SF-Caravan ry:n uutiskirje 19. marraskuuta 2020

Jäsenenä huikea 50 % alennus Holiday Clubin Villashuoneistoista
SF-Caravan ry ja sen jäsenet saavat 50 % alennuksen Holiday Clubin kotimaan kohteiden Villashuoneistojen päivän hinnasta 31.12.2021 saakka.
Holiday Clubin Villas-kohteet ovat Caribia, Himos, Saimaa, Katinkulta, Kuusamo, Salla, Saariselkä ja
Vierumäki.

Majoitushintaan sisältyy loppusiivous, pyyheliinat ja lakanat.
Minimi majoitusaika Villas-huoneistoissa on 2 vuorokautta.
Majoitus varataan koodilla CARAVAN50 ja maksetaan samalla
verkkokaupassa www.holidayclub.fi.
Voimassaoleva SF-Caravanin jäsenkortti tulee esittää hotellin/loma-asunnon vastaanotossa.
Lue lisää Holiday Clubin jäseneduista.

Caravan Leirintäopas sähköisenä missä ja milloin vain
1/3

Caravan Leirintäoppaan sähköinen leirintaopas.fi -palvelu on yliveto niin matkanpäällä kuin reissuja
kotoa käsin suunniteltaessakin. Karttapohjaisesta palvelusta löydät helposti SF-Caravan-leirintäalueet,
yleiset leirintäalueet ja matkaparkit vuorokauden ajasta ja viikonpäivästä riippumatta.
Leirintäalueen tiedoista näet niin yhteystiedot, aukioloajat, palvelut kuin hinnatkin. Jopa säätiedote on
nähtävissä seuraavaa kohdetta suunniteltaessa. Sivustolta löydät myös matka- ja turvaohjeita sekä
listauksen karavaanareille suunnatuista palveluista, kuten talvisäilytystä tarjoavista tahoista.
Leirintaopas.fi -palvelun vapaa käyttö sisältyy SF-Caravanin jäsenyyteen. Palveluun kirjaudutaan
samoilla jäsentunnuksilla kuin karavaanarit.fi -sivustollekin. Ota sinäkin leirintaopas.fi -palvelu aktiiviseen
käyttöön.

Suosittele jäsenyyttä – jäsenhankkijat palkitaan
Uuden, SF-Caravanin varsinaisen jäsenen hankkineet palkitaan jäsenhankintalahjalla. Lahjana on
kausittain vaihtuva SF-Caravanin tuote, joita postitetaan jäsenhankkijoille kuukausittain. Lisäksi kaikkien
vuonna 2020 jäseniä hankkineiden kesken arvotaan Holiday Clubin kahden vuorokauden
majoituslahjakortti (arvo 400 €).
Uuden liittyvän jäsenen tulee liittymisen yhteydessä kirjata sähköiseen
liittymislomakkeeseen www.karavaanarit.fi/liity suosittelijan jäsennumero kohtaan ”Jäsenhankkijan
jäsennumero”.
Lue jäsenhankinnasta lisää.
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Tukea Omakotiliiton kansalaisaloitteelle
sähkönsiirtohinnoittelusta
SF-Caravan ry tukee Suomen Omakotiliittoa tämän kansalaisaloitteessa sähkön siirtohintojen kuriin
laittamiseksi. Omakotiliitto vaatii lainsäädäntöön muutosta, joka kohtuullistaa jakeluverkkoyhtiöiden
tuottoja ja velvoittaa yhtiöt tekemään kustannustehokkaita verkkoinvestointeja.
Jakeluverkkoyhtiöt ovat monopoliasemassa, ja siirtohinnoilla on myös suuri vaikutus siihen, mitä
leirintäalueet ja yksittäiset SF-Caravanin jäsenet omissa sähkölaskuissaan sähkönsiirrosta maksavat.
Kansalaisaloite vaatii vähintään 50 000 allekirjoitusta päästäkseen Eduskunnan käsittelyyn. Nyt
kannatusilmoituksia on kasassa reilut 46 000.
Aloitteen voi halutessaan käydä allekirjoittamassa
osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7383.

Tulevat tapahtumat:
8.12.2020 Sosiaalinen media yhdistyksen viestinnässä -webinaari, SF-Caravan ry
21.-31.12.2020 SF-Caravan ry:n toimisto ei palvele jouluaikaan
22.-24.1.2021 Helsingin Caravan & Automatkailu 2021, Messukeskus, Helsinki
28.1.2021 Näin teet toimivia sisältöjä verkkoon ja someen -webinaari, SF-Caravan ry
6.-7.2.2021 SF-Caravan ry:n Puheenjohtajapäivät, Hotelli Vaakuna, Hämeenlinna
6.-7.3.2021 Leirintämatkailun kehittämispäivät, Tampere, SF-Caravan ry
23.-25.4.2021 Caravan Show 2021, Turun Messukeskus, Turku
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