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Tiedotustilaisuuden sisältö
Tilaisuuden avaus

● Tervetuloa ja esittelyt, johdatus tilaisuuteen SRK:n vpj. Valde Palola

Lyhyet puheenvuorot

● Tervetuloa Lopen Suviseuroihin, päätoimikunta pj. Jorma Hentilä

● Jälleen kaivattuihin kenttäseuroihin, seura- ja viestintäosasto pj. Matti Hanhisuanto

● Seurakenttä on valmis ottamaan seuravieraat vastaan, kenttätoimikunta pj. Ari Saartoala

● Seurojen tuloliikenteen vaikutukset lähipäivinä, liikennetoimikunta pj. Juha Ojala

● Seuraravintola toimii talkoovoimin, ravintolatoimikunta pj. Hanna Leppälä

Kysymykset



SRK:n Suviseurat Lopen 
Räyskälässä 1. - 4.7.2022

Tilaisuus on kaikille avoin, lämpimästi tervetuloa!
Päätoimikunnan pj. Jorma Hentilä 



Kaikille avoin 
tapahtuma



Odotetut kenttäseurat
kahden välikesän jälkeen

Seurat viestimien kautta
koteihin ja kaikkialle
maailmaa



Seuratoimikunta
Jälleen kaivattuihin kenttäseuroihin
Seura ja viestintäosasto pj. Matti Hanhisuanto





Ohjelman pääsisältönä
seurapuheet, laulut ja
virret



Seurateltta
päätapahtumapaikkana

Lauantain ehtoollinen
seurateltassa

Laulutuokiot



Väkimääräarvio 76 000

Paljon lapsia ja nuoria



Monia 
kohtaamisia ja 
keskusteluja



Kansainvälinen 
tapahtuma



Kenttätoimikunta
Seurakenttä on valmis ottamaan seuravieraat vastaan

Kenttätoimikunta pj. Ari Saartoala



Seurakenttä
● Seura-alue kaikkineen noin 180 ha, pääosin kuten v. 2012 edellisissä Suviseuroissa

● Reuna-alueilla on tehty paljon raivauksia, maansiirto- töitä ja alueen siistimistä v. 2019 - 22 aikana

● Lentokenttäalue erinomainen paikka järjestää Suviseurat  “pelto-suviseuroihin” verrattuna

● Hyvässä yhteistyössä toimittu: Räyskälä-Säätiön, Ilmailijoiden, Metsähallituksen, 

Panssariprikaatin, MP-Poliisien ja pellonvuokraajien kanssa

● 13.6. päästiin rakentamaan keskuskenttää, lentotoiminta mahdollistettiin juhannusaattoon saakka

● Seurakenttä avataan vieraille ke 29.6. klo 9



Suviseurakenttä
● Keskuskentän ympärille muodostuu selkeä 

majoitusalue, asuntovaunut varsinaiselle 

lentokenttäalueelle ja asuntoautot ja teltat 

metsäisemmälle raivatulle alueelle

● Vesihuolto 70 % kunnan verkostosta, loput ajamalla 

vettä pumppausasemalle ruuhka-aikaan la-su

● Vedenottopisteitä alueella noin 50 kpl 

● Jätehuolto: noin 680 Bajamajaa, jätteiden 

lajittelupisteet, kemssatyhjennykset, runsaasti 

säkkikeräyspisteitä

● Keskusalueen rakennusten sähköistys Elenialta

valtakunnan verkosta. Reuna-alueilla sähkö 

tuotetaan generaattoreilla 



Keskuskenttä

Seurakentällä monipuoliset palvelut: 
• 1 500 m2 myymäläkauppa

• 160 m pitkä ravintolakatos

• 600 m ruokailupöytää

• 100 m rakennus kioski-/jäätelönmyynti

• Ensiapuasema, apteekki, palokunta, vanhustenlepopaikka, 

työhönotto 

Näkyvin rakennelma noin 4 000 henkilön seurateltta 



Liikennetoimikunta
Seurojen tuloliikenteen vaikutukset lähipäivinä

Liikennetoimikunta pj. Juha Ojala



Liikennetoimikunta

Liikenne ohjataan seurakentälle kolmesta 
pääsuunnasta:

1. Itäinen Suomi: Loppi (KT54) 55 %
2. Läntinen Suomi: Forssa (VT10) 36 %
3. Eteläinen Suomi: Porras (Härkätie) 9 %

Opasteet ohjaavaan navigaatiopisteiltä eteenpäin.
Liikenteenohjaajat kriittisissä risteyksissä.

Kentällä liikenteenopastajat ohjaavat paikoilleen.



Liikennetoimikunta

Arvioidut kalustomäärät (yht. noin 17 500):
- asuntovaunut 6 650
- asuntoautot 2 000
- teltat 6 500
- pysäköidyt autot 2 500



Liikennetoimikunta

Täyttöliikenteen liikennevirta painottuu 
keskiviikko-, torstai- ja perjantai-iltoihin.

Kentän avaamisen jälkeen keskiviikkona myös 
aamusta alkaen on odotettavissa majoittuvien 
asuntovaunujen ja -autojen jatkuva virta iltaan 
asti.



Liikennetoimikunta
Lauantaina ja sunnuntaina liikenne koostuu 
pääasiassa päiväkävijöiden 
henkilöautovirrasta.

Ulosmenoliikenne käynnistyy sunnuntaina ja 
jatkuu maanantai alkuiltaan. 

Mikäli on aurinkoista, ulosmeno- liikenteessä 
on maanantai-iltapäivällä vilkas liikenne, joka 
hiljenee alkuiltaan mennessä.



Ravintolapalvelut
Kaikki valmistetaan talkootyönä

Ravintolatoimikunta pj. Hanna Leppälä



Seuraravintola
Ruokavaihtoehdot ravintolassa:
- lohikeitto
- lihakeitto
- spagetti
- riisipuuro

- vege-makaronilaatikko
- broilerimakaronilaatikko
- salaattiannoksia
- pizza

Kaikki valmistetaan 
talkootyönä.



Elintarvikkeita voi 
ostaa myös:

Grilli (makkara)
Panini

Litramyynnit

Jäätelökioski
Karkkikioski

Hyvin varusteltu myymälä



Kysymykset ja tilaisuuden päätös
Kysymykset 

● paikalla olevilta ja videoyhteydellä osallistuvilta

● tiedotustilaisuus päättyy, etäyhteys loppuu

Paikan päällä

● vapaata oleskelua ja mahdollisia haastatteluja

● mahdollisuus tutustua alueeseen ja tehdä lisäkysymyksiä



Tervetuloa SRK:n 
Suviseuroihin 
Lopelle 1.-4.7.2022


