Seurakunnassa toimivat jo alla mainitut vapaaehtoisryhmät, joihin voi liittyä mukaan. Myös uusia
ryhmiä voi perustaa tai yksinkin voi toimia vapaaehtoisena. Vapaaehtoistoimintaa tuetaan mm.
lähettämällä koulutukseen ja tarjoamalla virkistystä.
Ota yhteys ryhmän vetäjään, työalasta vastaavaan työntekijään tai kirkkoherraan tai tule mukaan
kokoontumisiin ja tapahtumiin (ks. seurakunnan viikottaista ja kausi-ilmoittelua).
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Särkyneiden Majatalo

ryhmä järjestää seurakuntailtoja, joihin kutsutaan
vierailevia tai paikallisia puhujia ja muusikoita;
ryhmä järjestää tarjoilun ym.; tilaisuuksissa
esirukousta ja mahdollisuus keskusteluun

vetäjä
Senja Hallivuori
puh. 040 770 1786

Jumalanpalvelusryhmä huolehtii jumalanpalvelusten tehtävistä kuten
tekstinluku ja kolehdinkanto

vetäjä
Maija Pakarinen
puh. 040 700 4256

Ehtoollisavustajat

oikeus avustaa ehtoollisen jaossa

yhteyshenkilönä
ja perehdyttäjänä
Pekka Tuovinen
puh. 0400 856 263

Kirkkokuoro

Erityisesti kaivataan mukaan miehiä!

kuoroa johtaa
Kaisa-Liisa
Pirkkanen
puh. 040 183 6110

Kipinät

Lauluryhmä, joka harjoittelee hengellisiä lauluja
ja esittää niitä jumalanpalveluksissa, hoitokodeissa
ja muissa tilaisuuksissa

-”-

Käsikelloryhmä

koostuu nuorista ”käsikellojen” soittajista, jotka
harjoittelevat ja soittavat erilaisissa tilaisuuksissa

ryhmää johtaa
Kaisa-Liisa
Pirkkanen

Muita musiikkiryhmiä

kootaan ”projektiluonteisesti”

halukkaat voivat
olla yhteydessä
kanttoriin

MUSIIKKITYÖ

DIAKONIATYÖ
Yhteisvastuukerääjät

hoitavat vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen
ovelta ovelle ihmisiä kohdaten

yhteyshenkilönä
diakoni
Niina Leppänen
puh. 040 837 0682

Ystäviä yksinäisille

yhteistyö Suomen Punaisen Ristin Ystäväpalvelun
kanssa. Ystävät toimivat myös saattajina
esim. vanhusten yhteisiin tilaisuuksiin.

Ystäväpalvelun
vetäjä
Eila Jalkanen
puh. 040 540 0551

Isot Pojat ja Tytöt

Tehdään syrjäytyneiden luona kotikäyntejä sekä
järjestetään retkiä ja muita tilaisuuksia
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

yhteyshenkilönä
diakoni

LÄHETYSTYÖ
Ajattomat asusteet

lähetystyön hyväksi toimiva kirpputori (Alatie 27), vetäjä
ottaa vastaan ja myy käytettyä, mutta hyväkuntoista Maija Pakarinen
ja puhdasta vaate-, talous- ym. tavaraa.

Lähetyslokarit

miesten lähetyspiiri, joka valmistaa polttopuita ja
raivaa metsää lähetystyön hyväksi

yhteyshenkilönä
Pekka Tuovinen
puh. 0400 856 263

Sukka ja sävel

lähetystyön hyväksi musiikin lomassa ahkeroiva
neulekahvila, jonka tekemiä käsitöitä myydään
myyjäisissä ja muissa tapahtumissa

yhteyshenkilönä
diakoni

Lähetysrengas

muistaa lähetystyötä esirukouksin ja
lahjoittaen säännöllisesti

-”-

ovat vapaaehtoisia

-”-

Myös
seurakuntapiirien
vetäjät

SEURAAVIIN TEHTÄVIIN ETSITÄÄN VAPAAEHTOISIA:
Perhekerhoon kahvittajia

Päiväkerhoissa on tilaa ”varamummoille” –ja ”papoille”

tiedustelut:
Jaana Lehtolahti
puh. 040 484 8864

