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Kiireetön seuravieras palkitaan hyvillä olosuhteilla 
 
 
Keskiviikon ja torstain rankkasateiden jälkeen seuravieraita ohjeistettiin odottamaan alueelle 
pääsyä. Vieraat malttoivat noudattaa seurajärjestäjien tuloliikenteestä annettuja ohjeita hyvin. 
Näin vieraiden majoittuminen alueelle on sujunut suunnitelmien mukaan.  
 
 
Väkimäärä odotettu 
 
Lauantai-iltana väkeä arvioitiin olleen paikalla lähes 80 000. Vain pieniä alueita on märkyyden vuoksi 
jätetty käyttämättä. Järjestäjät ovat vuokranneet yhdeksän hehtaaria lisäaluetta läheiseltä hevostilalta 
sunnuntain päivävieraiden parkkipaikaksi. Myös linja-autoyhteyttä on käytetty runsaasti, mikä on 
vähentänyt turhaa liikennettä ja edesauttanut kulkureittien kuivumista. Tähän tarpeeseen on pyritty 
vastaamaan hankkimalla kaksi linja-autoa lisää kaupungin ja seura-alueen väliseen liikenteeseen.  
 
Sunnuntaina on ohjelmassa jumalanpalvelus sekä seurateltassa että 13 alueen kirkossa. Osa 
jumalanpalveluksista on ruotsin- ja englanninkielisiä. Seurateltassa pidetyssä 
jumalanpalvelussaarnassaan Jämsän kansanopiston rehtori Jukka Palolan saarnateksti kysyi, ovatko 
toiset syntisempiä kuin toiset. Palola totesi kuitenkin, että toisten syntisyyden arvioinnin sijaan tulee 
pohtia, miten minulle  käy, kun kuolen. Palola muistutti, että Raamattu opettaa uskomaan armosta ja 
suhtautumaan jokaiseen ihmiseen lähimmäisenä, joka on Jumalalla rakas ja arvokas. 
 
Sunnuntaina teltassa pidetään ruotsinkielinen puhe, joka tulkataan myös suomeksi koko seuraväelle. 
Muuten vieraskieliset vieraat voivat kuunnella seurapuheita omalla kielellään sekä seurateltassa tulkin 
avulla että kenttäradion kautta. Sunnuntain ohjelma päättyy seurateltassa pidettävään laulutuokioon, joka 
alkaa kello 21.30. 
 
Suviseurakaupungin purku alkaa  
 
Sunnuntain ja maanantain aikana seuravieraat suuntaavat kotimatkalle. Sunnuntain aurinkoinen ja 
sopivan tuulinen sää kuivattaa kenttää nopeasti. Maanantaina kotiin lähtevät saavat ihanteelliset 
olosuhteet purkaa leiriä. Järjestäjät ovat varautuneet siihen, että mahdollisimman moni viipyy seuroissa 
maanantaihin asti. ”Ruoka on hyvää ja sitä on riittävästi. Suosittua kana-taco-salaattiakin riittää. 
Litramyynnissä myydään 60 prosenttia alueella myytävästä ruoasta, joten siellä ruokaa joutuu toisinaan 
hiukan odottamaan”, kertoo ravintolatoimikunnan sihteeri Pekka Kallunki. 
 
Seurojen liikennetoimikunnan puheenjohtaja Pekka Lahtinen arvioi, että suurin osa vieraista pääsee 
seurakentältä kotimatkalle omin avuin, vain tietyillä alueilla majoittuvat tarvinnevat vetoapua.  Vetoapua on 
varattu sitä tarvitseville. 
 
Seurojen päätösseurat alkavat maanantaina kello 13.30. Välittömästi päätösseurojen jälkeen aletaan 
purkaa suviseurakaupunkia. Purkutöistä vastaa Tornion suviseurojen organisaatio, joka järjestää ensi 
vuoden suviseurat. Purkutyöt kestävät arviolta muutaman päivän. Töihin toivotaan vapaaehtoisia 
talkoolaisia, joille on varattu myös muonitus purkutöiden ajaksi.  
 
Suviseuratiedotus 
suviseurat.fi 



	  

	  

 
PRESSMEDDELANDE 
söndag 28.6.2015 
 
Mötesgäster utan brådska belönas med goda förhållanden 
 
Efter regnet på onsdag och torsdag bad man mötesgästerna vänta med att komma in till området. 
Gästerna gjorde som man bad och inkvarteringen av mötesgästerna gick som planerat.  
 
Mängden gäster motsvarade förväntningarna 
 
På lördag kväll uppskattades antalet mötesgäster vara närmare 80 000. Några mindre områden har 
förblivit oinkvarterade p.g.a. väta. Organisatörerna har hyrt 9 hektar mark till för besökande 
söndagsgäster. Även kollektivtrafiken har använts flitigt, vilket har lett till mindre trafikrusning och hjälpt till 
att färdlederna  på området torkat. För att minska på privattrafiken har man försökt få två bussar till på 
rutten mellan stadens centrum och mötesområdet. 
 
I söndagens program ingår gudstjänst i mötestältet samt i 13 närliggande kyrkor. En del av gudstjänsterna 
går på svenska och engelska. Jukka Palola, rektor för folkhögskolan i Jämsä predikade i mötestältet. I 
texten frågades om nägon är syndigare än en annan. Palola konstaterade dock att istället för att fundera 
på andras synder är det viktigare att tänka hur det går för just mig när min sista stund är kommen. Palola 
påminde om att Biblen lär oss att tro av nåd och att förhålla oss till våra nästa som älskade och värdefulla i 
Guds ögon. 
   
På söndagen hålls en predikan på svenska. Den tolkas till finska för alla mötesgäster. Annars kan man 
lyssna till tolkningar till sitt eget språk via fältradion. Söndagens program avslutas med en sångstund i 
mötestältet klo 21.30. 
 
Nermonteringen av Suviseurastaden 
 
Under söndag och måndag börjar mötesgästerna ta sig hemåt. Söndagens sol och vind torkar snabbt upp 
mötesfältet. De mötesgäster som åker hem på måndag får perfekt väder för att nermontera sitt läger. 
Arrangörerna förväntar sig att så många som möjligt stannar på Suviseurat till måndag eftermiddag. ”Det 
finns god mat som räcker till alla. I literförsäljningen säljs 60% av alla mat som säljs på området, så man 
kan förbereda sig på att köa en stund där,” berättar Pekka Kallunki, sekreterare för restaurangkommittén. 
 
Pekka Lahtinen, ordförande för trafikkommittén, antar att de flesta mötesgäster kommer iväg på hemresa 
på egen hand, men på vissa områden torde det behövas mer boxseringshjälp. Hjälpen ordans åt alla som 
behöver den. 
 
Avslutningsmötet börjar på måndag klo 13.30. Nermonteringsarbetet påbörjas direkt efter mötet. Torneå 
Suviseuraorganisation, som  arrangerar Suviseurat nästa år ansvarar för rivningsarbetet. Arbetet antas ta 
några dagar. Frivillga talkoarbetare får gärna delta i arbetet, matservering ordnas för arbetarna med 
familjer. 
 
 
Suviseurat-information 
suviseurat.fi 
 


