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“Jumala on kaupunkinsa vahva turva.” (Ps. 48:4)



Tervetuloa suviseuroihin!

Suviseurojen tunnuslause on Jumala on kaupunkinsa vahva turva (Ps. 48:4).  
Sanat kuvaavat Jumalan kansan kokemusta Jumalan turvasta Vanhan
Testamentin aikana. Myös tämän ajan Jumalan lapset elävät saman        

turvan suojissa.
Seurat järjestetään tänä vuonna lähellä pääkaupunkiseutua, Lopen kun-

nassa. Seurojen järjestämisestä vastaavat Helsingin, Espoon, Hyvinkään, Lohjan, 
Nurmijärven ja Vantaan rauhanyhdistykset. Vaikka suviseurojen pitopaikka ja jär-
jestäjät vaihtuvat vuosittain, seuroissa on aina tarjolla sama tuttu sanoma. Seura-
puheissa kuuluu muuttumaton Jumalan valtakunnan evankeliumi – tule ja usko 
syntisi anteeksi Jeesuksen sovitustyön perusteella hänen nimessään ja veressään. 
Näin uskomalla pelastut ja saat sydämellesi iankaikkisesti kestävän rauhan. 

Rukouksemme on, että mahdollisimman moni ihminen saisi ottaa seuroissa 
tarjotun uskon lahjan vastaan. Rukoilemme myös, että evankeliumi lohduttaisi ja 
rohkaisisi uskovaisia iloitsemaan omakohtaisesta uskosta. 

Olemme kokeneet suviseurajärjestelyissä Jumalan siunausta. Haluamme 
lämpimästi kiittää maanomistajia, seudun asukkaita, alueen päättäjiä ja viran-
omaisia hyvästä yhteistyöstä. 

Talkootyöllä tehtyjen seurajärjestelyjen taustalla on ajatus uskon lahjan jaka-
misesta. Se on myös suviseurojen tärkein sanoma – olet sydämellisesti tervetul-
lut suviseuroihin!

PääTOIMIkUNTA

TORSTAI 28.6.2012  
     
kello   Virsi
12.00  Laulutuokio: virsiä ja Siionin lauluja 

13.00  Aattoseurat 180 
 kari Pietarinen, toimitusjohtaja, Pornainen  358 
 Juhani korkatti, betonityöntekijä, Askola  436 

15.30  Aattoseurat  389 
 Juha Lauriala, opettaja, Lohja  178 
 kalevi Heinänen, insinööri, Tornio 411 

18.00  Aattoseurat  409 
 Jaakko Myllykangas, mielenterv.hoitaja, Nastola 192 
 Hannu Ahopelto, järjestelmäinsinööri, Toivakka  434 

20.00  Laulutuokio: virsiä ja Siionin lauluja

20.30  Aattoseurat  314 
 Eino Pigg, kuljetusteknikko, Hattula  119 
 Tapani kopsa, projektipäällikkö, kärsämäki  366 

22.00  Laulutuokio: virsiä ja Siionin lauluja

            = Virren aikana kannetaan kolehti.

            = Seurapuhe tulkataan seurateltassa viittomakielelle. 
                Viittomakieliset puheet tallennetaan videoituina suviseurojen verkkosivuille. 

ESIRUKOUSPYYNNÖT
Suviseuravierailla on mahdollisuus pyytää seurakunnalta esirukousta 
itselleen tai läheisilleen. Esirukouspyyntöjä voi jättää sakastin vieressä 
olevassa palvelupisteessä. Esirukouksia luetaan päivittäin saarnojen 
yhteydessä.  Seurapuheen jälkeen sakastissa on mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen keskusteluun saarnavuorossa olleen puhujan kanssa.

TURVALLISUUS SUVISEURATELTASSA
Pyörätuolit ja lastenrattaat pyydetään sijoittamaan teltan päädyistä 
lähteville leveille käytäville. Muut poistumisreitit pidetään esteettöminä ja 
helppokulkuisina hätätilanteiden varalta.
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PERJANTAI 29.6.2012      

kello   Virsi

9.00  Laulutuokio: virsiä ja Siionin lauluja 
9.30  Lipunnosto  581

10.00  Suviseurojen avajaiset  571: 1–4 
 Olavi Voittonen, SRk:n johtokunnan pj., Oulu 462 
 Matti Repo, Tampereen hiippakunnan piispa  329
 Jukka Palola, päätoimikunnan pj., Helsinki 574: 1–3

12.30  Seurat 470 
 Perttu Friman, maanviljelijä, Laukaa 374 
 Pekka Hintikka, varatoimitusjohtaja, Oulu  342 

15.00  Laulutuokio: virsiä ja Siionin lauluja

15.30  Seurat  181 
 Heikki Linna, koneistaja, Tampere 582 
 kari Huhtala, toimitusjohtaja, Siuntio 326 

17.30  Seurat (esirukoukset) 169  
 Jorma Hoppa, pastori, Liperi 200 
 Heikki Leppänen, teknikko, Sipoo 321 

20.00  Seurat  492 
 Vilho Nissinen, diplomi-insinööri, Taipalsaari   324 
 Pentti Löppönen, postin toimihenkilö, Ranua 276 

21.30  Laulutuokio: nuorten lauluja 
22.00 Puheenvuoro: Anna armon kasvattaa
 (esirukoukset) SL 309 
 Timo Poikkimäki, myymäläpäällikkö, Nivala  564 

PUHUJIEN JA SEURAKUNTAVANHINTEN KOKOUS 29.6.
Kokous järjestetään vuosittain puhujille ja rauhanyhdistysten valitsemille 
edustajille. Kokouksen ohjelma koostuu alustuksesta sekä yhteisestä 
keskustelusta. Tänä vuonna alustajana toimii lääninrovasti Erkki Piri aiheesta 
Jumalan sanan palvelijana Jumalan seurakunnassa. Kokous pidetään 
perjantaina 29.6. klo 15 Lopen koulukeskuksessa (Elmola-halli ja Loppi-sali). 
Kuljetukset lähtevät klo 12.30 alkaen suviseurojen linja-autoasemalta.

• Suviseurat on Pohjoismaiden suu-
rin hengellinen tapahtuma, joka ko-
koaa 65 000–70 000 kävijää. Tapahtu-
ma on vanhoillislestadiolaisen herä-
tysliikkeen jokavuotinen kesäjuhla. 

• Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistys on 183 itsenäisesti 
toimivan rauhanyhdistyksen katto- 
ja palvelujärjestö. 

• Suviseuroja on järjestetty vuodesta 
1906 lähtien.

• Seuraohjelma koostuu pääasiassa 
seurapuheista, virsistä ja Siionin 
lauluista. Ohjelman ohella ystävien 
tapaamisella on suuri merkitys. 

• Saarnoissa kuuluu raamatullinen 
saarna Jumalan rakkaudesta ja 
armosta syntistä ihmistä kohtaan. 
Niissä opetetaan, että uskomalla 
syntinsä anteeksi Jeesuksen sovitus-
työn perusteella ihminen saa iankaik-
kisesti kestävän perustan elämälleen 
ja rauhan sydämeensä. 

• Suviseura-alue on kuin keskisuuri 
omavarainen kaupunki, joka tarjoaa 
seuravieraille viiden päivän ajan kaikki 
tarvittavat palvelut.

• Seuroihin järjestetään opastettuja 
retkiä lähialueiden seurakunnista.

• Seuravieraita saapuu 6 maanosasta, 
yhteensä noin 20 eri maasta. Puheet 
tulkataan 9 kielelle.

• Sunnuntaina vietetään jumalan-
palvelusta seurakentällä sekä 15 
lähialueen kirkossa. Lauantai-illan 
viikkomessussa seurateltassa 
ehtoollista jakaa lähes 70 pappia.

• Suviseurat järjestetään talkootyönä. 
Etukäteen tehdään noin 10 000 ja 
seurojen aikana yli 8 000 työvuoroa. 

• Suviseurat järjestetään joka vuosi 
eri paikkakunnalla, joten järjestely-
vastuu vaihtuu vuosittain ja mahdol-
lisimman monelle tarjoutuu tilaisuus 
päästä osallistumaan tapahtumaan.

• Seurakentän tunnusmerkkejä ovat 
valkoinen seurateltta, seurasanomaa 
symboloiva juhlaportti sekä SRK:n 
lähetyskohteita kuvaava lippurivistö. 

• Saarnat ja laulut kuuluvat kaiutti-
mien välityksellä koko seura-alueella.

• Suurin osa seuravieraista majoittuu 
asuntovaunuissa, -autoissa tai teltois-
sa seurakentällä.

• Suviseuraradio välittää puheiden 
lisäksi toimitettua ohjelmaa (s. 14). 
Ohjelma on kuunneltavissa myös 
internetissä, www.suviseurat.fi.

SRK:n suviseurat:
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LAUANTAI 30.6.2012
                           

kello    Virsi

9.00  Seurat  532: 1–5 
 Jari Latvala, lääkäri, Oulu 402 
 Risto Lumiaho, tekninen johtaja, Oulainen 384 

11.30  Seurat (esirukoukset) 439 
 Matti Hanhisuanto, pastori, Vihti 357 
 Pentti kinnunen, lääkäri, Oulunsalo 602 

14.00  Seurat  327 
 John Stewart, henkil.päällikkö, Washington, USA 298 
 Juhani Nousiainen, teknikko, Hyvinkää 618 

16.00  Viikkomessu 301
 (esirukoukset) 706 
 Liturgia: Lauri kinnunen, pastori, Rovaniemi 392
 Saarna: Osmo E. Leppänen, kapteeni evp,  300 
 Haapajärvi 225 

   337 

   105
21.30  Laulutuokio: virsiä ja Siionin lauluja 

22.30  Iltahartaus  275 
 Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, Haapavesi 563

Vanhoillislestadiolaisuuden historia

SRK:N VUOSIKOKOUS 30.6.
Vuosikokous on SRK:n ylin päättävä elin. Kokoukseen osallistuvat rauhan-
yhdistysten valitsemat viralliset edustajat, ja siellä päätetään sääntöjen 
määräämistä asioista. Jokaisesta rauhanyhdistyksestä paikalla on 1–3  
edustajaa. Kokous pidetään klo 9 Lopen koulukeskuksessa (Elmola-halli). 
Kuljetukset lähtevät klo 7.30 alkaen suviseurojen linja-autoasemalta.

KANSAINVÄLISYYSILTA 1.7.
Kansainvälisyysilta pidetään su 1.7. klo 18 Lopen koulukeskuksessa, Loppi-
salissa. Kokouskuljetukset lähtevät klo 17 linja-autoasemalta. (Ks. s. 15.)

Näin me uskomme

kaaresuvannon kirkkoherra Lars Levi Laestadius sai vastaanottaa elävän evanke-
liumin Lapin Mariana tunnetulta saamelaistytöltä. Laestadiuksen saarnat saivat 
tämän jälkeen uuden sisällön, ja kaaresuvannon kirkkoon saapui sanankuulijoita 
laajoilta alueilta. Syntynyttä liikettä ryhdyttiin kutsumaan lestadiolaisuudeksi 
1840-luvulla. Herätys levisi nopeasti myös suomenkielisen väestön keskuudessa. 
Seuroja alettiin järjestää eri puolilla Pohjois-Skandinaviaa. 

Laestadiuksen työtoveri Juhani Raattamaa saarnasi suomeksi. Laestadiuksen 
ja Raattamaan aikana vakiintui käytäntö liittää synninpäästön julistukseen sanat
Jeesuksen nimessä ja veressä.  Tämä Raamattuun perustuva, evankeliumin ytimen 
tiivistävä julistus on edelleen tärkein sanoma vanhoillislestadiolaisuudessa. Toi-
minnan vakiintuessa 1800-luvun lopulla eri paikkakunnille perustettiin käytännön 
järjestelyistä vastaavia rauhanyhdistyksiä. Suomen Rauhanyhdistysten keskus-
yhdistys (SRk) syntyi yhdistysten palvelujärjestöksi vuonna 1914. 

 Tällä hetkellä Suomessa on yli 180 itsenäisesti toimivaa rauhanyhdistystä. 
Rauhanyhdistyksiä tai niiden sisarjärjestöjä toimii myös Ruotsissa, Norjassa, Venä-
jällä, Virossa, kanadassa, Yhdysvalloissa, Togossa ja Ghanassa.

Vanhoillislestadiolaisuuden opillisena perustana ovat Raamattu ja evankelisluteri-
lainen tunnustus. Uskomme, että Raamattu on uskoa ja elämää koskevissa kysy-
myksissä korkein ohje. keskeistä vanhoillislestadiolaisuudessa on saarna sekä 
Jeesuksen opetuksista että hänen kärsimisestään, kuolemastaan ja ylösnousemi-
sestaan. Ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta ja yksin kristuksen tähden. 

kristinopin mukaan kristuksen työ maailmassa jatkuu Pyhän Hengen työnä
hänen seurakunnassaan, jossa Jumala vanhurskauttaa eli hyväksyy yhteyteensä 
syntisen. Jeesus on antanut seurakunnalleen ja sen jäsenille tehtävän julistaa Pyhän 
Hengen voimasta evankeliumia kaikille luoduille. Evankeliumin ydin on syntien 
anteeksiantamus Jeesuksen nimessä ja veressä. Usko tulee kuulemisesta ja kuule-
minen kristuksen sanan kautta. 

Pelastava evankeliumi on kulkenut Raamatun ajoista nykypäivään siten, että
ihminen on kuullut evankeliumin julistuksen, uskonut sen ja julistanut evankeliumia 
taas uudelle sukupolvelle.

Myös tänään, näissä suviseuroissa, on mahdollisuus kuulla Jumalan valtakunnan 
evankeliumin julistusta ja uskoa synnit anteeksi Jeesuksen sovitustyön perusteella.
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Suviseuramessut lähialueiden kirkoissa su 1.7. klo 10.00
PAIkkA:  SAARNAAJA:

Hausjärven kirkko Viljo Juntunen, teologian tohtori, Oulu
Helsingin tuomiokirkko Eero Lumijärvi, rovasti, kangasala
Huopalahden kirkko, Hki Mika kallunki, sairaalapastori, Tampere
Hyvinkään kirkko Markku Joensuu, pastori, Vaasa
karkkilan kirkko Olavi Isokoski, pastori, Ylikiiminki 
kirkkonummen kirkko Urpo Luokkala, pastori, kempele
Lopen kirkko Perttu kyllönen, kappalainen, Pyhäntä
Nurmijärven kirkko Ari Pelkonen, kirkkoherra, Joroinen 
Riihimäen kirkko Tuomas Tölli, pastori, kemi
Vihdin kirkko Timo Liikanen, kirkkoherra, Tyrnävä
Tammelan kirkko Ilmari Joensuu, rovasti, Seinäjoki
Tapiolan kirkko, Espoo Pauli kivioja, pastori, Pyhäjärvi

Suviseuramessut klo 11.00
Lauttasaaren kirkko, Hki Antti Leskelä, pastori, Oulu
Munkkivuoren kirkko, Hki Esa Nevala, pastori, Oulu 

Ruotsinkielinen messu klo 11.00
Olaus Petrin kirkko, Hki Ari Niskala, pastori, Tornio

Ruotsinkielinen messu klo 12.00
kirkkonummen kirkko  Timo Löppönen, pastori, Gagnef, Ruotsi

Englanninkielinen messu klo 13.00 
Lopen kirkko  Mikko kinnunen, rehtori, Reisjärvi

Messuissa on mahdollisuus osallistua ehtoolliselle. Englanninkielinen 
messu on kuultavissa seuraradion englanninkielisellä taajuudella
88,5 MHz sekä verkkosivuilla www.suviseurat.fi. 

SUNNUNTAI 1.7.2012
                  
kello   Virsi

9.00  Seurat  533 
 Aarne Mikkonen, filosofian tohtori, kiiminki 401 

10.00  Sanajumalanpalvelus seurateltassa  536 
 Liturgia:  707 
 Mika Niskanen, pastori, kuopio  726 
 Saarna:  438 
 Eero  Nuolioja, rehtori, Ranua  270: 1–4
  186: 1, 4
  405: 1–5

11.30  Seurat ja lasten laulutuokio 343 
 Erkki Launonen, teknikko, Ylöjärvi  490 

12.30  Seurat 363
 keijo Tölli, vanhempi rikoskonstaapeli, Nivala 479
 Mauno Peltokorpi, diplomi-insinööri, Vantaa 594

15.30  Seurat (esirukoukset) 115 
 Jyrki Rauhala, kappalainen, Hyvinkää 520
 Esko Lapinoja, opettaja, Haapajärvi 480 

17.30  Laulutuokio: virsiä ja Siionin lauluja 

18.00  Seurat (radiointi Yle Radio1)  173: 1,2,5 
 Martti Sallinen, kappalainen, Iisalmi 383 
 Esa koukkari, varatuomari, Haukipudas 312 
 Selostus: Valde Palola, kenttärovasti, Helsinki 330 

19.30  Laulutuokio: virsiä ja Siionin lauluja 

20.00  Seurat (esirukoukset) 477 
 Ahti Riihimäki, rovasti, Helsinki 478 
 Esko kalaoja, professori, Oulu 274 

22.00  Laulutuokio: virsiä ja Siionin lauluja

Lopen kirkko on yksi Suomen kauneimmista tiilikirkoista. Alttaritaulu Vuorisaarna on kaapo 
Wirtasen maalaama, ja kirkon madonnapatsas on peräisin 1400-luvun Lübeckistä. 
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Eero Hartikainen, Pornainen
Pauliina Hyry, Espoo
Jukka Jaakkola, Pudasjärvi
Eero Kantola, Mäntyharju
Liisa Keränen, Jämsä
Kullervo Latvanen, kauniainen
Johanna Linna, Tuusula
Arto Löppönen, kuopio
Ari Lohi, Siilinjärvi

Juha Paukkeri, Vantaa
Mikko Peltokorpi, Nurmijärvi
Elja Puukko, Espoo
Mikko Salakari, Parainen
Tomi Satomaa, Parainen
Johanna Suomala, Asikkala
Martti Syrjäniemi, Lempäälä
Joose Vähäsöyrinki, kuopio
Sheldon Ylioja, Helsinki

Suviseurojen kanttorit:

MAANANTAI 2.7.2012
                           

kello    Virsi

9.00  Seurat  538 
 Tuomo Parhiala, yrittäjä, Alavus 397 
 Veli-Matti Huhtala, kenttämyyntipäällikkö, Sievi 621 

11.00  Laulutuokio: virsiä ja Siionin lauluja

11.30  Seurat (esirukoukset) 309  
 Päiviö karttunen, rikosylikonstaapeli, Ranua 256 
 Timo Hentilä, metsätalousinsinööri, kajaani 176 

14.00  Päätösseurat  204 
 Markus Tuukkanen, pastori, Raahe 316

 Päätössanat ja loppurukous   
 Osmo Aho, päätoimikunnan varapj., Tuusula 344 

 Tervetuloa vuoden 2013 suviseuroihin Pudasjärvelle 
 Erkki Ilvesluoto, päätoimikunnan pj., Ranua 

 Siionin laulu  209

SEURAOHJELmA TEKSTIVIESTINÄ
Lähetä viesti SUVI numeroon 173011. Saat heti jokaisesta seurapäivästä 
oman tekstiviestin. Tekstiviestiohjelman hinta on 3 euroa, ja se veloitetaan 
puhelinlaskussa.

Suviseuramerkki on suunnittelu psalmin 
48 pohjalta. Psalmi kuvaa Siionia eli Ju-
malan kaupunkia. 

 “Se kohoaa korkealle, se on koko 
maan ilo. Siion on kuin pohjoinen vuori, se 
on suuren kuninkaan kaupunki. Jumala 
asuu sen palatseissa, hän on sen vahva 
turva.” (Ps. 48:3–4)

Merkissä kaupunkia symboloi ihmis-
ten ylle kohoava kaari. kaari kuvaa myös 
kristusta, joka asuu Jumalan kaupungis-
sa. kaupunki koostuu elävistä kivistä eli 
Jumalan lapsista. kaupungin turva on 
Jeesus kristus, joka asuu uskon kautta 
Jumalan lasten sydämissä. 

Merkin voimakkaat värit välittävät 
viestiä turvasta ja siitä, että kirjoitettu ja 
puhuttu Jumalan sana tulee kaupungin 
myötä näkyväksi.

 “Mistä ennen olimme kuulleet, sen 
omin silmin näimme Herran Sebaotin, 
meidän Jumalamme, kaupungissa: Ju-
mala pitää sen lujana ikuisesti.” (Ps. 48:9)

Psalmin mukaan Jumalan kaupun-
gissa kerrotaan Jumalan armollisista    

Jumala
 on kaupunkinsa 

vahva turva (Ps. 48:4)

SUVISEURAT LOPELLA 
29.6.–2.7.2012

SEURAMERkIN SANOMA

teoista ja ylistetään Hänen hyvyyttään ja 
johdatustaan.

“Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön 
sinun nimesi, kaikukoon ylistyksesi! Sinun 
kätesi on hyvyyttä täynnä. Katsokaa sen 
(Siionin) muureja, tutkikaa sen palatse-
ja, niin että voitte kertoa tuleville polville: 
Suuri on Jumala! Hän on Jumalamme 
ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä aini-
aan.” (Ps. 48:11, 14–15)

Myös suviseurojen seurapuheet vä-
littävät samaa ilosanomaa ja luottamus-
ta Taivaan Isän huolenpitoon.
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JUMALANPALVELUSTEN kAAVAT

EHTOOLLISEN SISÄÄNKÄYNNIT

I JOHDANTO
1. Alkuvirsi (536)
2. Alkusiunaus
3. Johdantosanat
4. Synnintunnustus (707)
 Synninpäästö
5. Herra armahda
6. kunnia ja kiitosvirsi Pyhälle 
kolminaisuudelle* (726)
7. Päivän rukous

II SANA
8. Ensimmäinen lukukappale
9. Vastausmusiikki
10. Toinen lukukappale
11. Päivän virsi (438)

12. Evankeliumi*
13. Saarna
14. Uskontunnustus*
15. Virsi (270: 1–4, kolehti)

III RUKOUS

16. Yhteinen esirukous
17. Isä meidän

IV PÄÄTÖS

18. Ylistysvirsi* (186: 1,4)
19. Siunaus*
20. Päätösmusiikki (405: 1–5)

* Seurakunta seisoo. 
Jumalanpalveluksessa käytetään 
toista sävelmäsarjaa.

I JOHDANTO

1. Alkuvirsi (301)
2. Alkusiunaus
3. Johdantosanat
4. Synnintunnustus (706)
 Synninpäästö
5. Päivän rukous

II SANA

6. Päivän virsi (392)
7. Raamatunluku ja saarna
8. Uskontunnustus*
9. Yhteinen esirukous

III EHTOOLLINEN

10. Uhrivirsi (300, kolehti)
11. Ehtoollisrukous 
 

Vuorolaulu, prefaatio ja
 Pyhä (Sanctus) *
 Rukous ja asetussanat
12. Isä meidän
13. Herran rauha
14. Jumalan karitsa* 
15. Ehtoollisen vietto (225)
16. kiitosrukous

IV PÄÄTÖS

17. Ylistysvirsi* (337)
18. Siunaus*
 Lähettäminen
19. Päätösmusiikki (105)

* Seurakunta seisoo.
Messussa käytetään toista sävelmäsarjaa
(ks. virsikirjan jumalanpalvelusliite).

Sanajumalanpalvelus seurateltassa 1.7. klo 10.00

Viikkomessu seurateltassa 30.6. klo 16.00

SUVISEURAT INTERNETISSÄ
Suviseuraradion lähetystä ja suviseurojen uutisointia voi seurata osoit-
teessa www.suviseurat.fi. Verkkosivuja päivitetään seurojen aikana seu-
rapuheilla, ajankohtaisilla uutisilla, valokuvilla ja äänitteillä. Verkkosivuilla 
on lisäksi tietoa ja kuvia seurajärjestelyistä sekä seura-alueen ja lähiympä-
ristön palveluista. Seurapuheiden äänitteitä ja seuraradion ohjelmia voi 
kuunnella myös suviseurojen jälkeen.

SEURA-ALUEEN TURVALLISUUSOHJEITA:
• Seura-alueelle ei saa tuoda lemmikkieläimiä.
• Avotulen teko, retkikeittimien, grillien ja kamiinan käyttö on kielletty.
• Seura-alueen läheisyydessä olevissa vesistöissä on ehdoton uintikielto. 
• Alle 18-vuotiaiden toivotaan majoittuvan yhdessä vanhempien kanssa.  
• Tupakointi on sallittu keskuskentällä vain merkityillä paikoilla.
• Suviseura-alueella on alkoholin nauttimiskielto. 
• Alue suljetaan täyttöliikennettä lukuun ottamatta yön ajaksi klo 01–06.• Ehtoolliselle saavutaan ovista 1–6. 

• Liikuntarajoitteiset saapuvat telttaan päätyovista.
• Jonot 1 ja 6 johtavat päätypöytiin, joissa ehtoollinen 
   jaetaan kastamalla leipä viiniin. Päätypöydissä
   viini on alkoholitonta.  
• Kaikissa pöydissä oleva leipä on gluteenitonta. 
• Teltasta poistutaan etuosan ja päätyjen oviaukoista.

1.             2.                  3.               4.                  5.              6.

1. 

2. 3. 4. 5.

6.
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SUVISEURARADIO
Seuraradion tärkein tehtävä on välit- 
tää seurapuheet niille, jotka eivät 
pääse suviseuroihin paikan päälle. 
Seurataukojen aikana lähetetään 
toimitettuja ohjelmia, haastatteluja 
sekä keskusteluja. Virsiä ja Siionin 
lauluja kuunnellaan sekä seura-
alueelta että äänitteiltä. 

Ohjelmassa on mm. Raamatun 
ihmisiä -sarja, ohjelmia SRk:n tehtä-
västä sekä Lutherin katekismuksesta. 
Haastatteluissa eri-ikäiset uskovaiset 
kertovat arjestaan ja uskostaan. Yksi 
ohjelmasarja keskittyy virsien ja 
Siionin laulujen sanoman pohdin-
taan. Lisäksi seuraradiossa lähetetään 
päivittäin ajankohtaislähetyksiä, 
joissa kerrotaan mm. suviseurojen 
yhteydessä pidettävistä tiedotustilai-
suuksista ja kokouksista. 

Seuraradio aloittaa lähetykset 
keskiviikkona tiedotusradiona. 
Radio on kuunneltavissa reaali-
aikaisena myös suviseurojen 
verkkosivuilla www.suviseurat.fi.
Seurapuheet ja osa ohjelmis-
ta arkistoituvat verkkosivuille
kuunneltavaksi jälkikäteenkin.
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SEURARADION 

TAAJUUS LOPELLA 
JA SUVISEURA-
kENTäLLä ON 

89,5 mHz. 

Seura-alueella toimiva kansainvälisyyspalvelu tarjoaa seuravieraille palvelua eng-
lanniksi, espanjaksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja viroksi. Seurapuheita 
tulkataan näille kielille. Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistys vastaa Venä-
jältä ja Virosta tulevien vieraiden matkajärjestelyistä yhdessä seurojen kansainväli-
syyspalvelun kanssa.

Sunnuntaina järjestetään kaksi ruotsinkielistä messua. Ensimmäinen klo 11 
Olaus Petrin kirkossa, Helsingissä ja toinen klo 12 kirkkonummen kirkossa. Eng-
lanninkielinen messu järjestetään sunnuntaina klo 13 Lopen kirkossa. Messu on 
kuultavissa seuraradion englanninkielisellä taajuudella 88,5 MHz sekä verkkosivuil-
la www.suviseurat.fi.

Ulkomaalaisille seuravieraille järjestetään Kansainvälisyysilta su 1.7.2012 klo 18 
Lopen koulukeskuksessa, Loppi-salissa. kokouksessa keskustellaan Tapani Kinnu-
sen alustuksen pohjalta suviseurojen tunnuksesta Jumala on kaupunkinsa vahva 
turva. kuljetukset lähtevät suviseurojen linja-autoasemalta klo 17. 

Maita, joissa tehdään lähetystyötä SRK:n kautta:

ESPANJA GAMBIA GHANA ISO-BRITANNIA  KANADA  KENIA 

LATVIA NORJA  RANSKA RUOTSI SAKSA SUOMI 

SVEITSI TOGO UNKARI VENÄJÄ VIRO YHDYSVALLAT

Kansainvälisyyspalvelu

15

Loppi ja Räyskälä: 
simultaanitulkkaus
102,3 MHz

88,5 MHz

92,9 MHz

95,2 MHz

100,9  MHz

Seuraradion lähetykset:
• keskiviikko klo 13–22
• torstai klo 12–23
• perjantai klo 7–23
• lauantai klo 7–23
• sunnuntai klo 7–23
• maanantai klo 7–21

Taajuudet 
tekstiviestillä:
Tilaa radiotaajuudet
kännykkään lähettämällä 
tekstiviesti TAAJUUS 
numeroon 173011.
Viestin hinta on 0,5 €.



SUVISEURAPAIkkA – RäYSkäLäN LENTOkENTTä

Räyskälässä pidettiin Purje-
lennon Nuorten MM-kilpailut 
vuonna 2009. Kuvassa odote-
taan kisahinausten alkua. Vuonna 1632 perustettu Lopen kunta 

sijaitsee Etelä-Hämeessä Suomen väestöl-
lisellä keskipistealueella. kasvuvoittoisessa 
kunnassa on 8 378 asukasta, mutta väki-
määrä kasvaa pitäjän 3 300 loma-asunnon 
ansiosta voimakkaasti kesäaikoina. Alueen 
suuri mökkikapasiteetti on tarjonnut tavallis-
ta paremmat majoitusmahdollisuudet myös 
suviseuravieraille. kesäasukkaiden suosima 
kunta on kooltaan 660 neliökilometriä, ja 
sillä on rantaviivaa yli 300 kilometriä.

Loppi tunnetaan Suomen perunapitä-
jänä. Maine periytyy 1900-luvun alkupuo-
lelta, jolloin pitäjän laajoilla hiekkamailla 
ryhdyttiin viljelemään hyvänmakuista ja 
kaunista ruokaperunaa. Nykyään peru-
nanviljely edustaa vain pientä osaa Lopen 
elinkeinorakenteesta. kunnan pääelinkeinot 
ovat palvelut ja jalostustoiminta.

Räyskälän pienkonelentokenttä pe-
rustettiin välirauhan aikana, mutta vi-
rallinen ensilento suoritettiin kentällä 
vuonna 1963. Tällä hetkellä kenttä on 
Pohjoismaiden vilkkain harrasteilmai-
lupaikka. 

kentän aktiivisimpia käyttäjiä ovat 
purjelentäjät ja laskuvarjohyppääjät, 
joiden lisäksi kentällä ilmailee lukui-
sa joukko ultra-  ja moottorilentäjiä, 
lennokkiharrastajia sekä riippu- ja var-
joliitäjiä. kenttä toimii myös suurten 
tapahtumien pitopaikkana. Sillä on 
järjestetty mm. purjelennon MM-
kilpailut ja muita suuria ilmailu- ja 
moottoriurheilutapahtumia. 

Suviseurojen järjestelyt aloitettiin SUVISEURAkUNTA – LOPPI

Räyskälän lentokenttä sijaitsee geologisesti arvokkaalla harjualueella 
ja tärkeän pohjavesiesiintymän päällä. Tämä tulee huomioida jätteiden 
käsittelyssä siten, että likavedet toimitetaan vessojen yhteydessä ole-
viin keräyspaikkoihin eikä maaperään tai luontoon päästetä muitakaan 
pohjavettä vaarantavia nesteitä tai jätteitä. 

Seuravieraita pyydetään myös varmistamaan, etteivät autot tai 
asuntovaunut vuoda öljyä tai muita nesteitä maahan. 

Lentokentän laitamat ovat kasvistoltaan ja eliöstöltään arvokasta 
paahdeympäristöä, jossa on harvinaisten ajuruohon ja kissankäpälän 
esiintymiä. Paahdeympäristöt tarjoavat kodin myös eräille harvinaisille 
hyönteislajeille. Arimmat esiintymäalueet on suojattu jalankululta, 
mutta luontoa pyydetään muutoinkin kunnioittamaan mm. välttämällä 
maaperän tarpeetonta kuluttamista. 

Seuravieras – suojele arvokasta ympäristöä! !
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metsien raivauksella syksyllä 2011. ke-
vätkesällä tehtiin ravintolan pohjustus 
sekä sähkö- ja vesitöitä. keskusaluetta 
päästiin rakentamaan vilkkaan harras-
teliikenteen takia vasta muutama viikko 
ennen tapahtumaa. Valmisteluja helpot-
ti kova maapohja, jonka ansiosta kenttä 
soveltuu hyvin tuhansien autokuntien 
leiriytymisalueeksi.

2322

R
Ä

Y
S

K
Ä

L
Ä

N
 K

E
N

T
TÄ

 •
 L

O
P

P
I



Yleinen hätänumero  112
Autojen huolto- ja korjauspalvelu  0400 539 748
Ensiapuasema: toimisto  040 535 0307
Eksyneiden lasten hoitopaikka  040 535 0387
Hinauspalvelu  0100 2400
Infopiste  040 535 0588
Kansainvälisyyspalvelu  040 535 0594
Kenttäpäivystys  040 535 0595
Liikennetoimisto  040 535 0610
Löytötavaratoimisto  040 535 0650
Lopen poliisiasema, Riihimäki  071 873 0311 
(löytötavarat suviseurojen jälkeen)
majoitustoimisto 045 885 1361
majoitustoimisto päivystys  045 885 1362
Nestekaasu myynti ja huolto  040 535 0598
Taksipäivystys  0200 14100
Turvatoimisto  040 535 0715
Vuokravaunujen avaimet  045 885 1362
Äänentoiston vikapäivystys  040 535 0722

Apteekki
• to–su  10–21
• ma  10–14

Ensiapuasema 
• to 10 – ma 16

Sairaankuljetus 
• 24 h/vrk
• Hätänro 112

Ravintola
Ruoka:
• to–su  8–20 
(puuro 8–20,   
muut 10–20)
• ma  8–16
kahvi:
• to–su  7–24
• ma  7–16
Salaatti:
• to  18–24
• pe–su  12–24

Kahvipiste
• to–su  12–24

Grilli
• ke  19–22
• to–su  17–24
• grillimakkaraa 
myydään litra-
myyntipisteissä 
to–su  20–23

Pitsa
• to–su 16–24

Litramyynti
Ravintola:
• to–su  8–20
• ma  8–16
kenttäpisteet:
• to–su  8–23
• ma  8–13
(puuro klo 8–20,   
muut ruuat klo 
10–20, grillimakka-
raa klo 20–23) 

myymälä
• ke  12–21  
• to–la  9–21
• su  11–21
• ma  9–16

Kioski
• ke  12–22
• to–pe  10–22
• la  10–23
• su  11–22
• ma  10–16

Jäätelön laukku-
myynti
• ke  11–22
• to–la  10–22
• su  11–22
• ma  10–14

Jäätelökioski 1
• ke  11–22
• to–la  10–22
• su  11–22
• ma 10–16

Jäätelökioski 2
• ke  16–22
• to–la 10–22
• su  11–22
• ma  10–15

Info ja lehtimyynti
• ke 16–21
• to–su  8–22
• ma  8–16 

SRK:n kirja- 
myymälä
• to  15–21
• pe–la  10–21
• su  11–21
• ma  10–14

Nestekaasu-
myynti
• to–ma  10–15
Muina aikoina 
p. 040 535 0598

Kenttämaksu-
pisteet
• ke–su  8.30–21
• ma  8.30–14

Kenttäpankki
• to–la  10–17
• su  11.30–19
• ma  10–13

Kännykän lataus
• to–la 10–22
• su 11–22
• ma 10–15

Kansainvälisyys-
palvelu
• ke  12–17
• to–su  9–21.30
• ma  9–16 

Työvoima-
toimisto
• ke–su  7–22
• ma  7–15

majoitus-          
toimisto
• ke  12–24
• to–su  8–24
• ma  8–16

Lasten               
hoivapaikka
• to  12–22
• pe–su  9–24
• ma 9–15

Lasten                 
pesupaikka
• to  11–22.30
• pe–su  8–22.30
(sekä seurakentän 
lähellä oleva pesu-
paikka 8–24)
• ma  8–15

Vanhusten         
levähdyspaikka
• to  12–18
• pe–su  9–20
• ma  9–15

AUkIOLOAJAT

UIMAHALLIT:
• Riihimäen maauimala
Salpausseläntie 16,
11100 Riihimäki

• forssan Vesihelmi
Eteläinen Puistokatu 2,
30420 Forssa

• Sveitsin uimala
Teerimäenkatu 6,
05900 Hyvinkää

Huom! Lähiliikenteen 
linja-auto ajaa Riihimäen 
maauimalan kautta.

TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA
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SUIHkUT

• Suihkut ovat avoinna torstaista sunnuntaihin
klo 6–24 ja maanantaina klo 6–16. 
• Suihkujen yhteydessä on hiustenkuivauspiste.
• Toiminnassa on neljä kassaa ja suihkulipun ennak-
koon ostaneille oma linja. 
• Suihkulippuja voi ostaa ennakkoon kenttämak-    
supisteistä (3 kpl) ja paikan päältä suihkujen 
kassoilta.
• Suihkuja on tänä vuonna lisätty, jotta peseytymis-
 ja uintimatkoista aiheutuva ajoneuvoliikenne 
seura-alueen ulkopuolelle vähenisi. Seuravieraita 
pyydetään käyttämään peseytymiseen ensisijaisesti 
seura-alueen suihkuja.
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PALVELUT SEURAkENTäLLä muut palvelut
• Postimerkkejä myydään SRk:n kirjamyymälässä. Suviseuraposti leimataan 
suviseurojen erikoisleimalla.
• Matkapuhelinten latauspisteessä voi ladata puhelimia omilla latureilla.
• Lasten nimirannekkeita on myytävänä infopisteessä sekä ravintolan ja myymälän 
kassoilla.

Kenttämajoitusmaksut
• kenttämajoitusmaksu maksetaan etukäteen suviseurojen verkkosivujen, 
www.suviseurat.fi, kautta. Suviseurojen logolla varustettu maksukuitti kiinnitetään   
näkyvälle paikalle auton tuulilasiin, asuntovaunuun tai telttaan.
• Jos kenttämajoitusmaksua ei ole suoritettu etukäteen, se pyydetään maksamaan 
välittömästi kentälle saavuttua jossakin kenttämaksupisteessä (3 kpl). 
• Netin kautta ennakkoon maksettu kenttämaksu on 10 € halvempi kuin kentällä.

Kolehti
• kolehteja kannetaan teltassa, kentällä ja majoitusalueilla ohjelmassa mainittujen 
virsien aikana. kolehtilahjoituksen voi tehdä myös kenttämaksu- ja infopisteessä. 

Linja-autokuljetus seurakentän ja P-alueen välillä
• P1- ja P2-alueelta on linja-autokuljetus seurakentälle ja takaisin koko seurojen ajan.
• Linja avataan torstaina klo 12, ja kuljetuspalvelu on käytettävissä seurojen päätty-
miseen asti. Reittiä ajetaan tarpeen mukaan katkotta päivittäin klo 8–24.

majoituspalvelut 
• Majoitustoimisto päivystää numerossa 045 8851362 sekä osoitteessa www.suvi-
seurat.fi/majoitus.

Rahaliikenne
• Suviseuroissa voi maksaa käteisellä ja pankki-, Visa-, MasterCard-, Visa Electron, 
Diners Club ja American Express -korteilla. 
• Suurin kassoilla käytettävä seteli on 100 €. Pienet ostokset suositellaan maksa-
maan käteisellä.
• kenttäpankista voi nostaa käteistä rahaa pankkikortilla ja Visa Electron -kortilla. 
Rahaa nostettaessa on esitettävä henkilöllisyystodistus. Pankissa vaihdetaan USA:n 
dollareita ja Ruotsin kruunuja euroiksi.

myymäläpalvelut
• kentällä on yksi hyvin varusteltu myymälä. Myymälästä on saatavilla kaikki 
peruselintarvikkeet sekä monipuolinen valikoima käyttötavaraa. Valikoimassa on 
myös gluteenittomat ja laktoosittomat tuotteet. Muutamia yleisimpiä elintarvikkei-
ta on saatavilla myös litramyyntipisteistä. 
• Alueella palvelevat jäätelö- ja makeiskioskit, joissa myydään myös limsaa ja peru-
nalastuja. keskuskentän jäätelökioskin lisäksi myymälän vieressä on jäätelönmyyn-
tipiste 2. Suviseura-alueella ei myydä tupakkatuotteita.

Ravintola, litramyynnit ja grillit
• Seuraravintolassa myydään spagettivuokaa, lohikeittoa, riisipuuroa, salaattian-
noksia ja lihakeittoa sekä iltaisin myös pitsaa. kahvia saa ravintolasta sekä kahvipis-
teestä. Litramyynneissä myydään ruokaa, kahvia, leipää, levitteitä ja juomia.
• Ravintolakatoksen pikaruokalinjoista saa kiinteään 5 € hintaan ruoka-annoksen, 
juoman ja leivän päällisineen.
• keskusalueen grillissä sekä litramyyntien iltagrilleissä myydään makkaraa, juomia ja 
perunalastuja (ks. aikataulu). Grillimakkarat ovat laktoosittomia ja gluteenittomia.
• kaikkien tarjottavien tuotteiden tuoteselosteet ovat erityisruokavaliopisteissä, 
infopisteessä ja osoitteessa www.suviseurat.fi.
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Apteekki
• Sijaitsee ensiapuaseman yhteydessä.
• On avoinna to–su klo 10–21 ja ma 
klo 10–14.
• Myynnissä on käsikauppalääkkeitä,
kuten särkylääkkeitä. 
• Palveluun kuuluvat myös resepti-
lääkkeiden toimitukset.

Ensiapu 24 h/vrk
• Päivystää seurojen läpi alkaen torstais-
ta klo 10 maanantaihin klo 16 saakka.
• Puh. 040 535 0307
• Päivystys vain akuuteille päivystys- 
potilaille. Muissa tapauksissa asiointi   
oman paikkakunnan terveyskeskuk-
sen kanssa. 
• käyntimaksu 10 euroa.

Sairaankuljetus 24 h/vrk 
• Hätänumerosta 112
• Ohjaa sairaankuljetus paikalle kartta-
ruudun numeron ja kirjaimen avulla.

Lasten pesupaikka
• Pesupaikat sijaitsevat vessojen           
läheisyydessä.
• Tarkoitettu vaippaikäisille lapsille.
• Omat pyyhkeet ja pesuaineet 
mukaan.
• Avoinna to klo 11–22.30,  pe–su            
klo 8–22.30 (sekä seurakentän lähellä 
oleva pesupaikka 8–24), ma klo 8–15.

Lasten hoivapaikka
• Sijaitsee keskuskentällä.
• Tarjolla rintaruokintatila, pienten 

lasten ruokailutila (ruuan lämmitys), 
lasten pesupaikka ja eksyneiden 
lasten hoivapaikka.
• Avoinna to klo 12–22,  pe–su   
klo 9–24, ma klo 9–15.
• Ilmoitukset tai tiedustelut eksyneestä  
lapsesta p. 040 535 0387.
• Aukioloaikojen ulkopuolella päivystää 
turvatoimisto p. 040 535 0715. 
• Lapset on hyvä varustaa vaatteisiin 
kiinnitetyllä nimilapulla tai rannek-  
keella, jossa on vanhempien puhelin-
numerot. Rannekkeita voi ostaa infosta 
sekä myymälän ja ravintolan kassoilta. 

Vanhusten levähdyspaikka
• Tarkoitettu ikänsä tai toimintakykynsä 
vuoksi lepohetkeä tarvitsevalle  seura-
vieraalle.
• Tiloissa toimii lääkintälaitteiden ja  
apuvälineiden latauspiste, jossa voi 
myös käyttää omaa, verkkovirralla 
toimivaa spira-laitetta.
• Avoinna to klo 12–18, pe-su klo 9–20   
ja ma klo 9–15.

Inva-alue
• Varattu seuravieraille, joilla on poliisin 
myöntämä invapysäköintilupa.
• Numeroidut sähköpaikat on jaettu 
etukäteen terveydenhuoltotoimikun-
nan arvioimien anomusten perusteella.
• Alueen suihkut ja WC on tarkoitettu 
vain liikuntaesteisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien seuravieraiden käyttöön.

TERVEYDENHOITO

Seura-ajan jätehuolto suoritetaan 
voimassa olevien jätehuoltomäärä-
ysten mukaan. Ravintolassa jätteet 
lajitellaan bio- ja sekajätteisiin. Ma-
joitusalueilla kaikki jätteet menevät 
sekajätteisiin. kierrätettävät juoma-
pullot kerätään niille varattuihin ke-
räilypaikkoihin.

• kentällä ja vessojen vieressä olevat 
jätteiden keräyspisteet on merkitty 
jätepistekylteillä. 

• Juomapullot ja niiden korkit pan-
naan keräyspaikoilla oleviin pullopus-
seihin tai muovikontteihin.

• Seura-alue sijaitsee tärkeän pohja-
vesiesiintymän päällä, joten maahan 
ei saa laskea pohjavettä vaarantavia 
nesteitä tai jätteitä. Likavedet toimi-
tetaan vessojen yhteydessä oleviin 
keräyspaikkoihin. 

PUHTAANAPITO Hygieniaohjeet:
Infektiot tarttuvat helposti kenttä-
olosuhteissa. Seuravieraita pyydetään 
noudattamaan seuraavia ohjeita:

• Pese ja desinfioi kädet säännölli-
sesti: aina ennen ruokailua ja aina 
wc-käynnin jälkeen. 

• Ravintolan ja grillien tarjoilulinjas-
tolla on käytettävissä käsien desin-
fiointiainetta. Desinfiointiainetta on 
myynnissä myös seuramyymälässä. 

• Puhdasta juomavettä saa juomave-
sipisteistä tai ostamalla pullotettua 
vettä myymälöistä.

• Osta ruokaa litramyynnistä vain 
yhtä ruokailukertaa varten, sillä ruoka 
pilaantuu lämpimässä nopeasti.

• Mahatautia sairastavien on hyvä 
siirtyä kotihoitoon.
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Seuravieraita pyydetään noudattamaan 
turvallisuusmääräyksiä ja puuttumaan 
heti turvallisuutta vaarantaviin seikkoi-
hin. Alue on suurelta osin syttymisherk-
kää kuivaa kangasmaastoa.

Tullessasi seura-alueelle:

1Sijoita autosi tai majoitusyksikkösi 
liikenteenohjaajan antamien ohjei-

den mukaisesti. 

2 Avaa asuntovaunun tai -auton 
kaasupullokotelon luukku ja sijoita 

veivi näkyville. 

3 Selvitä lähimmän järjestäjien asen-
taman alkusammuttimen sijainti ja 

toiminta. 

4Aseta etukäteen netin kautta 
suorittamastasi kenttämajoi-

tusmaksusta tulostettu maksukuitti 
auton, asuntoauton tai asuntovaunun 
ikkunaan näkyviin. Pane maksukuitti 
näkyville myös mahdollisen lisäautosi 
ikkunaan. Paikan päällä kenttämaksun 
voi käydä suorittamassa kenttämaksu-
pisteessä (3 kpl).

5 Varmista, että majoittujat tietävät 
asuntovaunussasi tai -autossasi ole-

van sammuttimen sijainnin ja osaavat 
käyttää sitä. 

TURVALLISUUSOHJEET
Toiminta onnettomuus-
tapauksessa:
• Pelasta vaarassa olevat ja pyydä 
apua. 
• Soita hätänumeroon 112. 
• Aloita alkusammutus tai potilaiden 
ensiapu. 
• Estä lisäonnettomuuden syntymi-
nen ja varoita vaarassa olevia. 
• Järjestä opastus onnettomuus-
paikalle.

Ohjeita riskitilanteisiin:
• Jos teltta syttyy palamaan, varmis-
ta, ettei sisällä ole ketään. Löysää 
narut ja polje teltta kasaan. Sammu-
ta tukahduttamalla tai lähimmällä 
alkusammuttimella. 

• Jos maasto syttyy palamaan, sam-
muta lähimmällä alkusammuttimella 
ja pyydä lähellä olevia avuksi. 

• Asuntovaunun tai -auton syttyessä 
palamaan varmista, että sisällä ei 
ole ketään. Poista kaasupullo ja 
sammuta palo asuntovaunun tai 
-auton sammuttimella. Sulje ovi, 
pyydä lisäapua naapureilta ja opasta 
pelastusyksikkö kohteeseen. 

• Öljyvahinkotilanteessa ota heti 
yhteys turvatoimistoon p. 040 535 
0715. 

Seura-alueella on kielletty:
• Avotulen teko, retkikeittimien, 
grillien ja telttakamiinan käyttö.

• Aggregaattien käyttö.

• Lemmikkieläinten pito.

• Metsäalueelle leiriytyminen.
• Uinti ja rannoilla oleskelu.
• Turha ajoneuvoliikenne.
• Tupakointi paloherkillä alueilla, 
keskuskentällä tupakointi on 
sallittu vain osoitetuilla tupakka-
paikoilla.  

• Yleinen hätänumero:  112 
• Löytötavaratoimisto:
   040 535 0650
• Eksyneiden lasten 
   hoivapaikka:  040 535 0387
• Turvatoimisto:  040 535 0715

LäHILIIkENNE
Linja-autot:
Suviseurojen lähiliikenteen linja-auto 
ajaa suviseurojen linja-autoaseman ja 
Riihimäen matkakeskuksen (rautatie-
asema) välillä to 28.6. –ma 2.7.2012 
seuraavaa reittiä: 

Riihimäen matkakeskukseen:
Suviseurojen linja-autoasema       Lo-
pen koulukeskus      Launosten koulu               
      kormun koulu      Riihimäen uimala      
      Riihimäen matkakeskus

Suviseurojen linja-autoasemalle:
Riihimäen matkakeskus       Riihimäen 
uimala       kormun koulu      Launosten 
koulu       Lopen koulukeskus       Su-
viseurojen linja-autoasema

• Linja-autojen aikataulut löytyvät 
suviseurojen linja-autoasemalta, info- 
pisteestä, ilmoitustaululta, majoitus-
toimistosta, liikennetoimistosta, majoi-
tuskouluilta ja Riihimäen matkakes-
kuksesta. Aikataulut voi katsoa myös 
Päivämies-lehdestä ja suviseurojen 
verkkosivuilta. kokouskuljetukset löyty-
vät tästä ohjelmasta perjantain (s. 4)  ja 
lauantain (s. 7) ohjelmasivuilta.

Taksit:
Taksit päivystävät suviseurojen taksi-
asemalla sekä numerossa 0200 14100.

• Sairaskohtauksen sattuessa soita 
hätänumeroon 112 ja toimi 
ensiapuohjeiden mukaisesti. 

• Liikenneonnettomuuksissa, joissa 
on tullut henkilövahinkoja, soita 
hätänumeroon 112.

• kiireettömissä tapauksissa apua 
ja ohjeita saa myös soittamalla 
turvatoimistoon p. 040 535 0715. 
Onnettomuustilanteissa jokaisella 
on auttamisvelvollisuus.
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Hakupaperit:  
www.jamsanopisto.fi tai (014) 3397 000 tai toimisto@jamsanopisto.fi
Kurssit: 
(014) 3397 040, www.lyhytkurssille.fi

/ GLOBAL COMMUNICATION PROGRAM  
/ KANSAINVÄLISYYSLINJA 
/ KÄYTÄNNÖNLINJA  
/ MUSIIKKILINJA  
/ PERUSKOULUOPINTOJEN LINJA  
/ TEKNISTEN TAITOJEN LINJA

Tervetuloa
Opiskelemaan
Jämsään 

18 vuotta 
täyttäneiden 

HaKu 
31.7.2012 

mennessä

jamsanopisto.fi



SRK

AVOINNA SUVISEUROISSA: • to klo  15–21  • pe–la klo 10–21
 • su klo 11–21  • ma klo 10–14

SRK:N MYYMÄLÄ

Uusimpia julkaisuja:

TOIVO, Romaani
Antti Saari

KODIN HYVINVOINTI, Elämänpolulla 12
Toim. Ari-Pekka Palola

ILO, Hengen hedelmiä 2
Toim. Hanna Ratilainen

TUULET LEUDOT TUOKSUAA, CD
Lauluja Suomen luonnosta 1, Kevät ja kesä

ON TYÖNI, HERRA, LAHJAASI, CD

Suviseuroissa julkistettavat tuotteet tarjoushintaan:

VUOSIKIRJA 2012, JUMALAN VALTAKUNTA
Toim. Ari-Pekka Palola ja Sirkka Vänttilä

MONTA SOUTAJAA – Suurperheiden kasvukertomuksia
Toim. Meri Alaranta-Saukko ja Saara Hintsala

PIENI SAMUEL
Marja-Liisa Sivula, kuv. Sirpa Tuomaala

POIKAENKELEITÄ
Heikki Marjanen

LAULUJA NUORUUDESTA JA YSTÄVYYDESTÄ, CD
Jämsän opiston kuoro

SINUN PORTTIS PITÄÄ AVOINNA OLEMAN
Suviseurat 20 vuotta sitten, Iisalmi

SUVISEURAPALAPELITSR
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