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Kesämuistoja

Toivon tuojana

Tänä kesänä Mikaelin ystävät oli poikkeuksellisen aktiivinen.
Alkukesästä teimme Aiju von Schönemannin johdolla
kulttuurimatkan Lammille paikalliseen ortodoksiseen
yhteisöön. Moni teistä ystävistä hyödynsi myös jäsenetujaan
ja käytti tarjoamamme vapaaliput Samppalinna goes Gospel –
musiikki-iltoihin. Hyvä tarjonta ei pääty kessään, vaan Mikaelin
ystävillä ja –seurakunnalla on runsaasti hengellistä tarjontaa
myös syksyyn.

Yhdistyksemme etsii jatkuvasti uusia tapoja tuoda
evankeliumin toivoa yhdessä Mikaelinseurakunnan kanssa.

Sadonkorjuugaala aloittaa syyskauden
Mikaelin ystävien syksyyn on kuulunut olennaisen osana
gaalailta. Tänä vuonna se vietetään sadonkorjuu-teemalla
17.10. Juhlapuhujaksi on lupautunut aina mielenkiintoinen
professori Pentti Huovinen. Musiikista vastaa evankelistamme
Jippu ja ilta sisältää arpajaisia sekä muuta yllätysohjelmaa.
Illalliskortin voi lunastaa 25€ hintaan. Tiedustelut sihteeriltä:
jattah.haltsonen@gmail.com. Ota ihmeessä ystäväsi mukaan
lämminhenkiseen syysiltaan Submarinaan.

Olemme panostaneet nuoriin ja nuoriin aikuisiin Food &
Hope –ruokailuilla ja käsiä saa laittaa ristiin STEA:n
hakemuksemme suhteen, jotta voisimme auttaa tällä
alueella vielä enemmän.
Vuonna 2018 pyrimme panostamaan lasten kristilliseen
kasvatukseen ja tavoittavaan työhön perheiden parissa.
Jos pidät suuntausta hyvänä, annan tuen ilmauksesi –
tarvitsemme sitä. Jos haluaisit toimia vapaaehtoisena, niin
lastentapahtumissa tai ruokakassitilaisuuksissa, pistä
viestiä sihteerille: jattah.haltsonen@gmail.com. Olemme
sinuun yhteydessä.

Siunattua syksyä!

Pasi Jaakkola,
toiminnanjohtaja

Seuraava varsinainen ystäväilta on syyskokouksen merkeissä
13.11. ja vuoden päättää Petri Laaksosen & Jipun joulukonsertti
5.12. Mikaelinkirkossa.

KOKOUSKUTSU
Mikaelinseurakunnan ystävät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 13.11.2017 klo 17.00. Mikaelin
seurakunnan Mikonmökissä, Puistokatu 13. Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat.
Olet lämpimästi tervetullut. Kokouksen jälkeen jatkamme yhdessäoloa ystäväkahvittelun 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. Jäsenmaksut 2017: varsinainen jäsen 20 euroa, kannatusjäsen 10 euroa ja
yhteisöjäsen 100 euroa
7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
8. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 2 vuoden toimikaudelle.
Erovuorossa ovat, Aila Harjanne, Jouni Lehikoinen, Jatta Haltsonen ja varajäsen Mikko
Nieminen
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varamies tai kaksi tilintarkastajaa
10. Jäsenten tekemät aloitteet
Jäsenten tekemät aloitteet, jotka halutaan vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on toimitettava
yhdistyksen sihteerille 25.10. 2017 mennessä: jattah.haltsonen@gmail.com
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen
Turussa 28.9.2017
Mikaelinseurakunnan ystävät ry hallitus
Pasi Jaakkola

