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SF-Caravan Hyvinkään seutu ry
Toimintakertomus vuodelta 2019

Yleistä
Kulunut vuosi 2019 oli yhdistyksemme 44. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta jatkui pääosin aiempien
vuosien suuntaviivojen kaltaisena.
Pitkällisen selvittelyn jälkeen päätettiin lokakuussa hankkia kummallekin alueelle SKJ Jeemly Caravan
-kassajärjestelmä. Käyttöönottotiimin työskentely alkoi alueiden toimintatapojen ja hinnoitteluperusteiden
yhdenmukaistamisella. Järjestelmä otettiin suunnitellusti käyttöön vuodenvaihteessa 2019-2020.
Hallitus halusi kirjata yhdistykselle yhteiset tavoitteet ja toimintaa ohjaavat periaatteet. Yhdistyksen
arvoiksi päätyivät: Turvallisuus on toimintamme perusta. Ympäristönsuojelu turvaa tulevaisuutta.
Yhteisöllisyys on jokaisen asia. Arvojen jalkauttaminen yhdistyksessä ja alueilla jatkuu 2020.
Yhdistyksen toimintaympäristö ja siihen liittyvät aktiviteetit jatkoivat positiivista suuntaa. Taloudellinen
tulos vuodelta 2019 oli huomattavasti talousarviota parempi.
Leirintäaluetoiminta oli vilkasta. Yöpymismäärät kasvoivat kummallakin alueella. Palveluiden laadun
takaava Vankkurihymiö toi entistä enemmän vierailijoita VihtiParkiin. Se myös mahdollisti SFC VihtiParkin
pääsyn uudelle kansainvälisiä vierailijoita varten rakennetulle Clubcampings.fi -sivustolle.
Sääksin alueen sopimusneuvotteluita jatkettiin Hyvinkään kaupungin kanssa. Joulukuussa Hyvinkään
kaupunki tiedotti maa-alueen ostamisesta Metsähallitukselta. Kaupungin tekemään hankintaan sisältyy
mm. Sääksin karavaanialue.
Yhteistyömme SF-Caravan Nurmijärvi ry:n kanssa jatkui edellisten vuosien suuntaviivojen mukaisesti.
Yhteistoimintamme Hyvinkään ja Vantaan kaupunkien, Nurmijärven ja Vihdin kuntien, sekä Kiljavan opiston
kesken jatkui vakaalla ja kestävällä perustalla.
Yksi ajanjakso yhdistykselle päättyi 2019 lopussa, kun Raimo Kosonen ilmoitti syyskokouksessa jäävänsä 27
vuoden jälkeen eläkkeelle puheenjohtajan tehtävästä. Hallituksen puheenjohtajaksi 2020-2021 valittiin
Arja Sirén.
Jäsenmäärä
Yhdistyksessämme oli vuoden 2019 lopussa 1075 (+3) varsinaista jäsentä, 87 (0) rinnakkaisjäsentä, sekä
1 (-2) vapaajäsentä. Kokonaisjäsenmäärämme 31.12.2019 oli yhteensä 1 163 (+1) jäsentä. Jäsenmäärät
perustuvat liitosta saatuihin tilastotietoihin.
Tapahtumat
Pidimme yhdistyksemme sääntömääräisen kevätkokouksen Sääksissä 8.5.2019. Läsnä oli 25 jäsentä.
Syyskokous oli 13.11.2019 VihtiParkissa, jolloin jäseniä oli paikalla 80.
Maaliskuussa osallistuimme SF-Caravan ry:n järjestämille Leirintämatkailun kehittämispäiville ja
toukokuussa Järvenpäässä pidettyyn SF-Caravan ry:n liittokokoukseen.
Osallistuimme myös Koulutuksen superviikonloppuun lokakuussa Nastolassa.
Heinäkuun viimeisen viikonvaihteen Rantatreffeillä VihtiParkin alue oli täynnä.
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Sääksin alueella vietimme syyskuun alussa vuotuiset Sääksin Säpinät.
Yhdistyksen pikkujoulu vietettiin 30.11.2019 Perttulan Rientolassa.
Huomionosoitukset
Vuoden 2019 Nuuskuiksi nimettiin Raili ja Jari Isomäki.
Yhdistyksen standaarin sai Markku Kallonen.
Sääksin kunniakirjan saivat Minca Tuomisto ja Neela Sirén.
Sääksi-diplomin sai Pirkko Vettentaus.
VihtiParkin kunniakirjan sai Veikko Keski-Rekilä.
Liiton huomionosoitukset myönnettiin seuraavasti:
Pronssinen yhdistysmerkki, 5 vuotta: Ari Lehto.
Liiton ansiolevyke: Kauko Mäkelä, Lauri Mäenpää.
Hallitus
SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n toimintaa ohjasi yhdistyksemme yleisessä syyskokouksessa 2018
valitsema hallitus, jonka ohjauksessa toimi 2 toimikuntaa ja 2 tiimiä eli Sääksitoimikunta, VihtiParktoimikunta, Turvatiimi ja Nuorisotiimi.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019 toimi Raimo
Kosonen, varapuheenjohtajana Jari Nurmi ja sihteerinä Riitta Lempiäinen.
Muina hallituksen jäseninä toimivat Petri Eloranta, Ari Lehto (9.4.2019 asti), Virva Letto, Kauko Mäkelä, Jari
Nurmi, Arja Sirén ja Mika Stig. Sirkka Miettinen ja Jari Lemmetyinen osallistuivat hallituksen varajäseninä.
Toimikunnat
Sääksitoimikunnan ja VihtiPark-toimikunnan päätehtävänä oli pitää huolta aiempien vuosien tavoin omien
alueittensa osalta seuraavista osa-alueista:
-

Vastata alueen päivittäisen toiminnan pyörittämisestä
Hoitaa aluetta koskevat päivittäiset yhteydenpidot kuntiin ja muihin sidosryhmiin
Koordinoida alueelle kohdistuvia hankkeita ja toimintaa päätettyjen taloudellisten ehtojen puitteissa
Kiinnittää erityishuomiota ympäristön suojeluun liittyvien asioiden toteuttamiseen
Järjestää vuoden mittaan alueiden sisäisiä kehittämis- ja keskustelutilaisuuksia yhdessä alueiden
asukkaiden kanssa

1. Sääksitoimikunta
Sääksitoimikunnan puheenjohtajana toimi Jari Nurmi, varapuheenjohtajana Arja Sirén ja sihteerinä Petra
Kalteva. Toimikunnan muita jäseniä olivat Jari Liljeberg, Markku Kallonen, Anna Kärkkäinen (9.10.2019
asti), Tiina Kärkkäinen (9.10.2019 alkaen), Pasi Pääkkönen, Jussi Saikkonen, Atte Tuomisto ja Antti Östman.
SF-Caravan Nurmijärvi ry:n edustajat olivat Tuula Aistola ja Erkki Rautiainen.
Toimikunta järjesti kesäisännille isäntäpalaverin ennen kesäkauden alkua, sekä piti alueella
kehittämistilaisuuden.
Toimikunta järjesti vuoden mittaan tapaamisia Sääksin alueella aktiivisesti, mm. laskiaisena, vappuna,
äitienpäivänä, juhannuksena ja isänpäivänä. Syyskuussa pidettiin Sääksin Säpinät ja marraskuussa
Puurojuhla.
2. VihtiPark-toimikunta
VihtiPark-toimikunnan puheenjohtajana oli Mika Stig 31.8.2019 asti, varapuheenjohtajana Timo Punnonen
31.8.2019 asti ja sihteerinä Tuula Kanerva. Petri Eloranta toimi vt. puheenjohtajana 1.9.2019 alkaen. Muita
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toimikunnan jäseniä olivat Matti Haklin (4.6.2019 alkaen), Sami Happonen (2.5.2019 alkaen), Sirkka
Miettinen, Lauri Mäenpää, Kaisko Arja (2.5.2019 alkaen), Sassi Jukka ja Sorjolahti Susanna.
Toimikunta järjesti alueella useita vuoden kulkuun liittyviä teemaviikonloppuja, piti alueella
kehittämistilaisuuksia, sekä järjesti heinäkuussa Rantatreffit.
Saimme marraskuun alussa Vihdin kunnalta aluetta koskevan ympäristölupapäätöksen, joka on voimassa
vuoden 2020 loppuun saakka. Luvan jatkamisen edellytys on jätevesiasioiden saattaminen uuden
jätevesilain edellyttämälle tasolle. Suunnittelu käynnistyi loppuvuonna. Itse toteutus tapahtuu vuoden
2020 aikana.
Alueelle myönnettiin liittohallituksen toimesta Vankkurihymiön jatkokausi vuosiksi 2020-2022.
Tiimit
1. Turvatiimi
Turvatiimi ei pitänyt varsinaisia kokouksia vuoden aikana, vaan turvallisuuteen liittyvät asiat organisoitiin
valittujen turvallisuuspäälliköiden toimesta. Yhdistyksen turvallisuuspäällikkönä toimi Ari Lehto 9.4.2019
asti, Sääksin turvallisuuspäällikkönä Jari Nurmi ja VihtiParkin turvallisuuspäällikkönä Jari Lemmetyinen.
Turvatiimi vastasi leirintä- ym. turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä:
- Pitäen huolta alueiden pelastussuunnitelmien päivittämisestä ja niiden ajan tasalla pitämisestä
- Huolehtien lakien ja asetusten edellyttämästä kouluttamisesta ja tiedottamisesta
- Järjestäen alueilla turvallisuuteen liittyviä tietoiskuja treffien ja muiden tapahtumien yhteydessä
Järjestimme helmikuussa SF-Caravan ry:n yhdeksännet Rajamäen TalviCarambat.
Turvatiimi huolehti vuoden mittaan alueilla toteutettujen liiton turvavälisuositusten ja
matkailuajoneuvojen katsastukseen liittyvien asioiden kunnossa pysymisestä.
2. Nuorisotiimi
Tiimien yhteyshenkilöinä toimivat Sääksissä Arja Sirén ja VihtiParkissa ensin Sinikka Laine, sitten Sami
Happonen ja vuoden lopussa Tuula Kanerva.
Nuoret olivat mukana alueiden tapahtumien ja treffien järjestelytehtävissä, sekä järjestivät nuorisolle
ohjelmaa ja aktiviteetteja.
Nuorisotiimi järjesti elokuussa nuorisolle retken Vihdin PuuhaParkiin.
Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottajana toimi Katri Punnonen.
Jatkoimme SFC-Kuutoset+ -lehtiyhteistyötä aiempien vuosien menettelytapojen mukaisesti.
Kotisivustomme www.sfchyvinkaa.net toimi yhdistyksemme pääasiallisena tiedotuskanavana.
Jäsenistön käytössä oli Facebookissa yhdistyksen sivu ja VihtiParkin julkinen sivu sekä kummallakin alueella
asukkaiden omat suljetut Facebook-ryhmät.
Lehtiyhteistyö
SFC Kuutoset+ -lehtiyhteistyö jatkui kahdentoista SFC-yhdistyksen voimin.
Lehden toimittaminen jatkui yhdistysten yhteisen lehtitoimikunnan toimesta. Toimikunnassa oli mukana
kaksi edustajaa kustakin mukanaolevasta yhdistyksestä.
Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Vuosi 2019 oli lehden neljästoista vuosikerta.
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SFC Kuutoset+ vastaavana päätoimittajana toimi Raimo Kosonen ja toimitussihteerinä Ulla Sorvisto SFCaravan Kerava ry:stä.
Lehden taittoi Tiina Lemmola, painopaikka oli Mustasaaren Painotalo.
Muu Toiminta
Yhdistyksemme PR-henkilö ja matkailuasiamies oli Raimo Kosonen.
Yhdistyksemme tilin- ja toiminnantarkastajina toimivat yleisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti
Timo Packalen HTM ja Pauliina Kallio HTM Yritystohtori Oy:stä Nurmijärveltä.
Yhdistyksemme kirjanpito tapahtui FactaCount Oy:n toimesta.
Arja Sirén toimi yhdistyksen tietosuojavastaavana.
Sirkka Miettinen toimi rahastonhoitajana ja Riitta Lempiäinen jäsenkirjurina.
ESMY:n (Etelä-Suomen Matkailuvaunuyhdistysten Yhteistyötoimikunta) jäseninä toimivat hallituksen
valtuuttamina yhdistyksestämme Raimo Kosonen ja Kauko Mäkelä.
Lopuksi
SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n puolesta hallitus esittää mitä parhaimmat kiitoksensa Hyvinkään ja
Vantaan kaupungeille, Nurmijärven ja Vihdin kunnille, viranomaisille, järjestöille, yrityksille sekä
yksityishenkilöille, jotka ovat toimineet yhdistyksemme kanssa yhteistyössä vuonna 2019.
Erityisesti lausumme kiitokset kaikille toiminnassa aktiivisesti mukana olleille yhdistyksemme jäsenille.
Hallitus 2020

