
	  

	  

PÄIVÄTIEDOTE  
lauantai 27.6.2015 
 
 

Perjantai-illan nuorille suunnatussa alustuksessa puhuttiin Jumalan lasten välisestä 
rakkaudesta Jeesuksen seuraajien keskeisenä tuntomerkkinä. Tämä Jumalan 
vaikuttama rakkaus ohjaa ihmisten toimintaa arkielämän tilanteissa, esimerkiksi 
kohtaamisissa ja sosiaalisessa mediassa. Lähimmäisten rakastaminen tarkoittaa toisten 
maineen ja kunnian suojelemista rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti. Tärkeimpänä 
välittyi kuitenkin sanoma Jumalan mittaamattomasta rakkaudesta jokaista ihmistä 
kohtaan. 
 
Lauantaiaamu suviseurakentällä alkoi ruotsinkielisellä virsilaulutuokiolla. Päivän mittaan 
ohjelmassa on useita seurapuheita ja iltapäivällä vietetään viikkomessua ja Herran 
Pyhää ehtoollista.  
 
SRK:n vuosikokous järjestettiin lauantaiaamuna Vaasa Arenassa. Vuosikokous 
käsittelee yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistujat ovat 
rauhanyhdistysten valitsemia edustajia. 
 
Sää seurakentällä on lauantai-aamuna ollut sateinen, kumisaappaat ovat tarpeellisia. 
Keskuskenttä on sateesta huolimatta kohtuullisessa kunnossa, mutta autoliikenne 
majoitusalueille on haasteellista. Vaasan keskustaan kuljettaessa pyydetään 
käyttämään joukkoliikennettä. Linja-autot liikennöivät seura-alueen ja kaupungin välillä 
puolen tunnein välein.  
 
Väkimäärä oli perjantai-iltaan klo 23 mennessä arviolta 65 000. Seura-alueen täyttöaste 
on odotusten mukainen. 
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PRESSMEDDELANDE 
lördag 27.6.2015 
 
 
 
I anförandet på fredagkväll talade man om kärleken mellan Guds barn som ett centralt 
kännetecken bland dem som följer Jesus. Denna kärlek som Gud har verkat i sina barn 
styr människans beteende i vardagen, t.ex då man möter andra människor och i sociala 
medier. Att man älskar sin nästa betyder att man vill skydda sin nästas ära och rykte 
enligt budskapet i det dubbla kärleksbudet. Det viktigaste budskapet var ändå 
budskapet om Guds oändliga kärlek gentemot varje människa. 
 
Lördagmorgon på mötesfältet började med en svensk sångstund. Programmet 
fortsätter med flera predikningar och på eftermiddagen firas veckomässa och Herrens 
Heliga nattvard. 
 
SRK:s årsmöte ordnades på lördagmorgon i Vaasa Areena. I årsmötet föredrogs 
ärenden som enligt föreningens regler ska tas upp i årsmötet. Deltagarna till mötet är 
valda av de lokala fridsföreningarna. 
 
Vädret på mötesfältet på lördagmorgonen var regnigt, gummistövlar behövdes. 
Centralfältet var dock i hyfsat skick, men biltrafiken på inkvarteringsområdena var 
utmanande. Ifall man är på väg till Vasa centrum uppmanas man att använda 
kollektivtrafiken. Bussarna trafikerar mellan mötesområdet och staden med en halv 
timmes mellanrum.   
 
På fredagkväll uppskattades det ha anlänt 65 000 mötesgäster klo 23. 
Uppfyllningsgraden av mötesområdet motsvarar förväntningarna. 
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