VAPAAEHTOISTEN ILTA MIKAELISSA 30.9.2021
Nimi: ______________________________________________________
Sähköpostisoite: _____________________________________________
Puhelinnumero: _____________________________________________
Olen kiinnostunut seuraavista vapaaehtoistehtävistä ja toivon,
että tehtävästä vastaava henkilö olisi yhteydessä minuun
a) sähköpostitse
b) puhelimitse
Rastita kaikki mahdolliset tehtävät, joita voisit kuvitella tekeväsi.
Jumalanpalvelusryhmässä toimiminen Mikael AAMU messussa. (s. 2)
Messuyhteisön rakentamisessa mukana oleminen.
Erilaisia / vaihtelevia messutehtäviä yhdessä muiden kanssa,
ryhmä palvelee n. kerran kuussa.
Mikael ILTA -messun valmisteluihin osallistuminen ja iltamessuyhteisön
rakentamisessa mukana oleminen (s. 2)
voileipien tekeminen
pyhäkoulussa auttaminen
leikkitäti tai setä lasten leikkihuoneessa
tervetulottaminen ovella
slaidien käyttäminen
esirukous messun puolesta
simultaanitulkkaus (mikä kieli?______________________________)
striimaus

Musiikki (s. 3)
Aboa Gospel

Vox Michaelis
Yleinen äänioikeus
Mikaelove
Ilahduttajapankki - mitä voisit tehdä?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Mikaelteatteri (s. 4)

Lapsi- ja perhetyö (s. 5)
Kirkonmäkitapahtumat
SuperSunnuntaiden lastenohjelma
Pyhäkouluryhmissä auttaminen ILTA -messussa

Seniorityö (s. 7)
Arjen enkelit
Keikka-auttaminen, mitä voisit tehdä? __________________________
__________________________________________________________

Tuike iltapäiväyhteisö (s. 7)
Kahvinkeittäjä
Ohjelmanumeron vetäjä, mitä? ________________________________
__________________________________________________________

Ruokakassityö (s. 8)
Toivon torstait Pansiossa
Vähävaraisten ruokailut keskustassa

Yhteisvastuukerääjä (s. 8)

Kahvilatoiminta (s. 9)
Café Mikael Pansiossa
Kirkkokahvit Mikael AAMU -messussa
Iltapala Mikael ILTA -messussa

Maahanmuuttajatyö (s. 9)
Kansainvälinen kahvila Mikonmökissä
tulkki (mikä kieli? __________________________________________)
suomen kielen keskustelukerho
tukihenkilö maahanmuuttajalle

Kirpputori Ilona Pansiossa (s. 9)

Käsillä tekemistä (s. 9)
Sukkien ym. kutomista vähävaraisille ja kastevauvoille
(Wanhanajan käsityöpiiri)
Maalaamisen tai savitöiden ohjaaminen

Acts of kindness / Hyvän mielen teot (s. 10)
Erilaiset kertaluontoiset hyvän mielen tempaukset
Love People -tiimi
SuperSunnuntaiden aikuisten ohjelma

Hieronta (s. 11)

Iloa maailman ääriin / lähetystyö (s. 12-14)
Lähettäjä (pitää yhteyttä nimikkolähettiin ja tukee häntä)
Kolehdin kerääjä esim. kauneimmissa joululauluissa ja muissa
lähetyksen tilaisuuksissa
Viestintuoja lähetyksen ajankohtaispäivistä ym.
Kansainvälisen työn työryhmän jäsen
Säestäjä tai esiintyjä lähetyspiirissä tai lähetyksen tilaisuuksissa
Leipoja tai kahvinkeittäjä lähetyspiiriin
Lähetyspiirin vetäjä
Vapaaehtoinen lähetyssihteeri
Merimieskirkkotyö
Orpokodin tukeminen Ugandassa

Etärukoilija (s. 15)

En tiedä mitä näistä haluaisin tehdä, mutta haluaisin jutella lisää ja
etsiä paikkaani ja haluan, että minuun otetaan yhteyttä.
Kysy lisää
Vapaaehtoistyön koordinaattori,
pastori Hanne Tuulos
040 341 7017 tai hanne.tuulos@evl.fi
Palauta lomake niille varattuun laatikkoon ulos lähtiessäsi, niin sinuun
otetaan yhteyttä. Jos haluat täyttää lomakkeen kotona, skannaa/valokuvaa
se ja lähetä sähköpostitse: hanne.tuulos@evl.fi
Voit myös postittaa lomakkeen täytettynä osoitteeseen:
Hanne Tuulos/ Mikaelinseurakunta
Puistokatu 13, 20100 Turku
Mikäli haluat sähköisen lomakkeen, laita sähköpostia Hannelle.

