
Arvoisat seurakunnan päättäjät

Toivomme että mahdollistatte jälleen eläkkeellä olevien pastoreiden, evankelistojen ja lähe-
tystyöntekijöiden muistamisen ja osallistutte keräykseen kolehdilla tai hyväksi katsomallan-
ne lahjoituksella. Toteutamme seniorityöntekijöiden muistamisen kesän jälkeen.

Viime vuonna keräyksen avulla lähetimme senioreille joulun alla Valtter Luodon kirjan Sen 
Jumala teki sekä oman valinnan mukaan Ristin Voiton tai Hyvä Sanoma -lehden määräaikai-
sen tilauksen. Saimme muistamisesta runsaan, kiitollisen ja koskettavan palautteen. Kiitos 
kuuluu teille kaikille. 

Suunnittelutiimi ei ole vielä päättänyt, miten muistamme se-
nioreita tänä vuonna. Muistamiselle on kuitenkin suuri tila-
us. Korona on koskettanut ehkä kaikkein kipeimmällä tavalla 
juuri senioreita rajoittamalla heidän yhteyttään seurakuntaan 
ja työtovereihinsa. 

Toivomme, että lähetätte lahjanne keräykseen tämän ke-
vään aikana. Muistamisella välitämme senioreille viestin, että 
emme ole unohtaneet heitä, arvostamme heitä ja heidän te-
kemäänsä työtä.

Toinen tärkeä asia. Ilmoitattehan meille muutokset seniorityöntekijöissä. Rekisteriin otetaan 
65 vuotta täyttäneet, kokoaikaisesta hengellisestä työtä eläköityneet työntekijät. Ilmoitta-
kaa myös osoitemuutoksista sekä poisnukkumiset. Ilmoitukset mielellään omaan sähköpos-
tiosoitteeseen: seniorit@hsry.fi

Siunaavin terveisin

Tapio Sopanen   Janne Lahti

Seniorityön yhdyshenkilö Toiminnanjohtaja

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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