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SF-Caravan ry:n uutiskirje 15. tammikuuta 2021

Leirintämatkailun suosio nosti SF-Caravanin jäsenmäärän
uuteen ennätykseen
Kotimaan matkailun ja yksilöllisen automatkailun suosion kasvu sekä leirintämatkailuharrastuksen
myönteinen mielikuva siivittivät SF-Caravanin jäsenmäärän uuteen ennätykseen vuonna 2020. SFCaravan ry:n 79 jäsenyhdistyksen henkilöjäsenten kokonaisjäsenmäärä on nyt 64 591. Jäsenmäärä on
kaikkien aikojen suurin järjestön 56-vuotisen historian aikana. Lue luvuista tarkemmin täältä.

Uusi Leirintäalueen turvallisuusopas - luettavissa nyt
verkkojulkaisuna
Tällä viikolla julkaistiin uusi Leirintäalueen turvallisuusopas. Leirintäalueet eivät nuku talvellakaan. Niissä
on joko talvisesonki käynnissä tai vähintäänkin otollinen aika korjaus-, kehittämis- ja
ylläpitotöihin. Leirintäalueiden pitäjille ja hoitajille Leirintäalueen turvallisuusopas tarjoaa kaikki keskeiset
turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja ohjeet helposti ymmärrettävässä muodossa.
Opas on täynnä hyvää tietoa myös leirintäalueen asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Leirintäalueella
turvallisuus syntyy yhteistyössä; alueen pitäjän paneuduttua alueen turvallisuuskysymyksiin, ja alueen
asiakkaan toimiessa vastuullisesti turvallisuusohjeita noudattaen.
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Verkkojulkaisuna vapaasti luettavan oppaan ovat laatineet SF-Caravan ry ja Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö. Tästä Leirintäalueen turvallisuusopas -sivulle.

Teboilin MobilePay-kampanjassa kuppi kahvia tai teetä
kaupan päälle
Liitä SF-Caravanin jäsenkortti Teboilin kanta-asiakkuutena MobilePayhin. MobilePaylla voi maksaa
kaikki autoiluun liittyvät ostot asemien sisäkassoilla ja samalla maksun yhteydessä saa myös korttiin
liitetyt jäsenalennukset.
Kampanja-aikana 15.1. - 15.2.2021 joka kerta, kun käy asemalla maksamassa MobilePaylla, saa
kiitokseksi maksutta kahvin tai teen. Ostolla ei ole alarajaa.
Ohjeen kortin liittämisestä MobilePayhin ja Teboilin kaikki jäsenedut löydät karavaanarit.fi -sivustolta.
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Tallenna kuvat upeaksi kirjaksi jäsenetuhintaan
Tallenna vuoden parhaat hetket upeaksi kuvakirjaksi ja kokoa kalenteriin hauskimmat reissukuvat.
Omista kuvista tehdyt kuvatuotteet muistuttavat vuoden jokaisena päivänä tehdyistä retkistä ja
mukavista hetkistä.
Jäsenetukoodilla saat 25 % edun Deluxe-kuvakirjoista ja kalenterista. Koodin, ja ohjeet sen käyttöön
löydät karavaanarit.fi -sivustolta.

Jäsenille alennusta yöpymisistä Suomen Hilton, Holiday
Inn, Crowne Plaza, Indigo ja Scandic -hotelleissa
SF-Caravanin jäsenille 5 % alennus päivän BAR-hinnasta kaikissa Suomen Hilton-hotelleissa, 10
% alennus päivän BFR-hinnasta kaikissa Suomen InterContinental Hotels Groupin-hotelleissa sekä 10
% alennus päivän Kuluton peruutus -hinnasta kaikissa Suomen Scandic-hotelleissa. Tarkemmat tiedot
jäseneduista ja asiakasnumeron etuhintaisen varauksen tekoon löydät karavaanarit.fi sivuston Jäsenedut-sivulta.

Tulevat tapahtumat:
28.1.2021 Näin teet toimivia sisältöjä verkkoon ja someen -webinaari, SF-Caravan ry
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6.-7.3.2021 Leirintämatkailun kehittämispäivät, Tampere, SF-Caravan ry
23.-25.4.2021 Caravan Show 2021, Turun Messukeskus, Turku
19.-23.7.2021 Pohjoismaiset Karavaanipäivät - Nordic Rally, Rauhalahti, Kuopio
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