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Suviseurat 2022

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa

1. Tilanne kesäkuu 2017
Kuusamon Rauhanyhdistys ry yhdessä Posion, Pudasjärven, Ranuan ja Taivalkosken
rauhanyhdistysten kanssa on aloittanut vuoden 2022 Suomen Rauhanyhdistysten
Keskusyhdistys ry:n (SRK) suviseurojen valmistelun. Vastuualueen henkilöresurssien
varmistamiseksi on kuluvan kevään aikana tehtävään kutsuttu myös Kiimingin, YliKiimingin, Yli-Iin ja Jakkukylän rauhanyhdistykset.
Seurojen ajankohta on 1.-4.7.2022.
2. Järjestämispaikka
Seurat suunnitellaan järjestettäväksi Pudasjärven lentokentällä, joka on ollut seurapaikkana jo vuosina 1998 ja 2013. Pudasjärvellä on järjestetty suviseurat jo yhden
kerran edellä mainittuja aiemminkin, vuonna 1972. Muita järjestämisalueen suviseuroja ovat olleet Kuusamon suviseurat Kirkkokedolla 1961 ja Määttälänvaarassa 1985
sekä Ranuan suviseurat 1973 kirkonkylässä ja 1989 Kuukasjärvellä.
Pudasjärven kaupunginhallitus on 23.5.2017 päättänyt vuokrata omistamansa lentokentän alueen ja järjestämiseen tarvittavia muita tiloja erikseen laadittavan suunnitelman ja sopimusten mukaan järjestäjäorganisaation käyttöön. Myös SRK on tarkastelussaan alustavasti hyväksynyt kyseisen paikan.
Suviseurojen järjestämispaikkaan vaikuttavat tarvittava pinta-ala, liikenneyhteydet
kentälle, alueen sisäinen tiestö, maaperän kantavuus sekä mm. sähkövoiman ja veden saatavuus. Liikenne- ja majoituskaluston (asuntovaunut ja –autot) koon kasvu on
kasvattanut tarvittavaa majoitusalueiden pinta-alaa. Nykyisin järjestämiseen arvioidaan tarvittavan n. 180-200 ha:n alue. Vuoden 2022 suviseurojen pintaalatavoitteeksi on asetettu n. 184 ha. Näin suurta muuta aluetta ei Koillismaalla ole
löydettävissä.
3. Valmistelutoimenpiteistä
Kuusamon Rauhanyhdistys ry:n valmistelutyöryhmä ja Pudasjärven kaupungin edustajat ryhtyvät suunnittelemaan alueen ja tilojen käyttöön liittyviä kysymyksiä ja valmistelemaan loppuvuoden aikana laadittavaa sopimusta.
Lopullisesti hankkeen toteuttaminen viedään päätettäväksi 30.6.2018 Äänekosken
suviseurojen yhteydessä pidettävässä SRK:n vuosikokouksessa. Vuosikokouksen päätös on varsinainen tehtävänanto järjestäville rauhanyhdistyksille.

4. Suviseurojen tarkoitus
Suviseuroilla on 111 vuoden historia.
Ensimmäiset ns. vuosikokousseurat pidettiin Oulussa vuonna 1906. Tuolloin järjestettiin kokous, jossa vanhoillislestadiolainen kristillisyys organisoitui ja perustettiin Lähetystoimen Päätoimisto järjestämään lähetystyötä. Vuonna 1914 Lähetystoimi muutettiin rauhanyhdistysten keskusjärjestöksi. Sen säännöt saatiin vahvistetuksi levottomien aikojen vuoksi vasta 1917 ja 1918 järjestettiin sitten ensimmäinen SRK:n vuosikokous.
Jo vuodesta 1907 lähtien on nähty hyväksi vuorotella seurojen järjestämistä eri
puolilla Suomea. Tämä on koettu tärkeäksi sekä paikallisyhdistysten että lähetystyön
näkökulmasta. Vuosikymmenten ajan seuroja kutsuttiin ”vuosikokousseuroiksi”. Ensimmäinen nimitys ”suviseuroista” esiintyy Väinö Havaksen Kajaanin seurojen kertomuksessa vuonna 1938. Vuoden 1954 suviseuroissa Tampereella oli tämä nimi käytössä ensimmäistä kertaa virallisesti. (Historiatietojen lähde Ari-Pekka Palola, SRK,
2006. Suvi on läsnä - sata vuotta suuria seuroja.)
Suviseurat toteuttavat keskeisesti rauhanyhdistysten ja SRK:n toiminta-ajatuksen
ydinkohtaa ”herättää ja elvyttää kristillistä uskonelämää”. Tämän toteutumiseksi järjestetään seuroja, joiden ohjelmassa on Jumalan sanaa selittäviä saarnoja, rukouksia
ja virsiä sekä Siionin lauluja. Seurojen lisäksi ohjelmaan sisältyvät Herran Pyhän Ehtoollisen vietto sekä sunnuntaina pidettävä jumalanpalvelus seurateltassa ja lähipaikkakuntien kirkoissa. Kokouksiakin järjestetään.
Yleisradio on vuosikymmenten ajan lähettänyt kaksi seurapuhetta kuultaviksi sunnuntaipäivän seuroista. Viimeisten vuosien aikana SRK on kehittänyt oman nettiradiopalvelun, jota voidaan kuunnella kesä-heinäkuussa internetin kautta ympäri maailman (http://www.suviseurat.fi/vieraille/radio/index.html).
Suviseuroissa puheita käännetään yhdeksälle kielelle. Suviseurojen lippurivistöön
nostetaan jokaisen sellaisen maan lippu, jossa SRK tekee lähetystyötä. Lippuja on nykyisin 19.
Kuluvan vuoden suviseurat järjestetään Porissa 30.6.-3.7.2017 (www.suviseurat.fi).
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