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Hyvä Mikaelin ystävä,
alkanut syksy on ollut poikkeuksellisen vauhdikas Mikaelin
ystävissä ja Mikaelinseurakunnassa. Tässä kirjeessä muutama
sana siitä ja ennen kaikkea tulevasta.

Gaalailta saavutti suuren suosion
Liki 120 osallistujaa täyttivät Mikkelinpäivän aattona Submarinan
ystävien juhlistaessa 111-vuotiasta Mikaelinkirkkoa. Kala-Trapin
herkkuja sisältäneet pöydät notkuivat, ThomasGrooven musiikki
viihdytti ja puheenvuorot koskettivat. Ministeri Petteri Orpon
läsnäolo ja henkilökohtainen puheenvuoro yhteisöllisyyden
merkityksestä innostivat monia, kirkkoherra Jouni Lehikoinen
jakoi Jumalan sanaa ja evankelista Jarkko Lassilan todistus
kosketti syvästi. Jarkko on ex-rikollinen, joka Jeesuksen kohdattuaan on löytänyt täysin uuden elämän. Nyt hän haluaa auttaa
päihdeongelmaisia ja syrjäytyneitä nuoria rinnallakulkijana, jolla
on käytännön kokemus heidän todellisuudestaan. Illallisten ja
arpajaisten tuotto (yli 1000€) ohjattiin tähän tarkoitukseen.
Moni kysyi jälkeenpäin mahdollisuutta antaa tukeaan.
Siihen on mahdollisuus oheisen keräyksen kautta.

Yhteisöllisyys kiinnostaa
Mikaelin ystävät on tänä syksynä halunnut tukea yhteisöllisyyttä
seurakunnassa. Perheille suunnattu Kirkonmäki-tapahtuma kokosi
liki 500 henkeä Mikaelinkirkolle. Kyseessä oli uusi ennätys. Samoin
yli 400 juhli Mikaelmessun viisivuotista taivalta Aboa Gospelkuoron vauhdittamana. Samaan aikaan yli 40 aloitti Alfa-kurssin
uskoa etsien. Kaikki nämä ovat suuria kiitosaiheita ja Mikaelin
ystävät on antanut oman panoksensa niiden toteutumiseen.
Tämä kertoo siitä, että ihmisillä on kiinnostusta yhteisöllistä
kirkkoa ja uskoa kohtaan.

Vuosikokous & Jipun joulukosertti
Mikaelin ystävien vuosikokous pidetään ti 15.11. klo 17
Submarinassa. (kutsu kääntöpuolella)
Kokouksen jälkeen kahvit ja klo 18 alkaa ystäväilta, jossa
työntekijämme Jarkko Lassila kertoo enemmän elämästään ja
tulevasta työstään toivon polkujen parissa.
Vuoden päättää jouluinen
ystäväilta ti 13.12. klo 18
Mikaelin seurakuntakodissa.
Tällä kertaa se on musiikkievankelistamme Jipun
joulukonsertti. Täytetään
seurakuntakoti ja kerätään
hyvä kolehti hänen työlleen!
Itse konserttiin on vapaa
pääsy.
Syyssiunauksin,
Pasi Jaakkola ,
toiminnanjohtaja

www.mikaelinystavat.fi

”Haluamme tukea uudenlaista
kirkkoa, joka tulee rohkeasti
kansan pariin, tarttuu innolla
uuteen ja välittää rakkaudella
avuntarvitsijoista.”

KOKOUSKUTSU
Turun Mikaelinseurakunnan ystävät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 15.11. klo 17.00
Ravintola Submarinassa, Linnankatu 32, Turku. Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset
asiat. Olet lämpimästi tervetullut! Kokouksen jälkeen jatkamme yhdessäoloa ystäväillan
merkeissä.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestyseksi
5. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
6. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen ja vuoden 2017 jäsenmaksujen suuruudesta
päättäminen.
7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat
Aira Orava, Kirsti Salmela ja Pasi Jaakkola ja varajäsen Hanne Tuulos.
8. Valitaan tilintarkastajat (2) tai toiminnantarkastaja ja varamies.
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen
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Mikaelinseurakunnan ystävät ry hallitus
Pasi Jaakkola

