SF-Caravan Rauman seutu ry:n Toimintakertomus vuodelta 2017
36:s Toimintavuosi.
Yhdistys.
SF-Caravan Rauman seutu ry on perustettu 11.6.1981. Yhdistyksen
Caravanliiton numeron ollessa 044. Olemme pyörien päällä oleva yhdistys.
Meillä ei ole omaa aluetta.
Jäsenet.
Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä 748, perheenjäseniä 42, vapaajäseniä 1
kunniajäseniä 2yht.793 jäsentä. Yhdistyksen jäsenrekisteriä hoitaa Pertti
Silvennoinen.
Caravanliiton jäsenmäärä vuoden lopussa oli 62 867 karavaanaria.
Hallitus ja hallituksen kokoukset.
Puheenjohtajana toimi Raili Urhonen. Varapuheenjohtajana Matti Kaukkila,
Kunniapuheenjohtajana Antti Saarinen. Hallituksen jäsenet: Sirkka-Liisa Ojala,
Kimmo Salminen, Risto Mattila, Seppo Myllylä ja Ritva Järvinen.
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa, monasti treffien yhteydessä, niin kellekkään ei tullut turhan pitkää ajomatkaa kokouksiin. Hallituksen jäsenet olivat
mukana kokouksissa melkein sataprosenttisesti, siitä kiitos kaikille hallituksen
jäsenille, että otitte luottamustehtävän kiitettävästi vastaan.
Kokoukset.
Yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi Kevät-ja Syyskokoukset sääntöjen määräämällä tavalla ja asialistan mukaan, niinkuin säännöt sanovat.
Kevätkokouksessa menneen vuoden Tase-jaTuloslaskelmat, Toiminnantarkastajien lausunto, sekä Toimintakertomus menneeltä vuodelta. Syyskokouksessa
Talousarvioehdotus, Toimintasuunnitelma ja hallituksen erovuoroisten tilalle,
uusien jäsenten valinta. Mennyt vuosi oli myös puheenjohtajan valinta vuosi.
Meillä on ollut puheenjohtajana Raili Urhonen. Syyskokoukseen ei
tullut muita ehdokkaita yhdistyksen puheenjohtajaksi, joten kun hän lupautui
jatkamaan työssään, niin hänet valittiin puheenjohtajaksi kätten taputuksin.
Hän sai työlleen täyden siunauksen, hän kulkee jäsenten keskuudessa kyselee
ja juttelee. On treffeillä ” mukana”.Sihteeri kukitti vasta uudelleen valitun
puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi tehtäväänsä.Hallitus jatkaa vanhallakokoonpanolla seuraavan vuoden.Kevätkokouksessa mukana oli jäseniä 33 ja
Syyskokouksessa 53 jäsentä.
Caravanliiton liittokokouksessa meiltä olivat mukana puheenjohtaja Raili Urhonen, Kimmo Salminen, Seppo Myllylä ja Terttu Myllylä. Heillä oli käytössä 5 ääntä.Siellä oli Liitonpuheenjohtajavaalit valittiin puheenjohtaja vuosiksi
2018-2020. Tähän virkaan valittiin Olli Rusi Turusta SF-Caravan Vakka-Suomi
Uusikaupunki.

Toiminta.
Yhdistys järjesti 2017 treffejä eripuolilla Rauman talousaluetta seuraavasti:
aut/vau aik.
laps
3 – 5.2-17 Talven tallustelut lallin Poikien lahti maja
17
36
3 -5.3-17 Pitkäjärvi urhheiluopisto Kokemäki
19
39
7 – 9.4-17 Kevätkokous Lappi Työväentalo
18
35
5 -7.5-17 Merikievari Petanaquen-kisa treffit
37
76
4
16 -18.6-17 Salamakallio Lappi
72
142
25 – 27.8-17 Isomies Karstula
32
66
15 – 17.9-17 Silakkamarkkinat Poroholma Rauma
90
186
12
20 – 22.10-17 Salomonkallio Syyskokoustreffit Nakkila 26
51
1 – 3.12-17 Pikku-joulu Ooperi Rauma
45
88
-----------------------------------------Yhteensä
356
719
16
Yöpymiset yhteensä
712
1438
32
Pikku-joulu ruokailussa mukana oli kutsutut ja treffeillä olevat yhteensä 146
karavaanaria.
Eli menneenä vuotena oli yöpymisiä yhdistyksen treffeillä vajaa 20%
vähemmän, kun verrataan vuoteeen 2016.
Petanque-kisassa Naisten sarjan tulokset olivat seuraavanlaiset:
1. Ulla Saartomaa ja Marjatta Alasmaa Santa Pola 2. 2. Helena Åvik ja
Pirjo Vatanen Tyttelit 3. Eine Heiskala ja Raili Urhonen Eira.
Miesten sarja: 1.Pentti Saartomaa ja Matti Alasmaa Santa Pola 1. 2. Markku
Lähteenmäki ja Hannu Vatanen Hatut. 3. Tapani Hietanen ja Maarit Hietanen
Turku. Kiertopalkinnot jäivät jakamatta.
Yhdistyksen talous.
Yhdistyksen talous on hyvä ja vakaa. Vertailemme jatkuvasti hintoja ja
kyselemme meille edullisia treffien pitopaikkoja. Tulomme muodostuvat
jäsenmaksuista, arpajaistuloista, sekä IFI:n Toimintatuesta, joka on 170e.
Tämän saamme, kun treffiohjelmaamme liitämme IFI:n logon. Lähetämme
hakemuksen liitteineen Caravanliittoon toiminnanjohtaja Timo Piiloselle.
Vuoden tilinpäätös näyttää miinusta – 4076,68, tämän melkein tiesimme.
Muistamiset.
Vuoden alussa muistimme ja kiitimme Rahastonhoitajaa Pirjo Vainiota melkein
35 vuoden työstä, hän jättäessään tehtävänsä siirtyessään ” oloneuvokseksi”,
kiitos ja terveyttä kotiin. Lähetimme pariskunnan Naantalin Kylpylään
lomailemaan ja nauttimaan ”Vapaudesta”.
LapinTyöväentalo juhli 30 v:tis juhlaa ja meidät kutsuttiin sinne.Veimme heille
yhdistyksen viirin ja 250€ heidän tililleen.
Toukokuun treffien yhteydessä puheenjohtaja yllätti äidit saimme shamppanjat

ja vaahtokarkit, jotka hän oli itse tehnyt. Vaude ! !
Synttäri treffeillä sihteeri sai vastaanottaa Yhdistyksen kunniakirjan.
Hallitus, Ohjelmatoimikunta,Kunniapuheenjohtaja, jäsenkirjuri jaToiminnatarkastajat saivat kaikki yhdistyksen logolla varustetut takit.
Syyskokouksessa 21.10.2017 kokousväki oli yksimielinen, että hallituksen
pitkäaikainen jäsen Ritva Järvinen kutsutaan yhdistyksen ensimmäiseksi
Kunniajäseneksi.
Kunniajäsentaulu luovutettiin hänelle 2.12.2017 yhdistyksen Pikku-Jouluissa.
Hallituksen esittämänä sihteeri oli ottanut selvää, kuinka monta jäsentä on
ollut yli 30 vuotta yhtäjaksoisesti yhdistyksen jäsen. Jäsenkirjurin listasta
selvisi, että 64 jäsentä. Heille sihteeri lähetti laatimansa kutsun saapua
jouluruokailuumme Ooperiin 2.12-17 klo 16.30. Kutsun otti vastaan 24 jäsentä
puolisoineen.
Yhdistyksemme pois nukkuneita jäseniä Isko Paavolaa, Pelle Päivärintaa ja
Vuokko Hirveä muistimme kukalaittein ja adressein.
Tulevaa.
Tulevana vuotena yhdistyksen on tarkoitus järjestää 8 treffit. Ensimmäiset ovat
vasta maaliskuussa, sillä niin monen ” kopat” ovat talviteloilla. Tärkeimmät
treffimme ovat Synttäri- ja Silakkamarkkinatreffit.
Lopuksi.
Hallitukselta lämmin kiitos kaikille jäsenille aktiivisesta mukana olosta, sekä
kiitoset myös vieraileville karavaanareille. Kiitos myös heille, jotka aina
hymyssä suin tekevät meidän treffeillä työtä jäsenten viihtyvyyden eteen.
Lainaten tuntemattoman sanoja: ”Vuosi vielä kultaisempi olkoon aina eessä
päin. Usko ,toivo, sekä lempi kulkevathan käsikkäin.”
Kauttualla 2 päivänä Maaliskuuta 2018
SF-Caravan Rauman seutu ry
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