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SF-Caravan julkaisi ”korona-ajan ohjeet” 

leirintäalueen käyttäjille
Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeusolot jatkuvat 
Suomessa edelleen. Seuraavassa lyhennetty versio SF-
Caravanin julkaisemista ohjeista, joihin sinun leirintäalueen 
käyttäjänä kannattaa tutustua. Olennaista on, että suojelet 
itseäsi ja läheisiäsi leirintäalueella vieraillessa. 

1. Muista käsienpesu
2. Pidä turvaetäisyys
3. Yski ja aivasta oikein
4. Pysy flunssaisena kotona
5. Suosi mobiilimaksua
6. Huomioi ikäsi ja mahdolliset perussairautesi
7. Noudata ohjeita

Ohjeet ovat luettavissa kokonaisuudessaan 

ja på svenska karavaanarit.fi -sivustolla.

Hyvää leirintämatkailukesää!

https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/sf-caravan-julkaisi-ohjeet-leirintaalueen-kayttajille/
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/sf-caravan-julkaisi-ohjeet-leirintaalueen-kayttajille/


Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020 – 

muutoksia matkailuautojen nopeuksiin
Enimmäismassaltaan enintään 3 500 kg olevilta matkailuautoilta poistuvat 
ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset. Tätä painavamman matkailuauton 
suurin sallittu nopeus määräytyy ajoneuvon varusteiden perusteella.

Matkailuautoilijat saavat aikaisempien ajoneuvokohtaisten 
maksiminopeusrajoitusten sijasta siirtyä noudattamaan tie- ja aluekohtaisia 
nopeusrajoituksia alle 3 500 kiloa painavien matkailuautojen osalta.

Yli 3 500 kg matkailuauton suurin sallittu nopeus on lähtökohtaisesti 80 
km/h. Jos nykyaikaisessa matkailuautossa on lukkiutumattomat jarrut sekä 
turvavyöt ja istuimien pääntuet kaikilla ajon aikana käytettävillä istuimilla voi 
matkailuauton nopeus olla myös 100 km/h. Turvavarusteiden olemassaolo 
on todettava muutos- tai rekisteröintikatsastuksessa ja nopeudesta tehdään 
auton rekisteritietoihin merkintä.

Lue asiasta lisää Traficomin sivulta.

Lue, mitä muuta muuttuu tieliikenteessä uuden tieliikennelain myötä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kerää 

karavaanimuistoja
Keväällä karavaanarin matkainto herää: suunnitellaan lomareissuja, 
tutkitaan leirintäalueopasta, huolletaan ja siivotaan vaunu. Jotkut reissaavat 
myös talvisin.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kerää nyt muistoja karavaanielämästä. 
Kerro sinäkin omasi!

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. SKS 
ottaa vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä 
muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka 
lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Lue tarkemmat ohjeet tästä.

Lähetä muistosi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle sähköisellä 
lomakkeella, sähköpostitse tai kirjeitse 30.10.2020 mennessä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä 
tunnetuksi suomalaista kulttuuria.

https://www.finlit.fi/fi/arkisto/vastaa-keruisiin/karavaanari-kaikkien-kaveri#.XsUY-WgzZPZ
https://www.finlit.fi/fi/arkisto/vastaa-keruisiin/karavaanari-kaikkien-kaveri#.XsUY-WgzZPZ
https://www.finlit.fi/fi/arkisto/vastaa-keruisiin/karavaanari-kaikkien-kaveri#.XsUY-WgzZPZ
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tieliikennelaki2020
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uusi-tieliikennelaki-vaikuttaa-matkailuautojen-nopeuksiin


Uusi jäsenetu: Puhti oman hyvinvoinnin 

edistämiseen

Puhti Lab Oy tarjoaa 10 % alennuksen kaikista Puhti-tuotteista. Puhti tarjoaa laboratoriokokeita 
ilman lääkärin lähetettä 25 toimipisteessä ympäri maata.

Puhti on tukena oman hyvinvoinnin edistämisessä. Palvelulla on selvitettävissä esim. D-vitamiinin 
taso, rauta-arvot, testosteroni, kolesteroliarvot ja verensokeri. Puhdin terveystarkastukset ovat hyvä 
tapa selvittää, miten oma keho voi ja mihin oman terveyden ylläpito kannattaa suunnata.

Lue lisää uudesta jäsenedusta.

Korotettu Teboil-etu SF-Caravanin 

jäsenkortilla 15.9.2020 saakka
SF-Caravanin jäsenkortilla jäsen saa Teboil-huoltamoilta 2,45 snt/l (norm. 2,1 snt/l) alennuksen 
bensiinistä ja dieselöljystä näyttäessään jäsenkortin kassalla tai syöttäessään sen 
korttiseteliautomaattiin ennen maksua.

Huomaa, että alennuksia ei myönnetä Teboil Express-asemilla.

Tutustu Teboilin jäsenetuihin.

https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/teboil/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/puhti/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/puhti/
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