Uutiskirje 9. lokakuuta 2018

C1- ja C1E-luokan ajokorttiopetuksen
vähimmäismäärät laskevat

SF-Caravan on antanut lausunnon C1- ja C1E-ajokorttiluokkien opetusvaatimuksista.
Valtioneuvoston asetusmuutoksen esitetään tulevan voimaan tämän vuoden joulukuun
alussa. Tuleva asetus vastaa SF-Caravanin pitkään ajamia tavoitteita. Ajokorttiluokan korottaminen
helpottuu merkittävästi ja pysyy kohtuuhintaisena.
Esityksessä ehdotetaan kuorma-auton ja kuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmän
ajokorttia suoritettaessa teoriaopetuksen määrän olevan jatkossa vähintään 2 tuntia (C1-luokka)
tai 3 tuntia (C1E-luokka) ja ajo-opetuksen määrän molemmissa ajokorttiluokissa vähintään 3 tuntia.
Asetus tarkoittaa toteutuessaan sitä, että parin vuoden ajan TraFin kokeiluluvalla toteutetussa
kokeilussa sovelletetut vähimmäisopetusmäärät tulevat asetukseen pysyviksi. Sekä teoria- että ajoopetuksen vähimmäismäärät kevenevät merkittävästi.

Uusi asetus on hyvä uutinen koko matkailuajoneuvoalalle. C1- ja C1E-ajokorttiluokkien
opetusvaatimusten keventämisellä on välillistä vaikutusta matkailuautokaupan ja
matkailuautoharrastusten edellytyksiin.
Lue lisää =>

Paloturvallisuudesta kannattaa pitää huolta
Syksy ja talvi ovat hyvää aikaa tulevien matkojen suunnitteluun ja vaunun tai auton
turvallisuusasioiden läpikäyntiin. Matkailuvaunuja ja -autoja palaa vuosittain keskimäärin noin 50
kappaletta. Rakenteensa vuoksi palo on usein hyvin aggressiivinen, joten omatoiminen ensisammutus
on ensiarvoisen tärkeää, ennen kuin esim. kaatuneesta kynttilästä syttyneen pöytäliinan, tai
kaasuliekin kokkauksen sytyttämän astiapyyhkeen aiheuttama palo leviää koko
matkailuajoneuvon käsittäväksi paloksi.
Palotilanteissa oman ja kanssamatkustajan pelastaminen on tärkeintä, eikä turhia riskejä kannata
ottaa. Pienen palonalun pystyy kuitenkin sammuttamaan kätevästi itse, jos ensisammutusvälineet
kuten sammuttimet tai peitteet ovat nopeasti saatavilla.
Vuosittain noin puolessa paloista ei tehdä minkäänlaisia omatoimisia sammutustoimenpiteitä, koska
matkailuautosta tai -vaunusta puuttuvat ensisammutusvälineet. Myös palon aikainen huomaaminen
on tärkeää. Palo- ja kaasuvaroittimet tuleekin testata säännöllisesti, esimerkiksi joka reissun alussa.
Turvallisuutta matkustamiseen If Turvakaupasta

If antaa SF-Caravanin jäsenille edun If
Turvakaupasta. Markkinoiden parhaan
sammutustehon omaava Housegardin
jauhesammutin SF-Caravanin jäsenille nyt vain
14,90 € (normaalihinta 27,90 €).
Etu on voimassa 30.11.2018 saakka ja sen saa
aktivoimalla oston yhteydessä koodin
SyysSammutin18.

Osallistu matkailututkimukseen
Vielä ehdit osallistua Autoliiton matkailututkimukseen. Vastausaikaa Suomesta ulkomaille
suuntautuvien kesälomamatkojen tutkimukseen on 16.10.2018 saakka.
Tutkimukseen voivat osallistua matkailijat, jotka viime kesänä matkustivat omalla ajoneuvolla (esim.
henkilöauto, matkailuauto, auton ja matkailuvaunun yhdistelmä, moottoripyörä tai lähtö lentäen ja
ajoneuvon vuokraus kohteessa) ulkomaille. Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.tmhm.fi.
Vastaajien kesken arvotaan palkintoja. Tutkimuksen toimeksiantaja on Autoliitto.

Yhteistyössä
Santalahden itsenäisyyspäivä –paketti SF-Caravanin jäsenille

5.–9.12.2018 matkailuvaunu tai -auto 4 vrk:n majoitus yht. 80 € (norm. 140 €). Sisältää sähkön ja
lisäetuna sauna perjantaina naiset/miehet klo 16 – 18.
Vastaanotto avoinna keskiviikkona 5.12. klo 10 – 17. Seurueen saapuessa myöhemmin illalla tai
itsenäisyyspäivänä vastaanoton ollessa suljettu, ole yhteydessä etukäteen info@santalahti.fi tai
puh. 05 2605 055. Näin taataan mutkaton leiriytyminen myös vastaanoton ollessa suljettu. Muut
aukioloajat.
Naapurissa sijaitseva Ravintola Santalahti tarjoaa lisäetuja herkutteluun vapaapäivien lomassa. 6.12.
Itsenäisyyspäivän Juhlabuffetti klo 11 – 17, 16.90 € (norm. 22.90 €) sekä viikonlopun normaalilounaat 10 %. Nämä edut vain SF-Caravanin jäsenkortilla.
Ruokalistat tarkasteltavina täällä, www.hotellisantalahti.fi.
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