Kuulolla-kirje SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksille, joulukuu 2019

Kuulolla-kirje SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksille, joulukuu 2019

Nettisalkkuoikeudet voimaan 1.1.2020

Yhdistystiedot 2020 -lomake 19.12.2019 mennessä
Yhdistysten uusien toimihenkilöiden (puheenjohtaja, sihteeri ja jäsenkirjuri) oikeudet Nettisalkun
käyttöön astuvat voimaan vuoden vaihduttua. Oikeudet on määritelty rekisteriin yhdistyksen
19.12.2019 mennessä palauttaman Yhdistystiedot 2020 – lomakkeen mukaisesti.
Hoidattehan tietojen ilmoittamisen heti kuntoon, mikäli se on vielä tekemättä. Yhdistystiedot-lomake
täytetään ja lähetetään sähköisesti
Nettisalkusta: www.karavaanarit.fi/jasensivut/nettisalkku/yhdistykset/yhdistystiedot/ Lomakkeella
ilmoitetut yhdistyksen yhteystiedot ja jäsenmaksut julkaistaan karavaanarit.fi -sivustolla osoitteessa
www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenyhdistykset.

Caravan 2020
Messukeskus, Helsinki 17.-19.1.2020
Caravan-lehti ja SF-Caravan ry ovat mukana Helsingin Caravan-messuilla osastolla 3a1.
Caravanmessut ovat avoinna perjantaina 17.1. kello 10-19 sekä lauantaina 18.1. ja sunnuntaina
19.1. kello 10-18.
Caravan 2020 -messut tarjoaa SF-Caravanin jäsenille sisäänpääsylipusta neljän euron alennuksen
(normaalihinta 19 €). Etu on henkilökohtainen. Alennuksen saa yhdestä aikuisten pääsylipusta
sisäänkäynneiltä ostettaessa, voimassaolevaa jäsenkorttia näyttämällä. Etua ei voi yhdistää muihin
etuihin. Samalla lipulla pääsee tutustumaan myös samaan aikaan järjestettäville Matkamessuille.
Klkkaamalla kuvaa pääset messut sivulle.

Puheenjohtajapäivät 8.-9.2.2020, Oulu
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille, sihteereille ja
rahastonhoitajille/taloudenhoitajille tarkoitettu koulutus- ja keskustelutilaisuus 8.-9. helmikuuta Scandic
Hotel Stationissa, Oulussa.
Tilaisuus koostuu luennoista ja keskusteluista. Lauantain 8.2. ohjelma (kello 10-17) on kaikille yhteinen.
Sunnuntain 9.2. ohjelmassa (kello 9-12) on omat erilliset peruskoulutusosiot yhdistysten
puheenjohtajille, sihteereille ja
rahastonhoitajille/taloudenhoitajille. Koulutus keskittyy yhdistystoiminnan valmiuksien kohottamiseen,
yhdistyslakiin ja yhdistyssääntöjen tuntemuksen lisäämiseen ja hyvien yhdistyskäytäntöjen jakamiseen
oman luottamustehtävän näkökulmasta. Tavoitteena on käydä keskustelua ja tarjota perustietoa liiton
ajankohtaista asioista, järjestön toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä liiton tulevista
suuntaviivoista.
Liitto tarjoaa osallistujille ohjelman mukaiset ateriat.
Ilmoittautuminen Puheenjohtajapäiville Nettisalkussa keskiviikkoon 22.1.2020 mennessä.
Tästä ilmoittautumiseen

Leirintämatkailun kehittämispäivät 9.-10.3.2020, Jyväskylä
Tarkempi ohjelma ja lisätiedot ilmoittautumisesta lähetetään yhdistyksille tammikuussa.

Caravan Show
24.-26.4.2020, Turun Messukeskus
Kevätkauden huipentumaksi siirtyneen Caravan Show:n asiaohjelmasta vastaa totuttuun tapaan SFCaravan
ry, jonka asiantuntijat ja yhteistyökumppanit tarjoavat tuhdin tietopaketin matkailuun, turvallisuuteen ja
liikenteeseen liittyen. Merkkaa tapahtuma kalenteriisi jo nyt.
Avajaisissa palkitaan Vuoden Caravan-alueet, Vuoden Karavaanari ja Vuoden Yhdistys vuosimallia.
Klikkaa alla olevaa kuvaa pääset messut sivulle. 2019. Caravan-lehden ja SF-Caravanin osastolla pääset
tapaamaan asiantuntijoita ja hoitamaan jäsenasioita.
SF-Caravan Turku ry järjestää Turun Messukeskuksen ympäristössä Caravan Show 2020 –treffit.

Liittohallitus ja asiantuntijat vuonna 2020
Liiton sääntöjen mukaan ”hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen liittokokouksen
päättyessä ja päättyy kolmivuotisen toimikauden päättävän liittokokouksen päättyessä”. Kuitenkin
liittohallitukseen aiempien sääntöjen mukaan

valittujen Olli Rusin, Heikki Leinosen ja Juha Rakkolan kausi kestää 31.12.2020 saakka. SF-Caravan ry:n
liittohallitus järjestäytyy seuraavan kerran liittokokouksen 2020 jälkeen.
31.12.2019 hallituksesta jää pois Jari Valkeapää.
Liittohallitus vuonna 2020:
Olli Rusi, liiton puheenjohtaja: koordinointi ja hankkeet
Juha Rakkola, liiton varapuheenjohtaja: jäsenhankinta
Timo Tarvainen, liiton varapuheenjohtaja: markkinointi
Minna Joensuu, liittohallituksen jäsen: elämyksellisyys
Hanna Jokinen, liittohallituksen jäsen: koulutus ja tiedotus
Jiri Kattelus, liittohallituksen jäsen: liikenneturvallisuus
Hannu Kivikoski, liittohallituksen jäsen: tekninen asiantuntemus
Pirjo Kuisma, liittohallituksen jäsen: järjestötoiminta
Heikki Leinonen, liittohallituksen jäsen: leirintämatkailun laatu Hallituksen jäsenten
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@karavaanarit.fi
Asiantuntijat vuonna 2020:
Markku Vänskä, johtava asiantuntija: sähkö
Olof Bussman, asiantuntija: caramba
Risto Eskelinen, asiantuntija: leirintäaluepalvelut ja leikkikentät
Pauli Heino, asiantuntija: katsastus
Patrick Holmström, asiantuntija: aluesuunnittelu
Jiri Kattelus, asiantuntija: liikenne
Hannu Kivikoski, asiantuntija: LVI
Kauko Meriläinen, asiantuntija: leirintäalueturvallisuus
Lauri Nieminen, asiantuntija: ajotaito
Lauri Paavilainen, asiantuntija: paloturvallisuus
Esa Pussinen, asiantuntija: leirintäalueliiketoiminta
Paavo Rousku, asiantuntija: matkailuajoneuvojen huolto ja kunnossapito, nestekaasuasiat
Reijo Tuomala, asiantuntija: leirintäturvallisuus
Asiantuntijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@karavaanarit.fi

Vankkurihymiö 2020-2022
Liittohallitus myönsi vuonna 2019 tehtyjen auditointien perusteella Vankkurihymiön vuosiksi
2020-2022 seuraaville alueille:
Etuniemi, Hirvensalmi (SF-Caravan Sisä-Savo ry)
Jokiranta, Joroinen (SF-Caravan Keski-Savo ry)
Kalajärvi, Seinäjoki (SF-Caravan Seinäjoen seutu ry)
Lomakylä Kuus-Hukkala, Rantasalmi
Mellajärvi, Ylitornio (SF-Caravan Länsi-Pohja ry)
Ryynäsenniemi, Tervola (SF-Caravan Napapiiri ry)
Sautinkari, Himanka (SF-Caravan Sautinkari ry)
Sexsjö, Pietarsaari (SF-Caravan Jakobstadsnejden rf, SF-Caravan Pietarsaarenseutu ry)
Vihti Park, Vihti (SF-Caravan Hyvinkään seutu ry)
Vankkurihymiö on leirintäalueiden laatujärjestelmä, jonka tavoitteena on yhteistyössä leirintäalueiden
kanssa parantaa suomalaisten leirintäalueiden tasoa, turvallisuutta, hoitoa ja hallintoa. Lisätietoa
Vankkurihymiöstä antaa Vankkurihymiö-työryhmä vetäjänään Heikki Leinonen sekä jäseninä Kauko
Meriläinen ja Timo Tarvainen.

Liiton toimisto suljettu 23.12.-3.1.
SF-Caravan ry:n toimisto Hämeenlinnan Viipurintiellä on suljettu jouluaatonaatosta loppiaiseen saakka.
Palvelemme jälleen normaalisti tiistaista 7. tammikuuta lähtien kello 9-15. Toiminnanjohtaja Timo
Piilonen on tavoitettavissa matkapuhelinnumerosta 050 592 6561 normaaliin tapaan.

Leirintäyöpymiskysely 2019
SF-Caravan ry kerää leirintäyöpymisten määrät jäsenyhdistyksiltään Tilastokeskuksen tilastointia varten
31.1.2020 mennessä.
Sähköisesti täytettävän yöpymistilastolomakkeen löydät
osoitteesta: www.karavaanarit.fi/leirintayopymistilasto sekä Nettisalkusta. Osoitelinkin kautta
lomakkeen pääsevät täyttämään leirintäaluetoimijat, joilla ei ole puheenjohtajan, sihteerin tai
jäsenkirjurin oikeuksia Nettisalkkuun.
Varmistathan, että joku yhdistyksestänne täyttää ja lähettää sähköisen lomakkeen tammikuun aikana.
Mikäli tilastoitavia leirintäyöpymisiä ei ole, lähettäkää lomake nollaluvuilla täytettynä.

Jäsenyhdistysten pöytäkirjat
Jäsenyhdistysten virallisten kokousten (kevät-, syys- tai vuosikokous) pöytäkirjat liitteineen pyydetään
toimittamaan liiton toimistoon sähköpostitse jasenrekisteri@karavaanarit.fi.

Sensen viestintäpalvelut
Yhdistysten jäsenrekisteri SENSEN kautta tavoitat yhdistyksen jäsenet sähköpostiviestillä, tekstiviestillä
ja kirjeellä. Sähköpostin lähettäminen sisältyy Sensen perusveloituksellisiin palveluihin, jotka liitto
jäsenyhdistyksilleen tarjoaa. Tekstiviestin ja kirjeen lähettäminen ovat lisämaksullisia palveluita, jotka
liitto laskuttaa yhdistyksiltä jälkikäteen.
Yhden tekstiviestin hinta on 0,12 e (max. 146 merkkiä).
Kirjeen lähettämisen hinnoittelu muuttuu 1.1.2020 alkaen:
mustavalkoinen 2. luokka 1,29 e ja lisäsivu 0,24 e
mustavalkoinen 1. luokka 1,86 e ja lisäsivu 0,28 e
värillinen 2. luokka 1,39 e ja lisäsivu 0,34 e
värillinen 1. luokka 1,96 e ja lisäsivu 0,37 e
Kirjeen lähetyshintoihin lisätään arvonlisävero.
Kirjeitä voi lähettää vain kotimaahan. Kirjepostituksen hoitaa CardPlus Oy.
Tarkemmat ohjeet Sensen viestintäpalveluista löytyvät Nettisalkusta.

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

Pohjoismaiset Karavaanipäivät
6.-10.7.2020, Rauhalahti, Kuopio
Kuopion Rauhalahti kutsuu heinäkuussa 2020!
Kesän 2020 kansainvälisin leirintämatkailutapahtuma Suomessa on 6.-10. heinäkuuta järjestettävät
Pohjoismaiset Karavaanipäivät – Nordisk Camping Träff. Järjestyksessään 57. tapahtuma kokoaa
pohjoismaisten karavaanareiden lisäksi karavaanareita ympäri Euroopan, kun tapahtuma järjestetään
FI..C.C:n suojeluksessa myös nimellä Nordic Rally.

Kirjeen lähetyshintoihin lisätään arvonlisävero.
Kirjeitä voi lähettää vain kotimaahan. Kirjepostituksen hoitaa CardPlus Oy. Tarkemmat ohjeet
Sensen viestintäpalveluista löytyvät Nettisalkusta.

Liittokokous Lahdessa 23.5.2020
SF-Caravan ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään Sibeliustalon Puusepän salissa
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Karavaanarigolfin PM-tittelistä sekä nähdään kaikkien rotujen match show karavaanarikoirille.
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Jäsenmaksulasku
e-laskuna varmasti
perille
www.facebook.com/nordicrally/
E-lasku on helppo ja turvallinen tapa maksaa jäsenmaksu ajoissa. Verkkopankin elaskulistalta löytyy
laskuttaja nimellä SF-Caravan ry, y-tunnus 0415946-5 ja laskun aihe jäsenmaksu. Yksilöintitietona eli
laskuttajakohtaisena tietona vaaditaan asiakasnumero, joka tulee syöttää muodossa 123450
(jäsenkortista otetaan seitsemän ensimmäistä numeroa ilman etunollia ja välimerkkiä). Oikeassa
muodossa olevan asiakasnumeron voi tarkistaa SF-Caravanin jäsenrekisteristä,
jasenrekisteri@karavaanarit.fi, puh. 03 615 311.
Jäsentietojen päivittäminen Jäsenportaalissa
Jäsenportaalissa voit tarkistaa ja päivittää omat yhteystietosi, tilata/päättää uutiskirjeen tilauksen,
ilmoittaa eroavasi maksamasi jäsenkauden päättyessä tai halutessasi keskeyttää jäsenyyteen kuuluvan
Caravan-lehden postituksen.
Jäsenportaalista voit tilata jäsenkortin milloin ja missä tahansa sähköpostiisi. Tilauksen voit tehdä
Jäsentietojesi alalaidasta. Muovinen jäsenkortti toimitetaan toistaiseksi normaaliin tapaan kerran
vuodessa, noin kahden viikon kuluttua vuosittaisen jäsenmaksun maksamisesta.
Tilaa rekisteröitymiskoodi Jäsenportaaliin osoitteessa www.karavaanarit.fi/portaali.

