Juuri meille / kylmenneille
Jeesus avun tuonut on.
Kiitä, kiitä / Herraa siitä,
toivon saa nyt toivoton.
SV 2:6

Ystävät ja vastuunkantajat paikallisosastoissa

Tahdon lämpimästi kiittää sinua ja paikallisosastonne väkeä seuraliikkeen,
herännäisyyden ja Herättäjä-Yhdistyksen toiminnan vastuunkannosta
paikkakunnallasi kuluneen vuoden aikana! Työnne on ollut arvokasta ja tärkeää.
”Uudistat armollasi” on Herättäjä-Yhdistyksen toiminnan teemana vuonna 2017.
Sama tunnus kutsuu meitä myös herättäjäjuhlille Nilsiään. Siellä otetaan virallisesti
käyttöön Siionin virsien uudistettu laitos. Herättäjä-Yhdistyksen toiminnassa kaksi
painopistealuetta vuonna 2017 ovat uudistettujen Siionin virsien käyttöönotto ja
vapaaehtoistyön vahvistaminen.
Kirkossamme ja kirkkovuodessa vietetään reformaation merkkivuotta tunnuksella
”Armoa 2017”. Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta, ja tätä juhlavuotta vietetään
tunnuksella ”Yhdessä”.
Jospa nämä keskeiset teemat innostaisivat meitäkin kaikissa niissä tehtävissä, joihin
olemme kutsuttuja. Toivon, että Vapahtajamme siunaava läsnäolo herättäisi meissä
samoja tuntoja, joista kerrottiin ylösnousseen Herran kohdanneiden Emmauksen
tien kulkijoiden puhelleen: ”eikö sydämemme hehkunut innosta”.
Rauhallista Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja siunattua armon vuotta 2017!
Helsingissä 1. adventtina 2016

Simo Juntunen
Huom.: paikallisosastoille lähtevät kirjeet nyt luettavissa myös Herättäjä-Yhdistyksen
verkkosivuilla www.h-y.fi > Aluetyö > Paikallisosastot > Paikallisosastoille

Vuosikokoukset ja vuosi-ilmoituslomakkeet
Alkuvuodesta on paikallisosastoissa taas vuosikokousten vuoro. Toivomme, että
vuosikokoukset voitaisiin pitää helmikuun loppuun mennessä. Tuttuun tapaan
aluesihteereitä, alueyhteyshenkilöitä ja järjestösihteeriä voi kutsua mukaan
vuosikokouksiin ja -seuroihin kertomaan Herättäjä-Yhdistyksen ajankohtaisia
kuulumisia.
Vuosikokouksia varten saatte ohessa vuosi-ilmoituslomakkeet.
Värillinen pöytäkirja liitteineen jää paikallisosaston omaan käyttöön ja valkoinen
nippu palautetaan Lapualle mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen.
Vuosi-ilmoituslomakkeeseen on tullut pieniä muutoksia. Lomaketta on
pyritty yksinkertaistamaan. Tämän vuoden vuosikokouslomakkeella (s. 5)
paikallisosastot voivat myös kätevästi ennakkotilata uudistettuja Siionin virsiä
myyntiin.
Jäsenkampanja ja jäsenmaksut
Valtakunnalliset Vuoden 2017 alusta alkaa Herättäjä-Yhdistyksen jäsenkampanja,
joka tulee näkymään erityisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Toivomme,
että Herättäjä-Yhdistyksen jäsenyyttä pidetään esillä myös vuosikokouksissa ja
muutenkin paikallisosaston toiminnassa. Tavoitteena on saada vuoden 2017 aikana
yhdistykseen ainakin 111 uutta jäsentä.
Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa Vantaalla hyväksyttiin seuraavat
jäsenmaksut vuodelle 2017: vuosijäsen 25 euroa, nuorisojäsen (alle 24-v) 10 euroa,
yhteisöjäsenmaksu on 500 euroa.
Oulun körttikodilla vapaita paikkoja
Jos tuttavapiirissänne on Oulussa opiskelevia, voitte vinkata opiskelijamajoituksesta, sillä Oulun Körttikodilla on vapaana kaksi asukaspaikkaa. Körttikoti
sijaitsee Välivainiolla Luokokadulla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lisätietoja
Minna Ruuttuselta, p. 040 779 3695.
Paikallisosastojen tilitykset
Pyydämme tekemään loppuvuoden tilitykset viimeistään 19.12.2016, jolloin nämä
kertyneet varat ehtivät kirjautumaan tämän vuoden tuloksi.
Paikallisosaston varojen tilitykset Herättäjä-Yhdistykselle tapahtuvat
pankin, seurakunnan taloustoimiston tai nettipankin kautta viitteellisinä maksuina.
Jos paikallisosaston oma viitelista (jossa eri työmuodoille on omat viitteensä) on
joutunut hukkaan, uuden saa Herättäjästä (Heli Ahonen, p. 0400 804 382 /
heli.ahonen@h-y.fi). Kaikki tilitykset maksetaan aina samalle Herättäjä-Yhdistyksen
pankkitilille:
POP Pankki Lapua
FI16 4747 1020 0149 63
(BIC: HELSFIHH)

Lisätietoja tilityksistä antavat kirjanpitäjä Heli Ahonen p. 0400 804 382 /
heli.ahonen@h-y.fi ja toimistopäällikkö Hanna Maunula p. 0400 638 295 /
hanna.maunula@h-y.fi.
Seuraliikepäivät helmikuussa, talviveisuut maaliskuussa
Valtakunnalliset talviveisuut pidetään Pirkkalassa 11.-12.3.2017. Seuraa tiedotusta
alkuvuodesta Hengellisessä Kuukauslehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla.
Perinteiset maallikkopäivät ovat uudistuneet ja saaneet uuden nimen,
seuraliikepäivät. Seurapuhujat saavat evästystä tehtäväänsä kokoontumisessa,
mutta lisäksi mukaan kutsutaan entistä enemmän myös muita seuraliikkeessä
mukana olevia: talkoolaisia ja paikallisosastojen vastuunkantajia. Tule mukaan
rohkaisua saamaan, kertomaan toiveista ja innostumaan yhdessä!
”Jokainen nyt tulla saa”
Seuraliikepäivät
Aholansaaressa 3.-5.2.2017
3.2. Perjantai
16.00 Seuratuvan avoimuudesta
(Hanna Tuura)
17.00 Keittopäivällinen
18.00 Opetellaan Siionin virsien
uudistuneita sävelmiä. (Tapio Hautala)
19.00 Iltapala
20.00 Seurat
4.2. Lauantai
8.00 Aamupala
8.30 Tervetuloa (Tytti Lintunen)
8.45 Mitä herännäisyydelle kuuluu
tänään ja huomenna (Simo Juntunen)
11.30 Lounas

12.30 Uudistuneet Siionin virret (Kalle
Hiltunen)
14.00 Kahvit
14.30 Keskustelua päivän aiheiden
pohjalta. Keskustelua johtaa Matti
Nuorala.
16.00 Seurat. Veisataan uudistettuja
Siionin virsiä.
17.00 Päivällinen
18.00 Onko ”ovi auki tielle päin”
nuorille? (Antti Rintala)
19.00 Iltapala
Saunat
5.2. Sunnuntai
8.30 Aamupala
9.30 Aamuveisuut ja keskustelua
10.30 Messu
11.30 Lounas

Majoitus Annantuvassa 122 e, Sepänpajassa 152 e. 1hh-lisä 15e/vrk. Hinta sis.
majoituksen talon liinavaatteilla, ruokailut ja ohjelman. Ilmoittautumiset
Aholansaareen (puh. 050 4641 000 tai aholansaari@aholansaari.fi) 27.1.2017
mennessä.
Huom.: toimisto palvelee 22.1. asti maanantaisin klo 9-15, keskiviikkoisin ja
torstaisin klo 9-12., 23.1. alkaen arkisin klo 9-15.

