
	  

	  

MEDIATIEDOTE 27.6.2014 

Vanhoillislestadiolaisuus saa uuden laulukirjan 
SRK:n vuosikokous 27.6. klo 9. 

 

SRK:n vuosikokouksen Vaasa Arenassa avannut SRK:n puheenjohtaja Viljo Juntunen kertoi, että 

rauhanyhdistyksissä, joita oli vuoden 2014 lopussa 182, on toimittu vilkkaasti. 

 

Vuosikokous hyväksyi SRK:n vuoden 2014 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja 

tilintarkastuskertomuksen sekä vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion. SRK:n pääsihteeri 

Juha Kaarivaara kertoi, että vuonna 2014 järjestettiin kotimaahan 774 lähetysseuratilaisuutta ja 

ulkomaille 96 lähetysmatkaa. 

 

Tilinpäätöstä esitellessään SRK:n talouspäällikkö Senja Koivukangas kertoi, että SRK:n talous on 

tasapainossa. Julkaisut ovat SRK:n päätulonlähde. 

 

SRK:n johtokunnan jäsenistä erovuorossa olivat Toivo Haataja, Aimo Helén, Pentti Rentola, Mikko 

Kinnunen, Valde Palola ja Pekka Vuonokari. Heistä valittiin uudelleen Mikko Kinnunen, Valde Palola 

ja Pekka Vuonokari. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Ilmari Korhonen, Kalevi Niemikorpi ja 

Jussi Rentola. Julkaisujen toimitusneuvostossa erovuorossa olivat Timo Riihimäki ja Matti Taskila. 

Matti Taskila valittiin jatkamaan, ja uutena jäsenenä valittiin Marjaana Typpö. 

 

Vuosikokouksessa käytiin laaja keskustelu SRK:n johtokunnan ehdotuksesta uudeksi Siionin laulut -

kirjaksi. Kokous ehdotti joitakin muutoksia laulujen sanoituksiin ja sävelmiin sekä antoi 

laulukirjatoimikunnalle ja SRK:n työvaliokunnalle valtuudet toteuttaa muutosesitykset harkintansa 

mukaan. Ehdotus hyväksyttiin uudeksi laulukirjaksi, ja kirja päätettiin ottaa käyttöön vuoden 2016 aikana. 

SRK:n kustannuspäällikkö Ari-Pekka Palola kertoi, että uudistuksen keskeisinä tavoitteina oli laulujen 

hienovarainen muokkaaminen nykykielen mukaiseksi sekä sanojen ja sävelmien yhteensovittaminen. 

 

Uusi laulukirja sisältää 204 nykyisen laulukirjan laulua, 70 Siionin laulujen lisävihkon laulua ja 93 uutta 

laulua eli yhteensä 367 laulua. Useimpien vanhojen laulujen sanamuotoja on uudistettu, ja lisäksi 40 

laulun sävelmä on vaihdettu. 
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PRESSMEDDELANDE	  27.6.2015	  
	  
Gammellaestadianismen	  får	  en	  ny	  sångbok	  
SRK:s	  årsmöte	  27.6	  kl	  9.	  
	  
Finlands	  Fridsföreningars	  Centralorganisation	  SRK:s	  ordförande	  Viljo	  Juntunen,	  som	  
öppnade	  SRK:s	  årsmöte	  i	  Vaasa	  Arena,	  berättade	  att	  verksamheten	  i	  fridsföreningarna	  har	  
varit	  livlig.	  I	  slutet	  av	  år	  2014	  fanns	  det	  182	  fridsföreningar.	  
	  
Årsmötet	  godkände	  SRK:s	  årsberättelse	  för	  år	  2014,	  bokslutet	  och	  revisionsberättelsen	  
samt	  handlingsplanen	  och	  budgeten	  för	  år	  2016.	  SRK:s	  generalsekreterare	  Juha	  
Kaarivaara	  berättade	  att	  det	  under	  år	  2014	  ordnades	  774	  missionsmöten	  i	  hemlandet	  och	  
96	  missionsresor	  till	  utlandet.	  
	  
SRK:s	  ekonomichef	  Senja	  Koivukangas	  som	  presenterade	  bokslutet	  berättade	  att	  SRK:s	  
ekonomi	  är	  i	  balans.	  Publikationerna	  är	  SRK:s	  huvudsakliga	  inkomstkälla.	  
Av	  SRK:s	  styrelsemedlemmar	  stod	  Toivo	  Haataja,	  Aimo	  Helén,	  Pentti	  Rentola,	  Mikko	  
Kinnunen,	  Valde	  Palola	  och	  Pekka	  Vuonokari	  på	  tur	  att	  avgå	  från	  styrelsen.	  Kinnunen,	  
Palola	  och	  Vuonokari	  blev	  omvalda.	  Ilmari	  Korhonen,	  Kalevi	  Niemikorpi	  och	  Jussi	  
Rentola	  valdes	  till	  styrelsen	  som	  nya	  medlemmar.	  I	  redaktionsrådet	  för	  publikationerna	  
var	  det	  Timo	  Riihimäki	  och	  Matti	  Taskila	  vars	  mandatperiod	  tog	  slut.	  Taskila	  omvaldes,	  
och	  Marjaana	  Typpö	  valdes	  in	  som	  ny	  medlem.	  
	  
I	  årsmötet	  fördes	  en	  omfattande	  diskussion	  om	  SRK:s	  styrelses	  förslag	  till	  en	  ny	  Sions	  
sånger	  –sångbok.	  Mötet	  föreslog	  några	  ändringar	  i	  sångtexterna	  och	  melodierna	  och	  gav	  
sångbokskommittén	  och	  SRK:s	  arbetsutskott	  fullmakt	  att	  överväga	  och	  genomföra	  
ändringsförslagen.	  Förslaget	  till	  ny	  sångbok	  godkändes	  och	  boken	  ska	  tas	  i	  bruk	  under	  år	  
2016.	  
	  
SRK:s	  publikationschef	  Ari-Pekka	  Palola	  berättade	  att	  det	  centrala	  målet	  med	  
omarbetningen	  av	  sångboken	  var	  att	  något	  modernisera	  sångtexternas	  språk	  och	  att	  få	  
texterna	  och	  melodierna	  att	  stämma	  överens.	  
	  
Den	  nya	  sångboken	  innehåller	  204	  sånger	  från	  den	  nuvarande	  sångboken,	  70	  sånger	  från	  
tilläggshäftet	  till	  Sions	  sånger	  och	  93	  helt	  nya	  sånger,	  allt	  som	  allt	  367	  sånger.	  Texterna	  till	  
de	  flesta	  äldre	  sånger	  har	  förnyats	  och	  40	  sånger	  har	  fått	  en	  ny	  melodi.	  
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