
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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Meillä on herätysliikkeenä arvokas perinne muis-
taa ja huomioida eläkkeellä olevia pastoreita, 
evankelistoja ja lähetystyöntekijöitä. Olemme to-
teuttaneet muistamista keräämällä seurakunnissa 
rahalahjan, jolla olemme tarjonneet seniorityön-
tekijöille Iso Kirja -opistolla virkistyspäivät sekä 
muistaneet heitä merkkipäivinä.

Kahtena peräkkäisenä vuonna virkistyspäiviä ei 
ole voitu järjestää. Sen sijaan olemme lähettä-
neet senioreille joululahjan. Nyt voimme jälleen 
järjestää virkistyspäivät. Olemme siirtäneet päivät 
toukokuulta elokuulle, 9.–11.8.2022. Ajankohta 
siirrettiin, jotta kaikki halukkaat voivat osallistua 
päiville. Toukokuussa suurin tarjolla ollut kokoon-
tumistila on ollut Hirsikirkko, mikä on rajoittanut 
osallistujamäärää. Elokuussa järjestettävien senio-
rityöntekijöiden päivien teema on ”Matkalla suu-
reen huomiseen”. Ohjelmavastuussa ovat Pirkan-
maan alueen seniorit. 

Virkistyspäivillä on senioreille valtava merkitys. 
Monien elämänpiiri on sairauksista ja taloudellis-
takin syistä rajoittunut. Nyt myös koronarajoituk-
set ovat tuoneet omat haasteensa, ja siksi tulevan 
kesän senioripäivät ja entisten työtovereiden ta-
paaminen on aivan erityisesti odotettu tapahtu-

ma. Yhteen tulemi-
nen antaa henkisiä, 
hengellisiä ja fyysisiä 
voimavaroja!

Seniorityöntekijöiden 
määrä kasvaa vuosi vuo-
delta, mikä korostaa tä-
män keräyksen merkitystä. 
Kerättävällä lahjalla välitäm-
me tärkeän viestin senioreille: arvos-
tamme heitä ja heidän työtään. Toivomme, että 
voitte olla jälleen aktiivisia tähän keräykseen osal-
listumisessa.

Siunaavin yhteistyöterveisin 

Tapio Sopanen  Janne Lahti
Seniorityön yhdyshenkilö Hyvä Sanoma
     -palvelujen johtaja

Huom! Tiedot senioreiden yhteystiedoissa tapahtuneista muu-
toksista sekä uusista seniorityöntekijöistä (65-vuotta täyttäneis-
tä, hengellisestä työstä eläkkeelle jääneistä) sähköpostilla: se-
niorit@hsry.fi
Lähetimme aiheesta sähköpostin 1.4.2022. Toivomme että 
saamme päättämänne suorituksen tilillemme 15.6.2022 men-
nessä. Huom. tiliyhteystiedot ovat muuttuneet.
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