
 

 

Mediainformation VI juni 2016   Fri för publicering direkt 

INTERNATIONELL SERVICE TILL HJÄLP FÖR LÅNGVÄGA GÄSTER 

På sommarmötet tolkas det på flera språk 

Den här sommaren annordnas sommarmötet på ett område, där Torneå och Haparanda vid statsgränsen 

bildar en internationell tvillingstad, TorneåHaparanda. Största delen av mötesgästerna är finskspråkiga, 

men även andra språkgrupper tas hänsyn till. Alla predikningar tolkas till svenska och engelska samt 

majoriteten till ryska. Ett stort antal predikningar tolkas dagligen även till franska, spanska, estniska, 

ungerska, och tyska. Tolkningarna sänds på mötesområdets fältradiofrekvenser och finns även tillgängliga 

via sommarmötets hemsida, www.suviseurat.fi. Internationella servicepunkten ger mer information och 

lånar ut hörlurar till mötesgästerna, med vilka man kan lyssna på tolkningar via fältradion. Teckentolkning 

annordnas i mötestältet på de tidpunkter som finns markerade i mötesprogrammet. Teckentolkningen 

videosänds direkt via hemsidan, och finns även tillgängligt på hemsidan efter sändningen. På 

sommarmötesfältet reses en rad flaggor. Totalt finns det 19 flaggor, Finska flaggan inräknad, alltså alla 

länder där Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) gör missionsarbete. Man väntar mötesgäster 

från trettiotalet olika länder. 

 — Till största del kommer de från Europa och Amerika, men även en del från Afrika och Asien, berättar 

Arttu Kinnunen, ansvarig för internationell service. 

 
Sommarmötesinfo-tidning till alla hushåll 
 
Päivämies -tidningens infonummer om sommarmötet publiceras 15.6. Den delas ut gratis till ca. 

32 000 hushåll i Torneå, Keminmaa, Kemi, Tervola och Haparanda. När man räknar med prenumrerade 

tidningar, kommer totala tryckantalet att vara ca 55 000 st. 
 
Öppningsceremonin och Gudstjänster sänds på nätet 
 
De som stannat hemma kan följa sommarmötets öppningsceremoni direkt via nätet med start 1.7. kl 

9.25 (lokal tid). Sändningen hittas via länk på www.suviseurat.fi Via samma länk är det även möjligt att 

följa söndagens Gudstjänst som hålls kl 10 (lokal tid) i sommarmötestältet. 
Sommarmötet annordnas 1.-4.7.2016, i Liakka by i Torneå. 
 
  Stormötesinformation 
 
Mer information: 
Arttu Kinnunen, ansvarig för internationella servicen 
+358 40 9604 603, arttukinnunen91@gmail.com 

Merja Sorjanen, ordförande för informationskommitén 
suviseuratiedotus@suviseurat.fi 
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