
           

 

28.11.22  

Hyvät Ilosanomapiirin ystävät!  

On aika kirjoittaa teille adventtikirje, joka sisältää 

myös kutsun vuosikokoukseen ja tervetulotoivo-

tuksen yhdistyksemme uusille jäsenille. Vuosiko-

kous pidetään etäkokouksena 12.12.22 klo 18. 

Ilmoittautukaa mieluummin 10.12. mennessä, 

ettei jää viime tippaan. Ilmoittautuneille lähete-

tään linkki ohjeineen. Teillä ei tarvitse olla zoomia 

eikä teamsiä eikä mitään, pääsette mukaan pel-

kän sähköpostin perusteella. (Viime tipassa il-

moittautuneetkin otetaan kyllä vastaan…) Tulet-

tehan mukaan, tarvitsemme panostanne!  

Kun tein vuosikertomusta koronavuodesta 2021, ihan ihmettelin sitä, miten monia ovia Herra meille silloin-

kin avasi. Tervetuloa iloitsemaan niistä yhdessä ja suunnittelemaan armon vuotta 2023!  

Seuraa muutama lyhyt uutinen viimeisen puolen vuoden ajalta. Ensinnäkin saimme tehdyksi tosi hienon 

esitteen, joita painettiin tuhat kappaletta. Jos joku haluaa jaella esitteitämme ystävilleen ja tuttavilleen, 

ilmoittakoon minulle. Minä lähetän postissa.  

Ja toiseksi nettisivuillamme on ilmestynyt kaksi opasta naistenpiirejä varten, toinen ukrainaksi, toinen venä-

jäksi. Toivottavasti niitä käytetään Suomessakin. Lisäksi ilmestyi Markuksen opas turkiksi.  

Ja kolmanneksi saimme pidetyksi ilosanomapiirin vetäjäkurssin Raamattuopistolla. Edellisestä onkin jo yli 10 

vuotta kulunut. Paikalla oli 16 kurssilaista ja kolme vetäjää: meikäläisen lisäksi puheenjohtajamme Tarja 

Pietilä ja hallituksemme jäsen Aija Sairanen. Oli se kyllä ihan ihmeellistä nähdä taas kerran, miten Jumalan 

sana alkoi elää, kun sille esitettiin kysymyksiä. Kurssi oli täydellinen menestys, kaikki antoivat palauttees-

saan sille täydet pisteet ja ihmettelivät, miksei tällaisia kursseja pidetä tavan takaa. Toivotaan nyt, että 

saamme järjestetyksi kurssin keväällä pääkaupunkiseudulla ja ehkä muuallakin.  

Kesän lopussa julkaisimme ilmaisen äänikirjan nimeltä Ilosanomapiiri kiertää Aasiaa. Se löytyy ainakin Spoti-

fysta. Kuunnelkaa ihmeessä, miten ilosanomapiiri levisi Bangladeshiin, Nepaliin ja Myanmariin.  

Vielä yksi juttu: kävin pitämässä pari ilosanomakurssia Fuengirolan suomalaisessa seurakunnassa Espanjas-

sa. Se oli ensimmäinen ulkomaanmatkani koronan alkamisen jälkeen. Tosi hyvin minut otettiin vastaan.  

En voi olla siteeraamatta kirjettä, jonka olen saanut tänä vuonna eräältä virolaiselta pastorilta.  

Tervehdin Tartosta. Olen jo pitkään aikonut kirjoittaa, koska olen jo kuukausia käyttänyt 'Ilosanomapiirin' aineis-

toa raamattupiirityössä kahdessa palvelemassani seurakunnassa. Tänään sain virikkeen viimeisestä blogistasi Seu-

rakuntalainen-lehdessä. Tämä kirjoituksesi oli hyvin puhutteleva. 

Pääasiassa olen kuitenkin halunut kiittää Ilosanomapiiristä ja sitä kehua. Kahden pienen maaseurakunnan raamat-

tupiireissä on niillä kysymyksillä hyvin onnistunut aktivoida ihmisiä ja auttaa mukaan ihmisten - minut mukaan lu-

kien - hengelliseen kasvuun. Toivotan siis Jumalan siunauksia ja hetkiä, jolloin kokisit Jumalan todella puuttuvan 

asioihin! Kiitollinen sejase, virolainen vanhainkotipappi sekä (hetkellä) kolmen seurakunnan pastori. 



Vielä yksi mukava uutinen: Soili Haverinen mainosti ilosanomapiiriä kirkolliskokouksen täysistunnossa, kun 

siellä koottiin vinkkejä tavoittavasta materiaalista.  

Tavataan siis etänä vuosikokouksessa!  

toivoo 

Mailis Janatuinen  

****  

Vuosikokouksen työjärjestys:  

1.      Avataan kokous  

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvitta-

essa kaksi ääntenlaskijaa 

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5.      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  

6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli-

tukselle ja muille tilivelvollisille  

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä ja jäsenmaksun suuruus 

seuraavalle kalenterivuodelle  

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

(Erovuorossa ovat Tarja Pietilä ja Leena Partanen.) 

9.     Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  

10. Päätetään kokous 

 Tarja Pietilä, puheenjohtaja  

                                         

Esitteen etusivu ja äänikirjan kansi 


