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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukai-
sesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit

FI21 5680 0020 0296 21 OKOYFIHH

13,00

SF-Caravan ry
Viipurintie 58 
13210 Hämeenlinna

SF-CARAVAN RY SF-CARAVAN RF

RINNAKKAISJÄSENMAKSU PARALLELMEDLEMSAVGIFT

1)

2)

3)

Pääjäsenen jäsennumero
Ordinariemedlems medlemsnummer

Rinnakkaisjäsenen syntymävuosi
Parallelmedlems födelseår

Nimi
Namn

Muista käydä myös internet -sivuillamme osoit-
teessa www.karavaanarit.fi

Du kan bli medlem genom att betala denna girering 
eller via internet www.karavaanarit.fi

SF-CARAVAN RY
Viipurintie 58, 13210 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 615 311
Toimistomme on avoinna ma-pe klo 9-15
www.karavaanarit.fi, sf-caravan@karavaanarit.fi

SF-CARAVAN RF
Viipurintie 58, 13210 HÄMEENLINNA
Tel. +358 (3) 615 311
Kansliet är öppet må-fre kl 9-15
www.karavaanarit.fi, sf-caravan@karavaanarit.fi

Rinnakkaisjäseneksi voi liittyä henkilö, jonka vanhemmista 
toisella tai puolisolla/avopuolisolla on jo SF-Caravan ry:n 
voimassaoleva jäsenyys.
Rinnakkaisjäsenen on asuttava samassa taloudessa varsi-
naisen jäsenen kanssa ja hän kuuluu samaan paikallisyh-
distykseen kuin varsinainen jäsenkin.
Rinnakkaisjäsenen jäsenkausi seuraa aina varsinaisen jä-
senen jäsenkautta, riippumatta liittymisajankohdasta.
Rinnakkaisjäsen saa oman jäsenkortin ja voi osallistua ää-
nivaltaisena paikallisen yhdistyksensä toimintaan. Useissa 
yhdistyksissä 15 vuotta täyttänyt on myös äänioikeutettu.

Rinnakkaiskortin maksun 13,00 € voit suorittaa tilillemme: 
FI21 5680 0020 0296 21. Täytä tilisiirron viestiksi kohdat 
1-4 huolella. Viestitiedon välittymisellä takaat mm. jäsen-
kortin saapumisen.

Parallelmedlem  kan bli person, vars föräldrar eller make/
sambo har gällande medlemskap i SF-Caravan rf.

Parallelmedlem bör bo i samma hushåll med ordinariemed-
lem och tillhöra samma lokalföre-ning som ordinariemed-
lem.
Parallelmedlems medlemsperiod följer alltid med ordina-
riemedlems medlemsperiod, oberoende av anmälningstid.
Parallelmedlem får sitt eget medlemskort och är röstberät-
tigad i lokalföreningen. I flera lokalföreningen röstberätti-
gad är dom som har fyllt 15 år.

Parallelmedlemskort 13,00 € kan du betala till konto: 
FI21 5680 0020 0296 21. Fyll i noggrannt fältena 1-4 på gi- Fyll i noggrannt fältena 1-4 på gi-
reringsblanketten, noggranna uppgifter garanterar dig bl.a. 
medlemskorts framkomst.

Täytä tilisiirron viestiksi kohdat 1-4 huolella!

1) Varsinaisen jäsenen jäsennumero
2) Rinnakkaisjäsenen syntymävuosi
3) Nimi

VIESTI:

Fyll i noggrannt fältena 1-4 på gireringsblanketten!

MEDDELANDE:
1) Ordinariemedlems medlemsnummer
2) Parallelmedlems födelseår
3) Namn

4) Puhelinnumero 4) Telefonnummer

4) Puhelinnumero
Telefonnummer


