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Kesän kynnyksellä…
Kesä on pitkän odottelun jälkeen saapumassa ja ajatukset suuntautuvat kohti lomamaisemia sekä
praasniekkojen kutsua. Sitä ennen hieman Pyhän Sykkeen alkuvuoden kuulumisia.
Vuosikokouksen kuulumiset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin palmusunnuntaina, 9. päivänä huhtikuuta
Hämeenlinnan ortodoksisella seurakuntasalilla. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 10
§:n mukaisesti vuoden 2016 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.
Vuosikokoukseen osallistui 11 yhdistyksen jäsentä. Tilikauden tulos oli 5 813, 09 €. Tiukentunut
taloudellinen tilanne tuo omat haasteensa Pyhän Sykkeenkin varainhankinnalle, mutta vuonna
2016 keräystilin saldo ylitti 15 000 €:n rajan. Yhdistys sai myös ensimmäisen suurehkon
syntymäpäivälahjoituksen.
Yhdistyksen hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutoksia. Erovuoroisena hallituksen jäsenenä
ollut Johanna Haapala valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle. Tiina Joutsen pyysi eroa hallituksesta
kesken kauden. Hänen tilalleen valittiin vuodeksi 2017 Aulikki Lumisalmi. Muut hallituksen jäsenet
ovat Andrew Koski-Semmens ja Marianne Kantonen.
Jäsenmaksu 2017
Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 20 € varsinaiselle jäsenelle ja 100 €
kannatusjäsenelle vuodeksi 2017. Muistathan ystävällisesti huolehtia kuluvan vuoden
jäsenmaksun maksamisesta. Se maksetaan tilille Etelä-Hämeen Osuuspankki FI32 5680 0020
3618 42. Kun maksat jäsenmaksun, kirjoita viestikenttään (myös automaatilla tai internetin kautta
maksaessasi): oma nimesi, yhteystietosi esimerkiksi sähköpostiosoite sekä se, että kyseessä on
jäsenmaksu vuodelle 2017. Tiedot eivät tule muutoin tietoomme!
Muistathan ilmoittaa myös mikäli yhteystietosi ‒ kuten esimerkiksi sähköpostiosoitteesi ‒
muuttuvat. Pyydämme myös ystävällisesti ilmoittamaan, mikäli olet luopumassa Pyhän Sykkeen
jäsenyydestä. Siinä tapauksessa emme enää vaivaa jäsenpostilla. Edellä mainitulle tilille voi
maksaa myös muut mahdolliset kannatusmaksut.
Kesäkauden tapahtumia
Kesän aikana Pyhän Sykkeen hallitus rentoutuu ja lataa akkujaan muiden tavoin. Aivan
toimettomana emme kuitenkaan ole, sillä Pyhä Syke osallistuu elokuun 25. päivänä Hämeenlinnan
Taiteiden Yöhön. Kirkon edustalle pystytetään viime vuonna suuren suosion saanut vohvelien
paistopiste. Varmimmin tavoitat kesällä hallituksen jäsenet sähköpostitse, mutta uskaltaa meitä
lähestyä muissakin yhteyksissä.
Pienelle yhdistykselle jäsenten tuki on hyvin tärkeää. Haluamme kiittää kuluneesta alkuvuodesta
sekä toivottaa aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille yhdistyksen jäsenille ja ystäville!
Pyhä Syke ry:n hallituksen puolesta
Marianne Kantonen, puheenjohtaja

