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Tornion suviseurojen graafinen ilme on julkistettu 

Seuratunnus ja Liakan kylän alue suunnittelun lähtökohtana 

Vuoden 2016 SRK:n suviseurat järjestetään 1.-4. heinäkuuta Tornion Liakassa seitsemän 

lähialueen rauhanyhdistyksen yhteistyönä. Suviseurat ovat saaneet nyt graafisen ilmeensä. 

Graafinen ilme pohjautuu seurojen tunnuslauseeksi valitun Psalmin 73 jakeeseen ”Onneni on olla 

lähellä Jumalaa”. Suunnittelun pohjana on ollut rovaniemeläisen Esteri Nurmelan esitys 

seuramerkistä. 

Merkki muodostuu sinisestä, vihreästä ja keltaisesta elementistä; sininen kuvaa taivasta ja vettä, 

vihreä kasvua ja alueen maataloutta, keltainen aurinkoa, kypsää viljapeltoa, Jumalan turvaa ja 

ihmisen hyvää osaa lähellä Jumalaa. Merkistä löytyy myös ristin hahmo, joka on laskettu maata ja 

orastavaa peltoa kuvastavan vihreän alueen päälle. 

Muu suviseurojen graafinen ilme muodostuu seuramerkin pohjalta. Seuramerkki ja 

suviseurakentälle pystytettävä juhlaportti ovat suviseurojen perinteisiä tunnuksia ja ne 

suunnitellaan suviseuroja varten vuosittain. 

Ensi kesän suviseurojen järjestelyvastuussa ovat Tornion ja Rovaniemen rauhanyhdistykset 

yhdessä Karungin, Kemin, Keminmaan, Rautiosaaren ja Tervolan rauhanyhdistysten kanssa. 

Suviseura-alueella on ollut pitkin syksyä talkoita. Alueella on mm. rakennettu kymmeniä siltoja, 

raivattu risukoita, kunnostettu latoja ja järjestelty tavaroita talvisäilöön. Käyttövesiputkistoa on 

vedetty alueelle runsas viisi kilometriä ja sen on liitetty kaupungin vesijohtoverkostoon. Ennen 

talven tuloa alueelle pystytetään noin 200 kaiutinpylvästä. 

Erilaisten hankintojen paikat on kilpailutettu; hankinnoissa pyritään hyödyntämään alueen 

tarjoamia palveluita. Työvoiman suunnittelu on käynnistynyt ja sen valmistuttua alkaa työvoiman 

keruu. Pääosa suviseuratyöstä tehdään talkoilla, jotka ovat kaikille vapaaehtoisia. Työvoima tulee 

järjestävien rauhanyhdistysten lisäksi pääosin Lapin maakunnasta. 

Suviseurat on iso kesätapahtuma; Tornioon odotetaan noin 75 000 seuravierasta. Tulevaan 

suviseuratapahtumaan liittyvää järjestelytyötä voi seurata mm. syksyn aikana avattavilta 

suviseurojen Facebook –sivuilta ja Twitteristä, Päivämiehen (www.paivamies.fi) verkkolehdessä 

julkaistavasta blogista ja ensi vuoden alussa avattavilta suviseurojen kotisivuilta 

(www.suviseurat.fi). 

 

Lisätietoja: 

Graafinen ilme: 

Opastetoimikunnan puheenjohtaja Mika Majuri mika.markus.majuri@gmail.com, 040 546 1650 

Kentän rakentaminen: 

Kenttätoimikunnan puheenjohtaja Mikael Keinänen mikael.keinanen@lakeva.fi, 0400 694 766 

Yhdyshenkilö: 

Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Merja Sorjanen merja.sorjanen@pp.inet.fi, 040 579 374 
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