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Heikki Leinosesta Vuoden karavaanari ja SF-Caravan Helsinki ry:stä
Vuoden yhdistys 2019
Vuoden karavaanarin nimennyt SF-Caravan ry:n liittohallitus perustelee valintaansa
seuraavasti: Heikki Leinonen, 74, on esimerkki luottamustehtäväänsä sitoutuneesta
henkilöstä, joka haluaa antaa vapaa-aikansa ja osaamisensa karavaanimatkailun ja
SF-Caravanin hyväksi. Heikki Leinosen diplomaattisuus, yhteistyö SF-Caravanin
jäsenyhdistysten kanssa ja pitkäaikainen tuloksellinen työ karavaanareitten hyväksi
ansaitsevat tulla palkituksi ”Vuoden karavaanari”-tittelillä.
Lue lisää Vuoden karavaanarista tästä.

Vuoden yhdistys SF-Caravan Helsinki ry - yksi kauimmin toimineita SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksiä

SF-Caravan ry:n liittohallitus arvostaa SF-Caravan Helsinki ry:n tuloksellista yhteistyö- ja
talkootyöhenkeä. Erityisen kiitoksen Helsingin yhdistykselle SF-Caravan antaa
yhteisöllisyydestä ja tapahtumatarjonnan monipuolisuudesta. Yhdistys edustaa ”stadin”
karavaanareita näyttävästi ja sopivan ylpeästi kotiseutunsa vahvuuksia esille tuoden.
Lue lisää Vuoden yhdistyksestä tästä.

Kysely talvikaravaanimatkailun kehittämiseksi

Kajaanin ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat Laura ja Pirjo tekevät osana
opintojaan kyselyn talvikaravaanimatkailun kehittämiseksi. Kyselyn toimeksiantajana
on SF-Caravanin jäsenillekin palveluita tarjoava Giellajohka Oy Inarin Kaamasessa.
Yritys sijaitsee Kaamasesta Karigasniemelle johtavan tien puolivälissä. Osana paikan
jatkuvaa kehittämistä on järjestää olosuhteet ja palvelut palvelemaan
talvikaravaanareita (mm. huoltorakennuksen uudistaminen).
Kyselyllä on tarkoitus selvittää toivottuja palveluita, varustelutasoa ja suosituimpia
matkustusajankohtia ajatellen karavaanimatkailua talvella. Kyselyllä halutaan tietoa
kohderyhmän tarpeista, jotta kehittämiseen saadaan vahva asiakasnäkökulma.
Kyselyyn voi vastata oheisen linkin kautta, joka on avoinna 21.6.2020 asti. Kysely
toteutetaan nimettömänä ja siihen vastaaminen kestää n. 5 min.
Tästä pääset osallistumaan kyselyyn.
Kiitos osallistumisesta, ja iloiset kesäterveiset kaikille karavaanareille Lauralta ja
Pirjolta.

Hanki jäsen – suosittelijalle lahja uudesta jäsenyydestä
Nyt leirintämatkailusesongin käynnistyttyä on oiva aika suositella jäsenyyttä niin
tutuille kuin tuntemattomillekin. Tukensa jäsenhankintaan antaa sosiaalisessa
mediassa parhaillaan pyörivä On tää hienoo hommaa! -kampanja. Kampanjavideot
ovat nähtävissä SF-Caravanin YouTube-kanavalla.

Jokainen uuden jäsenen hankkinut SF-Caravanin jäsen saa lahjan jokaisesta
hankkimastaan jäsenestä. Lisäksi kaikkien jäseniä vuoden 2020 aikana hankkineiden
kesken arvotaan lisäksi Holiday Clubin kahden vuorokauden
majoituslahjakortti (lahjakortin arvo 400 €).
Oleellista on ohjata kaveri liittymään jäseneksi osoitteessa www.karavaanarit.fi/liity ja
opastaa liittyjää merkitsemään sinun, eli jäsenhankkijan jäsennumero sitä kysyvään
kenttään. Lue jäsenhankinnasta lisää tästä.

Aurinkoista kesäkuuta ja mainioita kotimaanmatkailuhetkiä!

