
Kuulolla-kirje SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksille, maaliskuu 2020

Ajankohtainen tieto koronaviruksesta (COVID-19)
SF-Caravan ry noudattaa Ulkoministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen antamia ohjeita koronavirukseen 
liittyen. Ajankohtaisin tieto koronaviruksesta on luettavissa THL:n sivuilta.

Caravan Show huipentaa kevään
Caravan Show 24.-26.4.2020, Turun Messukeskus

Caravan Show:n asiaohjelmasta vastaa totuttuun 
tapaan SF-Caravan ry, jonka asiantuntijat ja 
yhteistyökumppanit tarjoavat messukävijöille tuhdin 
tietopaketin 1.6.2020 voimaanastuvasta uudesta 
tieliikennelaista, kotimaanmatkailusta, lähi- ja 
luontomatkailusta. Tarkempi ohjelma tulee esille 
tapahtuman nettisivuille lähiaikoina.

Lauantaina 25.4. kello 11 julkistetaan ohjelmalavalla Vuoden Caravan-alueet, Vuoden Karavaanari ja Vuoden 
Yhdistys vuosimallia 2019.

Caravan-lehden ja SF-Caravanin osastolla C2 pääset tapaamaan asiantuntijoita ja hoitamaan jäsenasioita. 
Messuilla on paikalla kattava tarjonta matkailuajoneuvoalan näytteilleasettajia aina Adriasta Volkswagen Grand 
Californiaan.

SF-Caravan Turku ry järjestää Turun Messukeskuksen ympäristössä Caravan Show 2020 –treffit. Treffipassit voi 
hankkia kätevästi Turun Messukeskuksen verkkokaupasta edullisempaan hintaan 1.4.2020 saakka.

Caravan Show löytyy myös Facebookista.

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCaravanShowCamping&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7Jd5hRXwGhW9CSXOMXQQcpflUXQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fliput.messukeskus.fi%2Ffi%2Fevents%2Fe%2Fcaravan-show-2020-treffipassi%2F5ceb7d6232567b74358b4567&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEamxbX1VX7utsQj67iCSVsxIYaCQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.turunmessukeskus.fi%2Ftapahtuma%2Fcaravan-show%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPbpv79byNYmgVQrNtB_N4IRyq8Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBk_eDN3qOTLDkSQiSWDaF0GLJsA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.turunmessukeskus.fi%2Ftapahtuma%2Fcaravan-show%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPbpv79byNYmgVQrNtB_N4IRyq8Q


Liittokokous Lahdessa 23.5.2020

SF-Caravan ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään Sibeliustalon Puusepän salissa lauantaina 23.5. kello 12. 
Virallinen kokouskutsu ja -materiaali postitetaan yhdistysten puheenjohtajille sääntöjen mukaisesti, vähintään 30 
vuorokautta ennen kokousta.

Kokouksen valtakirjat tarkistetaan Sibeliustalon aulassa kello 11:00-11:45. Samanaikaisesti on tarjolla 
liittokokouslounas kaikille sen ennakkoon varanneille. Lounasvaraukset tulee tehdä Nettisalkun sähköisellä 
lomakkeella 30. huhtikuuta mennessä.

SF-Caravan ry tarjoaa virallisten liittokokousedustajien lounaan. Valtakirjassa nimeämättömien lounaat liitto 
laskuttaa yhdistyksiltä tilaisuuden jälkeen. Kokouspaikalla ei ole mahdollista ostaa lounasta ilman ennakkovarausta, 
sillä ravintola valmistaa ruokaa varatun määrän mukaisesti, ruokahävikkiä ehkäisten.

Tiedote liittokokouksen lounas- ja majoitusvarauksista, liittokokousäänimäärät ja valtakirja sekä tietoa SF-Caravan 
Lahden Seudun järjestämistä liittokokoustreffeistä löytyy Nettisalkusta, kohdasta Yhdistykset/Liittokokous.

Liittohallitusehdokkaat 24.3. mennessä
Liiton sääntöjen mukaan ehdokkaat tulee ilmoittaa liiton hallitukselle 60 vuorokautta ennen 
liittokokousta.Jäsenyhdistysten tulee ilmoittaa ehdokkaansa liittohallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi vuosille 
2020-2023 tiistaihin 24.3.2020 mennessä. Kirjallisen, liiton toimistoon, toiminnanjohtaja Timo Piiloselle osoitetun 
ilmoituksen liitteenä tulee olla ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus ehdokkuudestaan.

Jäsenhankintakampanja alkaa huhtikuussa
SF-Caravan toteuttaa mittavan jäsenhankintakampanjan, joka käsittää matkailuajoneuvon omistajille lähetettävän 
kampanjakirjeen lisäksi viestejä ja lyhytvideoita sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Instagramissa. 
Tavoitteena on lisätä konkreettisen uusjäsenhankinnan lisäksi tietoisuutta jäsenyyden monipuolisista eduista ja 
leirintämatkailun elämyksellisyydestä teemalla ”On tämä hienoa hommaa”. Jäseneksi liittyminen tapahtuu totuttuun 
tapaan kätevimmin ja nopeimmin osoitteessa karavaanarit.fi/liity.

Ajotaitoharjoittelu

Ajotaitoharjoittelutapahtumia järjestetään huhtikuusta elokuuhun. Tapahtumissa on mahdollisuus myös 
ajotaitomerkkien suorittamiseen. Lisätietoa karavaanarit.fi -sivustolta ja Lauri 
Niemiseltä, lauri.nieminen@karavaanarit.fi.

Caramba cup

Caramba Cup käynnistyy toukokuun alussa. Carambaan liittyvä tieto löytyy karavaanarit.fi -sivustolta ja 
carambavastaava Olof Bussmanilta, olof.bussman@karavaanarit.fi.

Asiantuntijat ja hallitus yhdistysten käytettävissä – koulutusta myös paikallisesti
SF-Caravan ry:n asiantuntijat ja hallituksen jäsenet ovat yhdistysten käytettävissä. Kaikki luottamushenkilöt ovat 
tavoitettavissa sähköpostitse karavaanarit.fi -päätteisistä sähköpostiosoitteista, ja puhelinnumerot 
löytyvät karavaanarit.fi -sivuston Ota yhteyttä-linkistä.

SF-Caravan ry tarjoaa kouluttajan ja koulutuksen yhdistysten paikallisesti järjestämiin tilaisuuksiin. Tilauskursseista 
tarkempaa tietoa liitteessä (HUOMAA pdf-tiedosto). Yhteyshenkilönä tilauskursseissa on toiminnanjohtaja Timo 
Piilonen, timo.piilonen@karavaanarit.fi. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fjasensivut%2Fnettisalkku%2Fyhdistykset%2Ftapahtumakalenterin-paivittaminen%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfUdCk6FMBIH35Tg0dqA8nDKABgw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fajankohtaista%2Ftapahtumakalenteri%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnSIGqPWTRm3spapLEmdv0bPf0cA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkaravaanarit.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG91s4Uwk5OgX4x0aZw7_wZM5bXjA
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1svmq3sfwjs5/?&cs=wh&v=b&to=timo.piilonen@karavaanarit.fi
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fyhteystiedot%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECfcag-CmHLso5cJDuJcvQUcudwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkaravaanarit.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG91s4Uwk5OgX4x0aZw7_wZM5bXjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkaravaanarit.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG91s4Uwk5OgX4x0aZw7_wZM5bXjA
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1svmq3sfwjs5/?&cs=wh&v=b&to=olof.bussman@karavaanarit.fi
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fsf-caravan-ry%2Fasiantuntijat%2Fcaramba%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGO0WDRp4qU9Xxa-XfViMDjj3wEVw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1svmq3sfwjs5/?&cs=wh&v=b&to=lauri.nieminen@karavaanarit.fi
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fjasenyys%2Fliity-jaseneksi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEp4ikhRnlhYUCU25YFsqTbzvRAGQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fjasensivut%2Fnettisalkku%2Fyhdistykset%2Fliittokokous%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRjbV0JpIcJXVMmVsJHEREl4Y3Lg


Tapahtumakalenterin päivittäminen
Yhdistysten sihteereillä ja puheenjohtajilla on karavaanarit.fi -sivuston tapahtumakalenterin päivitysoikeus. 
Yhdistykset lisäävät itse tapahtumansa sähköiseen kalenteriin. Caravan-lehteen toimitus poimii kaikille jäsenille 
avointen tapahtumien tietoja lehden kulloisenkin numeron aineistopäivänä. Huhtikuun puolivälissä (viikolla 16) 
ilmestyvään 3/2020 Caravan-lehteen ajatellut tapahtumat tulee olla syötettynä kalenteriin 22.3. mennessä. 
Tapahtumakalenterin päivitysohjeet ovat luettavissa Nettisalkussa.

Yhdistysmerkit ja ansiolevykkeet
Yhdistykset voivat luovuttaa jäsenilleen liiton myöntämiä yhdistysmerkkejä ja ansiolevykkeitä. Huomionosoitusten 
luovutus tapahtuu usein yhdistysten vuosijuhlissa, mutta niitä on toki mahdollista hakea ja luovuttaa myös muulloin. 
Hakemuksissa tulee huomioida kahden viikon käsittelyaika (kesäloma-aikaan on hyvä varautua pidempään 
käsittelyaikaan). Lisätietoa jäsenten huomioimisesta ja sähköinen hakemuslomake löytyvät Nettisalkusta.

Kansainväliset tapahtumat

Pohjoismaiset Karavaanipäivät 6.-10.7.2020, Rauhalahti, Kuopio

Ilmoittautuminen 6.-10. heinäkuuta järjestettäville Pohjoismaisille Karavaanipäiville on käynnissä.  Kun tapahtuma 
viimeksi järjestettiin Rauhalahdessa vuonna 2009, myytiin se loppuun. Seuraa tapahtumaa 
kotisivuilla www.nordicrally.fi tai Facebookissa ja ilmoittaudu ajoissa mukaan.

F.I.C.C. Rally 24.7.-2.8.2020, Ostia, Rooma

90. kansainvälisen F.I.C.C. Rallyn tapahtumapaikkana on Capitol Camping, Italian Ostiassa. Lisätietoa 
tapahtumasta karavaanarit.fi -sivustolla.

Ilmoittautuminen suoraan järjestäjälle 20.5. mennessä   tapahtumasivuston   kautta.

SF-Caravan -liput kesäksi tankokuntoon
SF-Caravanin lipputankoliput ovat yhdistysten tilattavissa verkkokaupasta tai sähköpostitse Anne 
Niemiseltä, anne.nieminen@karavaanarit.fi.

Yhdistysalennuksen sisältävät hinnat lipuille ovat 135 € (9 m-tankoon) ja 144 € (12 m-tankoon). Nyt kannattaakin 
tarkistaa leirintäalueen tankoon nostettavien lippujen kunto, ja päivittää ne tarvittaessa uusiin versioihin.

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1svmq3sfwjs5/?&cs=wh&v=b&to=anne.nieminen@karavaanarit.fi
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fkauppa%2Fyhdistyksille%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5Poa3uCcdbpoUExndPkc3KGjxdA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ficc2020.actitalia.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrcggvrh8hNTxizjN81VMwxdqnZQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fleirintamatkailu%2Fleirinta-ulkomailla%2Ff.i.c.c-rally%2F90-f.i.c.c-rally-italia%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZE3O-0GwdcfJyjwRlR0oCJr6ydg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.campingcapitol.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGN7zAGPldoqzpkNhPgJxCoopJdmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnordicrally%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEOH0D5pvc9_Hm63clhKwbeOD1Xig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nordicrally.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGt9InAoKkumHzmLaWCWfzHAX-rGw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fjasensivut%2Fnettisalkku%2Fyhdistykset%2Fyhdistysmerkit%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElHtxiDeY9hZ4eJDanVism0lhFgA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nordicrally.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGt9InAoKkumHzmLaWCWfzHAX-rGw
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