Pyhä Syke ry
Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013
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1. HALLINTO
Pyhä Syke ry on seurakuntalaisten perustama yhdistys, joka rekisteröitiin 4.12.2012.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan
pääkirkon kunnostushanketta ja ortodoksisen toimintakeskuksen syntyä sen yhteyteen.
Ajatuksena oli perustaa yhdistys, joka tarjoaa jokaiselle seurakuntalaiselle mahdollisuuden
osallistua oman kotikirkkomme kunnostustyöhön. Yhdistys tukee tätä seurakunnan työtä
yhteistyössä sen kanssa, mutta juridisista syistä seurakunnasta erillään. Pyhä Syke
keskittyy kirkkorakennuksen sisätilojen kunnostustyöhön tarvittavien varojen hankintaan.
Ensisijainen kohde on kirkon ikonostaasi.
Uuden yhdistyksen haasteista ja vastoinkäymisistä huolimatta Pyhä Syke ry:n
ensimmäinen toimintavuosi oli onnistunut. Tavoite varojen keräämisen suhteen ylittyi, mikä
antaa hyvän pohjan jatkolle.
1.1. Hallituksen kokoonpano
Pyhä Syke ry:n hallitus piti loppuvuodesta 2012 kaksi kokousta, joissa valmisteltiin
yhdistyksen sääntöjä ja muita lain vaatimia toimenpiteitä sekä tulevaa toimintaa. Vuonna
2013 yhdistyksen hallitus kokoontui viisi (5) kertaa; kolme kokouksista oli ennen
vuosikokousta ja kaksi vuosikokouksen jälkeen.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Marianne Kantonen ja varapuheenjohtajana Isto
Halinen. Yhdistyksen sihteerinä oli 13.5.2013 asti Jaana Piiroinen. Hänen pyydettyä eroa,
kutsui hallitus tehtävään Erja Wessmanin. Taloudenhoitajana aloitti John Lustre.
Vuosikokouksen jälkeen hallituksen kokoonpanoon liittyi Johanna Haapala.
2. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Vuonna 2013 Pyhä Syke ry:n jäsenmaksun suuruus oli 20 € varsinaiselle
jäsenelle ja 100 € kannatusjäsenelle. Yhdistyksen jäsenmäärä karttui vähitellen koko
vuoden ajan. Vuoden lopussa varsinaisia jäseniä oli 41 ja yksi kannatusjäsen.
3. PYHÄ SYKE RY:N TOIMINTA
Pyhä Syke ry:n korkein päättävä elin on vuosikokous, joka yhdistyksen sääntöjen mukaan
pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
3.1. Vuosikokous
Pyhä Syke ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Hämeenlinnan ortodoksisen
seurakunnan seurakuntasalissa 7.4.2013. Osanottajia oli 12. Kokouksen puheenjohtajana
toimi isä Hariton (Kari) Räntilä. Yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa käsiteltiin
sääntömääräisistä asioista toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vahvistettiin
jäsenmaksujen suuruus, erikseen varsinaiselle jäsenelle ja kannatusjäsenelle vuodelle
2013. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Johanna Haapala.
Vuosikokouksen ilmapiiri oli positiivinen ja innostunut. Varapuheenjohtaja Isto Halinen ja
Mikko Junes esittelivät kirkon rakennusprojektia ja Pyhän Sykkeen toimintaa.
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Vuosikokouksen yhteydessä esiteltiin Arkkitehtitoimisto Matti Porkka Oy:n luonnos
tulevasta kirkostamme. Pyhä Syke saa käyttää luonnosta toiminnassaan.
3.2. Varainhankinta
Yhdistys vaikutti aktiivisesti seurakunnallisessa elämässä. Huhti- ja syyskuussa se vastasi
tuohusten myynnistä jumalanpalvelusten yhteydessä. Edellä mainittujen kuukausien
kolehdit Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta osoitti Pyhälle Sykkeelle.
Toimintansa aluksi yhdistys järjesti esittelytilaisuuden ja kirkkokahvit 4.11.2012. Vuoden
2013 aikana kirkkokahvit olivat: 24.3., 7.4. vuosikokouksen yhteydessä, 2.6. Athos säätiön esitellessä toimintaansa, 8.9. ja 24.11. Seurakunnan toimintapiireistä Tiistaiseura
tuloutti järjestämistään kirkkokahvituksista yhdistykselle 373,50 €, Diakoniaseura 310,90 €
ja kirkkokuoro 87,40 €.
Pyhä Syke on kerännyt varoja myös seurakunnan ulkopuolisella toiminnalla. Mikko Oesch
lahjoitti yhdistykselle Nina Suomisen kirjoittamaa Babuskan kanssa -kirjaa, jota on myyty
kouluille ja opettajille. Samoin joulukuussa ilmestynyttä Pyhyyden lähteillä -ikonikirjaa,
jonka toisena tekstittäjänä on yhdistyksen puheenjohtaja. 7.12. Pyhällä Sykkeellä oli
myyntipöytä Tiiriön City-Marketissa ja 14.12. Hämeen linnan Kruununleipomossa
Tuomaan markkinoilla.
Myyjäisiä edelsi jäsenille annettu mahdollisuus osallistua myytävien tuotteiden
valmistamiseen 16.11. pidetyissä talkoissa, jotka järjestettiin yhdessä perhekerhon
kanssa. Talkoissa valmistui mm. sytykeruusuja, kaurasta valmistettuja ikkunakoristeita ja
enkeleitä. Suurin osa Pyhän Sykkeen myymistä tuotteista on kuitenkin saatu lahjoituksina.
Erityisen kiitoksen aktiivisuudestaan ansaitsevat Sinaida Kantonen, Irene Kantonen, Lilja
ja Mikko Oesch, Helena Virta ja Sven Wessman sekä Leena Lomu, joka sponsoroi
yhdistykselle mainoskortin.
3.3. Muu toiminta
Pyhä Syke vastasi kirkon koristelusta virpomavitsoin palmusunnuntaina. Yhdistyksen
hallitus teki 8.6. tutustumismatkan Vihdin-Nummelan rukoushuoneelle, jossa VihdinNummelan ortodoksit ry:n puheenjohtaja Petra Paljakka esitteli hanketta. Mukana olivat
myös Mikko Junes, Ilkka Marjanen ja Sven Wessman. Vierailu loi toivoa ja innostusta
myös yhdistyksen omaan hankkeeseen. Selkeästi esille tuli Vihdin-Nummelan ortodoksien
sitkeä työ oman hankkeensa toteuttamiseksi sekä kadehdittava me-henki. Mikko Junes on
laatinut ansiokkaan kuvauksen vierailusta seurakunnan internetsivuille.
3.4. Tiedottaminen
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan nettisivuilla,
ilmoitustauluilla pääkirkossa ja seurakuntasalilla sekä yhdistyksen omilla nettisivuilla, jotka
löytyvät osoitteesta pyhasyke.fi. Sinne on koottu tietoa mm. tulevista tapahtumista.

