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Praasniekkojen kutsuessa…
Kesän praasniekat ja lomamaisemat kutsuvat, mutta ennen kesäisiä pyhiinvaellusmatkoja
hieman Pyhän Sykkeen alkuvuoden kuulumisia.
Vuosikokouksen kuulumiset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin samarialaisen naisen sunnuntaina,
24. huhtikuuta Hämeenlinnan ortodoksisella seurakuntasalilla. Kokouksessa käsiteltiin
yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaisesti vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus,
toiminnantarkastajan lausunto, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle sekä
muille asianosaisille tili- ja vastuuvapaus. Tämän lisäksi vuosikokous vahvisti
toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden kuluvalle
vuodelle. Kokoukseen ja sitä edeltäneille kirkkokahveille osallistui ilahduttavan paljon
seurakuntalaisia ja yhdistyksen jäseniä. Isä Markus Aroma valaisi kahvin aikana
kirkonrakennushankkeen sen hetkistä tilannetta. Varsinaisessa kokouksessa yhdistyksen
tulevan toiminnan haasteet herättivät vilkasta keskustelua. Tilikauden tulos oli 2 617, 51 €.
Yhdistyksen hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia. Puheenjohtajana jatkaa
seuraavan kolmivuotiskauden hämeenlinnalainen Marianne Kantonen. Muut hallituksen
jäsenet eivät olleet erovuoroisia ja järjestäytymiskokouksessaan Pyhän Sykkeen hallitus
päätti, että varapuheenjohtajana toimii edelleen Andrew Koski-Semmens Hausjärveltä ja
sihteerinä Johanna Haapala Janakkalasta. Loppilainen Tiina Joutsen on yhdistyksen
taloudenhoitaja.
Jäsenmaksu 2016
Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 20 € varsinaiselle jäsenelle ja 100 €
kannatusjäsenelle vuodeksi 2016. Muistathan ystävällisesti huolehtia kuluvan vuoden
jäsenmaksun maksamisesta. Se maksetaan tilille Etelä-Hämeen Osuuspankki FI32 5680
0020 3618 42. 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 2016. Tiedot eivät tule muutoin tietoomme! Muistathan
ilmoittaa myös mikäli yhteystietosi kuten esimerkiksi sähköpostiosoitteesi muuttuu. Edellä
mainitulle tilille voi maksaa myös muut mahdolliset kannatusmaksut.
Kaipuu pyhyyteen -ikonikirja
Pyhä Syke kerää varoja myymällä uunituoretta Kaipuu pyhyyteen -ikonikirjaa. Julkaisu on
itsenäinen päätösosa ekumeeniselle ikonikirjatrilogialle, jossa aiemmin ovat ilmestyneet
Ikkuna pyhyyteen (2011) ja Pyhyyden lähteillä (2013). Uudessa kirjassa esitellään 34
joensuulaisen ikonimaalarin Eeva Zittingin ikonia. Tietokirjailijat Veijo Koivula Oulusta ja
Marianne Kantonen ovat laatineet ikoneihin mietiskely- ja selitystekstit.
Teoksessa esiteltävien ikonien aiheet liittyvät Kristuksen elämään ja vertauksiin,
Jumalanäitiin ja Vanhan testamentin pyhiin. Ikoneissa on myös kuvattu itäisiä ja läntisiä

pyhiä miehiä ja naisia kirkon varhaisilta vuosisadoilta 1900-luvun Äiti Teresaan saakka.
Kaipuu pyhyyteen -ikonikirjan tarkoituksena on kasvattaa ikonitietoisuutta ekumeenisessa
hengessä. Se toivottavasti antaa jotain uutta myös ikonimaalausta pidempään
harrastaneille. Kirjaa on saatavana edulliseen 25 €:n hintaan puheenjohtajalta. Kannattaa
tiedustella myös pakettitarjousta kaikista em. ikonikirjoista.
Seuraa yhdistyksen verkkosivuja
Pyhän Sykkeen verkkosivuilta voit lukea uusimmat yhdistystä koskevat uutiset. Niillä
kerrotaan myös Pyhän Sykkeen toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Sivujen
päivityksestä vastaa Mikko Junes. Käy kurkkaamassa sivuja osoitteessa
www.pyhasyke.fi.
Kesän aikana myös Pyhän Sykkeen hallitus lataa akkujaan. Tiukentunut taloudellinen
tilanne tuo omat haasteensa varainkeräyksillekin. Täysin toimettomana emme kuitenkaan
aio olla vaan suunnittelemme tulevaa ja mietimme uusia, yhdistyksen toimintaan sopivia
keräystapoja. Kesällä meidät tavoittaa varmimmin sähköpostitse.
Haluamme kiittää kuluneesta alkuvuodesta sekä toivottaa hyvää kesää kaikille yhdistyksen
jäsenille ja ystäville!
Pyhä Syke ry:n hallituksen puolesta
Marianne Kantonen, puheenjohtaja

