
Kuulolla-kirje SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksille, syyskuu 2020

Uusia jäseniä ennätysmäärä
Kulunut kesä oli huikea jäsenmäärässä mitattuna. Touko-elokuussa saimme 
jäsenyhdistyksiin 5 589 uutta jäsentä, kun vuonna 2019 samalla aikajanalla liittyi 3 990 
jäsentä.  Täten uusia jäseniä liittyi 40 % viime kesää enemmän. Syitä on monia, joista 
päällimmäisinä nostettakoon esille tehokas ”On tää hienoo hommaa” -
jäsenhankintakampanja sekä koronavirustilanteen aiheuttama kiinnostuksen kasvu 
kotimaan matkailuun ja omissa tiloissa yöpymiseen. 

COVID-19
Toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi jatkuvat edelleen koko 
maassa. Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitustoimenpiteet oman maakunnan 
osalta ovat luettavissa Aluehallintovirastojen sivulta www.avi.fi. Valtakunnallisesta 
tiedotuksesta vastaavat Valtioneuvosto sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. 
Turvallisuusjärjestelyt leirintäalueilla, kokoontumisissa ja kokouksissa jatkuvat 
toistaiseksi. Aktiivinen AVI:n, VM:n ja THL:n sivustojen seuraaminen kannattaakin ottaa
viikottaiseksi rutiiniksi.
Ohjeita leirintäalueen käyttäjille / Anvisningar för campingplatsens användare – 
COVID19 -ohjeet ovat tulostettavissa Nettisalkun Tiedotteet-
sivulla (julkaisuajankohtana toukokuu).
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen julkaisemia käsi- ja yskimishygieniaa, turvavälejä 
sekä muita suojautumiskeinoja käsitteleviä viestintämateriaaleja on tarjolla THL:n 
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materiaalipankissa.

Liittokokous 26.9.2020 Scandic Hotel Aulanko, Hämeenlinna
SF-Caravan ry:n liittokokous pidetään lauantaina 26. syyskuuta kello 12:00 Scandic 
Aulangon Aulankosalissa. Virallinen liittokokouskutsu ja kokousmateriaali on lähetetty 
jäsenyhdistysten puheenjohtajille 26.8.2020. Materiaali on tutustuttavissa 
myös Nettisalkussa.
Koronaviruspandemiasta johtuen kokoussaliin on pääsy ainoastaan yhdistysten 
virallisilla kokousedustajilla, liittohallituksen jäsenillä ja kokousvirkailijoilla.

Kokouksen yhteydessä noudatamme normaalista poikkeavia turvallisuusjärjestelyjä, 
jotka toivomme osanottajien huomioivan jo ennen kokousta; Osallistumme 
kokoukseen ainoastaan terveinä. Kokouspaikalla huolehdimme hyvästä 
käsihygieniasta ja pidämme 1-2 metrin turvavälin toisiin ihmisiin. Emme kättele 
emmekä halaa. Kasvosuojuksen käyttö kokouksessa on vapaaehtoista (maskeja ei ole 
kokouspaikalla saatavissa, joten halutessa omat maskit mukaan).
Valtakirjojen tarkastus ja liittokokouslounas ennen kokousta, kello 11 alkaen.
Aulankosaliin on pääsy kello 11:45 alkaen. Saliin siirrytään rauhallisesti turvavälit 
huomioiden. Kokoussalissa on runsaasti paikkoja. Yhdistyksen edustajista 
muodostuvan seurueen tulee jättää suositeltu turvaväli seuraavaan 
kokousseurueeseen.
Liittokokouksessa käytävien henkilövaalien ehdokkaat ovat esittelyssä karavaanarit.fi -
sivustolla:
https://www.karavaanarit.fi/sf-caravan-ry/liittohallitus/puheenjohtajaehdokkaat/
https://www.karavaanarit.fi/sf-caravan-ry/liittohallitus/liittohallitusehdokkaat/

Olli Rusi FICC:n hallitukseen
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi on valittu kansainvälisen 
leirintämatkailujärjestö F.I.C.C:n (= Fédération Internationale de Camping, Caravanning 
et Autocaravaning) hallitukseen kaudelle 2020-2023. Hallituksen kuuluu yhteensä 
kymmenen jäsenmaan edustajat. FICC:n presidenttinä jatkaa portugalilainen Joao 
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Alves Pereira, joka on johtanut järjestöä vuodesta 2005 alkaen. Valinnat tehtiin 
järjestön vuosikokouksessa Brysselissä. Onnittelut Ollille!

Olli Rusin edeltäjänä FICC:n hallituksessa oli Minna Joensuu, joka toimi hallituksen 
jäsenenä kaksi kautta, vuodet 2014-2020. Aiemmin Suomea ovat hallituksessa 
edustaneet Lars Dahlberg ja Eero Ollila.

Tällä hetkellä FICC:n jäseninä on 67 karavaanari- ja leirintämatkailujärjestöä 38 eri 
maassa. 

Liiton verkkokoulutukset käynnistyvät lokakuussa
SF-Caravan ry:n monipuolinen verkkokoulutustarjonta on jäsenyhdistysten luottamus- 
ja toimihenkilöiden saatavilla lokakuusta lähtien. Verkkokoulutuksia järjestetään 
monien erilaisten teemojen ympärillä. Näin ollen niiden uskotaan kiinnostavan hyvinkin 
laajaa osallistujajoukkoa. Toivottavasti jäsenyhdistykset innostuvat houkuttelemaan 
omista luottamus- ja toimihenkilöistä sellaisia uusia henkilöitä, jotka eivät aiemmin ole 
osallistuneet kursseille ja keitä kurssit kiinnostavat ja niistä hyötyvät.
Lähtökohtaisesti verkkokurssit ovat veloituksettomia. Yhdistykset voivat entistä 
enemmän osallistua kursseille, sillä matka-, ruoka- ja majoituskulut jäävät pois.
Leirintämatkailun kehittämispäivät, Puheenjohtajapäivät ja alueille tilattavat kurssit 
pysyvät edelleen koulutustarjonnassa vahvasti mukana.
Verkkokoulutuskalenteri lisätään Nettisalkkuun. Samassa paikassa on myös 
koulutustilaisuuksien tallenteet (kaikkia ei tallenneta).
Seuraa tulevaa koulutustarjontaa, poimi mielenkiintoiset kurssit itsellesi – ja muille, 
merkitse kalenteriisi ja tule mukaan oppimaan jotakin uutta!
Lisätietoa koulutuksiin liittyen antavat liittohallituksen jäsen, koulutusvastaava Hanna 
Jokinen, hanna.jokinen@karavaanarit.fi sekä myyntisihteeri Anne 
Nieminen, anne.nieminen@karavaanarit.fi liiton toimistolta.
 
Tieliikennelaki webinaari 1.10.2020 kello 18-19:30
Webinaarissa käydään läpi 1.6.2020 voimaan tulleen Tieliikennelain keskeisiä 
uudistuksia, kuten nopeusrajoituksia, pysäköintiä, liikennemerkkejä ja opastimia, 
liikennevirhemaksua ja muuttuneita määräyksiä. Ennen kaikkea lainmuutoksia 
käsitellään karavaanarin näkökulmasta, mutta koulutuksessa huomioidaan myös kaikki
muut tielläliikkujat.
Kouluttajana toimii SF-Caravan ry:n liikenneasiantuntija Jiri Kattelus. Aiheeseen liittyviä
kysymyksiä voi lähettää kouluttajalle ennakkoon 25.9.2020 
mennessä: jiri.kattelus@karavaanarit.fi.
Webinaari on maksuton. Ilmoittautumiset karavaanarit.fi -sivustolla tai 
sähköpostitse anne.nieminen@karavaanarit.fi 25.9.2020 mennessä.

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 6/2020-lehden 
aineistopäivä on 6.10.2020, joten lisätkää loppuvuoden ja vuoden vaihteen 
tapahtumat siihen mennessä kalenteriin.
Tapahtumakalenterin päivittäjän oikeudet ovat yhdistysten sihteereillä ja 
puheenjohtajilla. Päivitysohjeet ovat luettavissa Nettisalkussa.
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SF-Caravan-liput kuntoon
Kesän jäljiltä, vuosijuhlien ja -kokousten lähestyessä on hyvä tarkistaa SF-Caravan-
lippujen liputtamiskunto. Lipputankoliput saa tilattua verkkokaupasta tai 
sähköpostitse Anne Niemiseltä anne.nieminen@karavaanarit.fi. SF-Caravan-lippu 9 
metrin tankoon 135 € ja 12 metrin tankoon 144 €.
 
 

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