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Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi 
asetetut poikkeusolot jatkuvat
Koronaviruspandemia on johtanut Suomessa ennenkokemattomiin ja poikkeuksellisiin rajoituksiin. 
Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja varsinkin riskiryhmiin kuuluvien ihmisten suojelemiseksi 
asetetut rajoitukset ovat perusteltuja.

Tämän hetken tiedon mukaan leirintäalueet saavat olla avoinna, mutta leirintäalueen ravintolat, kahvilat ja 
anniskelupaikat on suljettava 4.4. – 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Vain ruuan ulosmyynti on mahdollista.

SF-Caravan ry suosittaa, että avoinna olevilla leirintäalueilla kiinnitetään erityistä huomiota puhtauteen, 
hygieniaan ja siivoukseen. Leirintäalueen pitäjä ohjeistaa asiakkaitaan turvatakseen asiakkaidensa ja 
oman henkilökuntansa turvallisuuden poikkeusoloissa. Käsihygieniaan on kiinnitettävä normaalia 
enemmän huomiota, ja riittävä turvaväli, nyt myös ihmisten kesken, tulee pitää myös leirintäalueilla.

Lue lisää tästä =>

SF-Caravan-leirintäalueiden palvelut
SF-Caravan-leirintäalueilla käytössä olevista palvelurajoitteista löytyy tietoa leirintäaluetta ylläpitävän 

yhdistyksen kotisivuilta sekä karavaanarit.fi -sivuston tapahtumakalenterista. Suodata-toiminnolla löydät 
helposti oman/etsimäsi yhdistyksen tiedot. Tästä tapahtumakalenteriin =>

Pohjoismaiset Karavaanipäivät siirtyvät 
vuodella eteenpäin
Pohjoismaiset Karavaanipäivät 6.-10.7.2020 on koronaviruspandemian vuoksi peruutettu tältä vuodelta. 
Tapahtuma siirtyy pidettäväksi 5.-9.7.2021, paikkana edelleen Matkailukeskus Rauhalahti Kuopiossa.

Tapahtuman järjestäjä SF-Caravan ry perustelee päätöstä vieraiden terveydellä ja turvallisuudella. Nordic 
Rally:nakin markkinoituun tapahtumaan olisi tullut väkeä Suomen lisäksi muista Pohjoismaista ja 

https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/hallitus-jatkaa-poikkeusoloihin-liittyvia-toimia-koronavirustartuntojen-leviamisen-hidastamiseksi/
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
http://karavaanarit.fi/
http://www.nordicrally.fi/


SF-Caravan ry:n toimisto palvelee 
toistaiseksi etänä
Liiton toimiston ja Caravan-lehden henkilökunta palvelee sähköpostitse, puhelimitse ja verkon välityksellä. 
Toimiston ovet ovat asiakaspalvelulta toistaiseksi suljettu. Olemme tavoitettavissa sähköisesti normaalien 
asiakaspalveluaikojen mukaisesti. Toivomme ymmärrystä asian suhteen. Olettehan yhteydessä sähköisin 
keinoin.

SF-Caravan ry, puh. 03 615 311 (ma-pe kello 9-15),
sf-caravan@karavaanarit.fi, jasenrekisteri@karavaanarit.fi, henkilökunnan sähköpostit 
muodossa etunimi.sukunimi@karavaanarit.fi
Karavaanarin kauppa https://www.karavaanarit.fi/kauppa/

Jäsentarrat kätevästi verkkokaupasta kotiin
SF-Caravanin jäsentarrat saat tilattua Karavaanarin kaupasta. Jäsentarrat ovat myynnissä kappaleittain 
(6,50 €/kpl) ja hintaan lisätään toimituskulu 4 €. Tilaus maksetaan verkkokaupassa pankkitunnuksin tai 
luottokortilla, ja tarrat toimitetaan kirjepostina kotiin. Toimitusaika on noin 2-3 viikkoa.

Tästä Karavaanarin kauppaan =>

Aurinkoista kevättä ja mukavaa aprillipäivää (pilat löytynevät
muista välineistä). Pysytään terveinä!
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