
 

 

            Pressmeddelande december 2015 

75 000 deltagare förväntas till Stormötet i Torneå 

Haparanda är med i förberedelser för Stormötet 

 
Finlands Fridsföreningars Centralorganisations Stormöte 2016 anordnas den 1-4 juli 

2016 i byn Liakka i Torneå. Detta är ett samarbete mellan sju fridsföreningar. Ansvaret 
ligger på Torneå och Rovaniemi fridsförening tillsammans med fridsföreningar i Karunki, 
Kemi, Keminmaa, Rautiosaari och Tervola. Till Torneå fridsförening hör även medlemmar 
från Haparanda. 

 
Stormötet är ett stort sommarevenemang. 75 000 mötesgäster förväntas då anlända till 

Torneå. Förberedelserna för Stormötet kan följas på Facebook och Twitter, på bloggen i 
Päivämies nättidning och på Stormötets hemsidor (www.suviseurat.fi). Hemsidorna 
öppnas i början av 2016. 

 
Stormötets grafiska utseende har sin grund i Stormötets motto från psalmen 73 ”Min 

Lycka är att vara nära Gud”. Som grund för designen har varit rovaniemibo Esteri 
Nurmelas förslag.  Stormötesmärket består av blått, grönt och gult element. Det blåa 
symboliserar himmel och vatten, det gröna växande och ortens jordbruk, det gula 
symboliserar sol och ett moget sädesfält samt Guds beskydd och människans goda lott att 
vara nära Gud. På märket framträder också korset, som är nersänkt på det gröna området 
som symboliserar jord och ett grönt spirande åkerfält. 

 
På stormötesområdet i Torneå Liakka har under hösten hållits frivilligt talkoarbete. 
Förberedningsarbeten för Stormötet har framskridit enligt tidtabellen.  Under hösten har 

man röjt buskage, byggt tiotals broar och placerat material till vinterförvar. Ungefär fem 
kilometer grundvattenledning har dragits på området och anslutits i Torneå stads 
vattenledningsnät.  Höstens sista arbete har varit dragning av kilometervis elkabel på 
området och uppsättning av 300 stycken stolpar för högtalare. 

 
Största delen av arbetet utförs av frivilliga som talkoarbete. Arbetskraften kommer 

förutom från de ansvarande fridsföreningarna till största delen från Lapplands landskap. I 
mitten av januari 2016 startas rekryteringen av arbetskraften. Då finns det 8000 arbetsskift 
av frivilligarbete att bemannas. 

 
De flesta mötesgäster övernattar i husvagnar och husbilar samt i småtält på 

mötesområdet. Men det behövs även övernattningsplatser i passande lokaler i samhället 
och i privata hem i närområdet.  Hittills är närmare 300 skolklassrum i Torneå med 

http://www.suviseurat.fi/


 

 

omgivning reserverade till grupp- och familjelogi. Kartläggningen av privata lokaler för 
övernattningen startar vid början av 2016.  Detta kommer att informeras om närmare. 

Olika tillstånd hos myndigheter för arrangemanget bearbetas just nu med lokala 
myndigheter. Samarbete med myndigheter, ortens församlingar, kommuner och Liakka 
bybor och markägare har förflutit bra och varit givande. 

 
Alla är välkomna att delta i nästa sommarens Stormöte den 1-4 juli i Liakka by i Torneå. 

Alla framföranden tolkas till flera språk. Ingen inträdesavgift. 
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