SF-Caravan ry:n uutiskirje 11. huhtikuuta 2019
Autoilijoille tarjolla ilmaisia tuulilasin kuntotarkistuksia pääsiäisliikenteessä
Auto- ja liikenneala muistuttaa autoilijoita tuulilasin merkityksestä liikenneturvallisuudelle. Autoalan
insinööriopiskelijat tekevät palveluna autoilijoille ilmaisia tuulilasin kuntotarkistuksia valituilla ABC-asemilla
pääsiäisviikonlopun liikenteessä.
Lue lisää =>
Tuulilasitarkistuksia tarjotaan
kiirastorstaina 18.4. klo 12-18
pitkäperjantaina 19.4. klo 11-17
pääsiäismaanantaina 22.4. klo 12-18
seuraavissa kohteissa
Lohja -> ABC Lohja
Hämeenlinna -> ABC Tiiriö
Lappeenranta -> ABC Viipurinportti
Oulu -> ABC Tupos Liminka
Seinäjoki -> ABC Seinäjoki
Raisio -> ABC Raisio

Valmistaudu kesämatkailukauteen välinehankinnoilla ja -huolloilla
Kevät ja kesä ovat matkailuautoilun ja -vaunuilun sesonkiaikaa. Yhteistyökumppanimme If muistuttaa, että ajoneuvon
renkaat kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä onnettomuusriskin minimoimiseksi.
Vaikka matkailuautoilla ja -vaunuilla ajetaan kesällä paljon, niiden keskimääräinen vuosittainen ajokilometrimäärä jää
pienemmäksi kuin henkilöautolla. Vähäisen käytön vuoksi matkailuauton tai -vaunun renkaat saattavat jopa näyttää
uusilta. Kannattaa kuitenkinkin muistaa, että renkaiden kumiseos hapertuu ajan saatossa. Tämän seurauksena tiellä
olevaan monttuun tai kiveen osuessaan hapertunut rengas hajoaa kappaleiksi ja tilanne aiheuttaa pahimmillaan
vahinkoa ajoneuvolle ja matkustajille.
Renkaan iän pystyy tarkastamaan renkaissa olevasta DOT-merkinnästä. Suositus on, että rengas vaihdettaisiin
viiden vuoden käytön jälkeen, ellei kulutuspinnan takia vaihto ole tullut aikaisemmin ajankohtaiseksi. If muistuttaa,
että viimeistään kymmenen vuoden kohdalla kumiseos on jo muuttunut niin paljon, että sen pitokyky jopa kuivalla
asfaltilla on merkittävästi alentunut.
Renkaiden lisäksi myös muut tarvikkeet kannattaa nyt päivittää ajan tasalle. If toivottaa karavaanareille turvallista

kesämatkailukautta tarjoamalla erityisen If Turvakauppa-edun.
Hyödynnä If Turvakaupan kevään etu
Saat -20% alennusta If Turvakaupan koko valikoimasta käyttämällä koodia ”Karavaanarin kevät -20%”. Etukoodi
aktivoidaan ostoskorissa syöttämällä se tuote-erittelyn alle lahjakorttilaatikkoon. Etu on voimassa 31.5.2019 saakka.
Lue lisää Ifin eduista osoitteesta if.fi/karavaanarit.

Liittokokoustreffeillä Vanhankylänniemessä soi rock
Liittokokousviikonloppuna 24.-26.5. Järvenpään Vanhankylänniemessä on tiedossa monipuolinen ohjelmakattaus
nimekkäine esiintyjineen. SF-Caravan Helsinki ry:n perustamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta, ja yhdistys juhlii
tasavuosiaan juhlatreffien muodossa.
Treffien sisäänajo alkaa perjantaina 24.5. kello 12. Treffimaksu 60 euroa maksetaan alueelle saavuttaessa
käteisellä, ja tasaraha on toivottava. Juhlaan voi osallistua myös päiväkävijänä 15 euron sisäänpääsymaksulla. Lue
lisää =>

NCT 2019 Norjan Lillehammerissa ja F.I.C.C. Rally Ranskan Chateaubriantissa
Tulevan kesän kansainvälisten kokoontumisten ilmoittautuminen on käynnissä. Käy tutustumassa
tapahtumiin karavaanarit.fi –sivustolla ja ilmoittaudu mukaan.
8.-14.7.2019, Pohjoismaiset Karavaanipäivät (NCT) Lillehammer, Norja
26.7.-4.8.2019, F.I.C.C. Rally, Chateaubriant, Ranska

