
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 
 

YHDISTYS 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen 
käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys edistää jäsentensä 
yhteistoimintaa eri tavoin, oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
 

1. Järjestää vuoden aikana monenlaisia tapahtumia, joista suurimpina Kesäkauden Avajaiset ja 
pikkujoulun vieton, sekä kehittää edelleen yhteistapaamisia ja yhteistoimintaa naapuriyhdistysten 
kanssa. 

 
Yhteistapaamiset 2020 joita järjestetään yhdistyksen alueella Rantasarassa 
 

Helmikuu Liikuntatapahtuma  
Maaliskuu  Pääsiäistapahtuma  
Huhti-toukokuu Vappu  
Toukokuu Siivoustalkoot ja Kunnostustalkoot  
Kesäkuu Kesäkauden Avajaiset 12.–14.6.2020  
Elokuu Lasten treffit  
Elo-syyskuu Liikuntatapahtuma  
Syyskuu Syystalkoot  
Lokakuu Hämärän hulinat ja Halloween  
Joulukuu Pikkujoulut  
 
Näiden lisäksi Cup-kisoja vuoden mittaan.  
Nettisivujemme Ajankohtaista-osiosta ja Facebookista löytyvät kaikkien tapahtumiemme 
tarkat ajankohdat sekä ohjelmat lähempänä tapahtumaa. 

 
2. Yhdistyksen hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. 

Hallitus nimeää kokouksissaan vetäjät ja toimihenkilöt toimikuntiin.  
Toimikunnat 2020 Rantasarka-, Leiri-, Nuoriso-, Nais- sekä Turvatoimikunta. 

 

3. Järjestää jäsenilleen opastusta, neuvontaa ja koulutusta toimialaansa koskevissa asioissa 
käyttäen apuna liiton ja yhdistyksen asiantuntemusta, tarvittaessa ulkopuolista kurssitusta hyödyntäen. 

   
4. Yhdistys hoitaa yhteydet viranomaisiin ja paikallisiin päättäjiin sekä toisiin  

matkailualan järjestöihin. 
 

5. Yhdistyksen hallitus kartoittaa jokaisessa kokouksessaan taloudellisen tilan ja seuraa     
talousarvion toteutumista. 
 

6. Jäsenmaksujen laskutuksesta vastaa SF-Caravan ry, joka tilittää jäsenmaksut yhdistyksellemme 
kuukausittain. 
Liittymis- ja yhdistysmuutos maksuja voidaan vastaanottaa yhdistyksen alueen toimistolla.  



 
7. Harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

Yhdistys toimittaa Caros-lehteä 1-2 julkaisua vuosittain. 
Sekä on mukana julkaisemassa Pohjois-Suomen YT-alueen nettilehteä. 

 
8. Yhdistys ylläpitää virallisia nettisivuja sekä facebook sivuja.  

 
9. Tiedottaminen toiminnasta hoidetaan Oulun yhdistyksen Caros-lehdessä, sekä yhdistyksen kotisivuilla 

internetissä, tarvittaessa myös Caravan-lehteä hyväksikäyttäen, ilmoituksilla paikallisessa sanomalehti 
Kalevassa sekä kirjoituksilla muissa paikallisissa sanomalehdissä. 

 
 

YHDISTYKSEN ALUE RANTASARKA 
Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa. 
 
Alue toimii kesäkauden aikana toukokuun puolesta välistä aina syyskuun loppua  
lähinnä olevaan viikonloppuun kesäisäntien vetämänä ja talvikauden aikana omatoimialueena. Talvikaudella 
auttavat toimikuntien ja hallituksen jäsenet avaimia tarvittavissa tehtävissä. Muissa tehtävissä toivotaan 
talkoohenkeä alueella olevilta talvikausipaikkalaisilta. 
Rantasarka kuuluu Caravan Huippuketjuun. 
 

1. Yhdistys ja toimikunnat yhteistyössä huolehtivat olemassa olevien rakennusten tarkistukset ja 
mahdolliset huollot / korjaukset. 

- Toimikunnat järjestävät talkoot keväisin ja syksyisin yhdistyksen alueen kunnossapitämiseksi. 
 

2. Yhdistys organisoi pelastusteiden talvikunnossapidon. 
 

3. Yhdistys kouluttaa isäntiä kevätkaudella tarpeen mukaan. 
 

4. Jatketaan hätäensiapukoulutuksen järjestämistä vuoden 2020 aikana, tavoitteena, että kaikki isäntinä 
toimivat ovat saaneet hätäensiapukoulutuksen. 

 
5. Tutkitaan mahdollisuutta järjestää kielten opetusta (matkailusanastoa) isännille. 

 
6. Tehdään katselmus/suunnitelmat kemiallisen wc:n tyhjennys sekä vanhan astianpesupaikan tilojen 

uudelleen järjestelystä 
 

7. Tuvan inva wc päivitys 
 

8. Jatketaan resurssien mukaan loppuun aluevalaistuksen uusiminen. 
 

9. Jatketaan ja parannetaan alueelle olevan viljelypalstan työstämistä, joka on lähinnä suunnattu nuorille. 
 

10. Uimarannan kehittäminen 
 

11. Vastaanotto-, isäntä- sekä toimistotilojen parantaminen, muutostöiden ja/tai mahdollisesti 
uusien tilojen suunnittelu ja organisointi resurssien mukaan. 


