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Pentti Grothista Vuoden karavaanari
SF-Caravan ry on nimennyt turkulaisen Pentti Grothin Vuoden karavaanariksi. Valinta
julkistettiin Caravan Gaalassa viikonvaihteessa.
Pentti Groth, 63, on aloittanut matkailuvaunuharrastuksen vuonna 1982. Karavaanarin elämäntapa on vienyt miehen mennessään täydellisesti, sillä matkailun lisäksi Pentti Groth on
kunnostautunut karavaanareitten järjestötoiminnassa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.
Pentti Grothin luottamustehtävät alkoivat SF-Caravan Turku ry:n ajotaitotoimikunnasta
yli 30 vuotta sitten. Myöhemmin monimuotoiseen järjestöuraan ovat mahtuneet mm. kansainvälisten karavaanaritapahtumien organisointivastuu, yhteisten kokoontumisten leiripäällikön tehtävät, leirintäaluepalvelujen järjestäminen karavaanareille, yhteistyö maan pitkäaikaisimman matkailuajoneuvoalan messutapahtuman Caravan Shown järjestäjän Turun Messukeskuksen kanssa ja leirintämatkailun valtakunnallisen liiton SF-Caravan ry:n liittohallituksen
jäsenyys. Pitkäaikaisin luottamustehtävä on ollut SF-Caravan Turku ry:n puheenjohtajuus,
jota Pentti Groth on hoitanut parin vuoden taukoa lukuun ottamatta vuodesta 1990 alkaen.
Erikoisin tehtävä, jonka järjestämisessä Groth on ollut keskeisesti mukana, lienee ollut vuosina 1992 ja 1993 Turussa toteutettu kahden ambulanssin, lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden keräysprojekti tallinnalaisille lasten sairaaloille. Karavaanareiden luottamustoimien lisäksi Pentti Groth on ollut mm. varajäsenenä Turun kaupunginvaltuustossa ja jäsenenä ympäristölautakunnassa.
Vuoden karavaanarin nimenneen SF-Caravan ry:n liittohallituksen mielestä Pentti Grothilla
on ollut poikkeuksellisen monipuolinen järjestöura. Hänen verkostoitumiskykynsä ja paikallinen vaikuttavuutensa, ulospäinsuuntautuneisuutensa, yhteistyövalmiutensa alueellisesti ja
valtakunnallisesti sekä henkilökohtainen sitoutuneisuutensa järjestön arvoihin ovat esimerkillisiä. Sovittelevana ja ahkerana vetäjänä Pentti Groth on saavuttanut yhdistyksensä jäsenten
luottamuksen ja tuen, jonka avulla SF-Caravan Turku ry löytää leirintäalueilleen ja tapahtumajärjestelyihinsä jatkuvasti päteviä vapaaehtoisia toimihenkilöitä. Pentti Grothin pitkäaikainen, tuloksellinen työ karavaanareitten hyväksi ansaitsee tulla palkituksi ”Vuoden karavaanari”-tittelillä.
Pentti Groth sai vuodeksi haltuunsa Unto Vuolan lahjoittaman kiertopalkinnon. Tunnetuimpia
Vuoden karavaanareita ovat olleet mm. ministeri Pertti Paasio, enduro-moottoripyöräilyn
maailmanmestari Kari Tiainen, tv-ohjaaja Sirpa Teräs ja viihdetaiteilija Kari Salmelainen.
SF-Caravan ry:n jäsenmäärä on 63 773 suomalaista perhettä. Karavaanimatkailun harrastajia on maassamme yli 180 000.
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