TEHDÄÄN YHDESSÄ

hyvää

Vapaaehtoistyötä tarjolla Mikaelinseurakunnassa
MIKÄ SINUA
KIINNOSTAA?
Jumalanpalvelukset? s. 2
--------------------------------Musiikki? s. 3
--------------------------------Teatteri? s. 4
--------------------------------Lapsi- ja perhetyö? s. 5
--------------------------------Oletko nuori tai nuori
aikuinen? s. 6
--------------------------------Seniorit? s. 7
--------------------------------Ruokakassityö,
Yhteisvastuu s. 8
--------------------------------Kahvilatoiminta,
maahanmuuttajatyö,
käsillä tekeminen s. 9
--------------------------------Hyvän mielen
tempaukset s. 10
--------------------------------Hieronta? s. 11
--------------------------------Lähetystyö ja
kehitysyhteistyö s. 12-14
--------------------------------Esirukoustyö s. 15
--------------------------------Etkö löytänyt näistä
tehtävää? s. 16
--------------------------------Vapaaaehtoistehtäviä
löytyy säännöllisistä keikkaluonteisiin ja kun annat
vähän aikaasi, sinäkin
saat iloa ja merkitystä.
Kun joku tehtävä kiinnostaa, ole yhteydessä suoraan työalojen yhteyshenkilöihin tai vapaaehtoistyön koordinaattoriin:
Hanne Tuulos
hanne.tuulos@evl.fi
040 341 7017
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MESSUTEHTÄVIÄ
Mikaelinseurakunnassa
kokoonnumme viettämään
yhteisiä jumalanpalveluksia
sunnuntaiaamuisin ja iltaisin.
Juureva jumalanpalvelus,
Mikael AAMU, alkaa klo 11 ja
siinä soivat perinteisemmät
sävelet.
Mikael ILTA alkaa klo 16, on
vapaamuotoisempi ja musiikista vastaa bändi. Iltojen
aikana kokoontuvat myös
pyhäkouluryhmät eri-ikäisille
lapsille.
Molempia messuyhteisöjä
rakennamme yhdessä
seurakuntalaisten kanssa.
Olet lämpimästi tervetullut
mukaan messutoimintaan ja
etsimään paikkaasi monimuotoisten messutehtävien parissa!

Mikael AAMUA ovat tekemässä yhdessä työntekijöiden
kanssa vapaaehtoisista kootut
ja vapaaehtoisvetoiset jumalanpalvelusryhmät, jotka huolehtivat kerran kuussa joukosta
erilaisia messutehtäviä.
Näihin tehtäviin kuuluu esim.
päivän tekstien lukeminen,
kirkkokahvien järjestäminen,
osallistujien vastaanottaminen
ovella, ehtoollisella avustaminen, rukouspyyntöjen puolesta
rukoileminen jumalanpalveluksessa, rukouspalvelijana toimiminen, kolehdin kerääminen,
kynttilöiden sytyttäminen ja
kastelehtien ripustaminen.

Mikael ILTAAN pääset
auttamaan kun tulet kirkon
sakastiin tuntia ennen aloitusaikaa klo 15, jolloin saat jonkun
tehtävän.
Tällaisia tehtäviä ovat mm.
voileipien tekeminen iltapalalle,
pyhäkoulussa auttaminen,
osallistujien vastaanottaminen
ovella, slaidien käyttäminen,
rukoileminen messun puolesta
yhdessä rukousryhmän kanssa
ennen messua tai kirjoitettujen
rukouspyyntöjen puolesta
rukoileminen messussa, tulkkaus (suomi-englanti, suomipersia, suomi-arabia),
leikittäjänä ja satuilijana
toimiminen pienten lasten
kanssa leikkihuoneesssa
messun aikana.
Joihinkin tehtäviin (esim.
ehtoollisen jakaminen ja
rukouspalvelijana toimiminen)
voi päästä mukaan koulutuksen kautta.

KYSY LISÄÄ:
Hanne Tuulos
hanne.tuulos@evl.fi
tai 040 341 7017
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MUSIIKKIA TEKEMÄÄN?
KUOROT
Mikaelinseurakunnan kuorot
palvelevat tärkeissä tehtävissä
elävöittämässä jumalanpalveluksiamme ja muuta seurakuntaelämää sekä tavoittamassa ja ilahduttamassa
vuosittain tuhansia turkulaisia.
Tasokas Aboa Gospel laulaa
enimmäkseen afroamerikkalaista nykygospelia, harjoittelee
keskiviikkoisin klo 19.15-21.15 ja
ottaa laulajia koelaulun kautta.
Vox Michaelis on projektiluonteinen lauluyhtye, joka on
tarkoitettu kokeneille laulajille.
Jos kaipaat haastetta ja pääasiassa klassiseen musiikkiin
painottuvaa projektiluonteista
laulamista, tervetuloa mukaan!
Yleinen äänioikeus on kaikille
avoin kuoro, johon ei ole
koelaulua. Harjoitteluaikataulu
on vielä avoin tämän
toimintakauden osalta, mutta
ilmoita yhteytietosi, niin olemme sinuun yhteydessä pian.
Kuoroja johtaa kanttori ja
laulupedagogi Silvia Koski.
Ole yhteydessä ja sovi
koelauluista:
silvia.koski@evl.fi
040 341 7388

MIKAELOVE

ILAHDUTTAJAPANKKI

Mikael ILLOISSA musiikissa
toimii MikaeLove bändi, joka
ottaa ajoittain uusia laulajia ja
soittajia. Jos ylistys on lähellä
sydäntäsi ja haluat tulla
mukaan, niin ota yhteyttä ja
kerro mitä soitat! Olemme
yhteydessä sinuun heti kun
uusien bändiläisten ottaminen
on taas ajankohtaista.

Entä haluaisitko tulla joskus
työntekijän mukaan musisoimaan tai laulamaan laitoshartauteen, esim. vanhainkotiin, tai
vaikka senioriryhmien ja
muiden piirien hartauksiin?
Nämä ovat kertaluontoisia
ilahduttamistehtäviä.

Bändi kaipaa myös säännöllisesti roudausapua Mikael
ILTOJEN yhteydessä ennen
messua ja sen jälkeen.
Hanne Tuulos
hanne.tuulos@evl.fi
040 341 7017

Voit ilmoittautua ja ilmoittaa
taitosi ilahduttajapankkiin
Hannelle. Olemme sinuun
yhteydessä niin voimme sopia
mukaan tulostasi.
Hanne Tuulos
hanne.tuulos@evl.fi
040 341 7017
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MIKAEL-TEATTERI

ASUUKO SINUSSA NÄYTTELIJÄ?
Oletko kiinnostunut näyttelemisestä? Tule mukaan
harrastelijateatteriin tekemään kirkkonäytelmiä.
Mikael-teatterissa mukana oleminen ei vaadi
näyttelijäkokemusta ja kaikille löytyy sopiva rooli.
Näytelmien kautta pääset yhdessä muiden kanssa
koskettamaan satoja ihmisiä kristillisellä sanomalla ja
saat kivan harrastuksen.
Mikael-teatteri ei harjoittele ympäri vuoden vaan
toimii projektiluonteisesti ja ennen esityksiä
harjoitellaan tiiviimmin. Teatterissa mukana oleminen
vaatii sitoutumista harjoituskauden aikana.
Kysy lisää tai ilmoittaudu mukaan:
Ismo Seivästö
ismo.seivasto@kaarina.fi
Arno Heinonen
040 431 7403
arno.heinone@evl.fi
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TAIMILLE TAIVAAN ISÄSTÄ
KIPINÄ, LIEKKI
VAI ROIHU?
Haluaisitko olla sytyttämässä
uskon KIPINÖITÄ Taivaan
Isän pienimpien taimien
sydämiin vai puhaltamassa
uskon kipinöitä LIEKKIIN
vähän isompien kanssa?
ROIHUSSA taas odottelevat
sinua kohentamaan tulta yli
10-vuotiaat varhaisnuoret.
Näitä kolmea pyhäkouluryhmää Mikael ILLASSA
(su klo 16) luotsaavat vapaaehtoiset ja sinä mahdut mukaan!
KIRKONMÄKITAPAHTUMAT
Syksyllä ja keväällä järjestetään lapsiperheille Kirkonmäkitapahtuma, joka tarjoaa mielekästä tekemistä ja
ihania kohtaamisia joka kerta kymmenille vapaaehtoisille
erilaisissa tehtävissä.

Jos haluat tulla vapaaehtoiseksi
pyhäkoulutoimintaan,
ota yhteyttä Jennyyn:
Jenny Kallio
ext-jenny.kallio@evl.fi
041 484 2300

Haluaisitko tulla kasvomaalaajaksi, ohjaamaan erilaisia
peli- tai toimintapisteitä, järjestyksenvalvojaksi (kortti),
tarinankertojaksi pyhäkouluhetkeen, askarteluohjaajaksi,
makkaranpaistajaksi, roudariksi, valokuvaajaksi tai vaikka
mainosten jakajaksi ennen tapahtumaa? Voit myös ehdottaa itse millaisen toimintapisteen voisit tapahtumaan
laittaa pystyyn.
Ota yhteyttä:
Jessica Alakärppä
jessica.alakarppa@evl.fi
040 341 7387
SUPERSUNNUNTAIT
Supersunnuntain klo 13.30-16 välillä olevat toiminnot
sisältävät monenlaista puuhaa eri ikäisille. Myös lapsille ja
lapsiperheille kehitetään koko ajan uusia toimintamuotoja
osaksi supersunnuntain ohjelmaa. Jos sinulla on ideoita
toimintapajoista, joita haluaisit tulla toteuttamaan,
yhdessä lasten kanssa, ole yhteydessä.
Jenny Kallio
ext-jenny.kallio@evl.fi
041 484 2300
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NUORET & NUORET AIKUISET
Jos olet nuori tai nuori aikuinen ja haluat antaa aikaasi, voit tulla mukaan tekemään kaikkia
seurakunnan vapaaehtoistehtäviä tai kysyä omalta työntekijältäsi tehtäviä, joissa voisit auttaa.
Voit saada kivoja tehtäviä joko siinä toiminnassa, jossa olet mukana (esim. nuortenillat, isoskoulutus,
leiritoiminta tai Polun toiminta) tai muussa seurakunnan toiminnassa. Voit ideoida myös uutta.
POLUN MESSU / POLUN ILTA

MUSIIKKI

Nuori aikuinen! Tule auttamaan nuorten
aikuisten yhteisön POLUN messuihin ja iltoihin.
Tehtäviä on laidasta laitaan, esim. musiikin
parissa, keittiössä ja tervetulottamisessa.

Polun messujen lisäksi myös Aboa Gospel
kuorossa laulaa paljon nuoria aikuisia ja olet
lämpimästi tervetullut mukaan. Sovi
koelaulusta kuoron johtajan kanttori Silvia
Kosken kanssa:

Jos sinun sydämesi sykkii liikkumiselle, mieti
voisitko vetää jotakin urheilu- ulkoilu- tai
liikuntamuotoa myös toisille. Jaa meidän
kanssa ideasi ja tule mukaan tekemään.
FOOD AND HOPE -illoissa tarvitaan koko
ajan myös apua ruokakassien pakkaamiseen,
esille laittamiseen ja siivoukseen.
Matti Hernesaho
matti.hernesaho@evl.fi
040 341 7393

silvia.koski@evl.fi
040 341 7388
Mikael ILLOISSA musisoiva MikaeLove
ylistysbändi ottaa ajoittain uusia soittajia
ja laulajia. Jätä yhteystietosi meille niin
olemme yhteydessä kun se on taas
ajankohtaista.
Hanne Tuulos
hanne.tuulos@evl.fi
040 341 7017
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SENIOREILLE ILOA JA APUA
ARJEN ENKELIKSI?

KEIKKA-AUTTAMISTA

Lähtisitkö yksinäisen seniorin
ystäväksi kulkemaan rinnalla,
olemaan yhdessä, antamaan
hengellistä tukea, ulkoilemaan,
ym. seniorin toiveiden mukaan?
Tapaamisen tavan ja ajankohdan saat suunnitella yhdessä
seniorin kanssa.

Joskus saamme tietää
tarpeesta, joka voi olla vaikka
muuttoapua, saattamista
lääkärikäynnillä, pikkukorjaustöitä, verhojen ripustamista,
tietokone-apua ja -opastamista
jne.

ILTAPÄIVÄYHTEISÖ TUIKE
ETSII KAHVINKEITTÄJÄÄ

Iltapäiväyhteisö Tuike on uusi
syksyllä 2021 aloittanut hengellinen iltapäiväkohtaaminen,
johon ovat kaikki päiväsaikaan
vapaalla olevat tervetulleita myös nuoremmat. Tapaamme
parillisten viikkojen tiistaina klo
Suunnitelmissamme on aloittaa 14 seurakuntakodilla.
Arjen Enkelit saavat perehdykeikka-apupankki tätä varten.
tyksen ja ensimmäisellä tapaaVoisitko sinä lähteä joskus
Keräämme tiimiä, joka voisi
miskerralla diakoniatyöntekijä on auttamaan ikäihmistä tai
ottaa vastuuta kahvin keittämukana. Jatkossakin on tarjolla
muuta haastavassa
misestä ja esillelaittamisesta
diakoniatyöntekijän tukea ja
elämäntilanteessa olevaa
tapaamisissa.
ohjausta. Erillisiä koulutuspäiviä kertaluontoisesti?
järjestetään mahdollisuuksien
Tuikkeeseen voit tulla myös
mukaan.
Ilmoittaudu
ilahduttamaan meitä
Elinalle:
joko musiikillisilla tai
Kysyy lisää ja tule mukaan:
muilla taidoillasi.
Elina Okko
Erja Mäenpää
elina.okko@evl.fi
Ole yhteydessä:
erja.maenpaa@evl.fi
040 311 7396
040 341 7398
Hanne Tuulos
hanne.tuulos@evl.fi
040 341 7017
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AVUKSI RUOKAKASSITYÖHÖN
Ruokajakoihin mukaan tulleista monet ovat saaneet vapaaehtoisverkostosta itselleen
aivan uuden ystäväpiirin. Ruokakassijaossa olet auttamassa akuutissa hätätilanteessa.
AVUKSI VÄHÄVARAISTEN RUOKAILUIHIN
KESKUSTASSA
Vähävaraisten ruokailut järjestetään Mikaelin seurakuntakodilla
(Puistokatu 13) kerran kuussa ja ruokailun yhteydessä on ruokakassijako, johin kaipaamme apulaisia esim. ruuan valmistuksen
ja ideoinnin, tiskaamisen, siivouksen tai tarjoilun pariin.
Ruokakassijaossa voit auttaa esimerkiksi tavaroiden kantamisessa,
pakkaamisessa, esillepanossa ja lajittelussa sekä jaossa. Päivään
kuuluu myös ihmisten kohtaamista ja mukavaa yhdessäoloa.
Vähävaraisten ruokailun lisäksi järjestämme vähävaraisille
erilaisia yksittäisiä tempauksia, joihin myös tarvitsemme apua.
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan:
Elina Okko, elina.okko@evl.fi, 040 341 7396

YHTEISVASTUUKERÄÄJÄKSI
TOIVON TUOJAKSI
TOIVON TORSTAIHIN
PANSIOSSA
Toivon torstai ruokailutapahtumat Pansiossa järjestetään
Paakarlan seurakuntakodilla
(Laivateollisuudenkatu 15 C).

Yhteisvastuukeräys järjestetään vuosittain ja se kerää varoja eri
hyväntekeväisyyskohteiden hyväksi. Lahjoitukset jaetaan eri
tavoin eteenpäin kohteeseen joko paikallisseurakuntien tai kirkon
diakoniarahaston kautta. Tarvitsemme vuosittain lipaskerääjiä.
Kerääjänä voit itse päättää, minä viikonpäivänä ja mihin
kellonaikaan haluat toimia tehtävässä.
Heli Ojala, heli.m.ojala@evl.fi, 040 341 7390.

Iltojen aikana on monenlaista
työtä kykyjesi ja oman kiiinnostuksesi mukaan: jaettavan ruoan
lajittelua, ruokakassien
pakkaamista, esillepanoa, tiskaamista, siivousta, ihmisten
kohtaamista, illan ohjelmassa
(esim. musiikki) avustamista tai
vaikkapa ihmisten puolesta
rukoilemista.
Kysyy lisää ja tule porukkaamme tai tule suoraan paikan
päälle tutustumaan.
Erja Mäenpää
erja.maenpaa@evl.fi
040 341 7398
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MUKAAN KAHVILATOIMINTAAN?
CAFÈ MIKAEL &
KIRPPUTORI ILONA
Seurakunnan diakoninen
kahvila Café Mikael sekä
kirpputori Ilona toimivat pitkälti
vapaaehtoisvoimin. Molemmat
sijaitsevat Pansiossa Hövelin
palvelutalon aulassa, os.
Hyrköistentie 26.
Kahvilassa on tarjolla keittiötöitä, ruoan esillepanoa, kahvilan
puolella siivous- ja järjestelytehtäviä. Kahvila on auki ti-to
10-14 ja Ilona ma-to 10-14.
Kirpputori Ilonassa on vaatteiden järjestelyä ja myyntiä.

KANSAINVÄLINEN KAHVILA
Kansainvälinen kahvila on turvallinen kohtaamispaikka kaikille
kansallisuudesta, uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta.
Kahvila on avoinna joka sunnuntai klo 17:30–20 Mikonmökissä
(Puutarhakatu 24). Vapaaehtoistyön mahdollisuuksia kahvilassa
on ruuan valmistuk-sesta ja tarjoilusta kahvin ja teen keittoon sekä
monenlaisen ohjelman järjestämisestä lastenhoitoon. Suunnittelemme suomen kielen keskustelukerhoa, johon etsimme mukaan
vapaaehtoisia.
Kahvilatoiminnan lisäksi etsimme maahanmuuttaja-työssä
jatkuvasti uusia vapaa-ehtoisia tulkkeja (esim. persia, arabia).
Olethan yhteydessä myös silloin, mikäli sinua kiinnostaisi toimia
tukihenkilönä maahanmuuttajataustaiselle seurakuntalaiselle!
Elina Okko
elina.okko@ev.fi tai 040 341 7396

Lisätietoja:
Erja Mäenpää
erja.maenpaa@evl.fi
040 341 7398

KÄSILLÄ TEKEMISTÄ

WANHANAJAN OMPELUPIIRI
maanantaisin klo 12–14 seurakuntakodin Klubitilassa (Puistokatu 13). Tapaamiset ovat rentoja
ja käsitöitä tehdään neulojien omaan tahtiin.
Tapaamisissa on pieni hartaus ja kahvitarjoilu.
Seurakunta kustantaa osallistujille langat ja
käsityöt jaetaan eteenpäin diakoniatyön kautta
vähävaraisille tai myydään seurakunnan eri
myyjäisissä. Piiri tekee myös tärkeitä pikkusukkia
Mikaelinseurakunnassa kastettaville vauvoille.
Kaikenikäiset ja -tasoiset neulojat ovat
tervetulleita.
Heli Ojala, heli.m.ojala@evl.fi, 040 341 7390.

Jos sinulla on toive jostakin
pienryhmästä, jota voisit
vetää, kahvilan olohuoneessa
saattaisi olla mahdollisuus sen
toteuttamiseen. Keskustellaan
yhdessä toteuttamismahdollisuuksista

MAALAAMISEN JA SAVITÖIDEN
OHJAAMINEN
Pyhäkouluissa, lasten ja perheiden Kirkonmäkitapahtumissa, SuperSunnuntaissa, leireillä ym. on
tarvetta maalaamisen ja savitöitten ohjaamiseen.
Seurakunnassa toimii taideryhmä, mutta kysyntä
ylittää tällä hetkellä resurssit taiteilumahdollisuuksien järjestämiseen tapahtumissa niin usein kuin
olisi tarvetta. Jos sinulla on tähän intoa, ole
yhteydeydessä Sutin ja Saven vetäjään:
Hanna Skyttä,
040 036 8812,
hanna.epe@hotmail.com
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ACTS OF KINDNESS TOIMINTA KOHTAA
IHMISIÄ HYVÄN MIELEN TEMPAUKSISSA
LOVE PEOPLE
Love People tiimi kohtaa
ihmisiä enimmäkseen
perjantai-iltaisin kävelykadulla
ja joskus muulloinkin esim.
Turun tapahtumissa ja
vaikka markkinoilla. '
Lämmintä juomaa, niskahierontaa ja rukousta tarjoavan
toiminnan ydinajatuksena on
kuunnella, rohkaista ja osoittaa
Taivaan Isän rakkautta.
Tehtäviä löytyy roudauksesta,
kahvipöydän kattamisesta ja
kahvin tarjoilusta niskahierontaan, juttelemiseen ja
rukoukseen.

HYVÄN MIELEN TEMPAUKSIA
Noin kerran kuussa keksimme yhdessä jotakin minkä
kautta kohtaamme ihmisiä iloisissa merkeissä joko
kaupungilla tai lähiöissä.
Olemme mm. vieneet Portsan asukkaille kesäkukkia,
jalkautuneet seurakunnan alueella sijaitseviin lähiöihin
kohtaamaan ihmisiä kahvitarjoilun ja ilmapallojen
merkeissä. Syksyn aikana olemme lähdössä myös
enkeleiksi pukeutuneina kaupungille.
Silloin tällöin järjestämme
myös talkoita, joissa valmistaudumme hyvän mielen tempauksiin. Näihin
voit osallistua myös vaikka
et tulisi mukaan itse tapahtumaan.
Haluatko tulla mukaan
hyvän mielen toimintaan
tai onko sinulla ehkä idea,
minkä haluaisit tulla toteuttamaan kanssamme?
Hanne Tuulos
hanne.tuulos@evl.fi
040 341 7017

SUPERSUNNUNTAIT
SuperSunnuntait on uusi
toimintaformaatti, joissa
järjestämme Mikael AAMU
ja ILTA -messujen välissä
koko perheelle ja erilaisille
kohderyhmille toimintaa.
Tarvitsemme auttavia käsiä
monenlaiseen sunnuntaiiltapäivien aikana. Voit tulla
valmistelemaan ruokailua ja
toteuttamaan ohjelmaa ja
tekemistä kohderyhmille
vauvasta vaariin.
.
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NISKAHIEROJA ON KUULOLLA JA
OSOITTAA VÄLITTÄMISTÄ KÄSILLÄÄN

PALVELUKSESSA SEKÄ KÄDET ETTÄ KORVAT
Jos Mikaelin Love people -katutiimiltä kysyy, niin antoisimmat kohtaamiset ihmisten kanssa
ovat olleet niskahieronnan lomassa. Tiimi on toiminut vuosia ja tarjonnut pieniä
niskahieronta-hetkiä osana ihmisten kohtaamista. ja parhaat jutut ovat syntyneet siinä
tilanteessa.
Tästä rohkaistuneena olemme tarjonneet samaa myös Mikaelin muissa tapahtumissa esim.
Kirkonmäki-perhetapahtumissa ja nyt SuperSunnuntaissa. Tätä palvelumuotoa arvostetaan
aina suuresti.
Haluaisitko sinä tulla mukaan porukkaan, joka palvelee koskettamalla konkreettisesti ja sitä
kautta osoittaa välittämistä?
Tullaksesi mukaan sinun ei tarvitse olla erityisen osaava tässä lajissa, vaan hieroja Marin
Routti antaa opastusta oikeissa otteissa, hierontaergonomiassa ja pitää ajoittain koulutuksia
tähän toimintaan mukaan haluaville. Osallistua voi kertaluontoisesti joka kerta erikseen
päättäen milloin itselle sopii.
Ole yhteydessä, jos haluat mukaan hommiin
tai osallistua seuraavaan perehdytykseen:
Marion Routti
040 727 7008
marion.routti@gmail.com
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ILOA MAAILMAN ÄÄRIIN
KANSAINVÄLISEN
TYÖN TYÖRYHMÄN
JÄSEN

Menkää ja tehkää
kaikki kansat minun
opetuslapsikseni.
Matt. 28:18

Työryhmä on puolivirallinen
toimintaa suunnitteleva ryhmä, jossa yhdistyvät
lähetystyö, merimieskirkkotyö, maahanmuuttajatyö,
turvapaikkatyö ja ystävyysseurakuntatyö.
Työryhmä on osin seurakuntaneuvoston asettama, mutta voi itse täydentää itseään. Ryhmä toimii melko itsenäisesti ilman muodollista
päätäntävaltaa.
LYHYTAIKAINEN
LÄHETYSTYÖ
ULKOMAILLA

Lähetystyö on jännittävää ja elämänmakuista ja sitä voi tehdä
myös kotimaasta käsin. Kun olet mukana lähetystyön tehtävissä,
joku toisella puolella maailmaa voi saada kristillisen toivon
elämäänsä..
Lähetystyön parista löytyy niin kertaluontoisia ja vähemmän
aikaa vieviä kuin sitoutumista edellyttäviä pitkäaikaisempia
tehtäviä. Olisiko joku seuraavista sinulle sopiva homma?
LÄHETTÄJÄ

KOLEHDINKERÄÄJÄ

Yksittäisen nimikkolähetin
tukeminen. Tämä voi tapahtua esim. liittymällä lähetysrenkaaseen, pitämällä häneen
yhteyttä ja rukoilemalla
hänen puolestaan.

esim. Kauneimmissa joululauluissa, jotka ovat lähetystyön
tilaisuuksia.

Tällainen lähettäjä on usein
lähetystyötä tukeva yksityishenkilö, mutta hän voi samalla
toimia esim. lähetyspiirin edustajana ja välittää viestejä lähetin ja piirin välillä ja vaikkapa postittaa yhteisiä lahjoja.
Tiedot nimikkoläheteistä löytyvät seurakunnan nettisivulla.

VIESTINTUOJA

Lähetysjärjestöillä on ulkomailla erilaisia lyhytaikaisia
projekteja, joihin lähtijä voi
saada taloudellista tukea
seurakunnalta tai seurakuntayhtymän lähetystoimikunnalta.
Tuen saaja lupaa kertoa
kokemuksistaan seurakunnassa kotimaahan palattuaan.
Lisätietoja seurakunnan
ja/tai lähetysjärjestöjen
nettisivuilta.

Osallistumista hiippakunnan
järjestämiin lähetystyön ajankohtaispäiviin ja muihin tapahtumiin ja kuulumisten jakamista niistä omalle seurakunnalle esim. lähetyspiirissä
tai muissa tilaisuuksissa.

SÄESTÄJÄ

Tämä voi olla myös lähetyssihteerin tai lähetyspiirin vetäjän tehtävä.

Soitin voi olla esim. piano tai
vaikka oma kitara.
Myös esittäville ohjelmanumeroille on tilausta!

Virsien ja laulujen säestäjä
lähetyspiirin tapaamisissa tai
lähetyksen tilaisuuksissa joko
säännöllisesti tai kertaluonteisesti.

VAPAAEHTOISTYÖTÄ TARJOLLA MIKAELINSEURAKUNNASSA
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ILOA MAAILMAN ÄÄRIIN
LEIPOJA, KAHVINKEITTÄJÄ
Leipomista, kahvinkeittoa ja tarjoilemista lähetyspiirissä,
kirkkokahveilla tai myyjäisissä.
LÄHETYSPIIRIN VETÄJÄ
Lähetyspiirin vetäjä toimii piirin kokoonkutsujana, sopii
vierailijat ja organisoi kahvitusvuorot sekä kerää vapaaehtoiset kahvirahat ja toimittaa ne eteenpäin. Hän voi
myös pitää hartauden ja kertoa lähettien kuulumisia,
jos pappia tai lähetyssihteeriä ei ole paikalla.
LÄHETYSSIHTEERI
Toimenkuvaan voi kuulua sopimuksen mukaan esim.
rahojen tilitystä, sähköposti- ym. yhteyksiä järjestöihin ja
nimikkolähetteihin, tempausten järjestämistä ja työmuodon
kehittämistä ja toteuttamista yhdessä lähetyspapin kanssa.
Tämä tehtävä vaatii oma-aloitteisuutta ja pitkäjänteistä
sitoutumista, mutta ei välttämättä kokemusta.
Perehdytys tehtävään järjestetään.

MERIMIESKIRKKOTYÖ
Merimieskirkkopiiri kokoontuu
viikoittain. Meidän matkassamme
pääset palvelemaan messuissa,
valmistelemaan kirkkokahveja,
myyjäisiä, retkiä ja merimieskirkkotyön kirkkopyhiä. Teemme
yhteistyötä Turun merimieskirkon
kanssa.
Kysele meiltä lisää:

OTA YHTEYTTÄ
lähetyspappi Jaakko Paakkaseen, jos mikä hyvänsä
lähetystyön tehtävistä kiinnostaa sinua.

pastori
Timo Hanttu,
timo.hanttu@evl.fi
040 3417 391,

Jaakko Paakkanen
jaakko.paakkanen@evl.fi
040 341 7381

merimieskirkkopiirin vetäjä
Katriina Kivenheimo
040 718 8575
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ILOA MAAILMAN ÄÄRIIN
APUA ORPOKOTIIN
UGANDASSA
Uganda-ryhmä on
muutaman vuoden
aikana järjestänyt
tapahtumia, tempauksia
ja myyjäisiä, joilla on
kerätty varoja World
Shine Ministries -järjestön
ylläpitämän 600 lapsen
orpokodin – ja koulun
tarpeisiin.
Juuri on valmistunut
tyttöjen asuntola ja
alkamassa on uusi
rakennusprojekti
poikien asuntolan
parissa.
Uganda-ryhmä kokoontuu vaihtamaan ajatuksia, ideoimaan ja
rukoilemaan joka toinen viikko. Toimintaa suunnitellaan myös
whatsappissa. Tapaamisajankohdasta ja paikasta sovitaan joka
kerta erikseen. Myös ilman säännöllistä osalllistumista ryhmän
tapaamisiin voit olla mukana auttamassa.
Jos haluat mukaan tekemään hyvää Ugandan orpolasten
keskuudessa, ota yhteyttä:
Leena Malmivirta
050 514 6344
leena.malmivirta@gmail.com

VAPAAEHTOISTYÖTÄ TARJOLLA MIKAELINSEURAKUNNASSA
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RUKOUSTYÖSSÄ OLET YTIMESSÄ

Anokaa niin
teille annetaan."
(Luuk.11:9)
Mikaelinseurakunnassa
rukoillaan niin paikan
päällä kuin kodeissa ja
yksityisesti. Toisten
puolesta ja seurakunnan
toiminnan puolesta
rukoileminen on myös
yksi välittämisen ja
vapaaehtoistyön muoto.
Rukousryhmiin pääset
helpoiten mukaan
ilmestymällä paikalle.

KESKIVIIKKORUKOUS
on joka viikko kirkossa klo
16.05. Siellä rukoillaan
yleisesti seurakuntaan
liittyvien asioiden puolesta
ja jumalanpalveluksissa
kirjoitettujen esirukouspyyntöjen puolesta..
Tiedustelut:
Pasi Jaakkola
040 341 7412
RUKOUSPERHE
kokoontuu joka toinen
maanantai klo 18.30
yleensä Mikonmökissä.
Maanantai-tapaamisten
viikkorytmi voi vaihdella
ja joskus paikkakin, joten
mikäli haluat mukaan,
varmista ajankohta
Helenalta:

"RUKOILISITKO "ETÄNÄ" ITSEKSESI?
Keräämme myös tärkeää etärukoilijoiden porukkaa, joka rukoilee
itsenäisesti kotona säännöllisesti ja silloin tällöin toimitettavien
aiheiden puolesta. Aiheet voivat liittyä seurakunnan toimintaan
mutta myös muihin ajankohtaisiin tilanteisiin tai rukouspyyntöihin,
joita meille on lähetetty.
Harvakseltaan muutaman kerran vuodessa kutsumme tämän
rukousverkoston myös kasvokkain koolle kokemaan yhteyttä,
rohkaisemaan toisiaan ja vaihtamaan
kuulumisia kahvipöydän ääreen.
Haluatko mukaan? Ota yhteyttä:
Hanne Tuulos
hanne.tuulos@evl.fi
040 3417 017

Helena Ketoja
040 037 9013
helena.ketoja@gmail.com
VAPAAEHTOISTYÖTÄ TARJOLLA MIKAELINSEURAKUNNASSA
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TULE TEKEMÄÄN

hyvää

Etkö löytänyt sopivaa tehtävää?
Jos et löytänyt sopivaa
tehtävää, mutta haluaisit
tehdä jotakin tai sinulla
on idea, jonka haluaisit
tulla toteuttamaan kanssamme, ota yhteyttä
vapaaehtoistyön koordinaattoriin. Voit myös olla
yhteydessä suoraan
työalojen yhteyshenkilöihin niin mietitään yhdessä, mikä olisi sinulle sopiva ja mielekäs tapa tulla
mukaan toimintaan.
Jos sinulla on taitoja, joissa haluaisit ohjata muitakin tai ajatus ryhmästä,
jota voisit vetää, tule jutteleman siitäkin.
Me Mikaelinseurakunnassa odotamme sinua!
Hanne Tuulos, pastori
ja vapaaehtoistyönkoordinaattori
hanne.tuulos@evl.fi
040 341 7017

Tutustu muuhun toimintaamme www-sivuillamme:
WWW.MIKAELINSEURAKUNTA.FI
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta
Facebookista ja Instagramista.
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