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Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) Suviseurat vuodesta 1906
● Suviseurat on vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen jokavuotinen kansainvälinen kesäjuhla.
● Kenttäseuroihin saapuu vuosittain noin 75 000 kävijää ympäri maailmaa.
● Tapahtuma järjestetään vuosittain eri paikkakunnilla vapaaehtoisvoimin. Kentän valmiiksi saattamiseen tarvitaan tuhansia
talkootyövuoroja. Seurojen aikana tehdään n. 13 000 työvuoroa.
● Ohjelma koostuu pääasiassa seurapuheista, virsistä ja Siionin lauluista.
● Suviseurakentän keskus on seurateltta, johon mahtuu noin 4000 kuulijaa.
● Puheet ja laulut kuuluvat kaiuttimien välityksellä koko seura-alueelle.
● Puheet tulkataan kahdeksalle kielelle ja viittomakielelle.
● Nykyään suviseura-alue on kuin keskisuuri kaupunki, joka tarjoaa seuravieraille kaikki tarvittavat palvelut.
● Suurin osa seuravieraista majoittuu asuntovaunuissa ja -autoissa tai teltoissa.
● Suviseurojen yhteydessä järjestetään kaksi suurta kokousta, SRK:n vuosikokous sekä puhujien ja seurakuntavanhinten kokous.
● Suviseurat on kaikille avoin tapahtuma.
● Kesän 2020 Suviseurat toteutettiin radio- ja verkkolähetyksinä SRK:n toimitiloista Oulusta koronapandemian vuoksi. Reisjärven
suviseuraorganisaation järjestelyvastuuta siirrettiin vuodella eteenpäin.
● Vuoden 2022 Suviseurat järjestetään Lopella.
Muutoksia kesällä 2021
● Kesän 2021 Suviseurat (2.–5.7.) Reisjärvellä järjestetään koronapandemian vuoksi radiossa ja verkossa.
● SRK:n vuosikokous pidetään 31.7.2021 Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalolla, ei Suviseurojen aikana.
● Puhujien ja seurakuntavanhinten kokousta ei järjestetä. Suviseurojen aikana pidetään alustuspuheenvuoro, jonka
teemana on Luottamus Jumalaan.
● Seurakenttänä on koko Suomi ja maailma. Virtuaalinen seurakenttä avataan keskiviikkona 30.6. ja suljetaan
maanantaina 5.7. seurojen päätyttyä. Tiedote virtuaalisesta seurakentästä on julkaisuvapaa tiistaina 29.6.2021.
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Reisjärven Suviseurat radiossa ja verkossa 2021
● Seuralähetys tulee Reisjärven kristilliseltä opistolta. Seuraohjelma lähetetään Kesäseuraradion välityksellä alkaen aattoseuroista
1.7.2021. Seurapuheita voi seurata myös YouTube-striimin kautta. Suviseurauutisia ja kuvia löytyy nettisivuilta www.suviseurat.fi
ja somekanavilta nimellä SRKnyt (Facebook, Instagram) ja Suviseurat (Twitter).
● Kesän 2021 Suviseurojen järjestelyvastuussa on Haapajärven Rauhanyhdistys yhdessä Haapaveden, Haikaran, Korpirannan,
Kärsämäen, Nivalan, Pihtiputaan, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven ja Ypyän rauhanyhdistysten kanssa.
● Radio-ja verkkoseurojen toteutukseen osallistuu noin 200 vapaaehtoista. Kesäseuraradio, Seuratoimitus, Kuvapalvelu ja
Mediakeskus huolehtivat Suviseurojen välittämisestä kuulijoille ja viestinnästä. Seuratoimikunta vastaa seuraohjelmasta ja sen
toteuttamisesta sekä seurapuheiden tulkkauksesta. Viestiliikenne-, ravintola-, majoitus- ja kenttätoimikunnat huolehtivat tiloista,
laitteista ja talkoomuonituksesta.
● Seurapuheet tulkataan kahdeksalle kielelle ja viittomakielelle. Lisäksi tehdään tekstitulkkausta. Eri kielten tulkkaukset löytyvät
www.suviseurat.fi kunkin kielen omalta sivulta.

Tunnuslause ja graafinen ilme
● Suviseurojen 2021 tunnuslause on “Herra, sinuun minä turvaan” (Ps. 31:2). Tämän ajan muutosten ja turvattomuuden keskellä
seuratunnus muistuttaa pysyvästä turvasta ja luottamuksesta kaikkivaltiaan Jumalan huolenpitoon.
● Seuramerkissä laulukirjaa kädessään pitävä nuori ihmishahmo nojaa kämmenen muotoiseen istuimeen, joka on vertauskuva
luottamuksesta Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon. Ihmisen katse on kohollaan kohti taivaalla valaisevaa ristiä, mikä
kuvastaa uskoa Kristukseen. Rististä heijastuva valo kuvaa Jumalan armoa ja rakkautta ihmistä kohtaan. Seuramerkin
värimaailma sisältää symboliikkaa. Purppura kuvaa Kristuksen kuninkuutta sekä uskoa elämän tärkeimpänä asiana. Vihreä
kertoo elämästä, uudesta kasvusta ja tulevaisuuden toivosta. Harmaa kuvaa kalliota, Jumalan suomaa järkkymätöntä turvaa
elämän kaikissa vaiheissa.
4(14)

● Kenttäseuroissa seurateltan lisäksi perinteinen maamerkki on ollut juhlaportti. Alun perin Reisjärven Suviseurojen juhlaportti
suunniteltiin interaktiiviseksi. Portin ympärille oli tarkoitus rakentaa penkkejä pesämäiseen kehään. Ihmiset olisivat olleet osa
teosta; istumassa, nojaamassa ja kulkemassa. Juhlaportin vahva harmaa elementti kuvaa Jumalan sanaa peruskalliona. Vaalea
nojaava elementti kertoo ihmisestä, jonka on turvallista luottaa Jumalan sanaan. Harmaan osan alareunassa on tyypillinen
suviseuranäkymä, ihmisiä istumassa sanan kuulossa. Juhlaportin yläosa muotoutui seuramerkin lato-muodosta ja maaseudusta,
missä Suviseurat oli tarkoitus järjestää. Ristin purppuran värinen valo kuvaa Jeesuksen sovitustyötä ja elämän kalleinta asiaa,
uskoa. Juhlaportista tehdään pienoismalli radio- ja verkkoseuroja varten. Portin koko tulee olemaan viidennes alkuperäisestä.
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Seuratunnuksesta nousevat keskeiset viestit
Kesän 2021 Suviseurojen seuratunnus on Psalmien kirjasta: Herra, sinuun minä turvaan. (Ps 31:2)
Järjestäjät ovat valinneet Suviseurojen viestintään keskeiset teemat:
● Jumalan Sana on kestävä turva.
○ Suviseurat järjestetään Jumalan Sanan esillä pitämiseksi. Jumalan Sana tuo myös ajallisen turvan.
● Tule katsomaan ja kuulemaan!
○ Turva on tarjolla kaikille. Suviseurat on kaikille avoin, maksuton tapahtuma.
● Olemme avoimia kertomaan.
○ Omasta uskosta ja sen merkityksestä sekä Suviseurojen järjestämisestä.
● Usko saa aikaan ilon ja halun palvella.
○ Vapaaehtoistyön ja yhdessä tekemisen siunaus, yhteisöllisyyden merkitys.
○ Suurin palvelu on tarjota anteeksiantamuksen evankeliumia.

Seuraohjelma radio- ja verkkoseuroissa
Seuraohjelma löytyy: https://www.suviseurat.fi/ohjelma/
38 seurapuhetta suorana lähetyksenä
6 laulutuokiota äänitteiltä edellisvuosien seuroista
Torstai 1.7.
klo 12.30 alkaen aattoseurat
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Perjantai 2.7.
klo 10 avajaiset suorana lähetyksenä (mukana piispa Jukka Keskitalo)
klo 19 SRK:n uutuustuotteiden julkaisutilaisuus
klo 21 Nuorille suunnattu puheenvuoro aiheesta Omakohtaisen uskon tuoma turva
Lauantai 3.7.
klo 18 alustuspuheenvuoro Luottamus Jumalaan
klo 20 Toivelauluilta. Lähetyksessä mukana järjestelyalueen ihmisiä, jotka kertovat itselle tärkeistä virsistä ja Siionin lauluista
Sunnuntai 4.7.
klo 10 jumalanpalvelus radiossa ja verkossa sekä Haapajärven ja Reisjärven kirkoissa
klo 12 lastenlaulutuokio ja pyhäkoulu. Mukana avustamassa reisjärvisistä ja lähialueen lapsista koottu lauluryhmä.
Maanantai 5.7.
klo 13.30. päätösseurat
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‘Tulo-ohjeet’ kesän 2021 Suviseuroihin
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Nettisivut ja some-kanavat
www.suviseurat.fi

www.kesaseuraradio.fi

facebook.com/SRKryNyt
instagram.com/srk_nyt
youtube.com/SRKnyt
twitter.com/Suviseurat

www.srk.fi

www.suviseurat.fi/medialle
flickr.com/photos/suviseurat/albums
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Organisaatio
● Päätoimikunta, 19 jäsentä
○ puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä osastojen ja toimikuntien puheenjohtajat
● Hallinnon työryhmä, 6 jäsentä
○ päätoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä osastojen puheenjohtajat
● Osastot 3 kpl ja toimikunnat 13 kpl
○ huolto-osasto
■ taloustoimikunta, ravintolatoimikunta, myymälätoimikunta, majoitustoimikunta ja terveydenhuoltotoimikunta
○ järjestelyosasto
■ kenttätoimikunta, turvallisuustoimikunta, liikennetoimikunta, työvoimatoimikunta ja viestiliikennetoimikunta
○ seura- ja viestintäosasto
■ viestintätoimikunta, seuratoimikunta ja opastetoimikunta

Työn toteuttaminen
●
●
●
●

Kaikkea valmistelutyötä ja toteuttamista ohjaavina arvoina ovat luottamus, armollisuus ja vastuullisuus.
Toimikunnat työskentelevät itsenäisesti Suviseurojen järjestelyohjeen ja yhteisen etappiaikataulun mukaisesti.
Yhteistyö eri viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa on keskeinen osa tapahtuman suunnittelu- ja valmistelutyötä.
Päätoimikunnan, osastojen ja toimikuntien puheenjohtajat sekä muut vastuuhenkilöt perehtyvät vastuuseen ja harjoittelevat
työtehtäviä edellisten Suviseurojen aikana.
● Reisjärven seuraorganisaatio vastasi Muhoksen 2019 Suviseurojen purkamisesta.
● Alun perin kenttätapahtumaksi suunniteltuja seuroja varten Reisjärven Järvikylältä oli vuokrattu yksityisiltä maanomistajilta n.
190 ha:n peltoalue. Seuravieraita arvioitiin saapuvaksi n. 80 000. Pandemian pitkittyessä kävi selväksi, ettei kenttäseuroja pystytä
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järjestämään tänäkään vuonna. Yhteistyössä Reisjärven ja tulevien vuosien seurajärjestäjien kanssa SRK teki keväällä päätöksen
Suviseurojen järjestämisestä radiossa ja verkossa. Lisäksi päätettiin, ettei järjestelyvuoro enää siirry.
● Keväällä 2021 valmisteltiin Suviseurojen vaihtoehtoisia toteuttamismalleja. Huhtikuusta alkaen on valmistauduttu radio- ja
verkkoseurojen toteuttamiseen.
● Reisjärven suviseuraorganisaation vastuulle kuuluu Lopen Suviseurojen (v. 2022) organisaation perehdyttäminen.
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Yhteystietoja
Reisjärven Suviseurat radiossa ja verkossa 2021
sekä Kesäseuraradio

Nimi

Puhelin

päätoimikunnan puheenjohtaja

Taisto Peltoniemi

+358400383922

päätoimikunnan varapuheenjohtaja

Markku Poikkimäki

+358405822906

päätoimikunnan sihteeri

Vesa Savela

+358400190957

huolto-osaston puheenjohtaja

Mikko Tahkola

+358408290195

järjestelyosaston puheenjohtaja

Jouko Luukkonen

+358451893138

seura- ja viestintäosaston puheenjohtaja

Osmo Leppänen

+358407246683

viestintätoimikunnan puheenjohtaja

Eija-Riitta Niinikoski

+358405680467

seuratoimikunnan puheenjohtaja

Arto Paavola

+358405001935

opastetoimikunnan puheenjohtaja

Hannu Inkeroinen

+358405093702

Kesäseuraradion päätoimittaja

Juha Alanko

+358505594422

Mediakeskus

-

+358401320767
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Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys

Nimi

Puhelin

pääsihteeri

Juha Kaarivaara

+358405565947

viestintäpäällikkö

Harri Vähäjylkkä

+358447173814

talouspäällikkö

Ilkka Tahkola

+358503431514

suviseuratyön asiantuntija

Asko Syrjälä

+358400165042

Loppi 2022 hallinnon työryhmä

Nimi

Puhelin

päätoimikunnan puheenjohtaja

Jorma Hentilä

+358408644431

päätoimikunnan varapuheenjohtaja

Jukka Liukkonen

+358400484560

päätoimikunnan sihteeri

Marja Kantonen

+358405846369

huolto-osaston puheenjohtaja

Anssi Kärkkäinen

+358505441294

järjestelyosaston puheenjohtaja

Jukka Sorvari

+358443332175

seura- ja viestintäosaston puheenjohtaja

Matti Hanhisuanto

+358453146316

Muita yhteystietoja voi kysyä Mediakeskuksen numerosta.
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