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Vuosikokous 28.6.2014 
 
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) vuosikokous pidettiin Pyhäjoen 
kirkossa 28.6.2014. Kokousta juhlisti Ari-Pekka Palolan esitelmä SRK 100 vuotta. Oulaisten 
suviseurojen yleisessä kokouksessa vuonna 1914 Juho Kustaa Oksa teki esityksen, että 
perustettaisiin yleinen rauhanyhdistys, johon paikalliset yhdistykset voisivat liittyä. Näin 
syntynyt SRK oli suoraa jatkoa vuonna 1906 perustetulle Lähetystoimen päätoimistolle. 
Tarkoituksena oli laajentaa päätoimiston roolia rauhanyhdistysten väliseksi yhdyssiteeksi. 
Nykyään kotimaan lähetystyön painopiste on siirtynyt enemmän paikallisille yhdistyksille ja 
SRK vastaa ulko-, vankila- ja radiolähetystyöstä. 
 
SRK:n puheenjohtaja Olavi Voittonen avasi kokouksen. Avauspuheenvuorossaan Voittonen 
valaisi historian kautta miten merkittävästä kokouksesta on kysymys. Hän otti esimerkiksi 
SRK:n perustamiseen johtaneen kokouksen kauaskantoiset vaikutukset. Voittonen kertoi 
myös ajankohtaisista muutoksista keskusyhdistyksen hallinnossa. Pääsihteerin tehtävään 
valittiin tammikuussa Juha Kaarivaara. SRK:n johtokunta valitsi 26.6. lähetystyön sihteeriksi 
Juha Alangon ja teknisen isännnöitsijän tehtävään Asko Syrjälän.  
 
Vuoden 2013 toimintakertomuksen esitteli SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara. Esityksessään 
hän nosti esiin muiden muassa Kesäseuraradion, joka on saanut positiivista palautetta. 
Rauhanyhdistysten perustehtävänä on ollut ja on edelleen seurojen järjestäminen. 
 
Pekka Tervo käytti puheenvuoron julkaisutoiminnasta. Tervo kertoi, ettei kaikkien julkaisujen 
myyntitavoitteita ole saavutettu. Hän korosti kristillisyyden julkaisutoiminnan merkitystä 
laajenevalle lähetys- ja leirityölle. Ari-Pekka Palola kertoi Siionin laulut -kirjan uudistustyöstä. 
Hän kertoi, että työ etenee ja tälle hetkellä käydään läpi palautteita. Palola korosti, että kaikki 
palaute otetaan työssä vakavasti. 
 
Vuosikokouksessa valittiin SRK:n johtokuntaan uudelle toimikaudelle jäsenet erovuoroisten 
tilalle. Erovuoroisista jäsenistä uudelleen valittiin Timo Hentilä, Vesa Jokitalo, Esa Koukkari, 
Antti Paananen ja Aarno Sassi. Puheenjohtaja Olavi Voittonen totesi, ettei ole enää 
käytettävissä. Voittonen käytti erovuoronsa ja hänen tilalleen johtokuntaan valittiin Jukka 
Lehto Pudasjärveltä. Lukuisat kokousedustajat lausuivat Voittoselle lämpimän kiitoksen 
pitkästä työurasta lukuisissa SRK:n luottamustehtävissä. 
 
SRK:n toimitusneuvoston erovuorossa olivat Pekka Tervo ja Raimo Österberg. Pekka Tervo 
tahtoi luopua tehtävästä ja hänen tilalleen valittiin Aarno Sassi. Österberg valittiin uudelleen. 
SRK:n tilintarkastajiksi valittiin Yrjö Trög, Arvo Pyykölä ja Olavi Myllylä. 
 
Vuoden 2015 toimintasuunnitelman esitteli pääsihteeri Juha Kaarivaara. Kotimaan 
lähetysseuroja halutaan listä alueilla, joille rauhanyhdistysten toiminta ei yllä. 
Ulkolähetystyötä pyritään tukemaan kieli koulutuksella. 
 
Suviseurojen järjestäjiksi vahvistettiin Vaasa 2015, Tornio-Rovaniemi 2016, Pori 2017 ja 
Äänekoski 2018. Äänekoski esitteli vuoden 2018 seura-aluetta kokousedustajille. 
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