Kuulolla tiedote joulukuu 2015

Caravan Show 8.-10.1.2016 Turun Messu- ja Kongressikeskus
SF-Caravan ry tarjoaa Turun Caravan Show -messuilla laadukkaan
asiaohjelman, jossa saadaan käytännön vinkkejä ja kokemuksia mm.
automatkailureissuista eri puolilta maailmaa, uusinta tietoa
leirintämatkailuun liittyvistä turvallisuusasioista ja
"eteläntalvehtimiseen" liittyvistä valmisteluista.
Asiantuntijapaneelien, Matkailufoorumin ja Rutupäivän ohjelmat
tulostettavassa muodossa löydät täältä
(http://www.karavaanarit.fi/?x24305=131412773).
(http://turunmessukeskus.fi/messut-ja-tapahtumat/caravan-show-camping/etusivu)
Caravan-lehden ja SF-Caravanin osasto C3 palvelee messuilla perjantaina
ja lauantaina kello 10-18 ja sunnuntaina kello 10-16. Leirintä- ja
turvatoimikunnan asiantuntijat ovat tavattavissa ja jututettavissa
osastolla, josta voit hankkia myös mm. tuoreet vuoden 2016
camping-shekit, CKE-kortin vuositarrat ja ACSI-oppaan.
Saat SF-Caravanin jäsenenä kaksi pääsylippua yhden hinnalla. Tarjous on
voimassa 24.12. asti ja voit lunastaa sen käyttöösi tai vaikkapa
joululahjaksi lippukaupasta
(http://liput.messukeskus.fi/fi/events/e/caravan-show-2016/5540b4b1e7ff20db7c8b4569).
SF-Caravan Turku ry järjestää Turun Messu- ja Kongressikeskuksen
ympäristössä messutreffit 8.-10.1. Messutreffeihin liittyvissä asioissa
voit olla yhteydessä Pentti Grothiin, puh. 0400 824 471,
pgroth[at]netti.fi (mailto:pgroth@netti.fi)
Lisätietoa Caravan Show:sta löydät täältä
(http://turunmessukeskus.fi/messut-ja-tapahtumat/caravan-show-camping/etusivu).
-----------------------------------------------------------------------

Caravan 2016 Messukeskus, Helsinki, 22.-24.1.2016
Caravan-lehti ja SF-Caravan ry ovat mukana Caravan 2016 -messuilla
osastolla 3b1.
Caravan 2016 -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa
samanaikaisesti Matka 2016 -messujen kanssa. Messuilla pääset
tutustumaan uusiin matkailuauto- ja -vaunumalleihin, varusteisiin ja
tarvikkeisiin sekä telttoihin.
Caravan-messut tarjoaa 4 € alennusta sisäänpääsylipusta SF-Caravanin
jäsenkortilla (normaalihinta 18 €). Alennuksen saa yhdestä aikuisten
pääsylipusta sisäänkäynniltä ostettaessa. Samalla lipulla voit tutustua
myös Matka 2016 -messuihin. Etua ei voi yhdistää muihin etuihin.
Lisätietoa Caravan 2016 -messuista löydät täältä
(http://www.messukeskus.com/Sites1/Caravan/Sivut/default.aspx).
-----------------------------------------------------------------------

Tulevaisuusseminaari 2016 teemalla: Toimintaympäristömme muutokset ja
liiton sääntöjen uudistaminen

Tulevaisuusseminaari 6.-7.2.2016 Petäyksessä, www.petaysresort.fi
(http://www.petaysresort.fi)
Seminaarin kohderyhmänä ovat SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten
puheenjohtajat ja yhdistystoiminnan vaikuttajat sekä SF-Caravan ry:n
liittohallituksen jäsenet.
Viikonlopun tavoitteena on käydä keskustelua liiton tulevaisuuden
suuntaviivoista ja toimintalinjoista, pohtia liiton ja jäsenyhdistysten
sääntöjen merkitystä tämän päivän käytännön toiminnoille, selvitellä
mahdollisen sääntöuudistuksen vaikutuksia ja koota liittohallitukselle
yhteiset eväät liiton sääntöjen mahdolliseksi uudistamiseksi.
Ilmoittaudu Tulevaisuusseminaariin Nettisalkussa
(/jasensivut/nettisalkku/yhdistykset/) tai sähköpostitse
anne.nieminen[at]karavaanarit.fi (mailto:anne.nieminen@karavaanarit.fi)
12.1.2016 mennessä (pääsy Nettisalkkuun yhdistysten puheenjohtajilla ja
sihteereillä).
-----------------------------------------------------------------------

Leirintä- ja turvatoimikunnan asiantuntijat yhdistysten käytettävissä
SF-Caravan ry:n leirintä- ja turvatoimikunnan jäsenet tekevät
yhdistysten pyynnöstä "Safety Walk" -turvallisuuskävelyitä
leirintäalueilla ja ovat käytettävissä yhdistysten tilaisuuksissa
leirintään ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toimikunnan jäsenten
asiantuntemusalat ja yhteystiedot löydät täältä
(/sf-caravan-ry/leirinta-ja-turvatoimikunta/). Ota aktiivisesti
yhteyttä.
-----------------------------------------------------------------------

Ensimmäiset Vankkurihymiöt myönnetty
Liittohallitus myönsi pilottivuonna 2015 tehtyjen auditointien
perusteella Vankkurihymiön seuraaville SFC-alueille: Alatalo (Kuopio),
Hietajärvi (Joensuu), Hiilimutka (Vieremä), Kattivankkuri (Vuokatti),
Kuninkaanlähde (Kankaanpää), Leininranta (Iitti), Lohenpyrstö (Raahe),
Pitkäjärvi (Kokemäki), Rairanta (Uusikaupunki), Rantasarka (Oulu),
Sarapisto (Sauvo), Tilkunpelto (Hämeenlinna), Vankkurivehmas (Vehmaa).
Vankkurihymiö on uusi leirintäalueiden laatujärjestelmä. Vankkurihymiön
tavoitteena on yhteistyössä leirintäalueiden kanssa parantaa
suomalaisten leirintäalueiden tasoa, turvallisuutta, hoitoa ja
hallintoa. Lisätietoa Vankkurihymiöstä antaa Vankkurihymiö-työryhmä:
liittohallituksen jäsenet Timo Tarvainen ja Heikki Leinonen.
-----------------------------------------------------------------------

Pentti Grothista Vuoden karavaanari ja Kaakkois-Hämeestä Vuoden yhdistys
2015
SF-Caravan ry:n liittohallitus nimesi Vuoden karavaanariksi turkulaisen
Pentti Grothin, ja Vuoden yhdistykseksi SF-Caravan Kaakkois-Häme ry:n.
Valinnat julkistettiin Caravan Gaalassa, Tallink Baltic Queenillä
14.11.2015. Lue lisää täältä: Vuoden karavaanari 2015
(/sf-caravan-ry/tiedotusvalineille/pentti-grothista-vuoden-karavaan/),
Vuoden yhdistys 2015
(/sf-caravan-ry/tiedotusvalineille/kaakkois-hame-sf-caravanin-vuode/).

Kuvassa vas. SF-Caravan Kaakkois-Hämeen puheenjohtaja Veikko Vuorialho
ja puoliso Annikki sekä Vuoden karavaanari Pentti Groth ja puoliso Arja.
-----------------------------------------------------------------------

Liiton toimisto suljettu 21.-31.12.
SF-Caravan ry:n toimisto Hämeenlinnan Viipurintiellä on suljettu viikot
52 ja 53.
Palvelemme jälleen normaalisti maanantaista 4. tammikuuta lähtien kello
9-15.
4.1.2016 SF-Caravan ry:n palveluksessa aloittaa jäsenrekisterinhoitajana
tradenomi Antti Rättö. Antin lisäksi Päivi Mäkelä työskentelee
jäsenrekisterin parissa vanhaan malliin.

Pöytäkirjoja pyydetään palauttamaan
Kevät-, syys- ja vuosikokousten pöytäkirjoja kaivataan liiton arkistoon.
Pöytäkirjat liitteineen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen
jasenrekisteri[at]karavaanarit.fi
(mailto:jasenrekisteri@karavaanarit.fi) tai postitse SF-Caravan
ry/Jäsenrekisteri, Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna.

Jäsentiedot vaivattomasti Nettirekisteristä
Jokaisen jäsenyhdistyksen puheenjohtajalla ja jäsenkirjurilla on
oikeudet kirjautua Nettirekisteriin. Nettirekisteristä saa helposti ja
vaivattomasti listattua mm. oman yhdistyksensä jäsenistä jäsenluettelon
haluamassaan järjestyksessä, listan uusista liittyneistä ja jäsenyytensä
päättäneistä jäsenistä sekä valmiit osoitetarrat.
Jäsenluettelo on helppo tallentaa Excel-muotoon, jolloin sen voi
vaivattomasti lähettää esimerkiksi oman jäsenlehtensä painotalolle
kuluitta.
Jos listauksien ottaminen tuntuu hankalalta, ottakaa rohkeasti yhteyttä
liiton jäsenrekisterinhoitajaan Päivi Mäkelään, puh. (03) 615 3133 tai
jasenrekisteri[at]karavaanarit.fi
(mailto:jasenrekisteri@karavaanarit.fi).

Uudet osoitteistohinnat 1.1.2016 alkaen
Jäsenyhdistykset voivat tarvittaessa (jos Nettirekisterin käyttö ei
jostain syystä onnistu) tilata jäsentensä osoitetiedot myös liiton
toimistosta, jolloin listaukset ovat maksullisia. Alla hinnasto 1.1.2016
alkaen:
Kuvaus
Hinta
Sähköpostilla toimitettu osoitetiedosto
20,00 €/kpl

Tarroina toimitettu osoitteisto
0,06 €/tarra
Paperilistauksena toimitettu osoitteisto
0,50 €/sivu

Yhdistystiedot 2016
Kaikkien yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille on lähetetty
marraskuussa sähköpostia vuoden 2016 tietojen päivittämisestä. Suurin
osa onkin jo palauttanut pyydetyt tiedot, mutta alla vielä muistutus,
mitä kautta tiedot voi lähettää liitolle.
Yhdistystiedot vuodelle 2016 ilmoitetaan Nettisalkussa
(/jasensivut/nettisalkku/yhdistykset/yhdistystiedot-2016/).
Lomakkeella kysytyt yhdistyksen nimi ja toimialue sekä puheenjohtajan ja
sihteerin puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet julkaistaan
karavaanarit.fi -sivustolla, kohdassa Jäsenyys/Jäsenyhdistykset. Tiedot
julkaistaan myös maaliskuussa Caravan-lehden liitteenä ilmestyvässä
Karavaanarin ABC-oppaassa.

Leirintäyöpymiskysely 2015
SF-Caravan ry kerää leirintäyöpymisten määrät jäsenyhdistyksiltään
vuosittain Tilastokeskuksen tilastointia varten 31.1.2016 mennessä.
Yöpymistilastolomakkeen löydät Nettisalkusta.
(/jasensivut/nettisalkku/yhdistykset/)
-----------------------------------------------------------------------

Kansainväliset karavaanaritapahtumat 2016
Kansainväliset karavaanaritapahtumat kokoavat karavaanareita 2016
ainakin Hollantiin, Norjaan ja Portugaliin.
Pääsiäisenä on Nuoriso F.I.C.C. Rally Zeewoldessa, Hollannissa.
Tapahtumapäivät ovat 24.-28.3.2016. Osallistumismaksu on 60 €
henkilöltä, majoitus omassa teltassa tai matkailuajoneuvossa. Tapahtuman
perinteisiin kuuluu disko joka ilta. Ohjelmassa on myös yhteinen
Pääsiäisillallinen. Ilmoittautumiset ja maksut 1.2.2016 mennessä suoraan
tapahtuman sivujen kautta www.youthrally2016.nl
(http://www.youthrally2016.nl)
Norjan Seljord kutsuu karavaanareita Pohjoismaisille Karavaanipäiville
11.-17.7.2016. Osallistumismaksu on 1900 Norjan kruunua eli 210,52 €
(26.8.2015 kurssin mukaan) matkailuajoneuvolta ja enintään kuudelta
majoittujalta. Tapahtuman aikana järjestetään kolme erilaista retkeä.
Retkille tulee ilmoittautua huhtikuun loppuun mennessä. Ilmoittautumiset
ja maksut suoraan tapahtuman sivujen kautta www.nct2016.no (http://www.nct2016.no)
84. Kansainvälinen F.I.C.C. Rally järjestetään Ponte de Liman
kaupungissa Portugalissa 29.7.-7.8.2016. Osallistumismaksu on 120 € /
aikuiset, 60 € nuoret (12-17-v), lapset (alle 12-vuotiaat)
veloituksetta, sähkö 35 € / yksikkö. Ilmoittautua voi suoraan tapahtuman

sivujen kautta, maksu tulee kuitenkin hoitaa SF-Caravanin kautta.
Ilmoittautua voi myös lähettämällä ilmoittautumislomakkeen SF-Caravaniin
20.4. mennessä. Tämän jälkeen osallistumismaksut laskutetaan
(laskutuksen yhteydessä peritään 7 € laskutuslisä). Tapahtumassa on
seitsemän eri retkeä joille ilmoittaudutaan muun ilmoittautumisen
yhteydessä. Retkien hinnat ovat 20 – 50 € / henkilö. Tarkemmat
retkiesittelyt tapahtuman sivuilla www.ficc2016.com
(http://www.ficc2016.com) Osallistumismaksuihin tulee 20 euron korotus
10.5.2016 jälkeen.
-----------------------------------------------------------------------

Liittokokous Oulussa 21.5.2016
SF-Caravan ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään Oulun
Musiikkikeskuksen Madetojan salissa lauantaina 21.5.2016 klo 12:00.
Valtakirjojen tarkistus ja kokouslounas klo 10:30 alkaen.
Lisätietoa liittokokousviikonlopusta lähetetään yhdistysten
puheenjohtajille ja sihteereille maaliskuussa.
Virallinen kokouskutsu ja -materiaali postitetaan yhdistysten
puheenjohtajille sääntöjen mukaisesti, vähintään 30 vuorokautta ennen
kokousta.

Liittohallitusehdokkaat 22.3. mennessä
Liiton sääntöjen mukaan liittohallitusehdokkaat tulee ilmoittaa liiton
hallitukselle 60 vuorokautta ennen liittokokousta.
Jäsenyhdistysten tulee ilmoittaa ehdokkaansa liittohallitukseen vuosille
2017-2019 tiistaihin 22.3.2016 mennessä. Kirjallisen, liiton toimistoon,
toiminnanjohtaja Timo Piiloselle osoitetun ilmoituksen liitteenä tulee
olla ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus ehdokkuudestaan.
----------------------------------------------------------------------SF-Caravan ry:n henkilökunta ja Caravan-lehden toimitus toivottaa
Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta 2016.
----------------------------------------------------------------------Kuulolla-kirje lähetetään sähköpostitse SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten
puheenjohtajille ja sihteereille. Kuulolla-kirje on hyvä välittää
kaikille yhdistyksen luottamushenkilöille eteenpäin.
Jouluisin terveisin
SF-CARAVAN RY
Petriina Punkari-Mäkiaho
johdon assistentti

