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Suviseurat Lopella 1.–4.7.2022
Lopen Räyskälän lentokentälle kohoaa kesä-heinäkuun vaihteessa asuntovaunujen ja telttojen
muodostama keskisuuri suomalainen kaupunki. Seurojen ajaksi etelähämäläisen Lopen kunnan
väkiluku kasvaa lähes kymmenkertaiseksi.
Pohjoismaiden suurimpaan hengelliseen kesäjuhlaan 1.–4.7.2022 odotetaan saapuvaksi noin 76 000
seuravierasta. Viisipäiväisiin seuroihin tullaan kuulemaan Jumalan sanaa, laulamaan ja tapaamaan
ystäviä.
Seura-alueena on vuoden 2012 Suviseuroista tuttu lentokenttä metsäalueineen. Yhteensä seuraaluetta on 185 hehtaaria. Hämeenlinnasta alueelle on matkaa
vajaat 40 kilometriä ja Helsingistä noin sata kilometriä.
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) järjestää Suviseurat. Käytännön järjestelyistä
vastaavat tänä vuonna Vantaan, Helsingin, Espoon, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Lohjan ja Nurmijärven
rauhanyhdistykset. Suviseurojen järjestäminen on mahdollista hyvän yhteistyön avulla
maanomistajien, Lopen kunnan, viranomaisten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Seuraohjelma koostuu seurapuheista, virsistä ja lauluista. Sunnuntaina jumalanpalvelus järjestetään
seurateltassa ja 13 lähialueen kirkossa. Tänä vuonna Yle välittää sunnuntain jumalanpalveluksen
myös TV1 kautta 3.7. kello 10.
Puheet tulkataan useille kielille, myös viittomakielelle. Seuravieraita tulee myös ulkomailta eri
maanosista. Valtaosa seuravieraista on lapsia ja nuoria.
Seurojen avajaiset pidetään perjantaina 1.7.2022 kello 10. Seurakenttä avataan seuravieraille
keskiviikkona 29.6. kello 9. Aattoseurat alkavat jo torstaina 30.6. kello 12.30.
Tähän oppaaseen on koottu perustietoa Suviseuroista, palveluista sekä yhteystietoja. Olet
sydämellisesti tervetullut Suviseuroihin Lopelle!
SRK:n Suviseurat Lopella, päätoimikunta
Suviseuraviestintä
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Seurojen tunnuslause
Suviseuroissa on joka vuosi vaihtuva tunnuslause. Lopen Suviseurojen 2022 tunnuksena on
Raamatunkohta “Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta.” (Mark. 10:14) Jeesus kehotti ottamaan
Jumalan valtakunnan vastaan lapsen uskon kaltaisella uskolla. Hän tähdensi myös lasten merkitystä
ja arvoa, kun hän otti heidät syliinsä ja siunasi heitä.
Suviseurojen viralliset tiedotuskanavat
•
•
•
•
•
•
•

https://www.suviseurat.fi
https://kesaseuraradio.fi
https://www.facebook.com/srkryNyt
https://www.instagram.com/srk_nyt
https://twitter.com/suviseurat?s=09
https://www.youtube.com/c/SRKnyt/featured
https://www.flickr.com/photos/suviseurat

Painokelpoisia valokuvia ja seurojen aikana myös dronekuvia saa Flickristä, jossa ne löytyvät
Suviseurat-tunnuksen alta. Kuva-aineiston käytössä pyydämme mainitsemaan lähteenä Suviseurat,
kuvapalvelu.
Seurat radiossa ja verkossa
Tulevan kesän Suviseurat välitetään myös radiossa ja verkossa. Kesäseuraradion lähetys alkaa
keskiviikkona 29.6.2022 kello 12 ja päättyy 8.8.2022. Radio lähettää ohjelmaa päivittäin kello 7–24.
Suviseurojen lisäksi Kesäseuraradio välittää opistoseurat Jämsästä/Keuruulta, Ranualta ja
Reisjärveltä sekä tunnelmia Ruotsista ja Pohjois-Amerikasta.
Suviseurojen järjestäminen
Päävastuun järjestelyistä kantaa Vantaan rauhanyhdistys, lisäksi vastuussa ovat Espoon, Helsingin,
Hämeenlinnan, Hyvinkään, Lohjan ja Nurmijärven rauhanyhdistykset.
Suviseuraorganisaatio koostuu toimikunnista, joille on jaettu vastuut tehtävänkuvan mukaan.
Vastuualueet ovat kenttä, liikenne, terveydenhuolto, turvallisuus, talous, ravintola, myymälä, majoitus,
työvoima, viestiliikenne, seura, opaste ja viestintä.
Toimikuntien vastuuhenkilöinä asiantuntijoita ja ammattilaisia.
Suviseuroja valmistellaan viranomaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa yhdessä. Yhteistyötä tehdään
Aluehallintoviraston, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- keskuksen, poliisin, pelastuslaitoksen, KantaHämeen sairaanhoitopiirin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Puolustusvoimien, Lopen
kunnan, Lopen apteekin, Metsähallituksen, Räyskälä-säätiön, Lopen seurakunnan sekä Riihimäen
seudun terveyskeskuksen kanssa.
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Liikenne
Suviseura-alueelle saavutaan Riihimäen, Forssan ja Valtatie 2:n suunnista. Hämeenlinnan
siltatyömaiden vuoksi liikennettä ei ohjata Valtatie 10:n kautta, koska työmaiden kohdalla on käytössä
vain yksi valo-ohjattu ajokaista.
Vilkkaimmat ajat liikenteessä ovat iltaisin. Tuloliikenne ajoittuu 29.6–30.6. ja paluuliikenne 3.–4.7.
Eniten päiväkävijöitä ja bussiliikennettä on 2.–3.7.
Pysäköintipaikalta on bussikuljetus keskuskentälle.
Vilkkain tavaraliikenne (isot rekat) Suviseuroja edeltävä viikonloppu ja alkuviikko, ohjataan
Räyskäläntietä pohjoisesta.
Räyskälän alueen kautta kulkevilla asukkailla mahdollisuus saada Asukas-kyltti, joka huomioidaan
liikenteessä.

Seura-alue ja palvelut seura-alueella
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Keskuskenttä

Infopiste
Suviseurojen infopisteestä saa tietoa seura-alueen ja lähialueiden palveluista. Sieltä selviävät
esimerkiksi reittiliikenteen linja-autojen aikataulut ja seuraravintolassa myytävien ruokien
tuoteselosteet sekä monet muut käytännön kysymykset. Infopisteessä on myytävänä seuraohjelmia ja
-merkkejä.
Opistojen infopiste
Ranuan, Reisjärven ja Jämsän kristillisten kansanopistojen oma infopiste seurakentällä.
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SRK:n lähetys- ja humanitaarisen työn infopiste
Afrikan ja Etelä-Amerikan lähetystyön kohteissa kohdataan myös ajallista puutetta ja hätää. SRK on
perustanut humanitaarisen avun toimikunnan koordinoimaan ja hallinnoimaan sekä varainhankintaa
että avun toimittamista kohdemaihin.
Kotimaassa SRK:n lähetysseuroja järjestetään niillä alueilla, joissa on vähän seuroja. Ulkolähetystyötä
tehdään 20 eri maahan, Venäjälle, Baltian maihin, Pohjoismaihin, Keski- ja Etelä-Eurooppaan,
Afrikkaan sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan.
Suviseurakentälle nostettavat 20 Suomen lippua kuvaavat niitä maita, joissa SRK tekee sisä- ja
ulkolähetystyötä.
Kansainvälisyyspalvelut
Seura-alueella toimii kansainvälisyyspalvelun toimipiste. Siellä tarjotaan ulkomailta seuroihin tuleville
vieraille palvelua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja viroksi. Seurat
tulkataan näille kielille.
Seuraravintola
Seuraravintola palvelee seuraväkeä koko seurojen ajan torstaista maanantaihin. Ravintola sijaitsee
keskuskentällä. Ravintolakatoksessa on yhteensä 42 linjastoa ja pikakahvipisteessä kahdeksan
kahvilinjastoa. Ravintola toimii täydellä kapasiteetilla lauantain ja sunnuntain ruuhkahuippujen
aikana.
Tarjolla on kahvia, teetä ja useita ruokalajeja, kuten liha- ja lohikeittoa, spagettivuokaa, riisipuuroa,
salaattia sekä pitsaa. Myös erityisruokavaliota tarvitsevat on huomioitu. Ruokaa myydään ravintolan
lisäksi eri puolille seurakenttää sijoitetuissa litramyyntipisteissä, joiden kautta myydään noin puolet
ruuasta.
Seuraravintolassa noudatetaan tarkasti omavalvontasuunnitelmaa. Näin varmistetaan korkea
hygieniataso ja huolehditaan ruokien valmistus- ja tarjoilulämpötiloista.
Myymäläpalvelut
Seura-alueella on keskusmyymälä, joka avataan keskiviikkona. Myymälä on avoinna päivittäin
seurojen ajan. Myyntivalikoimaan kuuluu mm. elintarvikkeita ja kenttäolosuhteissa tarvittavia
tarvikkeita, kuten kertakäyttöastioita, hygieniatuotteita, pesuaineita, telttojen suojamuovia ja
kumisaappaita.
Seura-alueiden reunamilla on elintarvikkeiden pienmyyntiä ns. litramyyntipisteissä.
Seurakentällä on grilli, joka on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin. Makeis- ja jäätelökioskit ovat
avoinna keskiviikosta maanantaihin. Kesäaikana suosituin tuote on jäätelö, jota varaudutaan
myymään yli 400 000 kappaletta.
Seurakentällä toimii valvottu kännykänlatauspiste.
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Majoitus
Valtaosa seuravieraista majoittuu suviseurakentälle asuntovaunuihin ja -autoihin sekä telttoihin.
Majoitustoimikunta järjestää muita majoitusmahdollisuuksia seuravieraille ennen seuroja ja seurojen
aikana.
Yhteismajoitukseen on varattu lähialueen kouluja ja opiskelija-asuntoloita. Lähialueen asukkaat ovat
vuokranneet kotejaan ja mökkejään suviseuravieraiden yksityismajoitukseen.
Majoituksen nettimyynti on osoitteessa kauppa.suviseurat.fi aloitetaan.
Seurojen aikana kentällä päivystää majoitustoimisto. Majoitustoimiston yhteydessä toimii
maksullinen matkatavarasäilytys.
Kirjamyymälä
Seuravieraita palvelee kirjamyymälä, josta voi ostaa SRK:n julkaisemia suviseurakortteja, kirjoja,
äänitteitä ja lehtiä. Myös seurojen aikana julkaistavat uutuskirjat ja muut tuotteet ovat myynnissä.
Maksuliikenne suviseurakentällä
Maksuvälineinä käteisen rahan lisäksi käyvät pankkikortit sekä yleisimmät luottokortit Visa Electron-,
Visa-, MasterCard-, Diners ja Amerikan Express sekä MobilePay. Seuravieraiden toivotaan käyttävän
mahdollisimman paljon pankkikortteja maksuvälineenä.

Erityispalveluja
Seura-alueella on tarjolla erityispalveluita lapsille ja vanhuksille. Vanhusten levähdyspaikassa voi
levätä ja kahvitella telttakatoksen suojassa. Lasten hoivapaikalla voi pestä ja ruokkia vauvaa tai
pientä lasta.
Sairaskohtauksen tai tapaturman sattuessa
Suviseurojen ensiapuasema on tarkoitettu äkillisten sairauksien ja tapaturmien hoitoon.
Esiapuasemalla toimii lääkäri- ja sairaanhoitajapäivystys.
Seura-alueella päivystää ambulanssi ja paloauto. Ensiapuasema toimii yhteistyössä läheisten
terveyskeskuksien kanssa. Ensiapuaseman läheisyydessä on pieni apteekki.
Sairaankuljetus hälytetään yleisestä hätänumerosta 112 tai ottamalla yhteyttä lähimpään
järjestyksenvalvojaan tai liikenteenohjaajaan.
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Yhteystiedot
Seura-alueen osoite: Räyskäläntie 311, 12820 Loppi
Seura-alueella toimii mediakeskus (lentokonehalli). Mediakeskukseen on kyltitys ja siellä on
toimittajien käytössä työpisteitä, joissa on verkkoyhteys.
Mediakeskus palvelee seuraavasti:
ke 29.6.2022 kello 12–15
to-su 30.6.–3.7.2022 kello 10–20
ma 4.7.2022 kello 10–14
Viestinnän yhteystiedot
Mediakeskus puh. 040 132 0768
sähköpostitse loppi@suviseurat.fi
Viestintätoimikunnan pj. Jussi Paakinaho, puh. 040 132 0767
Päätoimikunta
Päätoimikunnan puheenjohtaja Jorma Hentilä, puh. 040 132 0744, puheenjohtaja@suviseurat.fi
Päätoimikunnan varapuheenjohtaja Jukka Liukkonen, puh. 040 048 4560
jukka.liukkonen@kolumbus.fi
Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys, SRK
pääsihteeri Juha Kaarivaara, puh. 040 556 5947, juha.kaarivaara@srk.fi
viestintäpäällikkö Harri Vähäjylkkä, puh. 044 717 3814, harri.vahajylkka@srk.fi

