
SLV:n JÄSENETUYRITYKSET
(Alennukset saa voimassa olevaa jäsenkorttia näyttämällä)

Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry

Articmedia 
Alennukset suurpetojen ja lintujen kuvauspalveluista. 
Yhden yön kojukuvauspaketti itsepalveluperiaatteella 
kojussa kuin kojussa 150 eur/hlö (sh 200 eur).  

Boreal Wildlife Centre
Alennukset suurpetokuvauspalveluista 
• Kaikki kuvaus- ja katselutuotteet -20 %
• Kaikki majoitus- ja ruokailupalvelut -10 %

Karhu-Kuusamo Oy 
Alennukset suurpetojen ja lintujen kuvauspalveluista. 
Yhden yön kojukuvauspaketti vapaavalintaisella suurpe-
tokojulla itsepalveluperiaatteella 115 €/yö (ovh 135-150 
€). Muista tuotteista, kuten kotka ja soidinkuvauspaikko-
jen kojuista 10 % alennus. 

Martinselkosen Eräkeskus
Erikoistarjous kesälle 2020!
Kolmen yön karhujen valokuvauspaketti nyt vain 550 
€/henkilö (ovh. 720 €/920 €).
Paketti sisältää: 3 yötä valokuvauskojussa, majoituksen 
ja ruokailut. Voit viettää jokaisen yön eri kojussa: suolla, 
metsässä tai lammella. Mahdollista olla yksin kojussa. 

Tarjous on voimassa Kesä-Elokuu 2020. Tarjoushinta 
voimassa vain Suomen Luonnonvalokuvaajien 
jäsenkortilla. Varaa paikkasi: sales@martinselkonen.fi, p. 
08 736 160, martiselkonen.fi

Alennukset suurpetokuvauspalveluista, majoituksesta 
sekä ruokailusta.
• Kaikki kuvaus- ja katselutuotteet       -20 %

Wild Brown Bear
Alennukset suurpetokuvauspalveluista, muista 
kuvaustuotteista, majoituksesta sekä ruokailusta. 
• Kaikki kuvaus- ja katselutuotteet -25 %
• Kaikki majoitus- ja ruokailupalvelut -10 %
Alennuksen määrä on 34-42 eur/hlö.

Eagle photography 
Toukokuussa tapahtuneen keisarikotkan vierailun joh-
dosta Kotkastudion nimi on muutettu Kotkahoviksi!
Jäsenetu Kotkahovissa on -10 %. Kuvauskausi on syys- 
kuun alusta toukokuun puoleenväliin. Kuvaussyötti 
sisältyy hintaan!

Hannu Hautala luontokuvakeskus 
Hannun Jäljet -luontokuvakeskuksen sisäänpääsymak-
susta 50% alennus voimassa olevaa jäsenkorttia vastaan. 

Kuusamo-opisto /Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 
Suomen Luonnonkuvaajien jäsenille 10 %:n alennus ope-
tuksesta Kuusamossa järjestettävillä valokuvauskursseil-
la. (Ei majoituksesta, ruokailusta ja muista palveluista).

JÄSENYYDET: 
Suomen Hostellijärjestö 
• 10 % alennus majoituksesta kaikissa Suomen

Hostellijärjestön hostelleissa. Tarjolla on noin 40
edullista ja ainutlaatuista majoituskohdetta ympäri
Suomea.

• Kotimaan hostellikortti maksutta. Alennus kansainvä-
lisestä hostellikortista 5 eur/hlö.

• Kansainvälinen hostellikortti on kätevä ulkomaan
matkaajille, sillä se oikeuttaa vähintään 10 % ma-
joitusalennukseen noin 3 500 HI-hostellissa ympäri
maailman.

• Sekä kotimaan että kansainvälisellä hostellikortilla
saa useita matkailullisia etuja ja alennuksia kotimaas-
sa.

• Täältä voit tarkistaa voimassaolevat jäsenedut:
https://www.hostellit.fi/jasenet/

Finnfoto ry - Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto. 
Jäsenyytemme kautta olet oikeutettu hakemaan kopios-
to-apurahoja jätettyäsi Kopiosto-valtakirjan. Suositte-
lemme jättämään kopiosto-valtakirjan joka tapauksessa, 
koska se vahvistaa asemaamme neuvotteluissa.
Lisätietoja	www.finnfoto.fi	

International Federation of Wildlife Photography 
(IFWP) Mahdollisuus osallistua järjestön kansainvälisille 
kesäpäiville.	Lisätietoja:	www.ifwp-photo.org.


