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SF-Caravan Hyvinkään seutu ry 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

 

Yleistä 

Vuosi 2022 on yhdistyksemme 47. toimintavuosi. Yhdistyksen arvot ovat turvallisuus, 

ympäristönsuojelu ja yhteisöllisyys.  Arvot ohjaavat päätöksentekoa osana yhdistyksen ja alueiden 

toimintaa. Olemme asettaneet vuodelle tavoitteeksi alueiden viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden 

kehittämisen.  Lisäksi viestintä, näkyvyys ja avoimuus ovat osa toimintamme jatkuvaa kehittämistä. 

VihtiPark jatkaa Vankkurihymiöalueena vuonna 2022. Olemme myös mukana SF-Caravan ry:n 

Clubcampings.fi -hankkeessa muiden vankkurihymiöalueiden kanssa. 

SFC Sääksin alueen kehittämissuunnitelman mukainen työ jatkuu ja suunnitelmaa tarkentuu 

vaiheittain työn edetessä.  

SF-Caravan ry:n yhdistysten jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan kuluvan vuoden aikana. Tämä on 

näkynyt myös vierailijoiden määrän kasvuna alueillamme. Kausipaikkalaiset luovat pohjan 

alueidemme toiminnalle ja jatkuvuudelle. Vierailijat tuovat yhdistyksellemme ja alueillemme 

näkyvyyttä ja erilaisuutta sekä mahdollistavat alueiden kehittämisen. 

Hallituksen toiminta 

Hallitus jatkaa olemassa olevien perustoimintamallien mukaisesti 

- Vastaa kokonaisvaltaisesti yhdistyksen toiminnasta 

- Toimii yhdistyksen yleisissä kokouksissa päätettyjen suuntaviivojen mukaisesti 

- Valvoo aktiivisesti yhdistyksen taloudellisen tilanteen kehittymistä 

- Kehittää yhdistyksen sisäistä toimihenkilöiden yhteistyötä 

- Tekee analyyseja kustannusrakenteista ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet 

- Kehittää yhdistyksen toimintamalleja ja -rakenteita 

Tiedottaminen 

Pidämme huolta siitä, että sovitut suuntaviivat ja pelisäännöt toteutuvat myös käytännön tasolla. 

- Yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana toimii jäsenlehti SFC-Kuutoset+ 

- Lehtiyhteistyö jatkuu SFC-Kuutoset+ osalta vuoden 2021 menettelytapojen mukaisesti 

- Pääasiasiallisena päivittäisenä tiedotuskanavana toimii kotisivustomme www.sfchyvinkaa.net, 

sekä yhdistyksen ja alueiden Facebook-sivut sekä alueiden ilmoitustaulut 

- Uusimme yhdistyksen kotisivut palvelemaan paremmin laajaa asiakaskuntaa 

Toimikunnat ja tiimit 

Yhdistyksen hallituksen ohjauksessa toimii 2 toimikuntaa ja 2 tiimiä eli Sääksitoimikunta, VihtiPark-

toimikunta, Turvatiimi ja Nuorisotiimi. 
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Sääksi- ja VihtiPark-toimikunnat pitävät huolta oman alueensa osalta seuraavista osa-alueista 

- Vastaa alueen päivittäisestä toiminnasta 

- Hoitaa aluetta koskevan yhteydenpidon hallituksen kautta kuntiin ja eri sidosryhmiin sekä 

tiedottaa jäsenille yhdistystä ja aluetta koskevista asioista 

- Koordinoi alueelle kohdistuvia hankkeita 

- Toimii päätettyjen taloudellisten ehtojen puitteissa 

- Kiinnittää erityishuomiota ympäristön suojeluun liittyvien asioiden toteuttamiseen 

- Järjestää aluetoimikunnan jäsenten vaalit 

- Järjestää alueen sisäisiä kehittämis- ja keskustelutilaisuuksia yhdessä alueen asukkaiden 

kanssa 

Turvatiimi vastaa leirintä- ym. turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä 

- Pitää huolta alueiden pelastussuunnitelmien ajan tasalla olemisesta 

- Huolehtii lakien ja asetusten edellyttämästä kouluttamisesta ja tiedottamisesta 

- Järjestää alueilla turvallisuuteen liittyviä tietoiskuja treffien ja muiden tapahtumien 

yhteydessä 

Nuorisotiimin tavoitteena on 

- Pitää huolta nuorisotoiminnan jatkuvuudesta 

- Kannustaa nuoria osallistumaan liiton järjestämiin tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin 

- Ottaa osaa yhdistyksen eri tapahtumien järjestelytehtäviin 

Treffitoiminta ja tapaamiset 

Vuonna 2022 järjestämme kahdet treffit, VihtiParkissa Rantatreffit heinäkuussa ja Sääksissä treffit 

syksyllä. 

Aluetoimikuntien toimesta Sääksissä ja VihtiParkissa järjestetään jäsenistölle kohdistettuja 

ajankohtaisia toiminnallisia tapahtumia. 

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan Caramba-tapahtuma vuoden aikana. 

Pyritään toteuttamaan yhdistyksen pikkujoulutapahtuma. 

Muu toiminta 

Pidetään huolta hyvän yhteistyön jatkumisesta kaikkien harrastustamme lähellä olevien sidosryhmien 

kesken, esim. Hyvinkään ja Vantaan kaupungit, Nurmijärven ja Vihdin kunnat, Hotelli Kiljava, Kiljavan 

opisto, vaunu- ja tarvikemyyjät, sekä muut SF-Caravan ry:n jäsenyhdistykset. 

Hoidetaan kirjanpito FactaCount Oy:n kanssa. 

Toimitaan osakkaana Vihtijärven vesiosuuskunnassa ja jatketaan Sääksjärven suojeluseuran jäsenenä.  
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