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    Toimintasuunnitelma kaudelle 2022–2023 
 

     KABE Järvi-Suomi ry 
 

Yleistä 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Kabe-matkailuajoneuvokäyttäjien ajoturvallisuutta, 

sekä ohjata taloudellista ja ympäristöystävällistä ajotapaa. Yhdistys opastaa jäsenille oikeita leiriy-

tymistapoja turvallisuuden, toiminnan, ympäristöystävällisyyden ja sosiaalisten tapaamisten suh-

teen. Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii lisäämään verkostoitumista koko toiminta-alueella 

jäsenten kesken, etsimään yhteistyökumppaneita jäsenetujen tarjoamiseen, sekä toiminnan ja tapah-

tumien mahdollistamiseen. Yhdistyksen jäsenten tunnusmerkkinä on ajoneuvokohtainen yhdistyk-

sen merkki ajoneuvoissa, vaatetuksessa, lipuissa, viireissä ja sähköinen jäsenkortti. 

 

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

 

Kokoukset 

Yhdistys kokoukset pidetään toiminta-alueellamme sääntöjen mukaan hallituksen esittämässä pai-

kassa kesäkuun loppuun mennessä. Mahdollisista ylimääräisestä kokouksesta tiedotetaan erikseen. 

Hallitus pitää kokouksensa tarpeen mukaan. 

 

Jäsenistö 

Jäsenhankintaa tehdään jokainen henkilökohtaisesti hyviä käytöstapoja noudattaen. Kotisivut ja 

Facebook toimivat myös hyvinä virikkeinä. Näyttelyitä ja tapahtumia hyödynnetään aktiivisesti 

jäsenhankinnassa. Toimintakauden aikana on tavoitteena hankkia uusia jäseniä koko toiminta-

alueelta. Jäseneksemme pääsee myös toiminta-alueen ulkopuolelta tulevat halukkaat Kabelaiset, 

jotka hyväksyvät yhdistyksemme säännöt. 

 

Talous 

Yhdistyksen taloutta pidetään yhdistyksen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Pienarpajaisia voidaan 

järjestää. Jäsenille myydään jäsentuotteita. Lisäksi erilaisin kilpailuin ja esim. soututapahtumin voi-

daan tehdä varainhankintaa. Tuotot käytetään yhdistyksen toiminnan ylläpitoon ja koko jäsenistön 

hyväksi. Liittymis- ja jäsenmaksua peritään yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti. Kassalii-

kenteestä vastaa hallituksen määräämä henkilö tai henkilöt. Kaikki tehtävät ovat talkootyötä. Kaikki 

tapahtumat ovat omakustanteisia tehtävänimikkeeseen tai henkilöasemaan katsomatta. Yhteistyö-

kumppaneilta pyydetään sponsorointitukea tapahtumiin ja avustuksia toiminnan kattamiseen. Jän-

neniemessä vuokrattua latoa kirkkoveneen säilytykseen vuokrataan edelleen kulujen kattamiseen. 

 

Toiminta 

 

Koulutukset 

Koulutuksia voidaan järjestää tapahtumien yhteydessä tai erikseen pidettävänä aikana ja varsinkin 

matkailukauden alussa. Omatoimiseen huoltotarkastukseen voidaan pyytää kouluttajaksi matkailu-

ajoneuvo huoltohenkilöitä. Myös SF-Caravan liiton koulutuksissa käyneitä voidaan käyttää esim. 

turvallisuus- ja leirintäkoulutuksissa. Järjestetään ”Tekniikka tutuksi” – tunteja, joissa vaihdetaan 

kokemuksia.  
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Tapahtumat 

Toimintakauden aikana kesän alussa järjestetään viikonlopputreffit vuosikokouksen yhteydessä. 

Soututapahtumia järjestetään pitkin kesää yhteistyössä SFC-Alatalossa Kuopion Jänneniemessä. 

Jäseniämme kannustetaan osallistumaan heinäkuussa järjestettävään Kabelaisten ”valtakunnalli-

seen” tapahtumaan, johon tapahtumapaikan suunnittelee yhdistyksemme lisäksi Kabe Klupi Länsi-

Suomi ja Pohjois-Suomen Kabe ry. Syyskuussa Pohjois-Suomen Kabelaisten kalatreffeille pyritään 

tekemään mahdollisuuksien mukaan yhteinen Kabe-matka. Etsitään jäseniä kiinnostavia valtakun-

nallisia tapahtumia ja järjestetään yhteisiä kokoontumisia tapahtumiin esim. festareille.Yhdistys voi 

järjestää myös omalla toiminta-alueellaan erilaisia tapahtumia. Näyttelyihin osallistutaan aktiivises-

ti. Talvikautena voidaan järjestää esim. teatteriaiheinen tai muu vaunuton viikonloppu. 

 

Tiedotus 

 

Sisäinen tiedottaminen 

Tiedotusta ylläpidetään jäsenille yhdistyksen kotisivujen kautta avoimesti, siten, että toiminnalle 

saadaan myös hyvää ulkopuolista mainosarvoa. Myös yhdistyksen Facebook-sivut toimivat in-

fosivuina. Tiedottamisessa käytetään aktiivisesti myös sähköpostia, tekstiviestiä ja WhatsAppia, 

sekä postitusta niille, jotka eivät käytä sähköisiä viestintävälineitä. Kokoukset kutsutaan koolle 

sääntöjen mukaisesti. 

 

Ulkoinen tiedottaminen 

Yhdistyksen jäsenten näkyvyyttä lisätään hankkimalla ajoneuvoon kiinnitettävä jäsenmerkki. Pide-

tään yhdistyksen liput korkealla. Myös vaatetusta voidaan hankkia omakustannus hintaan. Yhdis-

tyksen kotisivuja päivitetään aktiivisesti. Facebookkia pidetään tärkeänä markkinakanavana ja nä-

kyvyytenä ulkopuolisille. 

 

Yhteistyö ulkopuolisten kanssa 

 

Tärkein merkkikohtainen yhteiskumppani on  J.Rinta-Jouppi Kuopion toimipiste, sekä Jyväs-

Caravan. Leirintäalueiden yhteistyötarjoukset ovat jäsenillemme tuntuvin ja näkyvin etu. Etu pyri-

tään pitämään Lomakeskus Karviossa, Camping Sumiaisissa, SFC-Majamäessä ja Camping Von-

kassa. Uutena jäsenetualueena toimii Juva Camping. Myös muut jäsenetuja tarjoavat yritykset ovat 

tärkeitä jäsenillemme. Yritykset ovat esillä myös yhdistyksemme kotisivuilla ja tiedotteissa. Jokai-

sen jäsenen toivotaan markkinoivan jäsenhankinnassa yhteistyöyrityksiä.  

Tarkoituksen mukaisia yhteistyökumppaneita etsitään lisää koko toiminta-alueelta. Leirintäalueyrit-

täjien kanssa pyritään neuvottelemaan jäsenetuja ympäri toiminta-aluetta. Yhteistyötä tehdään aktii-

visesti muiden Kabe-yhdistysten ja karavaaniyhdistysten kanssa. 

 

Lopuksi 

 

Toimikautena jäsenhankinnan kasvattamista jatketaan aktiivisesti ja toimintaamme ylläpidetään 

rennon hauskana kaikin puolin. 

 

27.3.2022 

Hallitus 


