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Vuosi on vaihtunut Mikaelin ystävien kannalta suotuisissa
merkeissä. Edellinen toimintavuosi päättyi arvokkaan
innostuneesti Mikaelinkirkko 110 vuotta juhlalounaaseen ja
sen jälkeiseen hienoon Samuli Edelmannin konserttiin.
Samalla myös taloudellinen tilanteemme tukea Mikaelinseurakunnan tavoittavaa ja diakonista työtä on parantunut.
Ystävänpäivänä 14.2. vierailimme Mikaelin Talvipäivillä ja
ilahdutimme ihmisiä suklaasydämillä. Kevään aikana on
tarkoitus myös muuten kohottaa yhdistyksemme näkyvyyttä
ja kehittää sen toimintaa. Hallituksen suotuisalla avustuksella
olemme uusimassa nettisivumme ja aloittamalla kuukausittaiset ystäväillat. Ensimmäistä ystäväiltaa vietetään ti
5.4. klo 19 SubMarinassa (Linnankatu 32) heti klo 18
keväkokouksen jälkeen (kutsu kääntöpuolella). Ensimmäisen
ystäväillan artistivieraana ovat musiikkievankelistamme
Jippu, mukana myös Jouni Lehikoinen, Pasi Jaakkola, Aila
Harjanne ja Kirsti Salmela. Lämpimästi tervetuloa ystävien
kanssa – kahvitarjoilu.

Kevään ja kesän sunnitelmia
Tämän vuoden painopisteeksi olemme valinneet yhteisöllisyyden.
Yksinäisyys ja irrallisuus ovat aikamme suurimpia vitsauksia.
Seurakunnalla on paljon annettavaa, kun se toimii yhteisöllisesti ja
tarjoaa ihmisille hoitavia yhteisöjä. Taloudellisten ongelmien
kanssa painiville nuorille ja nuorille aikuisille tarjoamme
kuukausittain yhteisöllisiä Food & Hope ruokailuja. Olemme myös
halunneet tukea Mikaelmessun ympärille rakentuvaa yhteisöä
www-sivujen uusimisen ja Jipun työpanoksen kautta. Uskomme
yhteisöllisyyden olevan paras tapa viedä evankeliumia eteenpäin
nykyajassa. Siksi kevään keräyksemme suuntautuu juuri
yhteisöllisyyteen erityisesti Mikaelmessu-yhteisöä tukien.

Yksi kaiken antoi omastaan, kaiken voitti rakkaudellaan.
Yksi meitä kutsuu kulkemaan aina hänen seurassaan.
Kristus kuoli vuoksi jokaisen leivän mursi meitä siunaten,
meidät liittää puuhun elämän antaa meille tehtävän.
Anna-Mari Kaskinen
Siunattua pääsiäisen aikaa toivottaen,

Pasi Jaakkola,
toiminnanjohtaja
Ps. Toukokuun ystäväilta on 17.5. klo 18.30 Submarinassa.

Musiikkievankelistamme Jippu on
5.4. Ystäväillan lisäksi tavattavissa
Mikaelmessuissa ja Haavani on
lahjani –illloissa, seuraava ke 13.4.
klo 18 Mikaelinkirkossa.
YHTEISÖKERÄYS
”Haluamme tarjota sinulle perheen, joka
muuttaa maailmaasi”
Musiikkievankelista Jipun työn
tukemiseen erityisesti Mikaelmessu-yhteisössä ja yhteisöllisten
Food & Hope ruokailuiden kehittämiseen.
Keräystilin tilinumero: FI31 1743
3000 0124 96
Saaja: Mikaelin ystävät ry
Viitenumero: 3337
Rahankeräyslupa 5650/34/2015
Keräyksen toimeenpanoaika: 1.1.2016-31.12.2016
Keräyksen toimeenpanoalue: Varsinais-Suomi
Käytännön toimeenpanija: Turun Mikaelinseurakunnan
ystävät ry
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat
käytetään opiskelija- ja nuorisoruokailuihin,
maahanmuuttajien kotouttamisprojektiin,
vähävaraisten auttamiseen Pansio-Perno
alueella,musiikkievankeliumityöhön etsivän
nuorisotyön (palkkatuki nuorisotyöntekijälle) sekä
itsenäisyyspäivän ja jouluruokailun toteuttamiseen.

KOKOUSKUTSU
Mikaelinseurakunnan ystävät ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 5.4. klo 18.00
Ravintola Submarinassa, Linnankatu 32 Turku.
Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat ja kokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.
Kokouksen jälkeen klo 19 vietämme ystäväiltaa yhdessäolon ja muun mukavan merkeissä.
Olet lämpimästi tervetullut. Tuo mukaan ystäväsikin.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestyseksi
5. Vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen
6. Tilinpäätös
7. Toiminnantarkastajien lausunto
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
9. Hallitukselle ennen vuosikokousta toimitetut aloitteet.
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen
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