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Herättäjä-Yhdistys ry:n

paikallisosaston vuosikokous

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA
Kokouksen paikka ja aika:
Kokoukseen osallistui

henkilöä.

1 § Kokouksen avaus
Kokouksen avasi

klo

.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Kokouksen sihteeriksi valittiin
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
Laillisuus todettiin.
4 § Vuoden 2016 toimintakertomuksen käsittely
Toimintakertomus hyväksyttiin (liite 1)
5 § Tilien käsittely, toiminnantarkastus ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Tilit hyväksyttiin (liite 2)
Tilintarkastuskertomus esitettiin
Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin
6 § Toimintasuunnitelman 2017 käsittely
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin (liitteet 3 ja 4)
7 § Paikallistoimikunnan valinta
Paikallistoimikuntaan valittiin (liite 5 täytetään järjestäytymiskokouksen jälkeen)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8 § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin
9 § Muut asiat
Todettiin, että Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous pidetään Nilsiän herättäjäjuhlilla 7.7.2017
klo 15.30 Nilsiän kirkossa (Kirkonmäentie 1, 73300 Nilsiä) herättäjäjuhlien yhteydessä.
10 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirjantarkastaja

Sihteeri
.

. 2017

Pöytäkirjan tarkastaja
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Liite 1

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
Paikallisosaston toiminta _________________________ (seurakunnan/
seurakuntien) alueella (voit tarvittaessa jatkaa seurakuntaluetteloa alle)

Toimintavuoden aikana pidettiin seuroja seuraavasti:
Kodeissa _____ seurat, joissa seuraväkeä keskimäärin ______ henkeä.
Julkisissa tiloissa (esim. seurakunnan) ______ seurat, joissa seuraväkeä keskimäärin
______ henkeä.
Nuorten ja opiskelijoiden seuroja ______ kertaa. Näissä keskimäärin ______ henkeä.
Herättäjän kirkkopyhä ______ kertaa.
Kirkkopyhän jumalanpalveluksessa väkeä noin _______ ja seuroissa noin ______
henkeä.
Herättäjäjuhlille järjestettyyn ryhmämatkaan osallistui _______ henkeä.
Mitä muuta toimintaa (esim. veisuut, konsertit, myyjäiset, arpajaiset, retket)
paikallisosasto on järjestänyt?

Missä muussa seurakunnan toiminnassa paikallisosasto on mukana?

Huom.: Tämä sivu liitetään paikallisseurakuntaan lähetettävään budjettiavustusanomukseen.
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TILIKERTOMUS VUODELTA 2016
Paikallisosasto on kirjanpidon ja rahaliikenteen osalta vastuuvelvollinen HerättäjäYhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen varainhoito-ohjeen mukaan paikallisosastot tilittävät
kertyneet mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Tilikertomus on täytettävä vaikka
paikallisosastolla ei olisi omaa pankkitiliä.
TULOT

MENOT

Tileillä rahaa 1.1.2016
Tilitykset Herättäjä-Yhdistykselle
Kolehdit
Kotimaantyö
Nuoriso- ja opiskelijatyö
Kansainvälinen työ
Musiikkityö
Herättäjäjuhlat
Muut

Kolehdit
Kotimaantyö
Nuoriso- ja opiskelijatyö
Kansainvälinen työ
Musiikkityö
Herättäjäjuhlat
Muut

Muu varainhankinta
Muu varainhankinta
TULOT YHTEENSÄ

Ilmoituskulut
Tileillä rahaa 31.12.2016
MENOT YHTEENSÄ

Paikallisosaston toiminnantarkastajana todistan,
että paikallisosaston kirjanpito ja tilitykset on oikein
suoritetut ja taloutta on hoidettu lain ja yhdistyksen
edellyttämällä tavalla.
lla

.

toiminnantarkastaja

Ali- tai ylijäämä
lla

puheenjohtaja

___ kyllä
___ ei
Miten paikallisosastonne hoitaa tilitykset Herättäjä-Yhdistykselle?

___ seurakunnan taloustoimiston kautta
___ verkkopankissa

. 2017

. 2017

Onko paikallisosastolla oma pankkitili

___ tilitys pankin konttorissa

.

rahastonhoitaja
puh.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
1. Milloin pidetään Herättäjän kirkkopyhä tai maakunnalliset seurat?
(Ilmoituksenne perusteella laitetaan merkintä Hengellisen Kuukauslehden seurapalstalle)

2. Muut suunnitellut tapahtumat ja varainhankintatempaukset (esim. myyjäiset, arpajaiset)

3. Seuroista ja tapahtumista tiedottaminen

Seuroista Herättäjä-Yhdistykselle (aluesihteerille tai toimistolle) ilmoittamisesta vastaa
nimi ________________________________________________________________________
yhteystiedot _________________________________________________________________
Seurojen tiedottamisesta paikallisesti vastaa
nimi ________________________________________________________________________
yhteystiedot _________________________________________________________________
Millä tavalla paikallisosastonne tiedottaa seuroista ja muista tapahtumista?

□ seurakunnan ilmoitukset
□ paikallislehti (kirkollisista ilmoituksista erillään, esim. seuratoimintapalsta)
□ edellisissä seuroissa
□ paikallisradiot
□ maakuntalehdet
□ muulla tavalla, miten:
□ aluesihteerille tieto □ alueen seurakalenteri □ Herättäjä-Yhdistyksen nettisivut
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Uudistettujen Siionin virsien myynnin yhteyshenkilö (merkitse lähetettävä määrä)
Tilatut kirjat lähetetään ennakkotilauksen mukaan toukokuun aikana. Kaikki lähetettävät kirjat ovat väriltään
mustia. Paikallisosastot saavat uudet Siionin virret 20%:n alennuksella.
Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Lähetettävä määrä:
Iso
Pieni

Hengellisen Kuukauslehden tilausmyyjät:
Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Talvikynttilöiden myynnin yhteyshenkilöt: (merkitse lähetettävä määrä)
Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Lähetettävä määrä:

Herättäjäjuhlaoppaiden myynnin yhteyshenkilö: (merkitse lähetettävä määrä)
Huom.: juhlaopas jaetaan Hengellisen Kuukauslehden tilaajille toukokuun lehden välissä.
Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Lähetettävä määrä:

Herättäjän adressien myynnin yhteyshenkilö:
Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Lähetettävä määrä:
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Liite 5

Paikallistoimikunnan jäsenet ja vastuualueet:
Huom.: Paikallisosastojen ohjesäännön (2011) § 4 mukaan paikallistoimikuntaan
tulee kuulua vähintään kolme (3) Herättäjä-Yhdistyksen jäsentä.
Vuosi-ilmoituspaperien mukana paikallisosastoille on lähetetty kolme jäseneksi
liittymiskorttia, joilla jäseneksi liittyminen on helppoa (postimaksu on jo maksettu).
Puheenjohtajan nimi:
Osoite:
Puhelin:

Sähköposti:

Sihteerin nimi:
Osoite:
Puhelin:

Sähköposti:

Rahastonhoitajan nimi:
Osoite:
Puhelin:

Sähköposti:

Muut:
Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Sähköposti:

Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Sähköposti:

Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Sähköposti:

Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Sähköposti:

