
	  

	  

PÄIVÄTIEDOTE MAANANTAI 29.6.2015 
 
 
 
Suviseurat päättyvät 
 
Maanantain seurapäivä valkeni kauniin aurinkoisena. Viimeinen seurapäivä on ohjelmaltaan 
muita lyhyempi. Päivä alkoi laulutuokiolla, jonka lisäksi päivän aikana pidetään neljä puhetta. 
Seurojen viimeinen virallinen tapahtuma on klo 13.30 alkavat päätösseurat, jossa Vaasan 
suviseurojen päätoimikunnan varapuheenjohtaja Seppo Aho ja seuraavan kesän suviseurojen 
Tornion päätoimikunnan puheenjohtaja Jukka Hietamäki käyttävät puheenvuoron.  
 
Maanantaina seurapuheissa puhuttiin Raamatun keskeisimmästä sanomasta Kristuksen 
sovitustyöstä. Jeesus on kuolemallaan sovittanut synnit kaikkien ihmisten puolesta. 
Turvautumalla sovitukseen ihminen on valmis kohtaamaan iankaikkisuuden.   
 
Liikennetoimiston arvion mukaan noin puolet seuravieraista on lähtenyt kotimatkalle puoleen 
päivään mennessä. Toista päivää jatkuva poutainen ja tuulinen sää on kuivattanut kenttää niin, 
että vetoavun tarve lähteville vaunuille ja autoille on vähentynyt. Tällä hetkellä käytössä on neljä 
traktoria eri puolilla kenttää. 
 
Välittömästi päätösseurojen jälkeen seura-alueella alkaa purkutalkoot, joiden päävastuu on ensi 
kesän suviseuraorganisaatiolla. Purkutalkoisiin on toivotettu tervetulleeksi myös 
vapaaehtoistyöntekijöitä   
 
 
Vuoden 2016 suviseurat järjestetään 1. – 4. 7. Torniossa, Liakan kylässä. Liakka sijaitsee vajaa 
10 kilometriä Tornion kaupungista itään. Suviseurojen järjestelyistä vastaavat Tornion ja 
Rovaniemen rauhanyhdistykset yhdessä Karungin, Kemin, Keminmaan, Rautiosaaren ja 
Tervolan rauhanyhdistysten kanssa. 
 
Lestadiolaisen herätysliikkeen alkuvaiheet liittyvät läheisesti Tornionjoen varteen. Tornion 
Rauhanyhdistys on yksi Suomen vanhimmista rauhanyhdistyksistä, alueelle lestadiolaisuus tuli 
1850-luvun lopulla.  
 
 
 
 
Sydämellisesti tervetuloa ensi kesänä Tornioon! 
 
 
 
 
 
Suviseurat Torniossa 2016 
Suviseuratiedotus  
 
 
 



	  

	  

 
 
PRESSMEDELANDE 
måndag 29.6.2015 
 
Suviseurat avslutas 
 
Sista mötesdagen började med solsken. Programmet för dagen är kortare än de andra dagarna, 
med en sångstund på morgonen som följdes av fyra predikningar. Sista officiella programmet 
börjar klo 13.30 med avslutningsmötet, där Seppo Aho, viceordförande för huvudkommittén för 
Suviseurat i Vasa och Jukka Hietamäki, ordförande för Torneå huvudkommitté har var sitt tal. 
 
I predikan på måndag omtalades Bibelns mest centrala budskap om Jesu försoningsverk. I sin 
död försonade Jesus alla världens synder. Då man lägger sin tillit i försoningen är man beredd 
att möta evigheten. 
 
Enligt en uppskattning från trafikbyrån har ungefär hälften av mötesgästerna börjat sin hemfärd 
på förmiddagen på måndag. Vinden och solen har på två dagar torkat upp fältet så pass mycket 
att behovet av boxeringshjälp betydligt minskat. För tillfället finns fyra traktorer till 
mötesgästernas förfogande på området.  
 
Genast efter avslutningsmötet påbörjas nedmonterinsarbetet, där ansvaret   
innehas av organisatörerna för Suviseurat nästa år. Talkohjälp välkomnas till 
nedmonteringen. 
 
Suviseurat 2016 arrangeras i Torneå Liakka by 1-4.7.2016. Byn ligger cirka 10 kilometer 
österut från Torneå stad. Ansvaret för arrangerandet av Suviseurat ligger hos Torneå 
och Rovaniemi fridsföreningar tillsammans med Karungi, Kemi, Kemimaa, Rautiosaari 
och Tervola fridsföreningar. 
 
Begynnelseskedet för den laestadianska rörelsen har en stark anknytning till 
Torneälvsdalen. Torneå Fridsförening är en av Finlands äldsta fridsföreningar, den 
laestasdianismen kom till området på 1850-talet. 
 
Hjärtlig välkommen! 
 
Suviseurat i Torneå 2016 
Pressinformationen för Suviseurat  


