sivu 1
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 2017 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 2018 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 Tampereen herättäjäjuhlien
yhteydessä 6.7.2018 klo 15.30 Kalevan kirkossa (Liisanpuisto 1, 33540 Tampere).
10 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirjantarkastaja

Sihteeri
.

. 2018

Pöytäkirjan tarkastaja
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Liite 1

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
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.

Mitä muuta toimintaa (esim. herättäjäjuhlamatka, 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 2017
Paikallisosasto on kirjanpidon ja rahaliikenteen osalta vastuuvelvollinen Herättäjä-Yhdistyksen hallitukselle.
Yhdistyksen varainhoito-ohjeen mukaan paikallisosastot tilittävät kertyneet varat mahdollisimman pian
tapahtuman jälkeen. Tilikertomus on täytettävä vaikka paikallisosastolla ei olisi omaa pankkitiliä.

TULOT

MENOT

Tileillä rahaa

1.1.2017

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
Ilmoituskulut

TULOT YHTEENSÄ
Tileillä rahaa 31.12.2017

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

MENOT YHTEENSÄ

Ali- tai ylijäämä
lla

lla

.

puheenjohtaja

Onko paikallisosastolla oma pankkitili
____ ei

Saako paikallisosastonne suoraan seurakunnalta toiminta-avustusta?
___ ei

____ kyllä, paljonko? __________ euroa

Miten paikallisosastonne hoitaa tilitykset Herättäjä-Yhdistykselle?
___ tilitys pankin konttorissa
___ seurakunnan taloustoimiston kautta
___ verkkopankissa

. 2018

. 2018

toiminnantarkastaja

___ kyllä

.

rahastonhoitaja
puh.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
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
Herättäjä-Yhdistys ottaa käyttöön uudet kotisivut vuoden 2018 alussa. Jatkossa sivujen päivitys
tapahtuu keskitetysti Herättäjän toimistosta. Tapahtuman yhteyteen merkitään myös osoite
(ohjelma näyttää paikan kartalta), eli pyydämme ilmoittamaan samalla myös sen.
Paikallisosastot voivat ilmoittaa seurat ja tapahtumat suoraan Herättäjä-Yhdistyksen kotisivujen
päivittämisestä vastaaville (tai oman alueen aluesihteerille):
Hanna Tuura, hanna.tuura@h-y.fi tai 040 772 1903
Kirsti Reinilä, kirsti.reinila@h-y.fi tai 0400 806 291
Kaisa Viitala, kaisa.viitala@h-y.fi tai 040 552 6062

Paikallisessa tiedottamisessa paikallisosastoilla on käytössä perinteiset kanavat: kirkolliset
ilmoitukset, seurakunnan verkkosivut ja Facebook-sivut sekä paikallislehdet, seurat,
maakuntalehdet ym. Toivomme paikallisosastojen käyttävän tiedottamisessa rohkeasti myös
sosiaalista mediaa. Herättäjä-Yhdistyksen sivulla Facebookissa tai alueellisilla Facebook-sivuilla voi
ilmoittaa tulevista tapahtumista. Kaikissa tiedottamiseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa
yhteyttä Hanna Tuuraan tai Kaisa Viitalaan.
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Hengellisen Kuukauslehden tilausmyyjät:
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:

Herättäjä-Yhdistyksen uutuustuotteita:
-8.12. ilmestyy Uusin kirkkain sävelin – Siionin virsiä. Helsingin Seuratuvalla harjoittelevien
Herännäisnuorten kuoron, Veisuuveljien ja Seuratuvan virsikuoron yhteisäänitteellä on 17 uudistettua
Siionin virttä.
- alkuvuonna 2018 ilmestyy Lohduksi-kirja. Kirjan lyhyet hartaudet ovat tuttuja Hengellisen Kuukauslehden
Lohduksi-palstalta. Kirjan kauniit kuvat ovat Jukka Risikolta.
- herättäjäjuhlille ilmestyy Vuosikirja, jossa on herännäiskirjoituksia 2016-2018. Herättäjäjuhlille ilmestyy
myös kaksi cd-levyä: Jaakko Löytyn ja Selloduo Varosen äänite sekä Herättäjä-Yhdistyksen
valtakunnallisen kuoron siioninvirsilevy.
- Siionin virsiä (pieniä ja isotekstisiä nuottipainoksia) on saatavilla kuutena eri värisenä: mustana, tumman
vihreänä, violettina, vaalean sinivihreänä, oranssina ja vaaleanpunaisena.
Uutuustuotteita ja kaikkia muitakin Herättäjä-Yhdistyksen tuotteita voi tilata paikallisosastolle myyntiin
20 % alennuksella: Kati Leskelä, kati.leskela@h-y.fi tai (06) 433 5700.
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Paikallistoimikunnan jäsenet ja vastuualueet:

Liite 5.

Huom.: Paikallisosastojen ohjesäännön (2011) § 4 mukaan paikallistoimikuntaan tulee kuulua vähintään
kolme (3) Herättäjä-Yhdistyksen jäsentä. Voit liittyä jäseneksi helposti; vain rasti ”Haluan liittyä jäseneksi”
sarakkeeseen ja lähetämme sinulle pankkisiirron, jolla voit maksaa jäsenmaksun. Uudelle jäsenelle
lähetämme lahjaksi uudistetut Siionin virret.
Puheenjohtajan nimi:

Haluan liittyä jäseneksi

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:

