Pyhä Syke ry
Jäsenkirje 1/2014

Haasteista huolimatta eteenpäin…
Pyhän Sykkeen perustamisesta kuluneet puolitoista vuotta ovat olleet täynnä haasteita. Yhdistys lähti aivan
tyhjästä liikkeelle kun se perustettiin tukemaan Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan pääkirkon
kunnostushanketta. Tarkoituksena oli perustaa yhdistys, joka tarjoaa jokaiselle seurakuntalaiselle
mahdollisuuden osallistua oman kotikirkkomme kunnostustyöhön. Seurakunta toimii kirkon rakennuttajana,
ja Pyhä Syke keskittyy kirkkorakennuksen sisätilojen kunnostustyöhön tarvittavien varojen hankintaan.
Ensisijainen hankinta on ikonostaasin rakentaminen ja siihen tulevien ikonien maalaaminen.
On luonnollista, että kaikki uusi pelottaa − joskus se koetaan myös uhkana tai kilpailijana. Usein ihmisillä on
sitä enemmän luuloa mitä vähemmän he asiasta tietävät. Pyhän Sykkeen toiminnan pyörittäminen on
ennen kaikkea yhteistä työtä kirkkomme rakennusprojektin hyväksi. Yhdistyksemme toimintaperiaatteena
on yhdessä tekeminen ja kokeminen. Toivomme seurakuntalaisten löytävän yhteisen talkoohengen.
Jokaiselle halukkaalle löytyy hänen kokemuksiinsa ja ajankäyttömahdollisuuksiinsa nähden sopiva tapa
tukea yhdistystämme.
Menestyksekäs ensimmäinen toimintavuosi
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16. maaliskuuta Hämeenlinnan ortodoksisella
seurakuntasalilla. Haasteista ja vastoinkäymisistä huolimatta Pyhän Sykkeen ensimmäinen toimintavuosi
oli onnistunut. Vuosikokouksessa pidettiin hyvänä asiana sitä, että tulojen hankinta on tapahtunut
toiminnalla eikä jäsenmaksujen keräämisellä. Tilikauden tulos oli 5 467,40 €. Ensimmäiselle
toimintavuodelle asetettu tavoite varojen keräämisen suhteen ylittyi, mikä antaa hyvän pohjan jatkolle.
Muutoksia Pyhän Sykkeen hallituksessa
Hallitukselle ja muille asianosaisille myönnettiin vuosikokouksessa tili- ja vastuuvapaus, vuoden 2014 tuloja menoarvio hyväksyttiin, samoin vuoden 2013 toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma kuluvalle
vuodelle. Yhdistyksen hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutoksia. Puheenjohtajana jatkaa Marianne
Kantonen. Varapuheenjohtajana toimii Andrew Koski-Semmens (uusi), sihteerinä Johanna Haapala ja
taloudenhoitajana Pirjo Vormula (uusi).
Yhdistyksen nettisivut
Pyhän Sykkeen nettisivut ovat uudistuneet. Sivuilla kerrotaan kirkonrakennushankkeen etenemisestä ja
siitä mitä lähiaikoina tapahtuu. Sivuilla kerrotaan myös muun muassa seurakunnan toimielinten päätöksistä
ja niiden vaikutuksista sekä Pyhän Sykkeen toiminnasta kuten tulevista tapahtumista. Sivujen päivityksestä
ja kehittämisestä vastaa Mikko Junes. Käy kurkkaamassa sivuja osoitteessa www.pyhasyke.fi.
Jäsenmaksu
Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 20 € varsinaiselle jäsenelle ja 100 € kannatusjäsenelle
vuodeksi 2014. Muistathan ystävällisesti huolehtia kuluvan vuoden jäsenmaksun maksamisesta. Se
maksetaan tilille Nordea FI06 1032 3000 5497 60. Jäsenmaksulla tuet osaltasi seurakuntamme tärkeää
rakennushanketta. Kun maksat jäsenmaksun, kirjoita viestikenttään (myös automaatilla tai internetin kautta
maksaessasi): oma nimesi, yhteystietosi esimerkiksi sähköpostiosoite sekä se, että kyseessä on
jäsenmaksu vuodelle 2014. Tiedot eivät tule muutoin tietoomme!
Välitä tietoa ystävällesi
Pyhän Syke on ilahduttavasti saanut uusia jäseniä ja jatkuvuuden kannalta onkin tärkeää saada tuoretta
verta mukaan toimintaan. Tapahtumien taustalla on pitkälti vakiokaarti, mutta toivomme, että myös uudet
jäsenet uskaltautuvat heittäytyä mukaan toimintaan. Pyhästä Sykkeestä saa kertoa myös muille
kiinnostuneille!
Hyvää kesää kaikille yhdistyksen jäsenille ja ystäville!
Pyhä Syke ry:n hallituksen puolesta
Marianne Kantonen
puheenjohtaja

