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YLEISKATSAUS
SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja jäsenmäärä on noin 1100
karavaanaria.
Yhdistyksen toiminta koostuu jäsenille järjestettävistä yhteisistä kokoontumisista,
koulutuksista ja tilaisuuksista, sekä oman leirintäalueen Laamalansaaren leirintätoiminnasta.

TOIMINTA-AJATUS
SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä
jäsentensä ja heidän perheidensä kesken. Yhdistys pyrkii lisäämään jäsentensä tietoutta matkailuajoneuvon turvallisesta ja taloudellisesta käytöstä sekä liikenneturvallisuudesta koulutus- ja tiedotustoiminnalla sekä järjestämällä mm. ajotaitotapahtumia. SF-Caravan Saimaan Seutu ry sitoutuu toiminnassaan noudattamaan SF-Caravan
ry:n arvoja.

YHDISTYKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen muodostavat henkilöjäsenet ja yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää
yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Hallitus päättää vuosittain tarvittavista toimikunnista ja valitsee niihin jäsenet sekä määrittelee toimikuntien tehtävät.
Yhdistys ylläpitää omaa leirintäaluetta Mikkelin Suomenniemellä Laamalansaaressa
ja tekee yhteistyötä Laamalan kyläyhdistys ry:n, Houtunsaaren tiekunnan ja mahdollisten muiden yhdistysten kanssa.
Yhdistyksen edustajat osallistuvat liiton kokouksiin ja koulutuksiin.
SF-Caravan Kymi-Saimaa yhteistoiminta-alue
Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu SF-Caravan Kymenlaakso ry, SF-Caravan Kouvolan
seutu ry, SF-Caravan Sisä-Savo ry, SF-Caravan Savonlinnan seutu ry, SF-Caravan Saimaan Seutu ry sekä SFC-Kaakon Cawerit ry.
Yhdistystämme kokouksissa edustaa puheenjohtaja ja tiedottaja.
Vuoden 2021 vetovastuu on SF-Caravan Kymenlaakso ry:llä.
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TALOUSASIAT
Yhdistyksen talouden suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisimman pitkä aikajana. Suuria pitkälle kantavia investointeja tehdään suunnitelmallisesti ja lainaa lyhennetään maksusuunnitelman mukaisesti.
Leirintäalueen talous pidetään tasapainossa.
Tarvike- ja tarveainehankinnoissa toteutetaan välttämättömyyden ja edullisuuden
periaatetta.

YHDISTYKSEN LEIRINTÄALUE LAAMALANSAARI
Laamalansaaressa on 56 sähköistettyä caravan-paikkaa, joista rannan ja telakan paikat on varattu ainoastaan vieraspaikoiksi. Leikkipaikan läheisyyteen varataan paikkoja lapsiperheille. Kausipaikkamahdollisuus on ainoastaan matkailuautoille. Vuosi- ja
kausipaikkasopimuksessa määritellään velvollisuus hoitaa hallituksen määrittelemä
kesäisäntävuoro Laamalansaaressa. Leirintäalueen toiminnasta vastaa hallituksen
alainen hoitotoimikunta ja tapahtumista tapahtumakohtainen toimikunta.
Ensisijaisesti investoinnit keskitetään turvallisuutta ja viihtyisyyttä parantaviin kohteisiin.
Uusille jäsenille tarjotaan tutustumiskäynti Laamalansaareen, joka oikeuttaa vuoden
aikana yhteen max. kolmen yhtäjaksoisen vuorokauden ilmaiseen oleskeluun leirintäalueella.
Alueen kunnossapitämiseksi järjestetään talkootapahtumia, joissa siivotaan huoltotiloja, sauna ja ulkoalueita, korjataan rakennuksia ja rakennelmia sekä tehdään polttopuita.
Lasten leikkipaikan kunnostus jatkuu.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen asioista ja tapahtumista tiedottaminen tapahtuu aktiivisesti omien www
-sivujen kautta ja Facebookissa. Lisäksi viralliset tiedotteet tapahtuvat SF-Caravan
ry:n sivujen ja lehden kautta sekä vuosi- ja kausipaikkalaisille tiedotetaan sähköpostiringillä. Uusille jäsenille postitetaan uuden jäsenen tiedote.
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TOIMINTAVUODEN AIKANA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA KOKOONTUMISET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laskiaistapahtuma
Lumitilanteen salliessa pyritään saamaan latu lähialueelle yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa
Pilkkitapahtuma
Yhdistyksen kevätkokous
Vappukokoontuminen
Kevätsiivoustalkoot
Juhannus Laamalansaaressa
Maakirkko (Suomenniemen alueseurakunta ja kyläyhdistys järjestäjinä)
Onkitapahtuma
Syystalkoot
Valojuhlat Laamalansaaressa
Yhdistyksen syyskokous
Pikkujoulut
Kauneimmat joululaulut kyläyhdistyksen kanssa
Vuosi vaihtuu Laamalansaaressa

Tapaamisien yhteydessä pyritään jakamaan jäsenistölle matkailuun ja liikenteeseen
liittyvää uutta tietoa.

Hallitus

