
 

 

    Pressmeddelande 5/Maj 2016 
 
 
ARBETET MED SOMMARMÖTESSTADEN HAR BÖRJAT 
 
Välkommen till talkot! 
 
Byggnadsarbeten för sommarmötet 2016 i början av juli har börjat på fältet i byn Liakka i Torneå.  
Fältmästaren Juha Leppälä berättar att förhållandena på fältet är idealiska med tanke på årstiden. 

− Vårsolen har tinat snön och vinden håller snabbt på att torka upp fältet. Tjälen i jorden har på sina 
ställen nästan helt försvunnit. Brinkarna vid diken och kanalerna är fortfarande frusna. 

På talkot som började lördagen den 7 maj, fanns närapå 200 talkoarbetare, som enligt Leppälä var 
taggade till max för att börja arbetet. Två busslaster med långväga talkoarbetare kom från Rovaniemi. 

− Stämningen på lördagen kan jämföras med dagen då bonden, efter en lång vinter, släpper ut 
korna på sommarbete.  

Talkoarbeten har startat enligt planerna. Till vårens första uppgifter hör tillverkningen av några 
promenadbroar, röjningen av promenadvägar, dragningen av el- och vattenlinjer, installationen av 
högtalare samt upprustningen av boxeringsredskapen. Till de första arbetena hör även uppsättningen 
av 10-20 km skyddsstängsel. Största delen av tältbyggnaderna reses under andra halvan av maj månad. 
Målet är att mötesfältet med alla byggnaderna skall vara färdigt före midsommar.  

Talkoarbetare kommer framför allt från Fridsföreningar inom ansvarsområdet för årets Stormöte: 
Torneå, Rovaniemi, Karungi, Kemi, Keminmaa, Rautiosaari och Tervola. I början ordnas det talko bara 
på lördagarna, då behovet av talkoarbetare är 100-300 personer. Efter mitten av maj försöker man få 
talkoarbetare även veckans andra vardagar; då är behovet 10-30 talkoarbetare. Alla är välkomna till 
sommarmötestalko. Arbete finns både för kvinnor och män. Matservering är ordnad till talkoarbetare. 

Sommarmötet ordnas på åkerfältet i Byn Liakka 1–4 juli 2016. Sommarmötet (Suviseurat på finska, 
på svenska även Stormötet) är Nordens största kyrkliga evenemang, som samlar ihop ca 70 000 
besökare. Evenemanget är en årligen återkommande sommarfest för den gammellaestadianska 
väckelserörelsen.  

 
 
Sommarmötesinformation 
www.suviseurat.fi 
 
Mera info: 
Mikael Keinänen, fältkommitténs ordförande, mikael.keinanen@lakeva.fi, 040 0694 766 
Antti Päivärinta, ordförande i ordningskommittén, paivarintaantti@gmail.com, 050 4023 470 
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