
Pääsiäisenä olemme toteutta-
neet arvokasta perinnettä ja 
keränneet lahjan seniorityönte-
kijöiden hyväksi. Kerätyillä va-
roilla tarjoamme virkistyspäivät 
eläkkeellä oleville pastoreille, 
evankelistoille ja lähetystyön-
tekijöille. 

Virkistyspäivillä on senioreille 
valtava merkitys. Kokoontumi-
nen ja yhdessäoleminen antaa 
heille henkisiä, hengellisiä ja 
fyysisiä voimavaroja. Seniorei-
den työhistoria on usein ollut 
haastava, myös taloudellisesti.
Ikääntyessä elämää saattavat 
rasittaa niin sairaudet kuin kai-
puu nähdä entisiä työtovereita.

Tänä keväänä päivät järjeste-
tään IK-opistolla 27.–29.5.2019 
teemalla ”Hänen siipiensä suo-
jassa”. Olemme myös ratkais-
seet tiloihin liittyviä ongelmia 
ja nyt  pystymme ottamaan 
suuremman määrän osallistujia 

päiville. Tämä ratkai-
su korostaa entistä 
enemmän tämän 
keräyksen merkitys-
tä ja onnistumista. 

Meillä on seura-
kuntina erinomai-
nen mahdollisuus 
tällä lahjalla 
lähettää senioreille 
viesti, että arvos-
tamme heitä ja hei-
dän työtään. Tämän 
vuoksi toivomme 
että voitte olla jälleen 
aktiivisia tämän lahjan 
keräämisessä.
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Tervehdys työtoverit

Pääsiäisenä olemme toteuttaneet arvokasta perinnettä ja ke-
ränneet lahjan seniorityöntekijöiden hyväksi. Kerätyillä varoil-
la tarjoamme virkistyspäivät eläkkeellä oleville pastoreille, 
evankelistoille ja lähetystyöntekijöille puolisoineen.

Virkistyspäivillä on senioreille valtava merkitys. Kokoon-
tuminen ja yhdessäoleminen antaa heille henkisiä, hen-
gellisiä ja fyysisiä voimavaroja. Senioreiden työhistoria 
on usein ollut haastava, myös taloudellisesti. Ikään- 
tyessä elämää rasittavat usein niin sairaudet kuin kai-
puu nähdä entisiä työtovereita.

Tänä keväänä päivät järjestetään IK-opistolla 25.–
27.5.2020 teemalla ”Matkalla suureen huomiseen”. 
Seniorityöntekijöiden määrä kasvaa vuosi vuodelta, 
joka osaltaan korostaa tämän keräyksen merkitystä 
sekä mahdollisimman kattavaa osallistumista siihen.

Kerättävällä lahjalla välitämme seurakuntina viestin se-
nioreille, jolla kerromme arvostavamme heitä ja heidän 
heidän työtään. Tämän vuoksi toivomme, että voitte olla 
jälleen aktiivisia tämän lahjan keräämisessä.
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