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SF-Caravan Hyvinkään seutu ry
Toimintakertomus vuodelta 2020

Yleistä
Kulunut vuosi 2020 oli yhdistyksemme 45. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta jatkui pääosin aiempien
vuosien kaltaisena. Vuosi oli ensimmäinen uudelle puheenjohtajalle Arja Sirénille.
Olimme valinneet vuodelle 2020 muutamia keskeisiä asioita. Vuoden alussa otimme käyttöön Jeemly
Caravan -kassajärjestelmän. Käyttöönotto meni sujuvasti ja ensimmäisen vuoden käyttökokemukset olivat
hyviä. VihtiParkin infran uudistaminen toteutui budjetin mukaisesti ja aikataulussa. Sääksin
sopimusneuvotteluja käytiin Hyvinkään kaupungin kanssa syksystä lähtien. Neuvotteluiden pohjaksi tehtiin
alustavia kehittämissuunnitelmia jo keväästä alkaen. Joulukuussa käynnistimme Sääksin
Uudistamishankkeen, jossa kaikki alueen asukkaat saivat osallistua keskusteluun ja ideointiin. Yhdistyksen
45-vuotisjuhlia emme suunnitelmista poiketen päässeet viettämään. Yhdistyksen arvot olivat yksi
keskeisistä asioista ja ne alkoivatkin jo vaikuttaa päätöksentekoon. Viestintä, näkyvyys ja avoimuus ovat
jatkuvasti kehittyviä asioita.
Koronavirus rajoitti toimintaa alkukeväästä 2020 lähtien. Yhdistyksemme jäsenet noudattivat hyvin
epidemian tuomia rajoituksia ja pystyimme koko ajan pitämään alueemme avoimena kausipaikkalaisille.
Koronatilanteen helpottuessa avasimme kesällä alueet myös vierailijoiden käyttöön. Kotimaan matkailun
kasvaessa myös leirintämatkailijoiden määrä sekä jäsenmäärä kasvoivat sekä yhdistyksessä että koko SFCaravanissa.
Marraskuinen kevätkokous kutsui vuoden 2019 lopussa yhdistyksen puheenjohtajana lopettaneen Raimo
Kososen kunniapuheenjohtajaksi, 27 vuotta kestäneen kauden jälkeen.
Koronan vuoksi päädyimme pitämään hallituksen ja toimikuntien kokoukset etäkokouksina.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli edellisen vuoden tapaan hyvä.
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.
Kaiken kaikkiaan 2020 oli vaiherikas ja yllätyksellinen vuosi. Onnistuimme kuitenkin pääosin saavuttamaan
tavoitteemme.
Jäsenmäärä
Yhdistyksessämme oli vuoden 2020 lopussa 1 129 (+54) varsinaista jäsentä, 94 (+7) rinnakkaisjäsentä, 1
(+1) kunniajäsen sekä 1 (0) vapaajäsentä. Kokonaisjäsenmäärä 31.12.2020 oli 1 225 (+62) jäsentä.
Jäsenmäärät perustuvat liitosta saatuihin tilastotietoihin.
Tapahtumat
Kevään tiukkojen koronarajoitusten vuoksi yhdistyksemme sääntömääräinen kevätkokous siirrettiin
pidettäväksi samana päivänä syyskokouksen kanssa. Kokoukset pidettiin Hyvinkään kaupungintalon aulassa
18.11.2020. Läsnä oli 47 jäsentä.
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Ainoat yhdistyksen toteutuneet tapahtumat olivat TalviCaramba ja ajotaitotapahtuma, muut suunnitellut
tapahtumat jouduttiin peruuttamaan.
Huomionosoitukset
Vuoden 2020 Nuuskuksi nimettiin Riitta Lempiäinen.
Sääksi-diplomin saivat Heikki Nikula, Petri Engman ja Mika Maijanen.
Sääksin kunniakirjan sai Petra Kalteva.
VihtiPark-diplomin saivat Päivi ja Aki Vuokkola.
VihtiParkin kunniakirjan saivat Sirkka Miettinen, Tuula Kanerva, Jukka Sassi ja Ilkka Kivimäki.
Yhdistyksen standaarin saivat Lena Jansson, Arja Sirén, Katri Punnonen ja Petri Eloranta.
Liiton huomionosoitukset myönnettiin seuraavasti:
Ansiolevyke Jari Nurmelle.
Yhdistysmerkit vuonna 2019: Hopeinen merkki, 10 v: Jari Lemmetyinen, Sirkka Miettinen, Lauri Mäenpää
Pronssinen merkki, 5 v: Riitta Lempiäinen, Mika Stig, Antti Östman
Yhdistysmerkit vuonna 2020: Pronssinen merkki, 5 v: Timo Punnonen, Katri Punnonen, Arja Sirén.
Hallitus
SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n toimintaa ohjasi yhdistyksemme yleisessä syyskokouksessa 2019
valitsema hallitus, jonka ohjauksessa toimi 2 toimikuntaa ja 2 tiimiä eli Sääksitoimikunta, VihtiParktoimikunta, Turvatiimi ja Nuorisotiimi.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020 toimi Arja Sirén,
varapuheenjohtajana Petri Eloranta ja sihteerinä Riitta Lempiäinen. Muita hallituksen jäseninä olivat Petra
Kalteva, Jari Lemmetyinen, Virva Letto, Janne Liimatainen, Sirkka Miettinen ja Jari Nurmi. Atte Tuomisto ja
Antti Östman 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 Jari Lepistö ja sihteerinä Petra
Kalteva. Toimikunnan muita jäseniä olivat Piia Piekkari, Jussi Saikkonen, Janne Liimatainen, Tiina Liljeberg,
Pasi Pääkkönen, Atte Tuomisto ja Antti Östman. SF-Caravan Nurmijärvi ry:n edustajat olivat Tuula Aistola ja
Erkki Rautiainen.
Koronatilanteesta johtuen suurempia tapahtumia ei järjestetty vuoden aikana. Venetsialaiset pidettiin
rannalla. Alueen talkoot ja Jeemly-kassajärjestelmän koulutukset saatiin onnistuneesti pidettyä. Alueen
rantasauna saatiin remontoitua talkoovoimin. Isäntävuoroarpajaiset järjestettiin ensimmäistä kertaa myös
etämahdollisuudella.
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2. VihtiPark-toimikunta
VihtiPark-toimikunnan puheenjohtajana toimi Jari Lemmetyinen ja varapuheenjohtajana Petri Eloranta.
Tuula Kanerva oli sihteeri 22.2.2020 asti, sen jälkeen tehtävän hoiti Susanna Sorjolahti varasihteerinä.
Muita toimikunnan jäseniä olivat Timo Punnonen, Jukka Sassi, Arja Kaisko (9.8.2020 asti), Tuomo
Andersson, Mika Stig ja Kari Fagerlund (9.8.2020 asti).
Toimikunta järjesti Jeemly-kassajärjestelmän koulutuksia isännille ja kouluttajille alkuvuodesta. Keväällä
pidettiin myös isäntäkoulutuksia.
Elokuun alussa alueella pidettiin koko perheen tapahtuma helteisessä säässä. Päivä piti sisällään
rantalentisturnauksen, lapsille mm. kepparikisan. Tapahtuman kruunasi tanssit lämpimässä illassa.
Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin elokuun lopussa, jolloin pidettiin alueen kehityskeskustelu sekä
toimikuntavaalit. Syystalkoot pidettiin lokakuussa.
Joulukuussa ohjelmassa oli isäntävuorojen varaus joko paikan päällä tai puhelimitse. Joulupukki kävi
ilahduttamassa alueen lapsia.
Alueella toteutettiin mittava remontti syys-lokakuussa, kun jätevesiasiat saatettiin uuden jätevesilain
edellyttämälle tasolle.
VihtiPark jatkaa Vankkurihymiöalueena 2020-2022.
Tiimit
1. Turvatiimi
Yhdistyksen turvallisuuspäällikkönä toimi Jari Lepistö, joka oli myös Sääksin turvallisuuspäällikkö.
VihtiParkin turvallisuuspäällikkö oli Jari Lemmetyinen.
Turvatiimi vastasi leirintä- ym. turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, mm. pitäen huolta alueiden
pelastussuunnitelmien päivittämisestä ja niiden ajan tasalla pitämisestä sekä huolehtien lakien ja asetusten
edellyttämästä kouluttamisesta ja tiedottamisesta. Korona oli koko vuotta leimaava, ja sen vuoksi
turvallisuus otettiin vahvasti toiminnan keskiöön. Turvatiimi olikin aktiivisesti mukana keskusteluissa, kun
päätettiin alueiden palveluiden jatkumisesta. Alueilla on tehty yksittäisiä turvallisuutta parantavia toimia,
kuten valvontakameroiden asennus Sääksiin ja räjähdyssuoja-asiakirjan laadinta pelastusviranomaiselle.
Turvatiimi myös huolehti vuoden mittaan alueilla toteutettujen liiton turvavälisuositusten ja
matkailuajoneuvojen katsastukseen liittyvien asioiden kunnossa pysymisestä.
Järjestimme helmikuussa SF-Caravan ry:n kymmenennet Rajamäen TalviCarambat, treffipaikkana Sääksi.
8.8.2020 järjestettiin ajotaitotapahtuma, jossa panostettiin aloittelijan vaununkäsittelytaitoihin.
2. Nuorisotiimi
Tiimien yhteyshenkilöinä toimivat Sääksissä Neela Sirén ja VihtiParkissa alkuvuoden Tuula Kanerva ja
heinäkuusta lähtien Maria Pylkkä.
Nuoret olivat mukana alueiden tapahtumien ja treffien järjestelytehtävissä, sekä järjestivät nuorisolle
ohjelmaa ja aktiviteetteja. VihtiParkin nuoriso järjesti huutokaupan lokakuun viimeisenä viikonloppuna.
Saadut tulot käytetään alueen lasten ja nuorten hyväksi.
Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottajana toimi Katri Punnonen.
Jatkoimme SFC-Kuutoset+ -lehtiyhteistyötä aiempien vuosien menettelytapojen mukaisesti.
Kotisivustomme www.sfchyvinkaa.net toimi yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana.
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Jäsenistön käytössä oli Facebookissa yhdistyksen sivu ja VihtiParkin julkinen sivu sekä kummallakin alueella
asukkaiden omat suljetut Facebook-ryhmät.
Lehtiyhteistyö
SFC Kuutoset+ -lehtiyhteistyö jatkui helmikuussa ilmestyneen ykkösnumeron jälkeen yhdentoista SFCyhdistyksen voimin. SFC Keski-Uusimaa ry erosi tuolloin yhteistyön piiristä.
Lehden toimittaminen jatkui yhdistysten yhteisen lehtitoimikunnan toimesta. Toimikunnassa oli mukana
edustus kustakin mukanaolevasta yhdistyksestä.
Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Vuosi 2020 oli lehden viidestoista vuosikerta.
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
Yhdistyksen PR-henkilö ja matkailuasiamies oli Arja Sirén.
Yhdistyksen 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.
Jari Lepistö toimi yhdistyksen tietosuojavastaavana.
Sirkka Miettinen toimi rahastonhoitajana ja Riitta Lempiäinen jäsenkirjurina.
Edellisen toimintavuoden aikana tapahtuneen ESMY:n lopettamispäätöksen seurauksena Raimo Kosonen
teki vetoomuksen kaikille Uudenmaan SFC yhdistyksille toiminnan uudelleen käynnistämiseksi. Vetoomus
ei kuitenkaan tuottanut haluttua lopputulosta.
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 2020.
Erityisesti lausumme kiitokset kaikille toiminnassa aktiivisesti mukana olleille yhdistyksemme jäsenille.
Hallitus 2021

