Kuulolla-kirje SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksille, kesäkuu 2018
Kirje lähetetään sähköpostitse jäsenyhdistysten puheenjohtajille, sihteereille ja jäsenkirjureille. Kirje on hyvä välittää
kaikille yhdistyksen luottamushenkilöille eteenpäin.
Kesäisin terveisin
SF-CARAVAN RY
Petriina Punkari-Mäkiaho
Liittokokouksen päätökset
SF-Caravan ry:n liittokokous käytiin Törnävä-salissa, Seinäjoella 19.5. Liittokokouksessa oli edustettuna 56
jäsenyhdistystä liiton 78 rekisteröidystä jäsenyhdistyksestä.
Liittokokous hyväksyi liittohallituksen valmisteleman sääntömuutoksen, jolla päivitettiin sääntöjä pykälien 5 ja 8
osalta. Ns. tuplajäsenyyksistä ei makseta jäsenmaksun liiton osuutta, eli jäsenyhdistys ei suorita liitolle jäsenmaksua
sellaisen jäsenen osalta, joka on jonkun toisen liiton jäsenyhdistyksen jäsen (5 §). Sääntöjä uudistettiin myös
liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikauden osalta. Liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
kolmivuotinen toimikausi alkaa heti valinnan suorittaneen liittokokouksen päättyessä, eikä seuraavan
kalenterivuoden alusta (8 §).
Liittokokouksen hyväksymät säännöt astuivat heti voimaan liiton sisäisessä toiminnassa yhdistyslain 55 §
mukaisesti. Yhdistysrekisteriin säännöt kirjattiin 6.6.2018. Liiton säännöt =>
Liittohallituksen jäsenistä erovuorossa olivat varapuheenjohtajat Minna Joensuu ja Timo Tarvainen sekä
liittohallituksen jäsen Ahti Kuikka. Heistä Kuikka ei asettunut enää ehdolle, ja kumpikin varapuheenjohtajista valittiin
jatkamaan liittohallituksessa. Liittohallitusvaalin ääniharavaksi osoittautui Jiri Kattelus (224 ääntä). Timo
Tarvainen sai vaalissa 167 ääntä ja Minna Joensuu 165 ääntä. Juha Rinne jäi vaalissa neljänneksi 39 äänellä ja
Ari Kettunen viidenneksi 32 äänellä. Hallituksen jäsenten pesti on kolmivuotinen; liittokokouksesta vuoden 2021
liittokokoukseen.
Pöytäkirja on vielä allekirjoituskierroksella, mutta tullaan lähettämään tiedoksi yhdistyksille ja
lisäämään Nettisalkkuun. Kokouksessa hyväksytyt toimintakertomus ja
toimintasuunnitelma löytyvät karavaanarit.fi –sivustolta.

Liittokokous 2019 Järvenpäässä
Ensi vuonna liittokokous pidetään Sibelius-salissa, Järvenpäässä, lauantaina 25.5.2019 kello 10:00. SF-Caravan
Helsinki ry järjestää 50-vuotisjuhlatreffit Vanhankylän Kartanon leirintäalueella liittokokousviikonloppuna. Lisätietoa
liittokokouksesta ja treffeistä lähetetään yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille maaliskuussa.
Tietosuoja
EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2018. Asetuksella on tarkoitus parantaa ja yhdenmukaistaa
henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa. Asetus velvoittaa mm. kaikkia yhdistyksiä ottamaan tietosuoja-asiat entistä
tarkemmin huomioon.
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 rekisteriseloste on
luettavissa karavaanarit.fi –sivustolla.
Jäsenyhdistysten avuksi on tehty muutamia rekisteriselostemalleja, jotka löytyvät Nettisalkusta.
Lisätietoa ja koulutuksia voit kysyä liiton tietosuojavastaavilta Antti Rätöltä ja Päivi Fjällströmiltä, puh.
03 615 311, jasenrekisteri@karavaanarit.fi.
Jäsenedut kansainvälisillä jäsenkorteilla ja CCI-kortilla
Toivomme SFC-alueiden vastaanottohenkilökunnan huomioivan kansainvälisten sisarjärjestöjemme kanssa solmitut
yhteistyösopimukset. Yhdistyksille on lähetetty sähköpostitse kuvallinen ohje (löytyy myös Nettisalkusta), jonka
toivottavasti toimitatte omalle alueellenne eteenpäin.
Seuraavien sisarjärjestöjen jäsenet ovat oikeutettuja samoihin jäsenhintoihin kuin SF-Caravanin jäsenet SFCalueilla leiriytyessään:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caravan Club of Sweden (Ruotsi)
Norsk Bobil og Caravan Club (Norja)
Forenade Danske Motorejere (Tanska)
The Caravan and Motorhome Club (IsoBritannia)
The Camping and Caravanning Club (IsoBritannia)
Deutscher Camping Club (Saksa)
Fédération Francaise de Camping et de Caravanning (Ranska)
Confederazione Italiana Campeggiator (Italia)
Nederlandse Caravan Club (Alankomaat, Hollanti)
Magyar Camping és Caravanning Club (Unkari)

Dansk Camping Unionin kortilla järjestön jäsenet saavat 15 % -alennuksen leirintämaksusta.
Samat jäsenalennukset koskevat myös kansainvälisen leirintäkortin CCI:n (Camping Card International) haltijoita.
SF-Caravanin jäsenillä on vastaavasti voimassa samat edut yhteistyöjärjestöjen alueilla.
Valokuvaaminen leirintäalueella
Leirintäalue katsotaan julkiseksi paikaksi, jolla saa kuvata. Yleisesti ottaen leirintäalueella otetun kuvan voi siis
julkaista, mikäli se ei loukkaa kuvattavaa. Leirintäalueella kuvaamisesta on hyvä olla maininta esimerkiksi
leirintäalueen ilmoitustaululla tai majoittuville annettavassa tiedotteessa.
Muistakaa, että matkailuajoneuvo kuuluu kotirauhan piiriin, eikä kotirauhan piirin kuuluvalla alueella saa kuvata
ihmisiä ilman lupaa.
Jäsenhankintakampanja käynnissä
Uusien jäsenten saaminen yhdistyksiimme on tärkeä asia, jossa me kaikki voimme olla aktiivisesti mukana.
Jäsenhankintakampanja käynnistyi huhtikuussa kirjepostituksella. Kirjeellä tavoiteltiin niitä matkailuajoneuvon
omistajia, jotka eivät vielä ole minkään SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksen jäseniä. Kampanja jatkuu nyt
sosiaalisessa mediassa, leirintäalueilla ja matkailuajoneuvoliikkeissä.
Toimi sinäkin aktiivisena jäsenhankkijana, josta sinut palkitaan 8 euron lahjakortilla. Kerro harrastuksemme eri
muodoista, hyvistä jäseneduista, laadukkaasta Caravan-lehdestä ja Leirintäoppaasta. Opasta karavaanareita
liittymään jäseneksi osoitteessa www.karavaanarit.fi/liity. Liittymismaksun maksettuaan he saavat paluuviestinä
todistuksen jäsenyydestä ja saavat heti jäsenedut käyttöönsä.
SFC-alueille ja yleisille leirintäalueille on postitettu esite liittymisestä, joka heitä on pyydetty kiinnittämään
näkyvälle paikalle. Esitteestä löytyy QR-koodi, joka ohjaa suoraan SF-Caravanin Liity jäseneksi -sivulle. Esitteitä
löytyy vielä muutama, joten jos haluat sellaisen omalle leirintäalueellesi tai tapahtumaasi, ota yhteyttä liiton
toimistoon, puh. 03 615 311 tai jasenrekisteri@karavaanarit.fi.

Sensen viestintäpalvelut
Yhdistysten jäsenrekisteri SENSEN viestintäpalveluihin liitettiin keväällä kirjepostipalvelu.
Jäsenyhdistykset tavoittavat jäsenensä helposti Sensen kautta sähköpostiviestillä, tekstiviestillä tai kirjeellä.
Sähköpostin lähettäminen sisältyy Sensen perusveloituksellisiin palveluihin, jotka liitto jäsenyhdistyksilleen tarjoaa.
Tekstiviestin ja kirjeen lähettäminen ovat lisämaksullisia palveluita, jotka liitto laskuttaa yhdistyksiltä jälkikäteen
käytön mukaan. Kirjepostituksen hoitaa CardPlus Oy.
Tarkemmat ohjeet Sensen viestintäpalveluista löytyvät Nettisalkusta.
SF-Caravanin asiantuntijat yhdistysten käytettävissä
Liiton asiantuntijaryhmän jäseniltä löytyy vankkaa tietoa ja osaamista usealta eri alalta. Yhdistysten tai YT-alueiden
kannattaakin järjestää koulutustilaisuuksia, ja kutsua SF-Caravanin asiantuntijoita paikan päälle kouluttamaan. Näin
tarpeelliset tiedot ja taidot saadaan välitettyä tehokkaasti lähiseudulla. Asiantuntijoiden alat ja yhteystiedot.

Kevät-, syys- ja vuosikokousten pöytäkirjat
Jäsenyhdistysten kokousten pöytäkirjojen kopiot toivotaan palautettavaksi liiton toimistoon. Pöytäkirjat liitteineen voi
lähettää sähköpostilla jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai postitse SF-Caravan ry/Jäsenrekisteri, Viipurintie 58, 13210
Hämeenlinna.
Autoliiton matkailututkimus
Yhteistyökumppanimme Autoliitto toteuttaa tänä kesänä Suomesta ulkomaille suuntautuvien lomamatkojen
tutkimuksen. Tutkimukseen voivat osallistua matkailijat, jotka matkustavat omalla ajoneuvolla esim. henkilöauto,
matkailuauto, auton ja matkailuvaunun yhdistelmä, moottoripyörä tai lähtö lentäen ja ajoneuvon vuokraus
kohteessa.
Vastausaika tutkimukseen on 16.10.2018 saakka. Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.tmhm.fi. Vastaajien kesken
arvotaan palkintoja.

Liiton toimisto palvelee koko kesän ajan
...normaalisti arkisin, maanantaista perjantaihin kello 9-15.
Ja karavaanarit.fi -sivusto 24/7.
HYVÄÄ KESÄÄ JA TURVALLISIA REISSUJA KAIKILLE!
toivottaa liiton toimiston ja Caravan-lehden väki :)

Tulevia tapahtumia
Jäsenyhdistysten hienon tapahtumatarjonnan löydät Tapahtumakalenterista.
8.-14.7.2018 Nordisk Camping Träff – Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Kristehamn, Ruotsi
12.7.2018 PM-Caramba 2018, Kristinehamn, Ruotsi
27.7.-5.8.2018 87. FICC Rally Berliini, Saksa
11.8.2018 Caramba cup, 3. osakilpailu, Vankkurimännikkö, Virrat
15.9.2018 Caramba cup, 4. osakilpailu, Kokemäki
20.-23.9.2018 Lahden Caravan-messut, Lahden messukeskus

