Uutiskirje 24. toukokuuta 2018
Liittokokous kutsui kunniajäseniä
SF-Caravan ry:n 19.5. Seinäjoella pidetty liittokokous hyväksyi liittohallituksen valmisteleman
sääntömuutoksen ja valitsi liittohallituksen jäseniksi Jiri Katteluksen, Timo Tarvaisen ja Minna Joensuun.
Erityiseksi liittokokouksen teki SF-Caravan ry:n kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajien kutsuminen.

SF-Caravan ry:llä on ollut yksi kunniajäsen; vuoden 2005 liittokokouksen kutsuma Lars Dahlberg. Nyt
Seinäjoen liittokokous kutsui liiton kunniajäseniksi pitkään järjestössä aktiviisesti toimineet Anssi Siukosaaren, Reijo
Nummisen, Hannu Salmisen, Martti Aulan, Tuula Niemisen, Pentti Äijön ja Ilpo Tolvaksen. Liiton
kunniapuheenjohtajiksi kutsuttiin Seppo Pietiläinen ja Eero Ollila. SF-Caravan ry onnittelee.
Lue lisää liittokokouksen päätöksistä täältä =>

Ota laivalla rennosti, niin jaksat ajaa
Aja auto tai muu kulkupeli Helsingissä kätevästi laivaan ja ylitä Suomenlahti mukavasti Eckerö Linen m/s
Finlandialla.
Etu vain karavaanareille –10 – 20% henkilö- ja ajoneuvolippujen reitti- ja risteilyhinnoista. Varaukset tuotekoodilla
SFCRV5 osoitteessaeckeroline.fi.
Lue lisää =>

Puhtaampaa matkustamista reiluun jäsenetuhintaan
Pesurivuokraus.fi tarjoaa SF-Caravanin jäsenille 20 % -alennuksen tekstiilipesurin vuokrauksesta. Katso lähin
noutopisteesi.
Ajan kuluessa matkailuvaunujen ja –autojen patjat, matot, istuimet ja muut tekstiilit keräävät likaa, josta on vaikea
päästä eroon. Pesurivuokraus.fi -palvelu tarjoaa vuokrattavaksi tekstiilipesuria, joka on tehokkain tapa puhdistaa
kodin, auton ja matkailuajoneuvon tekstiilipintoja.
Tekstiilipesurin vuokraus maksaa 35 euroa/vrk. SF-Caravanin jäsenet saavat kaikista vuokrauksista 20 % alennuksen
laittamalla varaukseen koodin ”SFC19”. Varaukset ja maksut varausjärjestelmän kautta: www.pesurivuokraus.fi.
Lue lisää =>

SF-Caravan noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta
EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetuksella on tarkoitus parantaa ja yhdenmukaistaa henkilötietojen
käsittelyä ja tietosuojaa.
SF-Caravan ry on tarkistanut tietosuojakäytännöt, dokumentoinut omat prosessinsa, kouluttanut henkilökuntansa
sekä jäsenyhdistyksensä käsittelemään henkilötietoja oikein sekä tarkistanut kirjalliset sopimukset kolmansien
osapuolten kanssa. Myös riittävästä tietoturvasta on huolehdittu. SF-Caravan ry:n rekisteriselosteen löydät
osoitteesta www.karavaanarit.fi/rekisteriseloste.
Mikäli et halua meiltä enää uutiskirjettä, voit peruuttaa sen kirjeen alalaidan linkistä.
Yhteistyössä
Kesäteatteria Kaupunginpuistossa, Hämeenlinnassa
SF-Caravanin jäsenkorttia näyttämällä kesäteatterilippu 30 eurolla (norm. 34 euroa) saman päivän esitykseen joko
suoraan Kaupunginpuistosta tai info@hukteatteri.fi tai puh. 0400 409 914. Maksimi 2 lippua per jäsen.
Kaksi puuta – romanttinen musiikkikomedia Juha Tapion hiteillä 30.6.-11.8.2018.
Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri, Kaupunginpuisto - Hämeenlinna

Uusi Iloinen Teatteri tarjoaa SF-Caravanin jäsenille kesäteatteriliput 35 eurolla (norm. 39 euroa) romanttiseen

Tulevia tapahtumia
9.6.2018 SM-Caramba 2018, J. Rinta-Joupin piha, Lahti
8.-14.7.2018 Nordisk Camping Träff - Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Kristinehamn, Ruotsi
27.7.-5.8.2018 87. FICC Rally, Paaren im Glien, Saksa
20.-23.9.2018 Caravan-messut, Lahden Messukeskus, Lahti

