelle. Toimintavuoden aikana auditoitujen 
alueiden määrän odotetaan kasvavan. Osa vuonna 2019 auditoiduista SF-Caravan-leirin-
täalueista 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 ulot-
tuvuus, mahdollisuus markkinoida Vankkurihymiön saaneita leirintäalueita ulkomaalaisille 
leirintämatkailijoille www.clubcampings.fi-sivuston kautta.  

 

4.8.2. Leirintämatkailun kehittämisrahasto 
Liitolla on jäsenyhdistystensä ja -yhteisöjensä leirintäalueiden tason parantamiseen täh-
täävien toimenpiteiden rahoittamista varten leirintämatkailun kehittämisrahasto. Rahas-
tosta voidaan myöntää varoja myös valtakunnallisiin, leirintämatkailun edellytyksiä laaja-
mittaisesti palveleviin projekteihin ja hankkeisiin, leirintämatkailun laatujärjestelmien tuke-
miseen ja leirintämatkailun laadun, asiakaspalvelun ja turvallisuuden edistämiseen tähtää-
vään koulutukseen ja konsultointiin. 

Rahaston kartuttamiseksi SF-Caravan ry voi vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen yhtey-
dessä rahastoida leirintämatkailun kehittämisrahastoon enintään tilinpäätöksen ylijäämän 
osoittaman määrän. Rahastoa voidaan kartuttaa myös muilla varainhankintatavoilla. 
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SF-Caravan ry:n jäsenyhdistys tai –yhteisö voi hakemuksesta saada lainaa tai avustusta 
ylläpitämänsä leirintäalueen hankkimista, rakentamista tai perusparantamista varten. Lei-
rintäalueen käyttömenoihin tai tavanomaiseen kunnossapitoon, esimerkiksi pintamaalauk-
siin tai yksittäisiin varustehankintoihin lainaa tai avustusta ei voida myöntää. 

SF-Caravan ry:n liittohallitus voi ohjata leirintämatkailun kehittämisrahaston varoja sellai-
seen tarkoitukseen, hankkeeseen tai projektiin, josta voidaan katsoa olevan valtakunnal-
lista vaikuttavuutta ja laajaa hyötyä leirintämatkailun edellytysten luomisessa koko SF-Ca-
ravan ry:n jäsenistölle. 

4.8.3. Leirintämatkailun tutkimukset 
SF-Caravan ry on toteuttanut Suomen Leirintäalueyhdistyksen kanssa leirintämatkailun 
tulo- ja työllisyysvaikutuksia kartoittavia tutkimuksia 1-2 vuoden välein. Tutkimus, joka teh-
dään haastattelututkimuksina lomakaudella suomalaisilla ennakkoon valituilla leirintäalu-
eilla sekä nettikyselynä, tehdään yhdessä jonkun riippumattoman tutkimuslaitoksen 
kanssa. 
 
Seurantatutkimuksella, joka toteutetaan kesällä 2022, hankitaan tietoa leirintämatkailun ta-
loudellisesta merkityksestä ja kartoitetaan leirintäalueiden ja lähiympäristön palvelujen 
käyttöä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään sekä valtakunnallisessa että paikallisessa 
vaikuttajaviestinnässä. 
 
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 leirintämatkailuun liittyvien aiheiden saamisen osaksi matkailutut-
kimuksia. 

4.8.4. Matkaparkit ja muut leirintämahdollisuudet 
SF-Caravan ry osallistuu matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoitettujen alueiden kehittämi-
seen. Yhä suurempi osa matkailuajoneuvon käyttäjistä haluaa yöpyä loma- ja matkustus-
tottumusten muuttumisen vuoksi muualla kuin perinteisillä leirintäalueilla. 

Liitto edistää aktiivisesti erilaisten luvallisten yöpymispaikkojen, kuten matkaparkkien kehit-
tämistä. Matkaparkkeja voi olla mm. maatilamatkailutilojen, huoltoasemien, tanssilavojen, 
urheilupaikkojen, kylpylöiden ja hostellien yhteydessä. Erityinen tarve on yöpymispaikkojen 
järjestäminen kaupunkien ja kuntien keskustoihin.  

Matkaparkeille on tulevaisuudessa aiempaa suurempi kysyntä matkailevien asiakkaiden 
keskuudessa. Toisaalta yhä useammat kunnat ja matkailuyritykset ovat kiinnostuneita mat-
kaparkkipalveluiden tarjoamisesta. Matkaparkkien käyttäjien edunvalvojana liitto pystyy te-
kemään yhteistyötä matkaparkkien pitäjien kanssa.  

4.8.5. Sähköiset ja kaupalliset palvelut 

SF-Caravan leirintäalueita varten liitto kartoittaa yhteistyökumppaneitten tarjoamia palve-
luja. Sopivia palvelukonsepteja voidaan tarjota jäsenyhdistysten käyttöön ja hankittavaksi. 
Nykyisin tarjolla olevia palveluita, kuten paikkavarausjärjestelmän käyttöönottoa sekä käyt-
töä tuetaan ja kartoitetaan vastaavia palveluita. Jäsenyhdistysten taloudenhoitoa tukevia 
sähköisiä palveluita selvitetään ja tutkitaan soveltuviksi jäsenyhdistysten käyttöön.  
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Pienimuotoista tarvikemyyntiä sekä jäsenyhdistyksille ja jäsenistölle ylläpidetään ja mah-
dollisesti uusia tuotteita otetaan mukaan valikoimaan yhteistyökumppanien kautta laaduk-
kaasti sekä kustannustehokkaasti. Kaupallisen toiminnan järjestäminen yhdistyskonsernin 
sisällä otetaan tarkasteluun ja tehdään toiminnalle sopivat kokonaisratkaisut. 

Yhteistyötä muiden matkailupalvelutoimijoiden kanssa laajennetaan ja toiminnassa huomi-
oidaan lähitulevaisuudessa nopeasti kasvavat kansainvälisetkin haku- sekä datapalvelut ja 
monipuoliset sähköiset toimintamuodot. 

4.9. Liikenneturvallisuus 
Liiton liikenneturvallisuustyön tavoitteena on liikenneturvallisuuden ylläpito ja parantami-
nen. 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 liitty-
vistä asioista että ihmisten asenteisiin vaikuttamisesta. Tärkeimpinä osa-alueina liikenne-
turvallisuustyössä ovat mm. karavaanareiden elinikäinen liikennekasvatus, matkailuajo-
neuvon hallinta kaikissa liikenneolosuhteissa sekä ajoneuvojen ja liikenneympäristön tur-
vallisuuteen vaikuttaminen. 
  
Yhdistykset järjestävät ajotaitoharjoittelutilaisuuksia, jonne on mahdollista saada liiton ajo-
taitokouluttaja. Tilaisuuksissa on myös mahdollista suorittaa ajotaitomerkkejä. Ajotaitokou-
lutusta on myös mahdollisuuksien mukaan matkailuajoneuvoalan messujen yhteydessä. 
Yhdistyksiä kannustetaan ajotaitomerkkisuoritusten järjestämiseen ja toiminnan edistämi-
seen koko maan alueella. 
 
Caramba eli auton ja matkailuvaunun yhdistelmän kilpailutoiminta pysyy aiemmissa puit-
teissa. Carambassa suoritetaan Pohjoismaiset mestaruuskilpailut, Suomen mestaruuskil-
pailut sekä neljästä osakilpailusta koostuva Caramba-cup. 
 
Liiton liikenneturvallisuustyöstä vastaavat SF-Caravan ry:n liittohallituksen nimeämät asi-
antuntijat. Liikenneturvallisuustyöstä vastaavat osallistuvat liiton edunvalvontaan asiantun-
tijoina mm. osallistumalla valtakunnallisten aloitteiden ja lausuntojen laatimiseen. 

 
4.10. 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, koulutusvide-
oina tai neuvontana koulutustilaisuuksissa ja matkailuajoneuvoalan messuilla. 
 
Yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin kanssa toteutettu Leirintäalu-
een Turvallisuusopas on koko jäsenistön käytettävissä maksutta. Oppaan pohjalta liiton 
asiantuntijat toteuttavat koulutustilaisuuksia ja antavat neuvontaa tarpeen mukaan. Neu-
vonnassa painotetaan mm. leirintäalueiden turvallisuuskävelyiden merkitystä, alueiden asi-
akkaiden neuvontaa, ympäristöystävällisten ja energiataloudellisten investointien suunnit-
telua, leirintäalueiden ylläpitoa ja kehittämistä, markkinointia sekä järjestötoimintaa. 
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Liiton teknisestä asiantuntemuksesta vastaavat SF-Caravan ry:n liittohallituksen nimeämät 
asiantuntijat. Asiantuntijoiden osaamisalueita ovat mm. leikkikentät, leirintäaluepalvelut ja -
turvallisuus, leirintäalueliiketoiminta ja -suunnittelu, liikenne, paloturvallisuus ja ympäristö-
kysymykset. 
 
4.11. Tapahtumat 
Tapahtumat ja niiden järjestäminen on tärkeä osa yhdistysten toimintaa, yhteisöllisyyttä ja 
varainhankintaa. Erilaisia tapahtumia toteutetaan monella tavalla; yhdistysten omalla SF-
Caravan-leirintäalueella, tilapäisellä leirintäalueella tai jonkun yhteistyökumppanin kanssa 
yhteistyössä.  
 
Yhdistyksiä aktivoidaan järjestämään erilaisia tapahtumia omien resurssiensa ja kiinnos-
tuksensa mukaisesti. Yhteistyö esimerkiksi naapuriyhdistysten tai yhteistoiminta-alueen 
yhdistysten kanssa tuo järjestelyihin lisää ideoita ja voimavaroja. Tapahtumista saatavan 
taloudellisen tulon lisäksi hyvän ja laadukkaan tapahtuman järjestäminen tuo näkyvyyttä ja 
myönteistä julkisuutta toiminnalle. Liitto toimii tapahtumajärjestelyissä kouluttajana ja neu-
vonantajana. 
 
4.11.1. Juhlavuosi 2024 
Vuonna 2024 SF-Caravan ry:n perustamisesta tulee kuluneeksi 60 vuotta. Toimintakauden 
aikana liittohallitus suunnittelee juhlavuoden teeman, kampanjat, tapahtumat ja viestinnän.  

 
4.12. Kansainvälinen yhteistyö 
Liiton kansainvälinen toiminta on pitkäjänteistä. Viralliset yhteistyösuhteet hoidetaan ensi-
sijaisesti puheenjohtajatasolla kansainvälisen tavan mukaisesti. Kansainvälisen yhteistoi-
minnan, alan kattojärjestöihin kuulumisen ja aktiivisen toimintaan osallistumisen hyödyt tu-
levat koko jäsenistön eduksi yhteisinä jäsenetuina, tietojen ja hyvien käytänteiden vaihta-
misena ja kaikille avoimina tapahtumina. Tulevina vuosina odotukset erityisesti kansainvä-
lisen edunvalvonnan yhteistyön kehittymisestä ovat korkealla. Maamme leirintäalueille 
kansainväliset yhteydet merkitsevät mahdollisuutta saada uusia asiakkaita. 

4.12.1. 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 järjestää vuosittain yhteistapahtuman nimeltä Pohjoismaiset Karavaanipäivät (=  
Nordisk Camping Festival) jossakin jäsenmaassa. Vuoden 2022 tapahtuma pidetään Ruot-
sin Falunissa 6.-10.7.2022. Vuoden 2023 tapahtuma järjestetään Arendalissa Norjassa 
15.-20.7.2023. 
 
Nordiska Caravan Rådet on uudistanut Pohjoismaisten Karavaanaripäivien mallia. Uudis-
tunut malli tarjoaa aikaisempaa keveämpää järjestelyä ja rajatumpia kohderyhmiä houkut-
tavaa sisältöä. Myös koko matka Pohjoismaisille Karavaanaripäiville on elämyksellinen, 
mukaan lukien ohjelma ennen ja jälkeen virallisen tapahtuman. 
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4.12.2. 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 leirintä-
matkailujärjestöä 39 eri maassa. Jäsentensä kautta F.I.C.C:lla on noin miljoona henkilöjä-
sentä ympäri maailmaa. F.I.C.C. pyrkii edistämään jäsenjärjestöjensä kansainvälistä yh-
teistyötä. F.I.C.C. on YK:n kansainvälisen matkailuorganisaation UNWTO (= World Tou-
rism Organisation) jäsen. 

Tärkein yksittäinen tuote on CCI (= Camping Card International), kansainvälinen leirintä-
kortti, joka on tarpeen useimmilla Euroopan leirintäalueilla. CCI-jäsenkortin rinnalle on tul-
lut sähköinen leirintäkortti eCCI, mihin siirtymiseen SF-Caravan ry:n jäseniä kannustetaan. 
Yhteistyön kautta SF-Caravan leirintäalueet voivat saada lisää asiakkaita ja suomalaiset 
matkaajat edullisemmin palveluita muissa jäsenmaissa. 
  
F.I.C.C:n kautta tieto suomalaisesta leirintämatkailusta leviää laajasti. Yhteistyön kautta 
myös SF-Caravan leirintäalueet saavat lisää asiakkaita. Lisäksi F.I.C.C. järjestää karavaa-
nareiden kokoontumisia, ”F.I.C.C. Rallyja” eri puolella maailmaa. Näiden tehtävänä on tu-
tustuttaa eri maiden harrastajia toisiinsa, solmia ystävyyssuhteita maiden rajojen ylitse, li-
sätä eri kulttuurien tuntemusta sekä edistää erilaisuuden ymmärrystä ja hyväksyntää.  

F.I.C.C:lla on myös nuorisotoimintaa, joista konkreettisin esimerkki on vuosittain järjestet-
tävä F.I.C.C. Youth Rally. Vuoden 2023 71. Youth F.I.C.C. Rally järjestetään 6.-10.4. 
Hazerswoudessa, Hollannissa. 

Rallyihin ja F.I.C.C:n yleiskokouksiin liitto lähettää viralliset edustajansa. Vuoden 2022 
yleiskokous järjestetää myöhemmin ilmoitettavana aikana. Toinen vuoden 2022 rally on 
vuorossa 28.9.-7.10. Kiinassa. Vuonna 2023 rally järjestetään Staszowssa, Puolassa 
24.6.-3.7.2023. Vuonna 2024 rally järjestettäneen Yeoncheon-Gunissa Gyeonggin maa-
kunnassa Etelä-Koreassa; Euroopassa mahdollisesti järjestettävän rallyn paikka on avoin.  

F.I.C.C. World Congress, korkealaatuinen seminaari- ja keskustelutilaisuus leirintämatkai-
lun tulevaisuudesta, järjestetään 26.-28.10.2022 Verriéres-le-Buissonissa/Pariisissa, 
Ranskassa. SF-Caravan ry lähettää kongressiin edustajansa. 

 

4.12.3. 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, liikennetur-
vallisuus 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 -informaa-
tio, automatkailun poliittinen vaikuttaminen, ajoneuvojen tekninen testaus, retkeily ja pyö-
räilymatkailu jne.) ohella erittäin merkittävä leirintämatkailujärjestö. SF-Caravan ry saa 
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FIA:n kautta maailmanlaajuisesti tietoa mm. ajoneuvotestauksista, ajoneuvojen teknisistä 
innovaatioista, turvallisuustesteistä, matkailutrendien kehityksestä, ympäristönsuojelusta ja 
järjestötoiminnan kehittämisestä. FIA on myös aktiivisesti ryhtynyt ottamaan kantaa moni-
muotoisten ajoneuvojen polttoaineiden kehittämiseen; sähköajoneuvot ovat tässä tarkaste-
lussa vain yksi hyvä vaihtoehto muiden rinnalla. 

Tavoitteena toiminnalle on selvittää mahdollisuudet saada osallistujia korkeatasoiseen FIA 
University-koulutusohjelmaan sekä tutkia edunvalvonnan soveltuminen Suomessa paikalli-
seen toimintaan. Erityisenä tavoitteena pidetään osallisuutta FIAn organisoimassa ViaFIA-
matkailupalvelun kokonaisuudessa. 

4.12.4. Muu kansainvälinen toiminta 

Liitolla on ja voi olla kahdenvälistä yhteydenpitoa leirintämatkailijoiden ja karavaanareiden 
liittojen välillä. Toimintavuoden aikana yhteistyö lähialueiden, kuten Viron ja muiden Bal-
tian maiden järjestöjen kanssa on aktiivista.  
 
Koronapandemia on vähentänyt merkittävästi kansainvälistä matkustusta, mutta ei hävittä-
nyt kiinnostusta tai tarvetta. Päinvastoin; erilaisten kulttuurien ja olosuhteiden ymmärrys on 
tulevaisuudessa nykyistäkin tärkeämpää, mihin matkailuajoneuvoharrastus luo hyvät ja pe-
rinteiset mahdollisuudet. 

 
5. Hallinto 

5.1.   Liittokokous 
Liittokokous käyttää SF-Caravan ry:n ylintä päätäntävaltaa liiton sääntöjen mukaisesti. Jä-
senyhdistykset 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 halli-
tuksen jäsenet ja tilintarkastajat. 
 
Vuoden 2022 liittokokous pidetään 21.5. Holiday Club Katinkullassa, Sotkamon Vuoka-
tissa. Vuonna 2023 liittokokous pidetään 20.5. Sibeliustalossa, Lahdessa.  

5.2.   Liittohallitus 
SF-Caravan ry:n hallitus vastaa liiton toiminnasta, nimeää tarvitsemansa valiokunnat, toi-
mikunnat, työryhmät ja toimihenkilöt sekä valmistelee liittokokoukselle sen käsiteltäväksi 
kuuluvat asiat ja toteuttaa liittokokousten päätökset. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohta-
jan lisäksi kahdeksan (8) jäsentä. Liittohallitus kokoontuu tarpeen mukaan. 
 
Liittohallituksen jäsenillä on kullakin erikseen sovittu toiminnan painopiste, jonka valmiste-
lusta hän vastaa. Liittohallitus kehittää edelleen päätettävien asioiden valmistelua yhdessä 
jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja muiden avainhenkilöiden kanssa. 
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Liittohallitus määrittelee vuoden 2022 aikana hallinto- ja taloussäännön tukemaan toimin-
nan ja tavoitteiden mahdollistamista. Em. menettelytavat myös tukevat uudistuvan organi-
soinnin sujuvaa käyttöönottoa. 

 
5.3.   Liiton toiminnan organisointi 
Liitto uusii toimintansa operatiivisen organisoinnin toimintakauden aikana siten, että ylintä 
päätösvaltaa käyttävän liittokokouksen ja sen valitseman liittohallituksen alaisuudessa toi-
mii kolme keskeistä toimintakokonaisuutta, joita hoitavat palkatut toimihenkilöt. 
 

• Hallinto 
• Järjestöpalvelut 
• Markkinointi 

 
Työvaliokunnan sijaan nimetään tässä yhteydessä liiton toiminnan ohjaukseen johtoryhmä, 
johon kuuluvat liiton puheenjohtajisto ja näiden toimintakokonaisuuksien toimintaa johtavat 
toimihenkilöt. Johtoryhmä valmistelee liittohallituksen työskentelyn. 
 
Toimintamallin muutos edellyttää henkilörekrytointeja sekä vähintään lyhytaikaisesti ko-
hoavia henkilöstökustannuksia. Liiton toimistoon rekrytoidaan markkinoinnin ja digitalisoin-
nin osaaja, joka voi myös tuottaa palveluita jäsenyhdistyksille. Samassa yhteydessä tarkis-
tetaan toimiston nykyisen henkilöstön toimenkuvia.  

 
5.4.   Asiantuntijaelimet 
Liittohallitus nimeää tarvittaessa tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat, toimikunnat ja työ-
ryhmät sekä valvoo niiden toimintaa.  

 
5.5.   Liiton toimisto 
Liiton toimisto sijaitsee Hämeenlinnassa, osoitteessa Viipurintie 58. Liiton toimisto toteut-
taa johtavien toimihenkilöiden johdolla liittohallituksen päätökset, hoitaa liiton maksuliiken-
nettä ja taloushallintoa, jäsenyhdistysten jäsenrekisteripalveluja ja asiakaspalvelua sekä 
markkinointia, tiedotusta ja muuta viestintää.  
 
Samoissa tiloissa toimii myös Suomen Caravan Media Oy, joka vastaa omista toimitila- ja 
hallinnollisista kustannuksistaan. 

 
5.6.   Suomen Caravan Media Oy 
Suomen Caravan Media Oy on kokonaan SF-Caravan ry:n omistama kustannus- ja mark-
kinointiyhtiö. Yhtiön toimialana on leirintään ja matkailuun liittyvien tarvikkeiden ja palvelu-
jen myynti sekä suunnittelu-, koulutus- ja julkaisutoiminta. Yhtiö julkaisee ja kustantaa Ca-
ravan-lehteä.  
 
Yhtiön omistajana SF-Caravan ry:n hallitus valitsee yhtiökokousedustajan. Yhtiökokous 
valitsee yhtiölle hallituksen jäsenet.  
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Strategisena sijoituksena yhteistoiminta Suomen Caravan Media Oy:n kanssa on syvem-
pää kuin ainoastaan taloudellisten ja strategisten tavoitteiden asettaminen. Uusittavana 
oleva SF-Caravan strategia näkee yhtiön palvelut yhtenä toimintansa toteuttamistavoista. 
 
5.7. Kerhot 
Liiton alaisuudessa toimii harrasteiden ympärille muodostuneita kerhoja. Kerhot ovat toi-
minnassaan itsenäisiä, ja niillä on oma jäsenmaksu ja talous. Kerhojen rahaliikenne on 
osa liiton rahaliikennettä. 
 
6. Talous 
Liiton varainhankinta koostuu jäsenmaksuista. Liiton sääntöjen mukaan ”jokainen jäsenyh-
distys 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 ta-
loudellinen tasapaino; jäsenmaksuilla kerättävillä maksuilla on katettava toimintasuunnitel-
maan toteutettavaksi aiotut tavoitteet ja projektit. 
 
7. Tapahtumakalenteri 
Liittohallitus kannustaa jäsenyhdistyksiään järjestämään valtakunnallisia tai muutoin laaja-
mittaisia tapahtumia koko jäsenistölle. Liittohallitus voi myöntää jäsenyhdistykselleen ha-
kemuksesta valtakunnallisen arvon esimerkiksi Karavaanipäiville, Karavaanarien Talvipäi-
ville, Karavaanarien Syyspäiville tai muulle valtakunnalliseksi katsottavalle erikoistapahtu-
malle. 
 
Alla olevaan tapahtumakalenteriin voi tulla muutoksia ja täydennyksiä toimintakauden ai-
kana.  
 
 
2022 
21.5. Liittokokous, Holiday Club Katinkulta, Sotkamo 
6.-10.7. Pohjoismaiset Karavaanipäivät/Nordisk Camping Festival, Falun, Ruotsi 
22.-25.9. Caravan-messut, Lahden Messukeskus, Lahti 
28.9.-7.10. 92. F.I.C.C. Rally, Kiina 
1.-2.10. Järjestöpäivät, Raahe 
 
2023 
20.-22.1. Caravan-messut, Messukeskus, Helsinki 
4.-5.2. Puheenjohtajapäivät, Helsinki 
6.-10.4. 71. Youth F.I.C.C. Rally, Hazerswoude, Hollanti 
21.-23.4. Caravan Show, Kongressi- ja messukeskus, Turku 
20.5. Liittokokous, Sibeliustalo, Lahti 
24.6.-3.7. 93. F.I.C.C. Rally, Staszow, Puola 
15.-20.7. Pohjoismaiset Karavaanipäivät/Nordisk Camping Festival, Norja 
15.-17.9. Caravan-messut, Messukeskus, Lahti 
30.9-1.10. Järjestöpäivät, Kuopio 
  


