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SF-Caravan ry:n uutiskirje 1. lokakuuta 2020

Uusia jäseniä ennätysmäärä
Kulunut kesä oli huikea jäsenmäärässä mitattuna. Touko-elokuussa saimme jäsenyhdistyksiin 5 589
uutta jäsentä, kun vuonna 2019 samalla aikajanalla liittyi 3 990 jäsentä. Täten uusia jäseniä liittyi 40 %
viime kesää enemmän. Syitä on monia, joista päällimmäisinä nostettakoon esille ”On tää hienoo
hommaa” -jäsenhankintakampanja sekä koronavirustilanteen aiheuttama kiinnostuksen kasvu kotimaan
matkailuun ja omissa tiloissa yöpymiseen.
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Kuulumiset SF-Caravanin liittokokouksesta
Keväältä syksyyn siirtynyt SF-Caravan ry:n liittokokous käytiin lauantaina 26.9.2020 Hämeenlinnassa.
Normaalia pienemmällä osallistujamäärällä pidetty korona-ajan liittokokous vahvisti tilinpäätöksen,
hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion, valitsi liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenet sekä
hyväksyi SF-Caravan ry:n uudeksi jäsenyhdistykseksi SF-Caravan Vieresniemen. Liittokokous hyväksyi
myös päivityksen liiton sääntöihin, sallien jatkossa sähköisen liittokokouksen.

Liiton puheenjohtajana jatkaa Olli Rusi. Liittohallitukseen valittiin uusina jäseninä lahtelainen Juha
Hartman ja riihimäkeläinen Harri Järveläinen. (kuvassa vasemmalta Rusi, Järveläinen ja
Hartman). Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme vuotta, liittokokouksesta vuoden
2023 liittokokoukseen.

Jäsenmaksu säilyy ennallaan
Jäsenmaksujen liiton osuus varsinaisen jäsenen osalta on 29 euroa ja rinnakkaisjäsenen osalta 12
euroa. Jäseneksi liittyminen, johon sisältyy uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu,
tarramaksu ja kirjaamismaksu, maksaa 48 euroa. Rinnakkaisjäsenen ensimmäinen jäsenmaksu on 15
euroa.
Liittokokous hyväksyi myös hallituksen esittämän portaittaisen yritys- ja yhteisöjäsenmaksun.

Paavo Rouskulle Henget-reliefi, ensimmäiset platinamerkit myönnetty
Liiton asiantuntijatehtävissä vuodesta 2003 saakka toiminut Paavo Rousku huomioitiin kokouksessa
liiton korkeimmalla tunnustuksella, Henget-reliefillä numero 18. Matkailuajoneuvojen huollon,
kunnossapidon ja nestekaasuasioiden 80-vuotias guru sai haltuunsa taiteilija Kimmo Koskivaaran
teoksen kiitoksena karavaanimatkailun hyväksi tehdystä työstä.
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Jäsenyhdistysten toiminnassa ansioituneet Kalervo Välimaa SF-Caravan Pohjanmaasta, Reijo
Silokoski SF-Caravan Vakka-Suomesta ja Veikko Vuorialho SF-Caravan Kaakkois-Hämeestä
vastaanottivat merkittävästä ja uraauurtavasta elämäntyöstä myönnettävät platinamerkit. Tämä uusi
huomionosoitus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Platinamerkit myönsi SF-Caravan ry:n liittohallitus
ko. jäsenyhdistysten ehdotuksesta.
Liittokokouksessa kukitettiin jo keväällä julkistetut Vuoden karavaanari 2019; Heikki J.O. Leinonen sekä
Vuoden yhdistys 2019; SF-Caravan Helsinki ry puheenjohtajansa Kim Saarikosken johdolla.
Liittokokouksessa 2020 oli edustettuna 47 jäsenyhdistystä SF-Caravan ry:n 78 rekisteröidystä
jäsenyhdistyksestä. Läsnä oli 104 liittokokousedustajaa.

Olli Rusi FICC:n hallitukseen
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi on valittu kansainvälisen leirintämatkailujärjestö FICC:n (=
Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning) hallitukseen kaudelle 20202023.
Hallitukseen kuuluu yhteensä kymmenen jäsenmaan edustajat. FICC:n presidenttinä jatkaa
portugalilainen Joao Alves Pereira, joka on johtanut järjestöä vuodesta 2005 alkaen. Valinnat tehtiin
järjestön vuosikokouksessa Brysselissä.
Olli Rusin edeltäjänä FICC:n hallituksessa oli SF-Caravan ry:n nykyinen varapuheenjohtaja Minna
Joensuu, joka toimi FICC:n hallituksen jäsenenä kaksi kautta, vuodet 2014-2020. Aiemmin Suomea
ovat hallituksessa edustaneet Lars Dahlberg ja Eero Ollila.
Tällä hetkellä FICC:n jäseninä on 67 karavaanari- ja leirintämatkailujärjestöä 38 eri maassa.

Karavaanarin tiepalvelulla varmistat matkan
jatkumisen myös syyskeleillä
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Karavaanarin tiepalvelu on SF-Caravanin jäsenille tarkoitettu maksullinen jäsenpalvelu. Palvelun hinta
on 70 €/12 kk. Karavaanarin tiepalvelu on valmiina auttamaan 24 tuntia vuorokaudessa, mikäli matkasi
yllättäen keskeytyy. Lue lisää
Kartat, oppaat ja tarvikkeet AL-kaupasta
Autoliiton AL-kauppa tarjoaa laadukkaita tuotteita matkailuun, autoiluun ja vapaa-aikaan. Valikoimasta
löytyy mm. matkaoppaita, tiekarttoja ja muita tarvikkeita.

SF-Caravanin jäsenet voivat tilata AL-kaupan tuotteita jäsenetuhintaan puhelimitse 09 7258 4400 tai
sähköpostitse autoliitto@autoliitto.fi. Tilauksen yhteydessä tulee ilmoittaa SF-Caravanin
jäsennumero. Tuotteita voi ostaa myös Autoliiton toimistosta Helsingistä (Hämeentie 105 A).

Syyslomalla matkaillaan kotimaassa
Suomen suosituin matkailukohde Keskisen Kyläkauppa Tuurissa yllättää tarjoamalla syyslomalla
10.-18.10.2020 Miljoona Tivolin kaikille ilmaiseksi.
Samalla reissulla tarjolla lapsille ilmaiset ilot ja riemut, ja aikuisille Suomen suurimmat
joululahjavalikoimat.
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Kyläkaupan välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös uudistunut Kyläkaupan Onnela-karavaanarialue,
johon kannattaa käydä tutustumassa, että tietää mistä puhutaan. Lisätietoja www.tuuri.fi.
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