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Tapio Vasara
LosDementitos Vara-Amiraali

LOS DEMENTITOS - MOTTO:
"Meihin ei haeta, meihin ei liitytä, eikä olla jäsenmaksua vailla, vaan
LosDementitokseen JOUTUU Meri-Lapin alueella omistamalla
pappamopon. Merkillä ei ole väliä, kunhan se on pappamallinen"

LosDementitos peltipappamopoilijat perustettiin vuonna 1996 Lounais-Lapin
Euroautolijoiden
kellarikokouksessa. Kun muutama osallistuja oli saapunut kokouspaikalle
pappamopoilla,
he tuumailivat että mopoilijoille pitäisi saada oma kerho. Nimi sai alkunsa, kun
tunsivat
olevansa hiukan dementoituneita.
Itse sairautta emme halua loukata millään tapaa, vaan nimi LosDementitos
kuvastaa osuvasti
meitä iäkkäämpiä mopoilijoita, joilla nuorena ajelu on ilmeisestikkin jäänyt
vähemmälle.
Tällä hetkellä pappamopon omistavia jäseniä on noin 150.

KALENTERIIN MOPO, NAISKAUNEUTTA JA ULJAITA
URHOJA
Vuoden 2000 alussa mietimme, miten voismme olla enemmän hyödyksi,
talkoilemalla tai
rahallisesti, ja niin syntyi ajatus kalenterin tekemisestä. Siihen täytyi saada
ensinnäkin mopo
ja tietysti naiskauneutta sekä vastapainoksi karpaasimaista karuutta uljaiden,
mutta hiukan
kuluneiden urosten muodossa.Tavoitteessa onnistuttiin kalentereiden kysynnän
perusteella,
sillä vuoden 2001 ensimmäinen LosDementitos kalenteri vietiin käsistä.
Painomäärä 1000 Kpl.
Silloin lahjoituskohde oli Kemissä Mäntylän lasten ja nuorten koti, mikä tarvitsi
kipeästi rahaa
uudistuksiin ja remonttiin. Kokoon saatu komea summa 29.999 markkaa
lahjoitettiin 2001
vuoden alussa. Lahjoitusta olivat todistamassa Yleisradio, TV1, Kaleva ja
Lounais-Lappi lehti
jonka neitoja käytimme kuvauksissa.

VUODEN 2002 KALENTERI OLI JÄÄDÄ TEKEMÄTTÄ
Vuoden 2002 kalenteri oli jäädä tekemättä, kunnes syksyllä 2001 saunaillassa
ilmeni kova
kysyntä uudelle kalenterille ja olimme lähes pakotettuja perustamaan
kalenterityöryhmän.
Niin aloimme ideoida aiheita, sponsoreita, kuvauspaikkoja jne. Kiire painoi päälle,
kun vuosi oli jo lopuillaan. Kuvaus oli vasta 3 marraskuuta eli vain kuukausi
jouluun!
Työtä tehtiin lähes yötä päivää ja yhteistyökumppaneiden mahtavan avun turvin
saimme joulukuun 17. päivänä ensimmäiset kalenterit painosta.
Joustavuudesta on kiitettävä mallejamme Tiina-Mariaa, Anniinaa ja Jaanaa.
Kuvauksia edesauttoivat Tornion Kaupunginhotelli, Luotomäen Esso, ParturiKampaamo Milli
ja Keskus-Grilli puhumattakaan kalenterissa esiintyvistä yhteistyökumppaneista.

"PIDETÄÄN SEPE YHDESSÄ ILMASSA"
Lahjoituskohteemme lääkäri- ja pelastushelikopteri Sepe oli meille luonteva
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valinta, koska
liikumme mopoinemme paljon ympäri vuoden liikenteen seassa ja vaikka
noudatamme
varovaisuutta, voi sattua mitä vaan. Toivottavasti emme ikinä tarvitse Sepen
apua!
Kun Sepe toimii tällä meidän alueellamme, missä eniten liikumme, päätimme pitää
omalta
osaltamme Sepen ilmassa. Avun tarvitsijoita tuntuu riittävän, kun tilastoja katsoo
ja eihän
toiminta rajoitu pelkästään helikopteriin, mutta se on meillä näkyvin.

"RAHAT POIS JA IHMISET HYVÄLLE TUULELE"

LosDementitos ei kerää rahaa itselleen vaan vain sen mitä kulujen kattamiseksi on
pakko
kerätä ja minimaalisesti silloinkin. Raha saa ihmiset riitelemään ja meidän
tarkoituksemme on
hauskuuttaa ihmisiä. Eli mitä me rahalla teemme: annamme kertyneet varat pois
ja siten saamme ihmiset taas hyvälle mielelle. Tämä pätee kalenterin teossakin.
Rahat sinne missä niitä eniten tarvitaan ja me jatkamme hauskuuttamista.
Stunt sou, Mopot-bois, 24 minuutin ajot, Räk-reis, Mopopallo-ottelu,
kokoontumisajot,
Vappuparaati ja monet muut tapahtumat ovat Meri-Lapin väelle tuttua
LosDementitos-toimintaa.
Viime kesältä jopa mopovesihiihto ja veneen yli hyppy - mopolla!
Aika kahjoa porukkaa, mutta siitä näköjään yleisö pitää.
Eli jatkamme samaan malliin.

LosDementitos - Peltipappamopoilijat on kerännyt mahevalla
kalenterillaan
muhkean summan Sepen pitämiseksi ilmassa. Pappamopot surahtavat
kevään
aikana Ouluun tutustumaan Sepeen ja luovuttamaan kalenterin tuoton.
Palaamme vierailuun seuraavassa SEPE-SOS-lehdessä.
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