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”On tää hienoo hommaa”
Kuluvana kesänä olemme saaneet uusia jäseniä keskuuteemme taas todella runsaasti.
Tervetuloa kaikki uudet karavaanarit mukaan!

Kotimaanmatkailu vaunulla ja matkailuautolla on hirmuisen kovassa huudossa, ja
ulkomaanmatkailukin omalla ajoneuvolla on pitkän hiljaiselon jälkeen taas käynnistymässä.
”On tää hienoo hommaa” -kampanja on näkynyt sosiaalisessa mediassa, ja
karavaanimatkailu on ollut paljon esillä niin maakunta- kuin valtakunnallisessakin mediassa.

SF-Caravanilla on jäsenyhdistysten järjestämän toiminnan lisäksi myös aktiivista
kerhotoimintaa. Golf-kerhon, Koirakerhon, Nostalgiakerhon ja Radioamateur
Clubintoimintaan voit tutustua karavaanarit.fi -sivustolla jossa onnistuu myös kerhoihin
liittyminen.

Uuden jäsenen
hankkinutta
muistetaan lahjalla
SF-Caravanille uuden varsinaisen
jäsenenhankkimalla saa
jäsenhankkija lahjaksi SF-Caravanin
tuotteen jokaisesta hankkimastaan
jäsenestä. Jäsenhankintalahjat vaihtuvat
kausittain, ja niitä postitetaan kuukausittain.
Jäsenhankintakilpailuun voivat osallistua
kaikkien SF-Caravanin jäsenyhdistysten
voimassaolevat varsinaiset jäsenet.
Jäsenhankkijan tulee asua Suomessa.
 

Jotta jäsenhankkija saa lahjan, tulee uuden liittyvän jäsenen merkata jäsenhankkijansa
jäsennumero liittymislomakkeessa pyydettyyn kenttään. Liittyminen onnistuu
osoitteessa www.karavaanarit.fi/liity. 

Kaikkien jäseniä vuonna 2021 hankkineiden kesken arvotaan lisäksi Holiday Clubin kahden
vuorokauden majoituslahjakortti (lahjakortin arvo n. 250 €) tammikuun 2022 aikana.
Lue lisää jäsenhankintakilpailusta karavaanarit.fi -sivustolta.

https://www.youtube.com/user/SFCaravanry
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/kerhotoiminta/
http://www.karavaanarit.fi/liity
http://www.karavaanarit.fi/liity
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenhankinta/


Pohjoismaiset karavaanipäivät tänään
päätökseen
NCT2021 – Nordic Rally – Pohjoismaiset karavaanipäivät, rakkaalla lapsella on monta
nimeä, päättyi tänään perjantaina Kuopion Rauhalahdessa. Tapahtumaan osallistui 88
yksikköä ja 178 henkilöä viidestä eri maasta (Suomi, Ruotsi, Norja, Viro ja Puola).
Vuorovuosittain Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa järjestettävä Nordisk Camping Träff (NCT)
kokoontuu seuraavan kerran Ruotsin Falunissa 25.-29.7.2022.

SF-Caravanin jäsenistä yhdeksänkymppinen Friskin pariskunta, Kaj ja Marita, olivat
mukana Pohjoismaisilla karavaanipäivillä jo 45. kertaa!

Tapahtuman yhteydessä ajetun caramban
pohjoismaiden mestareiksi ajoivat
matkailuvaunuyhdistelmällä Elis Bussmanja
matkailuautolla Juhani Peteri. Caravangolfin
pohjoismaiden mestariksi Tarina Golfin
kentällä pelasi Markku Laajalahti.

Kuopion leirin tunnelmia ja kuvia pääset
katsomaan tapahtuman Facebook-sivulla.
 

Camptoo tarjoaa ajoneuvonsa vuokraaville
SF-Caravanin jäsenille 40 euron edun
ensimmäisestä vuokrauksesta
Camptoo on matkailuajoneuvojen Airbnb. Camptoon palvelualustalla matkailuvaunujen ja -
autojen omistajat voivat vuokrata matkailijoille ajoneuvoaan silloin, kun se muuten seisoisi
käyttämättömänä. Vuokraaja saa lisätuloja, ja matkailija yhden tavan ja toimijan lisää löytää
omaan tarpeeseen sopiva matkailuauto tai -vaunu.

Camptoo tarjoaa ajoneuvonsa vuokraaville
SF-Caravanin jäsenille 40 euron edun
ensimmäisestä vuokrauksesta. 
Lue lisää karavaanarit.fi -sivustolta.

Kaikki SF-Caravanin
jäsenedut löydät karavaanarit.fi -
sivustolta! 
 

SF-Caravan ry:n toimisto palvelee etänä puhelimitse ja sähköisiä palveluja hyödyntäen
koko kesän ajan arkisin, maanantaista perjantaihin kello 9-15.

https://www.facebook.com/nordicrally
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/elis-bussman-ja-juhani-peteri-caramban-pm-mestareiksi/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/camptoo/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/
http://karavaanarit.fi/
https://www.camptoo.fi/vuokraa-ajoneuvosi-sfcaravan

