
Kuulolla-kirje SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksille, syyskuu 2021

Liittokokouksen 2021 päätökset
SF-Caravan ry:n liittokokous käytiin lauantaina 25. syyskuuta Holiday Club Caribian
auditoriossa, Turussa. Koronaviruspandemiasta johtuen kokoussaliin oli pääsy ainoastaan
yhdistysten virallisilla kokousedustajilla, liittohallituksen jäsenillä, liittohallitusehdokkailla,
kutsuvierailla ja kokousvirkailijoilla.

Liittokokouksessa oli edustettuna 60 jäsenyhdistystä SF-Caravan ry:n 79 rekisteröidystä
jäsenyhdistyksestä. Kokousedustajia oli yhteensä 151, jotka edustivat 308 ääntä.



Liittokokouskuvat: Pirjo Rättyä / Caravan-lehti

Liittokokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen, mikä käsitti toimintakertomuksen,
tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajien lausunnon. Liittokokouksessa paikalla olleet
tilintarkastajat Sari Hakala ja Harri Saarinen esittivät kokoukselle tilintarkastajien lausunnon,
ja kävivät läpi tilintarkastuksen perusteita sekä tilintarkastusprosessia koskien SF-Caravan
ry:n ja Suomen Caravan Median taloutta ja toimintaa.

Liittokokous hyväksyi yhdistysten esittämät aloitteet:

SF-Caravan TL Pyhäjärven esityksen Leirintämatkailun kehittämisrahaston
sääntöjen muuttamiseksi. Kokouksessa päätettiin, että liittohallitus valmistelee
leirintämatkailun kehittämisrahaston sääntömuutoksen esitettäväksi seuraavaan
liittokokoukseen.
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n esityksen seuraavassa Suomen Caravan Media Oy:n
yhtiökokouksessa tehtävästä päätöksestä, jolla mediayhtiö ja sen hallitus
velvoitetaan luovuttamaan pyydettäessä seitsemän päivän kuluessa mikä tahansa
yrityksen toimintaan liittyvä tieto tai dokumentti osakeyhtiölain rajoittamatta,
omistajan, eli SF-Caravan ry:n liittohallituksen nimeämälle taholle.
SF-Caravan Kaakkois-Hämeen esityksen SF-Caravan ry:n maksaman Caravan-
lehden ja Caravan-median yhteenlasketun tilausmaksun sekä myönnettävän
pääomalainan enimmäismääräksi. Täten Caravan-lehden ja Caravan-median
yhteenlaskettu tilausmaksu voi olla vuodessa enintään 500 000 euroa. Tappiollisten
tilikausien tappion kattamiseksi käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Mikäli
oma pääoma ei riitä, valtuutti liittokokous liittohallituksen myöntämään tarvittaessa
yhtiölle pääomalainaa enintään 105 000 euroa, yhtiön maksuvalmiuden ollessa
uhattuna.

 

SF-Caravan ry:n toimintasuunnitelma
vuosille 2021-2022 hyväksyttiin.

Liiton osuus jäsenmaksusta säilyy
vuonna 2022 ennallaan, ollen varsinaisen
jäsenen osalta 29 euroa ja
rinnakkaisjäsenen osalta 12 euroa.
Jäseneksi liittyminen (sisältää uuden



jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksun,
tarramaksun ja kirjaamismaksun, maksaa 48
euroa. Rinnakkaisjäsenen ensimmäinen
jäsenmaksu on 15 euroa. Myös yritys- ja
yhteisöjäsenten henkilökuntamäärän
mukainen jäsenmaksuhinnoittelu säilyy
ennallaan.

Kuvassa kokouksen puheenjohtaja Pentti
Groth, ja taustalla liiton toiminnanjohtaja
Timo Piilonen.

Liittokokouksessa vahvistettiin SF-Caravan ry:n tulo- ja menoarvio vuosille 2021-
2022kohtaan ”Järjestötoiminnan muut kulut” tehtävin muutoksin. Arviota muutetaan SF-
Caravan Kaakkois-Häme ry:n aloitteen mukaisesti Caravan-lehden ja Caravan-median
tilausmaksukuluja 500 000 euroon alentaen.

SF-Caravan ry:n tilintarkastajiksi vuodelle 2022 valittiin kuluvanakin vuonna tilintarkastajina
toimineet HT-tilintarkastajat Sari Hakala ja Harri Saarinen.

Liittohallitukseen kolme uutta jäsentä
Liittohallituksen jäsenistä erovuorossa Turun liittokokouksessa olivat Minna Joensuu, Jiri
Kattelus ja Timo Tarvainen. Heistä varapuheenjohtaja Tarvainen ei asettunut enää ehdolle.
Kärkikolmikon osalta tasaisessa liittohallitusvaalissa eniten ääniä sai tuusulalainen Irmeli
Valve (197 ääntä). Lahtelainen Veikko Vuorialho oli vaalin toinen 193 äänellä, ja
jyväskyläläinen Peter Lord kolmas 191 äänellä. SF-Caravan ry:n varapuheenjohtajana
toiminut Minna Joensuu oli vaalin neljäs (137 ääntä), ja hallituksen jäsen Jiri Kattelus viides
(65 ääntä). Juha Rakkolan äänimäärä oli 30 ja Timo Rusin 26. 

Uusiksi hallituksen jäseneksi valittujen pesti on kolmivuotinen; liittokokouksesta vuoden 2024
liittokokoukseen.

Liittohallitus piti järjestäytymiskokouksen heti liittokokouksen päätyttyä. Liiton
varapuheenjohtajiksi valittiin Harri Järveläinen ja Veikko Vuorialho.



Liittohallitukseen vuosille 2021-2024 valitut Veikko Vuorialho, Peter Lord ja Irmeli Valve. 

Juha Hämäläisestä liiton
kunniapuheenjohtaja
Liittokokous kutsui SF-Caravan ry:n
kunniapuheenjohtajaksi lappeenrantalaisen,
vuodet 2009-2017 puheenjohtajana
toimineen Juha Hämäläisen. Hämäläisestä
tuli järjestyksessään liiton neljäs
kunniapuheenjohtaja, aiemmin nimettyjen
Börje Tengströmin, Seppo Pietiläisen ja Eero
Ollilan seuraan.

Kuvassa: Kunniapuheenjohtaja Juha
Hämäläinen, ja puoliso Pirjo.



Vuoden karavaanarin 2020 nimityksen
vastaanotti Hanna Jokinen. Vuoden
yhdistyksenä palkittiin SF-Caravan
Kainuu ry. Kainuun yhdistys käytti
puheenvuoron kokouksen päätteeksi,
toivottaen liittokokousedustajat tervetulleiksi
ensi vuoden liittokokoukseen Holiday Club
Katinkultaan, Sotkamon Vuokattiin
21.5.2022.

Kuvassa: Vuoden karavaanari Hanna
Jokinen ja SF-Caravan Kainuu ry:n
puheenjohtaja Mika Heikkinen.

Jäsenyhdistysten hyväksi tehdystä työstä,
yhdistystoiminnan korkeimmalla
huomionosoituksella, platinamerkillä,
liittokokouksessa huomioitiin Teuvo
Hämäläinen SF-Caravan Kouvolan
seudusta, Raimo Kosonen SF-Caravan
Hyvinkään seudusta, Martti Turkki SF-
Caravan Satakunnasta ja Erkki Helin SF-
Caravan Lahden Seudusta.
Herrat kuvassa samassa järjestyksessä.

 

Liiton hopeinen
ansiomerkkimyönnettiin Kenneth
Björkskogille, Risto Eskeliselle, Kauko
Meriläiselle, Lauri Paavilaiselle ja Reijo
Tuomalalle.
Kuvan vasemmassa laidassa liiton
puheenjohtaja Olli Rusi, Björkskog,
Meriläinen, Paavilainen ja Tuomala,
Eskelisen ollessa estynyt tilaisuudesta. 



Tapahtumakalenterin päivitys
Karavaanarit.fi -sivuston tapahtumakalenteri on hyvä kanava yhdistysten treffeistä,
tapahtumista ja kokouksista tiedottamiseen. Kalenterin toivotaan pysyvän aina ajan tasalla,
eli muistetaan muokata tapahtuman tietoja tarvittaessa, ja poistaa peruuntuneet tapahtumat
kalenterista kokonaan pois.

Caravan-lehdessä julkaistavat yhdistysten tapahtumat lehden toimitus poimii
tapahtumakalenterista. Marraskuun alussa ilmestyvän Caravan 6/2021-lehden
aineistopäivä on 5.10. joten lisätkää loppuvuoden ja vuoden vaihteen tapahtumat siihen
mennessä kalenteriin.

Tapahtumakalenterin päivittäjän oikeudet ovat yhdistysten sihteereillä ja puheenjohtajilla.
Päivitysohjeet ovat luettavissa Nettisalkussa.

Lisätietoa koulutuksiin liittyen antavat liittohallituksen jäsen, koulutusvastaava Hanna
Jokinen,hanna.jokinen@karavaanarit.fi sekä myyntisihteeri Anne
Nieminen, anne.nieminen@karavaanarit.fi liiton toimistolta.

Järjestelmäuudistukset hyvässä
vauhdissa
SF-Caravan ry:n jäsenrekisteri- ja taloushallinnon ohjelmiin tehtävä
järjestelmäuudistusprojekti on lähtenyt vilkkaasti käyntiin ja sen arvioidaan olevan valmis ensi
vuoden puolella, viimeistään keväällä 2022.

https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
https://www.karavaanarit.fi/jasensivut/nettisalkku/yhdistykset/tapahtumakalenterin-paivittaminen/
mailto:hanna.jokinen@karavaanarit.fi
mailto:anne.nieminen@karavaanarit.fi


Jäsenyhdistyksiä tiedotettiin tulevasta järjestelmäuudistuksesta 1.6.2021 lähetetyllä
sähköpostiviestillä. Käytännössä muutos ei aiheuta toimenpiteitä jäsenyhdistyksille, sillä tuttu
ja turvallinen Sense jäsenrekisteriohjelma säilyy yhdistysten käytössä. Senseen on tunnukset
jäsenyhdistysten puheenjohtajilla, sihteereillä ja jäsenkirjureilla.

Vaikka meneillään oleva uudistus ei koske jäsenyhdistysten käytössä olevaa Sense
jäsenrekisteriä, otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia jäsenyhdistystenkin Sensen
kehittämiseksi ja tutkimme niiden tarpeellisuutta ja mahdollisuuksia kaikkien jäsenyhdistysten
sekä tietosuoja-asetusten näkökulmasta. Jos sinulle tulee mieleen jotain asiaan liittyvää,
olethan yhteydessä jäsenrekisterinhoitajiin Antti Rättöön puh. 03 615 3135 tai Päivi
Fjällströmiin puh. 03 615 3133, jasenrekisteri@karavaanarit.fi.

Yhdistysten kokousten pöytäkirjat
Yhdistyksen kokousten (kevät-, syys ja/tai vuosikokous) pöytäkirjat pyydetään lähettämään
liiton toimistolle. Pöytäkirjan liitteineen voi lähettää sähköpostilla
osoitteeseenjasenrekisteri@karavaanarit.fi.

 

Nettisalkussa lomake yhdistysten vuosikokouksessa
vahvistetuille tiedoille
Ilmoittakaa oman jäsenyhdistyksenne vuosikokouksessa vahvistetut tiedot jäsenmaksuista ja
valituista luottamushenkilöistä meille, liiton toimistoon, Nettisalkussa olevalla lomakkeella.
 

Liiton toimisto palvelee etänä puhelimitse ja sähköisiä palveluja hyödyntäen
maanantaista perjantaihin kello 9-15.

mailto:jasenrekisteri@karavaanarit.fi
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https://www.karavaanarit.fi/jasensivut/nettisalkku/yhdistykset/yhdistystiedot/

