
 

 

KUTSU 20.6.2019 

  

Hyvä median edustaja, 

  

Olet sydämellisesti tervetullut SRK:n Suviseuroihin Muhokselle Pohjois-Pohjanmaalle. 

Suviseurat alkavat aattoseuroilla torstaina 27.6.2019. Suviseurojen avajaisia vietetään 

perjantaina 28.6. kello 10 alkaen. Avajaisia edeltää lipunnosto seurakentällä kello 9.30. 

Suviseurat päättyvät maanantaina 1.7.2019. Muhoksen Matokorven peltoaukealle 

odotetaan noin 80 000 kävijää. Suviseurojen tunnus on tänä vuonna “Herra siunatkoon 

sinua” (4. Moos. 6:24). Suviseuroihin ei ole pääsymaksuja ja sinne ovat kaikki tervetulleita. 

  

Suviseurojen Mediakeskus palvelee toimittajia koko Suviseurojen ajan, jo aattoseuroista 

lähtien. Mediakeskukseen on opastus Matokorventieltä. Mediakeskus sijaitsee 

suviseurakartan ruudussa S10 (liitteenä kartta). Median edustajat voivat pysäköidä 

autonsa Mediakeskuksen läheisyyteen erikseen varatulle parkkialueelle. Mediakeskukselle 

pääsee ajamaan, kun kertoo liikenteenohjaajille olevansa median edustaja. Mukaan 

kannattaa ottaa pressikortti.  

  

Mediakeskuksessa on tarjolla työtiloja ja pientä purtavaa sekä seuraravintolan 

vapaalippuja. Mediaoppaat tarjoavat tietoa suviseuratapahtumasta ja seurajärjestelyistä. 

He myös auttavat haastateltavien löytämisessä, välittävät suviseuratoimituksen tuottamia 

ajankohtaisia tiedotteita, auttavat sopivien valokuvien löytämisessä ja opastavat 

tarvittaessa seura-alueella liikkumisessa.  

  

Mediakeskuksen aukioloajat: 

torstai 27.6. kello 10–20 

perjantai 28.6. kello 9–20 

lauantai 29.6. kello 9–20 

sunnuntai 30.6. kello 9–20 

maanantai 1.7. klo 9–15 

  

Median edustajilla on Suviseurojen aikana mahdollisuus keskustella SRK:n toiminnasta ja 

vanhoillislestadiolaisen liikkeen ajankohtaisista kuulumisista SRK:n johtokunnan 



 

 

edustajien kanssa. He ovat tavattavissa Mediakeskuksessa lauantaina 29.6. kello 14–15. 

Tapaamiseen voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista.  

Toimittajat saavat halutessaan luettavakseen SRK:n vuosikertomuksen 2018 ja 

toimintasuunnitelman 2020 sekä niihin liittyvän esitysmateriaalin. Median edustajilla on 

mahdollisuus tutustua materiaaliin ennen SRK:n edustajien tapaamista. Suviseurojen 

yhteydessä järjestetään SRK:n vuosikokous, josta laaditaan erillinen tiedote median 

käyttöön. 

  

Suviseuroissa julkistetaan SRK:n uusia julkaisuja. Julkistamistilaisuus on torstaina 27.6. 

kello 15 kokouskeskuksessa. Median edustajat ovat tervetulleita julkistamistilaisuuteen. 

Tilaisuudessa julkistetaan Anna Illikaisen, Olli Lohen ja Päivi Martikaisen toimittama kirja 

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019, Harri Vähäjylkän teos Tahdon, Sanna 

Isopahkalan toimittama kirja Pysytään kuulolla, 25 vuotta SRK:n radiotyötä, Elina Sneckin 

runokirja Keltakultakulleroinen sekä Helsingissä Suomenlinnan kirkossa tallennettu 

yhteislaulutilaisuuden äänite Virsiä Suomenlinnassa.  

  

Suviseurojen ohjelman runko muodostuu seurapuheista sekä virsistä ja Siionin lauluista. 

Lauantaina seurateltassa on viikkomessu ja sunnuntaiaamuna sanajumalanpalvelus. 

Lisää tietoa tapahtumasta ja ohjelmasta löytyy Suviseurojen verkkosivuilta osoitteesta 

www.suviseurat.fi. Suviseuroja voi kuunnella keskiviikosta 26.6. alkaen 

Kesäseuraradiosta. Tietoja taajuuksista ja Kesäseuraradion ohjelmista löytyy osoitteesta 

www.kesaseuraradio.fi. 

  

  

Lisätietoja: 

Muhoksen Suviseurojen Mediakeskus, mediakeskus@suviseurat.fi, p. 040 132 0767 

Olli Lohi, SRK:n viestintäpäällikkö, olli.lohi@srk.fi, 044 757 0056 

Juha Alanko, seura- ja viestintäosaston puheenjohtaja, juha.alanko@srk.fi, p. 050 559 

4422 

Timo Aho, päätoimikunnan puheenjohtaja, p. 040 500 5222 

www.suviseurat.fi/seura-alueen-kartta/   (linkki opaskarttaan) 

www.suviseurat.fi 

www.srk.fi 
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