SF-Caravan ry:n vuosikertomus 2019
Matkalla ympäri vuoden
Vuosi 2019 oli liiton 55. toimintavuosi. Liiton jäsenyhdistysten
henkilöjäsenmäärä oli vuoden lopussa 62 812. Jäsenmäärä
kasvoi edellisvuoteen verrattuna 565 henkilöllä (0,91 %).
Matkailuajoneuvoja oli vuonna 2019 maassamme enemmän
kuin koskaan, 124 980 (31.12.2019). Matkailuvaunuja oli rekisterissä 66 519 ja matkailuautoja 58 461.
Suomessa on n. 550 leirintäaluetta. Leirintäalueilla vietettiin
vuonna 2019 n. 4 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Kotimaisten yöpymisten määrä nousi 1 % ja ulkomaisten 6,5 %. Leirintäyöpymisten määrä nousi kokonaisuudessaan 1,7 %
edellisvuoteen verrattuna. Yöpymisistä 61 % tapahtui matkailuajoneuvoissa, 31 % leirintämökeissä tai leirintäalueiden sisämajoituksessa ja 8 % telttamajoituksessa. Ulkomaalaisista leirintäalueiden käyttäjistä suurin ryhmä oli edellisvuoden tapaan saksalaiset, toisena ruotsalaiset ja kolmantena venäläiset.

Toiminta-ajatus
SF-Caravan ry on 17.5.1964 perustettu matkailuajoneuvon käyttäjien muodostamien yhdistysten
valtakunnallinen keskusjärjestö.
Leirintämatkailun kehittämiseksi liitto edistää kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, kehittää leirintäalueita ja edistää liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä
ympäristönsuojelua. Liitto työskentelee yhdessä viranomaisten, matkailuajoneuvojen valmistajien,
maahantuojien, myyjien sekä matkailu- ja leirintäyrittäjien ja -yhteisöjen kanssa.
SF-Caravan ry:ssä on jäsenenä 79 itsenäisesti, eri puolilla Suomea toimivaa jäsenyhdistystä.

Caravan-lehti
Caravan-lehti on keskeinen jäsenetu. Kuudesti vuodessa ilmestyvä lehti jaettiin kaikille jäsenille
vuosittaiseen jäsenmaksuun kuuluvana etuna. Virallisen levikintarkastuksen mukaan Caravan-lehden levikki on 56 592 kappaletta ja lehdellä on noin 103 000 lukijaa. Painetun lehden ohella Caravan-media julkaisi ajankohtaisia artikkeleita ja videoita internet-sivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Sivujen vierailumäärät kasvoivat vuoden aikana.

Karavaanarit.fi ja sosiaalinen media
Karavaanarit.fi –sivuston suosio ajankohtaisten uutisten, matkailutiedon, jäsenpalvelujen ja järjestötiedon jakeluvälineenä kasvoi katselukerroilla mitattuna entisestään. Sivustolla oli vuorokaudessa
keskimäärin 2 300 kävijää, jotka katselivat 16 200 sivua päivässä. Sivuston käyttäjiä oli vuoden
2019 aikana 851 925 ja sivun katseluita 5 930 988.
SF-Caravan ry:n Facebook-sivustolla oli joulukuussa 10 130 tykkääjää. SF-Caravan ry:tä on voinut
seurata myös Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa.

Liittokokous ja liittohallitus
SF-Caravan ry:n ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin on kerran vuodessa pidettävä liittokokous.
Vuonna 2019 SF-Caravan ry:n liittokokous pidettiin Järvenpäässä 25. toukokuuta.
SF-Caravan ry:n hallitus vastaa liiton toiminnasta, valvoo liiton rahankäyttöä, työvaliokunnan ja toimikuntien työtä sekä valmistelee ja toteuttaa liittokokousten päätökset. Liittohallituksen kokoonpano on kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on
kolme (3) vuotta kerrallaan.
Liittohallituksen kokoonpano vuonna 2019: Puheenjohtaja Olli Rusi ja liittohallituksen jäsenet
Minna Joensuu, Hanna Jokinen, Jiri Kattelus, Hannu Kivikoski, Pirjo Kuisma, Heikki J.O. Leinonen,
Juha Rakkola, Timo Tarvainen ja Jari Valkeapää. Hallituksen sihteerinä toimi SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen.

Koulutus
SF-Caravan ry tarjosi jäsenilleen monipuolista koulutusta. Vuoden 2019 aikana järjestettiin järjestötoimintaan, markkinointiin, viestintään, leirintämatkailun kehittämiseen ja turvallisuuteen opastavaa
koulutusta sekä hätäensiapukurssi.
Lisäksi liiton asiantuntijoita oli mukana jäsenyhdistysten järjestämissä tapahtumissa sekä ajoharjoittelu- ja ajotaitomerkkisuoritustapahtumissa. Caravan Show -messuilla toteutetut tietoiskut ja luennot olivat tärkeää jäsenistön peruskoulutusta ajankohtaisista aiheista.
Vankkurihymiö-laatujärjestelmän auditoinnit ja esittelytilaisuudet toimivat myös leirintäalueen henkilökunnan koulutustilaisuuksina. Auditointien perusteella Vankkurihymiö myönnettiin kahdeksalle
SF-Caravan-leirintäalueelle ja yhdelle yleiselle leirintäalueelle kolmivuotisjaksoksi 2020-2022.

Messut
SF-Caravan ry osallistui omalla messuosastolla vuoden aikana kolmeen valtakunnalliseen matkailuajoneuvoalan erikoistapahtumaan. Liiton tärkein messutapahtuma oli Caravan Show, joka järjestettiin 11.-13.1. yhteistyössä Turun Messu- ja Kongressikeskuksen kanssa. Lisäksi liitto osallistui
18.–20.1. Matka- ja Caravan 2019 -messuille Helsingissä ja 19.–22.9. Caravan-messuille Lahdessa.

Kansainvälinen yhteistyö
SF-Caravan on jäsenenä Pohjoismaisessa matkailuvaununeuvostossa (Nordiska Caravan Rådet =
NCR), kansainvälisessä leirintämatkailujärjestössä F.I.C.C:ssa (Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning) ja automatkailujärjestö FIA:ssa (Federation Internationale de
l’Automobile). Lisäksi SF-Caravan ry on solminut yhteistyösopimuksia ulkomaisten leirintämatkailuja karavaanariliittojen kanssa.

karavaanarit.fi - lue lisää SF-Caravan ry:n toiminnasta

