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Armon vuotta 2018, Mikaelin ystävä!

Suuntana lapset ja nuoret?

Edellinen vuosi oli Mikaelin ystävien kannalta yksi parhaista.
Toimintamme kehittyi vuoden mittaan, josta saat lukea tästä
kirjeestä. Samalla ystäväkuntamme kasvoi suosittujen
ystäväiltojen kautta. Vuosi huipentui Suomen 100-vuotisjuhliin ja
Turussa vietettyyn suureen Kristuspäivään – yhteen vuoden
kristillisistä päätapahtumista.

Kristillinen kasvatus on viime vuosina ohentunut dramaattisesti niin kouluissa kuin päiväkodeissa. Nyt on kristittyjen ja
seurakuntien aika aktivoitua tällä saralla. Eräs henkilö oli
allekirjoittaneeseen yhteydessä luvaten merkittävää avustusta juuri lapsi- ja nuorisotyöhön. Tänä keväänä etsimme sopivia
kanavia aloittaa lapsityötä. Jos haluat olla mukana tukemassa
juuri lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta, ole suoraan
yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Vuosi 2018 tulee olemaan muutoksen vuosi Mikaelinseurakunnassa. Näköpiirissä on, että vuoden vaihteessa tapahtuu liitos
Martinseurakunnan kanssa. Tällä tietoa seurakunnan nimi säilyy,
joten yhdistyksemme voi jatkaa entisellä nimellään ja edelleenkin
tukea uudenlaista kirkkoa, joka tulee rohkeasti kansan pariin,
tarttuu innolla uuteen ja välittää rakkaudella avuntarvitsijoista.

Ystävien diakonia- ja tavoittavatyö
Nuorille aikuisille suunnatut Food & Hope –ruokailut ovat
jatkuneet koko ajan kasvavalla suosiolla. Olemme panostaneet
myös Mikaelinseurakunnan diakonisiin kahviloihin, Cafe Mikael
Pansiossa ja Cafe Mirjamiin diakoniakeskuksessa, palkkaamalla
niihin työntekijän. Kuluvana vuonna etsimme uusia
mahdollisuuksia tukea vähävaraisia.
Haluamme koko ajan tavoittaa uusia ihmisiä evankeliumilla.
Tuomme musiikkievankelista Jipun palkkausta. Paikkansa
saaneiden Haava-iltojen lisäksi Jippu on alkuvuodesta kuulunut
arkiaamuisin Radio Dein juontajana.

Kynttilän päivän – valon juhla
Helmikuun alussa vietetään kynttilänpäivää. Juhlan teemana
on valo: Jeesus Kristus on Valo, joka loistaa pimeyden keskellä. Jeesus sanoo: Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei
pimeys saisi teitä valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä,
minne on menossa. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa
valoon, jotta teistä tulisi valon lapsia. (Joh. 12:35–36)
Jumala edustaa valoa, kaikkea sitä hyvää, mitä on maailmassa.
Elämän kääntöpuoli on pimeys, joka yrittää saada sen haltuunsa. Valo voittaa kuitenkin aina pimeyden. Jeesus on
ylösnousemisellaan voittanut synnin, kuoleman ja pimeyden
vallat. Kynttilänpäivän raamatunkohta kutsuu meitä Valon
luokse, Kristuksen luokse. Hänen seurassaan tiedämme minne
olemme matkalla: ikuiseen kirkkauteen eli Taivaan kotiin.
Siunattua vuotta 2018 toivottaen,

Pasi Jaakkola,

Hanne Tuulos jatkaa yhtenä päivänä viikossa viestinnässä ja Love
people –katuiltojen puuhanaisena. Joka toinen perjantai-ilta voi
kävelykadulla tavata Mikaelin tiimin, joka tarjoaa kahvia,
hierontaa ja rukousta.

toiminnanjohtaja

Food & Hope projekti

Food & Hope projekti

Tämän vuoden tärkein painopisteemme on Aila Harjanteen
aloitteesta alkaneiden nuorten aikuisten ruokailuiden kehittäminen. Ruoka-avun lisäksi ne ovat monelle nuorelle ainoa linkki
seurakuntaan ja uskon asioihin. Tarkoituksemme on kehittää
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Ps. Mikaelin ystävien kevätkokous ti 27.3. klo 17 Submarinassa
(Linnankatu 32). Käsitellään sääntömääräiset asiat.

KOKOUSKUTSU
Mikaelinseurakunnan ystävät ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 27.3.2018
klo 17.00 Ravintola Submarinassa, Linnankatu 32 Turku. (sisäänkäynti rannan puolelta)
Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat ja kokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki
jäsenmaksunsa maksaneet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet. Jäsenten kokoukselle tekemät
aloitteet tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille viimeistään 18.3.2018.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen:
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä
2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen
6. Tilinpäätös
7. Toiminnantarkastajan lausunto
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
9. Hallitukselle ennen vuosikokousta toimitetut aloitteet.
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen
Turussa 2.2.2018
Turun Mikaelinseurakunnan ystävät ry hallitus
Tervetuloa!

