SF-Caravan ry:n uutiskirje 28. lokakuuta 2020
Uusi tieliikennelaki; talvirenkaat kelien edellyttäessä alle jo 1. marraskuuta
Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa siitä, että autossa on talviolosuhteissa talvirenkaat.
Uuden tieliikennelain myötä talvirenkaita on käytettävä 1. marraskuuta – 31.
maaliskuuta välisenä aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää. Kesärenkaita saa ko.
aikavälillä käyttää ainoastaan silloin, kun tieolosuhteet ovat kaikin puolin kesärenkaille
soveltuvat.
Renkaiden kunnolla on suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen. Kulutuspinnan lisäksi on
syytä kiinnittää huomiota renkaiden ikään, ja nastarenkaissa jäljellä olevien nastojen
määrään ja kuntoon. Kulkupelisi renkaat saat uusittua SF-Caravanin
yhteistyökumppaneilla, Euromasterilla ja Rengasmaailmassa jäsenetuhintaan.
Uusinta uutta jäsentarrarintamalla
Perinteinen jäsennumerotarra on saanut rinnalleen vaihtoehtoja Karavaanarin
kaupassa. Myytävänä on perinteisen jäsennumerotarran (leveys 200 mm ja korkeus
150 mm) kanssa samaa kokoa oleva uutuustarra läpinäkyvällä liimapohjalla. Uutta
ovat myös numerotarra pienemmässä koossa (leveys 110 mm, korkeus 115 mm) sekä
perinteiseltä asettelulta poikkeavat numerotarrat ”vaaka” ja ”pysty”.
Käy tutustumassa jäsentarravaihtoehtoihin ja tee tilaus omaan matkailuajoneuvoosi
parhaiten sopivasta tarrasta. Tarrat ovat tilattavissa kappaleittain, ja verkkokaupassa
tilatut ja maksetut tarrat toimitetaan kirjeenä suoraan kotiin kolmen viikon kuluessa
tilauksesta.
Tästä Karavaanarin kauppaan.

Sosiaalisen median webinaarit – jäsenille maksutta

SF-Caravan ry toteuttaa sosiaalisen median koulutussarjan webinaarimuotoisena
verkossa. Koulutusaiheina ovat ”Viestinnän suunnittelu omassa yhdistyksessä”
10.11.2020, ”Sosiaalinen media yhdistyksen viestinnässä” 10.11.2020 ja ”Näin teet
toimivia sisältöjä verkkoon ja someen” 28.1.2021.

Kouluttajana toimii sosiaalisen median ja viestinnän asiantuntija ja kouluttaja Pauliina
Mäkelä Viestintä-Piritta Oy:stä. Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -palvelua
käyttäen, ja webinaarit ovat maksuttomia SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten
jäsenille. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.
Kotimaan hostellikortilla majoitusalennuksen lisäksi paljon paikallisia etuja
- jäsenille kotimaan hostellikortti maksutta
SF-Caravanin jäsenet saavat Suomen Hostellijärjestön hostelleissa 10 %
alennuksen normaalista majoitushinnasta jäsenkortillaan. Suomen
Hostellijärjestön verkostoon kuuluu lähes 50 ainutlaatuista ja yhteisöllistä hostellia
ympäri Suomea. Varaa majoitus hostellit.fi -palvelusta tai suoraan hostellista.
Jäsenet ovat oikeutettuja tilaamaan Kotimaan hostellikortin maksutta. 10 %
majoitusalennuksen lisäksi saat kuukausittain ajankohtaisen uutiskirjeen sekä useita
muita hostellikorttietuja Suomessa. Kotimaan hostellikortti toimitetaan sähköpostin
liitteenä ja se sisältää Suomen Hostellijärjestön jäsenyyden kortin voimassaoloajalle.
Tilaa maksuton hostellikortti tästä.

Yövy Suomen Scandic-hotelleissa 10 % edullisemmin

SF-Caravanin jäsenille 10 % alennus päivän Kuluton peruutus -hinnasta kaikissa Suomen
Scandic-hotelleissa. Majoitussopimushinnat koskevat enintään yhdeksän (9) huoneen
varauksia per vuorokausi. Check in:n yhteydessä on esitettävä SF-Caravanin jäsenkortti.
Jäsenetu on voimassa 31.12.2022 saakka. Lue tästä lisää.

