
	  

	  

PÄIVÄTIEDOTE 
perjantai 26.6.2015 
 
 
 
 
Suviseurojen avajaispäivä valkeni aurinkoisena. Seurakenttä on kuivunut kohtuullisesti, 
ja suurin osa seuravieraista pääsee alueelle ilman hinausapua. Liittymäalueet ovat 
kuitenkin edelleen märkiä. Täyttöteitä ja liittymiä on haketettu uusia tulijoita varten. 
Perjantaiaamupäivään mennessä Söderfjärdenin peltoaukealle oli saapunut noin 55 000  
seuravierasta. Perjantaina odotetaan vielä tuhansia seuravieraita.  
  
Suviseurojen avajaiset alkoivat kello 10. Puheenvuoron käyttivät Suomen 
Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen SRK:n puheenjohtaja Viljo Juntunen, Lapuan 
hiippakunnan piispa Simo Peura, Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström ja 
suviseurojen puheenjohtaja Tuomas Linna. Tervehdyspuheissa tuli esiin 
lähimmäisenrakkauden ja anteeksiannon keskeinen merkitys kristityn elämässä. 
 
Ennen avajaisia 19 lippua nostettiin seurakentällä oleviin salkoihin. Liput edustavat 
maita, joissa SRK tekee lähetystyötä. 
 
Päivän aikana pidetään myös puhujien ja seurakuntavanhinten kokous Vaasa Arenassa. 
Seurakuntavanhimmat ovat rauhanyhdistysten keskuudestaan valitsemia 
kokousedustajia.  
 
Avajaisten lisäksi perjantaina pidetään neljät seurat. Illan ohjelmassa on myös erityisesti 
nuorille suunnattu puheenvuoro. Puheenvuoron käyttää rovasti Urpo Luokkala 
Kempeleestä. Puheenvuoron otsikkona on ”Rakastakaa toisianne”. 
 
 
 
 
Suviseuratiedotus 
suviseurat.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
PRESSMEDDELANDE 
fredag 26.6.2015 
 
 
 
Suviseurat-sommarmötets öppningsdag började i soligt väder. 
Mötesfältet har torkat snabbt och största delen av mötesgästerna kommer fram till 
området utan bogseringshjälp. Anslutningsvägarna är dock fortfarande våta. Träflis har 
spritts ut på infartsvägarna till området. På fredagsförmiddagen hade redan circa 55 000 
mötesgäster anlänt till området, och tusentals fler förväntas komma under fredagen. 
 
Suviseurat-sommarmötet öppnades kl 10 på fredagsmorgonen. Under 
öppningsceremonin talade Viljo Juntunen, ordförande för Finlands Fridsföreningars 
Centralorganisation SRK, Simo Peura, biskop i Lappo stift, Björn Vikström, biskop i 
Borgå stift och huvudkommitténs ordförande Tuomas Linna.I hälsningstalen lyftes fram 
hur kärlek till sin nästa och förlåtelse har en central betydelse i den kristnas liv.   
 
Inför öppningen hissades 19 flaggor upp på mötesfältet. Flaggorna representerar de 
länder där SRK utför missionsarbete. 
 
Under fredagen håller predikanter och församlingsäldste ett möte i Vaasa Arena. 
Församlingsäldste är mötesrepresentanter som valts av fridsföreningarna. 
 
Förutom öppningsceremonin ordnas det fyra möten i mötestältet under dagen. 
Dessutom står i kvällens program ett anförande som är särskilt riktat till yngre 
mötesdeltagare. Anförandet hålls av prosten Urpo Luokkala och har rubriken ”Ni skall 
älska varandra”.  
 
 
 
Suviseurat-information 
www.suviseurat.fi 


