Pyhä Syke ry
Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2015
Toimintakertomus on käsitelty yhdistyksen vuosikokouksessa 24.4.2016.
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.
Pyhän Sykkeen toiminta on ennen kaikkea työtä kirkkomme rakennusprojektin hyväksi.
Kolmantenakin toimintavuotenaan Pyhä Syke on mennyt eteenpäin hitaasti, mutta
varmasti. Kova, pitkäjänteinen ja pyyteetön työ on alkanut kantaa hedelmää. Vuonna 2015
ylittyi 10 000 €:n raja.
1.1. Hallituksen kokoonpano
Pyhä Syke ry:n hallitus kokoontui vuonna 2015 kolme (3) kertaa: kerran ennen
vuosikokousta ja kahdesti sen jälkeen. Vuosikokous pidettiin Hämeenlinnan ortodoksisen
seurakunnan seurakuntasalissa 19.4.2015.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Marianne Kantonen. Vuosikokouksessa uutena
jäsenenä tuli hallitukseen valituksi Tiina Joutsen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus
valitsi Andrew Koski-Semmensin jatkamaan varapuheenjohtajana. Yhdistyksen sihteerinä
toimi Johanna Haapala ja taloudenhoitajana Tiina Joutsen.
2. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Vuonna 2015 Pyhä Syke ry:n jäsenmaksun suuruus oli 20 € varsinaiselle
jäsenelle ja 100 € kannatusjäsenelle. Kuluneen toimintavuoden aikana yhdistys sai uusia
jäseniä, mutta muutama myös ilmoitti luopuvansa jäsenyydestä. Jäsenmäärä on pysynyt
suunnilleen samana. Vuoden lopussa varsinaisia jäseniä oli 27 ja kaksi kannatusjäsentä.
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 19.4.2015. Osanottajia oli 8. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Mikko Junes. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräisistä asioista
toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vahvistettiin jäsenmaksujen suuruus,
erikseen varsinaiselle jäsenelle ja kannatusjäsenelle vuodelle 2015. Uudeksi hallituksen
jäseneksi Pirjo Vormulan tilalle valittiin Tiina Joutsen.

3.2. Varainhankinta
Yhdistys vaikutti seurakunnallisessa elämässä. Huhti- ja syyskuussa se vastasi tuohusten
myynnistä jumalanpalvelusten yhteydessä. Edellä mainittujen kuukausien kolehdit
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta osoitti Pyhälle Sykkeelle. Yhdistys myös vastasi
kirkon koristelusta virpomavitsoin Palmusunnuntaina. Pyhä Syke järjesti kirkkokahvit
Palmusunnuntaina 29.3. ja vastasi ateriasta vanhusten kirkkopyhänä 19.4., joka oli myös
yhdistyksen vuosikokouspäivä.
Pyhä Syke on kerännyt varoja myös seurakunnan ulkopuolisella toiminnalla. 28.3. Pyhällä
Sykkeellä oli myyntipöytä Hämeen linnan Kruununleipomossa pääsiäismarkkinoilla kuten
myös Tuomaan markkinoilla 12.12. Tämän lisäksi yhdistyksellä oli myyntipöytä
Lappeenrannan ortodoksisilla kirkkopäivillä 28.‒30.8. Hämeenlinnan uuden kirkon hanke
kiinnosti laajasti. Sykkeen edustajia kävivät tervehtimässä myös KP Helsingin metropoliitta
Ambrosius, KP metropoliitta Panteleimon sekä kirkkopäivien kansainvälisistä vieraista
Burundin ja Ruandan hiippakunnan piispa Innocentios. Projektille toivotettiin menestystä.
Pyhä Syke osallistui myös Filantropia ry:n tilkkupeittokeräykseen. Moldovalaisille
vanhuksille lahjoitetun peitteen oli dominotekniikalla kutonut Sinaida Kantonen.
Lähes kaikki Pyhän Sykkeen myymistä tuotteista on saatu lahjoituksina. Erityisen kiitoksen
aktiivisuudestaan ansaitsevat Tiina Joutsen, Sinaida Kantonen, Irene Kantonen, Lilja ja
Mikko Oesch sekä Erja ja Sven Wessman.
3.3. Valtakunnallinen keräyslupa
Vuoden 2015 aluksi poliisihallitus myönsi 27.1. Pyhä Syke ry:lle rahankeräysluvan
(numero POL-2014-10148). Lupa oli voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta 27.1.2015−27.1.2016 välisen ajan. Luvan perusteluissa todettiin, että
kerättävien varojen ensisijainen kohde on Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan
pääkirkon ikonostaasi. Mahdollisuuksien mukaan loput varat käytetään kirkkorakennuksen
sisätilojen kunnostustyöhön.
3.4. Apurahojen anominen
Yhdistyksen hallitus on tehnyt apurahahakemuksia taidetta tukeville yhdistyksille ‒ muun
muassa Alfred Kordelinin säätiölle ‒ mutta toistaiseksi päätökset ovat olleet kielteisiä.
3.5. Pyhän Sykkeen tilinumeroiden vaihtuminen
Pankin palvelumaksuja pienentääkseen Pyhän Sykkeen hallitus päätti kilpailutuksen
jälkeen siirtää yhdistyksen pankkiasiat Etelä-Hämeen Osuuspankkiin. Uudet tilinumerot
ovat: jäsenmaksujen osalta FI06 1032 3000 5497 60 ja keräystilin osalta FI58 5680 0020
3618 59. Tilinumerot näkyvät myös yhdistyksen nettisivuilla.
3.6. Tiedottaminen
Perinteisiä jäsenkirjeitä Pyhä Syke lähetti jäsenilleen kaksi, yhden alkukesästä ja toisen
ennen Kristuksen syntymän juhlaa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan myös Hämeenlinnan
ortodoksisen seurakunnan nettisivuilla ja Aamun koitto -lehden seurakuntasivuilla,
ilmoitustauluilla pääkirkossa ja seurakuntasalilla sekä yhdistyksen omilla nettisivuilla, jotka
löytyvät osoitteesta pyhasyke.fi. Sivujen päivityksestä ja uudistamisesta vastaa
ansiokkaasti Mikko Junes. Sivuille on koottu tietoa mm. tulevista tapahtumista ja kirkon
rakennushankkeen edistymisestä.

