
Caravan messut  14.-16.9.2012 Lahdessa.  

Suomen suurin matkailuajoneuvojen ja -tarvikkeiden erikoisnäyttely - Caravan 2012 
kokoaa alan harrastajat Lahden Messukeskukseen jälleen 14.- 16. syyskuuta. Jo 12:tta 
kertaa järjestettävän suurtapahtuman kyljessä toteutuu yksi suurimmista karavaanareiden 
yhteistapaamisista. Caravan esittelee perinteisesti ensimmäisenä Suomessa alan tulevan 
kauden uutuudet. Tänä vuonna tarvikepuoli on entistä vahvemmin esillä, tarjoten 
monipuolisen tuotevalikoiman vapaa-aikaan. Uusina toimijoina mukana nähdään myös 
ajoneuvojen katsastus- ja huoltopalvelut. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä 
Matkailuajoneuvotuojat (MAT) ry:n kanssa. Näin messuja mainostettiin. 
 
Saavuimme perjantai-iltapäivällä Lahteen. Ilmoittauduimme lähellä messukeskusta, josta 
meidät ohjattiin 5 alueelle eli Koirakentälle.  Siellä klubilla oli varaus. Olimme 
ensimmäisenä paikalla. Lahden caravan seura otti meidät ystävällisesti vastaan, kertoi 
alueen palveluista, bussikyydistä ja oikopoluista. Koirakenttä ei sen jälkeen tuntunut enää 
niin autiolta.  

Hymerclubilla oli tänä vuonna varattu paikka lähellä messukeskusta. 3km matka taittui 
reippaasti bussin yhteiskuljetuksella. Nopsajalkaisilla 1km menomatka oikopolkuja pitkin 
vei 10 min. Tulomatka kesti pitemmän aikaa osaksi ylämäen osaksi kesä SM 
mäkihyppykilpailujen takia. Ylämäessä puuskutti, mutta oli myös ensiluokkainen paikka 
katsella kisoja.  

Hymer alueella oli ennen meitä yksi Bürstner.  Alueen oppaat kertoivat heistä tulevan 
hymeriläisiä. Pariskunta oli jo lähtenyt messuille, jonne mekin kipaisimme oranssi-teipillä 
merkittyä oikopolkua pitkin.  

Perjantai iltapäivänä oli hyvin tilaa katsoa autoja ja tavaroita. Osoittautui kuitenkin niin, että 
moni ystävä oli ajatellut samalla tavalla. Aika kului nopeasti kuulumisten vaihtamisessa. 
Autoja ei niinkään katseltu.  Ennen sulkemisaikaa ehdimme sentään Hymer osastolle 
tervehtimään Hannua ja Anttia. 

Koirakentälle oli tullut viisi Hymeriä lisää. Kuulumisten vaihtaminen jatkui kubilaisten 
illanviettona autoissa. Saimme tietää, että klubilla on oma standi  Hymer osastolla. Hallitus 
oli suunnitellut projektin, miten saada lisää klubilaisia. Atte oli laatinut hienon esitteen 
klubin toiminnasta, jonka Esko oli monistanut. Illanvieton yhteydessä klubin kirjapaino 
taittoi esitteet, jotka olisivat standillä houkuttimena. 

Lauantaina standin toiminta organisoitiin Hymer osastolla. Messuilla olevat hallituksen 
jäsenet puolisoineen sekä me jaoimme tunnin päivystysvuoroja. Tavoitteena oli jokaisen 
saada uusi jäsen. Siinä onnistuimme melko hyvin (seitsemän uutta jäsentä).  Standin 
paikka oli loistava, heti sisääntulon kohdalla. Moni kävijä kysyikin päivystäjiltä autoista, 
mutta he ohjattiin ystävällisesti Hymer tiskille auton hankintaan. Sen jälkeen kehotimme 
tulemaan klubiin. 



   

Illalla oli autoilla ohjelmaa standin kunniaksi. Lisäksi Tarja ja Heikki hakivat meidät kauniisti 
sisustettuun kotiinsa viettämään Tarjan juhlaa jälkikäteen. 

Sunnuntaina Hymer klubin standi jatkoi toimintaansa lauantain mukaisesti. Sihteeri oli 
havainnut Hymer clubin olevan messujen virallisessa luettelossa. Meille oli siitä hyötyä, 
että pääsimme syömään rauhalliseen esittelijöiden ravintolaan.  

Ai niin… messuilla oli monenlaisia autoja ja tavaroita.  www. lahdenmessut.fi/caravan2012  

Tuulikki ja Bobby 

 


