
SF-Caravan ry:n uutiskirje 8. tammikuuta 2020

Hyvää alkanutta vuotta 2020!

Leirintämatkailu suosiossa ja SF-Caravanin 
jäsenmäärä nousussa
Leirintämatkailun ja matkailuajoneuvoharrastuksen suosion kasvu näkyy myös SF-Caravanin 
jäsenmäärässä. Jäsenmäärä kääntyi kasvuun neljän hienoisessa laskusuunnassa olleen vuoden jäljiltä. 
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenten kokonaismäärä 31.12.2019 oli 62 812.

Jäsenmäärä kasvoi 565 jäsenellä (0,91 %). Suurin luovutettu jäsennumero vuoden 2019 lopussa 
oli 168304. Lue lisää karavaanarit.fi -sivuilta.

Matkailuvaunujen määräaikaiskatsastus 
jatkuu
Valtioneuvosto antoi asetuksen ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2019. Asetus tulee 
voimaan 14.5.2020. Asetuksessa O2-luokan perävaunujen määräaikaiskatsastusvelvoite jatkuu. O2-luokan
perävaunut on edelleen katsastettava kahden vuoden välein. Asetus ei siis muuta nykyistä käytäntöä. 
Uudessa asetuksessa kuitenkin luovutaan säännöstä, joka koskee O2-perävaunujen myöhästynyttä 
katsastusta. Aiemmin tammi-huhtikuulle myöhästyneen katsastuksen katsastusvuodeksi on merkitty 
edellinen kalenterivuosi. Jatkossa merkintä tulee katsastusajan mukaan.

Eckerö Linen jäsenedut karavaanareille 
vuodelle 2020
Aja auto tai muu kulkupeli Helsingissä kätevästi laivaan ja ylitä Suomenlahti mukavasti suomalaisella m/s
Finlandialla.

https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/leirintamatkailu-suosiossa-sf-caravanin-jasenmaara-nousussa/


Etu karavaanareille -10–50 % henkilö- ja ajoneuvolippujen reitti- ja risteilyhinnoista.

Varaa matka tuotekoodilla SFCRV5 osoitteesta eckeroline.fi. 

Lue lisää Eckerö Linen jäseneduista karavaanarit.fi -sivuilta.

Teboililla tankataan paremmalla 
jäsenalennuksella tammi- ja helmikuussa
Tammi- ja helmikuussa 2020 SF-Caravanin jäsen saa Teboil-huoltamoilta 2,3 snt/l alennuksen 
bensiinistä ja dieselöljystä näyttäessään jäsenkortin kassalla tai syöttäessään sen korttiseteliautomaattiin
ennen maksua.

Huomaa, että alennuksia ei myönnetä Teboil Express-asemilla.

Lue lisää Teboilin jäseneduista karavaanarit.fi -sivuilta.

Kesän 2020 kansainvälisin 
leirintämatkailutapahtuma Suomessa
Pohjoismaiset Karavaanipäivät - Nordisk Camping Träff - 
Nordic Rally 6.-10.7.2020, Rauhalahti, Kuopio

Ilmoittautuminen Pohjoismaisille Karavaanaripäiville on 
käynnistynyt.

Kun tapahtuma viimeksi järjestettiin Rauhalahdessa 
vuonna 2009, myytiin se loppuun. Ole sinä siis nopea! 
Lue lisää karavaanarit.fi -sivuilta. 

Pysy ajantasalla tapahtuman suhteen nordicrally.fi -
sivustolla ja seuraa tapahtumaa 
Facebookissa @nordicrally.

https://www.facebook.com/nordicrally/
http://www.nordicrally.fi/
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/pohjoismaiset-karavaanipaivat-kuopiossa-ilmoittautuminen-kaynnistynyt/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/teboil/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/eckero-line/
http://www.eckeroline.fi/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/eckero-line/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/teboil/


Tulevat tapahtumat
• 17.-19.1.2020 Caravan 2020 -messut, Helsingin Messukeskus

Jäsenalennus messulipusta

• 8.-9.2.2020 Puheenjohtajapäivät, Oulu, SF-Caravan ry

• 7.-8.3.2020 Leirintämatkailun kehittämispäivät, Jyväskylä, SF-Caravan ry

• 24.-26.4.2020 Caravan Show 2020, Turun Messukeskus

https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/caravan-show/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/caravan-messut-helsinki/
https://caravan.messukeskus.com/
http://www.nordicrally.fi/
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