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Hanna Jokisesta Vuoden karavaanari 
 
SF-Caravan ry on nimennyt porilaisen Hanna Jokisen Vuoden  
karavaanariksi 2020. Valinta julkistettiin SF-Caravan ry:n liittokokouksessa  
Turussa. 
Hanna Jokinen, 44, on tehnyt pitkän järjestöuran SF-Caravan ry:n liittohallituksessa. Hän on ollut hal-
lituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen ja edelleen. Jokisen erityisalueita ovat olleet järjestökoulutuksen 
ja tiedotuksen kehittäminen. Hänen johdollaan on toteutettu jäsenyhdistysten luottamushenkilöitten 
koulutusta lähikoulutuksena, yhdistyskursseina ja webinaareina. Erityisesti korona-aikana parin viime 
vuoden aikana toteutetussa järjestön digiloikassa Jokinen on ollut keskeinen toimija. 

Hanna Jokinen on toiminut yhdistystasolla aktiivina mm. SF-Caravan Kanta-Häme ry:n toiminnassa. 
Hallitusuransa aikana hän on liikkunut laajasti koko valtakunnassa mm. kouluttajana ja kokousten ve-
täjänä. Porissa vuonna 2014 järjestetyssä maailmanlaajuisessa leirintämatkailijoiden kokoontumi-
sessa, F.I.C.C. Rallyssa, Hanna Jokinen vastasi tapahtuman ohjelmien organisoinnista. Lisäksi Joki-
nen oli mukana Kokemäellä 2017 ja Kuopiossa 2021 järjestettyjen Pohjoismaisten Karavaanipäivien 
järjestelyissä 

Hanna Jokinen tunnetaan aktiivisena ja yhteistyötä rakentavana henkilönä, joka toimii ”ruohonjuurita-
solla” ihmisläheisesti ja yhteistä hyvää edustaen. Liittohallituksen työskentelyyn Jokinen tuo käytän-
nön kokemusta ja viestejä ”kentältä”. Vuoden karavaanarin nimenneen SF-Caravan ry:n liittohallituk-
sen mielestä Hanna Jokinen on esimerkki luottamustehtäväänsä sitoutuneesta henkilöstä, joka ha-
luaa antaa vapaa-aikansa ja osaamisensa karavaanimatkailun ja SF-Caravanin hyväksi. Hanna Joki-
sen ansiot järjestökoulutuksen uudistajana, yhteistyö SF-Caravanin jäsenyhdistysten kanssa ja pitkä-
aikainen tuloksellinen työ karavaanareitten hyväksi ansaitsevat tulla palkituksi ”Vuoden karavaanari”-
tittelillä. 

Hanna Jokinen toimii palveluneuvojana Winnova Oy:ssä Porissa. 

Hanna Jokinen sai vuodeksi haltuunsa Unto Vuolan lahjoittaman kiertopalkinnon. Tunnetuimpia Vuo-
den karavaanareita ovat olleet mm. ministeri Pertti Paasio, enduro-moottoripyöräilyn maailmanmes-
tari Kari Tiainen, tv-ohjaaja Sirpa Teräs ja viihdetaiteilija Kari Salmelainen.  

SF-Caravan ry:n jäsenmäärä on 64 591 suomalaista perhettä. Matkailuajoneuvoilla tapahtuvan leirin-
tämatkailun harrastajia on maassamme yli 180 000. 

 

Lisätietoja:  
Vuoden karavaanari Hanna Jokinen, puh. 046 526 2887 
Toiminnanjohtaja Timo Piilonen, puh. 050 592 6561 
 

 


