
 
 

 
  

Väyliä 
vapaaehtoisuuteen 

Löydä oma paikkasi seurakunnasta vapaaehtoistoiminnan kautta! 
Tarjolla on monenlaisia tehtäviä ja 

jokaiselle halukkaalle pyritään löytämään mieluisaa tekemistä. 
Voit myös rohkeasti ehdottaa uusia tehtäviä. 

 

Syksy 2016 



 

 

SEURAKUNTALAISET 
MESSUSSA 
 
Messu Mikaelinkirkossa 
 joka sunnuntai klo 11.00 

Parhaimmillaan messu syntyy kirkon 
työntekijöiden ja seurakuntalaisten 
yhteistyönä. Vapaaehtoistehtäviä on 
paljon, esim. raamatuntekstien ja 
rukousten lukeminen, kolehdin 
kantaminen ja ehtoollisen 
jakaminen. 

Yhteyshenkilö: 

pastori Marjaana Faugel 

p. 09 2340 4837 
 

NUORET MUKANA 
MESSUISSA 

 
Mikaelinkirkossa 
16.10., 20.11. ja 24.12.2016 
 
Näihin messuihin kutsumme 
erityisesti nuoria mukaan laulamaan, 
soittamaan ja palvelemaan! 
Treenejä messukohtaisesti. 
Lisätietoja nuorisotyönohjaajilta. 

 

MUSIIKKIA MESSUIHIN 
 
Musiikki on olennainen osa 
jumalanpalveluselämää – virret ja 
laulut ovat myös rukousta! 
 
Sinä soitto- ja laulutaitoinen, 
tervetuloa mukaan elävöittämään 
messua laittamalla musikaaliset 
lahjasi jakoon! 

Yhteyshenkilö: 

kanttori Mari Lamminen 

p. 09 2340 4845 

 
 

 

 

 

 

 

MELISMA –KUORO 
 
Melisma on nuorten aikuisten ja 
työikäisten lauluryhmä. Ohjelmisto 
koostuu pääosin nuorekkaasta, 
hengellisestä musiikista. 
 
Harjoitukset pääsääntöisesti joka toi-
nen keskiviikko klo 19. Ei pääsyko-
keita, mutta toiveena jonkinlainen 
aiempi laulukokemus. 

Yhteyshenkilö: 

kuoronjohtaja 

Kirsi Honkanen-Punkari 

p. 09 2340 4857 

 

MIKAELINKUORO 
 
toimii lauluyhtyepohjalta ja 
siinä on tällä hetkellä tusinan verran 
aktiivisia naislaulajia. 
Kuoro toivottaa tervetulleeksi 
riveihinsä kaikki musiikkiin 
suuntautuneet, nuorekkaat, 
laulamisesta kiinnostuneet miehet ja 
naiset. Toivotaan aiempaa 
laulutaustaa, kokemusta 
kuorolaulusta sekä nuotinlukutaitoa. 
 
Uusia laulajia otetaan yleensä 
kauden alussa, mutta myös 
joustavasti projektien vaihtuessa. 

Yhteyshenkilö: 

kuoronjohtaja Osmo Honkanen 

p. 09 2340 4838 

 

 

 

 

 

 
 

KIERTÄVÄ LAULURYHMÄ 
”MIKAELIN LAULULÄHETIT” 
 
Yhdessä laulamisen ilolla ja suurella 
sydämellä! 
 
Vapaaehtoisten lauluryhmä vierailee 
Kontulan monipuolisessa 
palvelukeskuksessa ilahduttamassa 
talon väkeä musiikin lahjalla. Liity 
mukaan matalan kynnyksen 
musisointiin! 
Syksyllä 2016 lauantaisin klo 13:30 
10.9., 1.10., 12.11. ja 10.12. 

Yhteyshenkilö: 

Lauri Taipale p. 050 559 2232 

ILOINEN KANTTORIN 
KÖÖRI 
 
on tarkoitettu kaikille, jotka ovat 
aina halunneet laulaa, muta eivät 
ole vielä löytäneet omaa kuoroa! 

Kööriin ei ole pääsykokeita eikä 
muitakaan vaatimuksia. Hymy on 
silti hyvä ottaa mukaan harjoituksiin! 
Kokoontumiset joka toinen torstai 
(1.9. alkaen) klo 18 -19:30 

Yhteyshenkilö: 

Kirsi Honkanen-Punkari 

p. 09 2340 4857 

 

 

  

JUMALANPALVELUS JA MUSIIKKI 



 

 

 

 

 

LÄHETYSKAHVIOT JA 
LOUNAAT 
 
Voit olla mukana leivontatalkoissa, 
lounaiden valmistuksessa, 
keittiöapuna, kahvion pitäjänä ja 
tarjoilijana – kaikki lähetystyön 
hyväksi. 

LÄHETYSMYYJÄISET 
 
Lähetyksen perinteiset 
Adventtimyyjäiset 
 1. adventin aattona sekä 
innostuksen mukaan muita 
tapahtumia. 

Myyjäisiin tarvitaan toimeliaita 
toteuttajia monenlaisiin tehtäviin. 
Mikä olisi sinun tapasi osallistua? 

KANSAINVÄLISEN 
VASTUUN ILLAT 
 
Suunnitellaan yhdessä lähetys- ja 
kansainvälisen työn hyväksi 
järjestettävää toimintaa. 

Kokoontumiset Mikaelinkirkolla 
keskiviikkoisin klo 17:30 – 19:00 
21.9., 26.10. ja 16.11. 
Kuulumisia nimikkoläheteiltä ja 
ystävyysseurakunnilta sekä muita 
ajankohtaisia lähetys- ja 
kansainvälisen työn asioita.  

 

Lähetys- ja kansainvälisen työn 

yhteyshenkilö: 

aikuiskasvatussihteeri 

Sari Viljakainen 

p. 09 2340 4871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENITULOISTEN 
RUOKAILUN AVUSTAJA 
 
Mikaelinkirkolla 
maaanantaisin klo 11:00 
 
Tarjoamme seurakuntalaisille 
kotiruokalounasta 1,50e:n hintaan. 
Auttavia käsiä tarvitaan keittiössä ja 
salin puolella. 

Yhteyshenkilö: 

diakoni Hanna Videll 

p. 09 2340 4842 

 

 

 

 

 

TULE MUKAAN  

LÄHIMMÄISEN-

RAKKAUDEN 

KANSANLIIKKEESEEN 
 
Joka kevät järjestettävä evankelis-
luterilaisen kirkon suurkeräys auttaa 
hädänalaisia Suomessa ja 
kehitysmaissa. Voit auttaa tulemalla 
tapahtumiin, tekemällä lahjoituksen 
tai tarttumalla itse toimeen 
vapaaehtoisena vastuunkantajana. 
Tekemistä riittää jokaiselle esim. 
tapahtumien järjestäjänä tai vaikkapa 
lipaskerääjänä. 

Vapaaehtoisten yhteyshenkilö: 

Kati Vento p. 09 2340 4854 

 

 

 

 

 

MIKAELIN KAHVILATIIMI 
 
Kirkolla on aulakahvila, joka 
palvelee alueen asukkaita avoimena 
kohtaamispaikkana, jossa 
seurakuntalaiset ovat ollet 
palvelemassa kävijöitä kerran 
viikossa. Keskeisinä elementteinä 
ovat asiakaspalvelu, hymy ja 
kohtaaminen. 
Kahvionpitäjän tehtäviin kuuluu 
kahviotuotteiden valmistelu, 
esillepano, asiakaspalvelu ja muuta 
tavanomaista kahvionpitoa. Tule 
kohtaamaan ihmisiä kahvilaan, tiskin 
taakse tai kupposen äärelle! 
Kahvilatiimiä tarvitaan myös eri 
tapahtumiin ja tempauksiin, tule 
mukaan silloin kun sinulle sopii! 

Yhteyshenkilö:  

Kati Vento p. 09 2340 4854  

KAHVILA- JA RUOKAILU 

YHTEISVASTUUKERÄYS KANSAIN-

VÄLINEN 

TYÖ 



 

 

PALVELUOPERAATIO 
SAAPAS AUTTAA NUORIA 
Saapastoiminta tukee ja auttaa 
nuoria viikonloppuiltaisin ja suurissa 
nuorisotapahtumissa. 
 
Seuraava saapastoimintaan 
valmentava kurssi alkaa 15.9.2016. 
Jos olet täysi-ikäinen, tervetuloa 
mukaan mukavaan seuraan ja 
mielenkiintoiseen tehtävään! 
Lisätietoja löytyy seurakunnan 
verkkosivuilta 
ja Facebookista sivulta 
Itä-Helsingin Saapas. 

Yhteyshenkilö: 

nuorisotyönohjaaja, diakoni 

Juha ”Kassu” Kasari 

p. 09 2340 4850 

 

AVUSTAJAKSI 
IKÄIHMISILLE 
 
Seurakunta vierailee Kontulan 
monipuolisessa palvelukeskuksessa 
sekä Helykodissa pitämässä 
hartauksia ja virsilaulutilaisuuksia. 
Vapaaehtoistehtävinä on mm. 
avustaa vanhuksia siirtymään 
huoneista yhteiseen hetkeen, pitää 
hartauksia seurakunnan työntekijän 
kanssa ja olla juttukaverina talon 
väelle. 

Yhteyshenkilöt: 

pastori Marja Lehtinen 

p. 09 2340 4830 tai 

aikuistyönohjaaja 

Arja Heikkinen p. 09 2340 4847 

 

 

 

 

 

 

LÄHIMMÄISPALVELU 
 
Lähimmäispalvelussa 
seurakuntalainen sitoutuu ystäväksi 
ja henkiseksi tukijaksi esimerkiksi 
vanhukselle, mielenterveys-
kuntoutujalle, perheelle tai 
maahanmuuttajalle. 
Lähimmäisryhmä tarjoaa koulutusta, 
työnohjausta ja virkistystä. Ryhmän 
kokoontumiset noin muutaman 
kerran kaudessa. 

Yhteyshenkilö: 

Kati Vento p. 09 2340 4854 

PÄIVYSTÄJÄKSI 
PALVELEVAAN 
PUHELIMEEN 
 
Päivystäjä on lähimmäinen, joka 
auttaa kuuntelemalla ja 
keskustelemalla. 
 
Palvelevan puhelimen ja netin 
päivystäjiksi koulutetaan 
vapaaehtoisia tasapainoisia aikuisia, 
jotka haluavat kuunnella ja auttaa 
toisia ihmisiä. Yhteistä päivystäjille 
on kuuluminen kirkkoon ja avoin 
suhtautuminen kaikenlaisiin 
keskustelunaiheisiin. Uusia 
päivystäjiä koulutetaan Helsingin 
seurakuntayhtymässä vuosittain. 

Lisätietoja seuraavasta 

koulutuksesta antaa 

Raija Narvila p. 09 2340 2599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSTÄVÄKSI 
MAAHANMUUTTAJALLE 
-KOULUTUS 8.10.2016 
 
Ystävätoiminnan ajatus on auttaa 
maahanmuuttajaa kotoutumaan, 
tutustuttaa heitä suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja auttaa 
suomenkielen oppimisessa. Koulutus 
on hieno mahdollisuus tutustua 
uusiin ihmisiin ja heidän 
kulttuureihinsa! 

Ilmoittautuminen 30.9. mennessä: 

Sari Viljakainen p. 09 2340 4871 

sari.viljakainen@evl.fi 
 
 

 
  

PALVELU- JA YSTÄVYYSTOIMINTA 



 
 

 
 

LIITY PERHETAPAHTUMA 
-TIIMIIN 
 
Mikään ei ole niin hauskaa kuin 
nähdä lasten iloiset katseet ja 
innokkaat äänet lastentapahtumissa!  
 
Järjestämme lapsille ja perheille 
tapahtumia 1-2 krt kuukaudessa. 
Tapahtumatiimissä voit vapaasti 
valita mihin tapahtumiin pääsisit 
mukaan esim. järjestämään 
temppurataa, ohjaamaan askarteluja, 
jakamaan ilmapalloja, esiintymään 
pääsiäispupuna, tarjoilemaan ruokaa 
tai jotain ihan muuta. Toiveiden ja 
ideoiden pohjalta järjestelemme 
vapaaehtoistehtäviä ja saat kutsuja 
järjestettäviin tilaisuuksiin 
sähköpostilla kuukausittain. 

Yhteyshenkilö: 

lapsityönohjaaja 

Noora Hynynen p. 09 2340 4860 

 

 

NUORISOKAHVILA 
LIGHT CAFÉ ALBA 

 
Mikaelinkirkolla perjantaisin 
klo 20:00-23:00 
 
Nuorten kahvila on kodikas paikka, 
jossa vietetään aikaa kavereiden 
kanssa. Vaparit hoitavat erilaisia 
käytännön tehtäviä keittiössä, 
kassalla ja narikassa. Vapariksi 
pääset toimimalla aluksi kaksi kertaa 
harjoittelijana.  
17 vuotta täyttäneet voivat ottaa 
myös enemmän vastuuta ns. pomona. 
 
 

 

KERHONOHJAAJA 
KOULUIKÄISILLE 
 
Viikoittain kokoontuvan 
harrastekerhon ohjaaminen 
alakouluikäisille on innostavaa ja 
iloista puuhaa! Kerhon teema 
määräytyy ohjaajan omien intressien 
mukaan: voit jakaa omaa osaamistasi  
lasten iloksi. Kerhonohjaajilla on 
myös mahdollisuus toimia avustajana 
lasten leireillä ja erilaisissa 
kouluikäisten tapahtumissa. 

Yhteyshenkilö: 

nuorisotyönohjaaja 

Emilia Perkiö p. 09 2340 4851 

 

 LASTENOHJAAJA 
PERHERAAMIKSEEN 
 
Leikkipuisto Kipinäpuistossa 
tiistaisin klo 17:30- 19:30 
Tule mukaan lämminhenkiseen 
porukkaan Raamatun sanoman 
äärelle toteuttamaan Perheraamista: 
tehtäviä tarjolla mm. lastenhoidossa 
ja lasten ohjelman toteuttajana. 

Yhteyshenkilö: 

diakoni Tuuli Valaranta 

p. 09 2340 4846 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISOSTOIMINTA 

 
Isostoiminta on rippikoulun 
käyneiden nuorten  vapaa-

ehtoisuutta parhaimmillaan! 
 

Uudet isoskurssit alkavat syksyllä 
konfirmaatioiden jälkeen. 

 

Nuorten toiminnan yhteyshenkilö 

Nuorisotyönohjaaja 

Hanna Uimonen p. 09 2340 4858 

 

KIIKUN PERHEILTOJEN 
KAHVILAVASTAAVA 
 
Kontulassa Leikkipuisto Kiikun 
perheiden illoissa eri ikäiset lapset ja 
aikuiset viettävät yhdessä aikaa 
mukavan tekemisen äärellä. 
 
Jokaisessa illassa syömme yhdessä 
jotain helppoa, mutta ravitsevaa 
esim. pizzaa, keittoa tai 
karjalanpiirakoita. Etsimme 
kahvilavastaavaa mukaan tiimiin. 
Kahvilavastaava suunnittelee ja 
toteuttaa yhdessä seurakunnan 
työntekijän ja muiden 
vapaaehtoisten kanssa kivaa 
tarjottavaa perheiden iltoihin ja pitää 
yllä hyvää tunnelmaa illoissa. 
Illat ovat syksyllä 25.8., 13.10. ja 8.12. 
klo 17:30-19:00. 

Yhteyshenkilö: 

lapsityönohjaaja 

Noora Hynynen p. 09 2340 4860 

 

 

 

 

NUORTEN VASTUURYHMÄ 

”MINUN VAIKUT” 

 
Tuo esiin mielipiteesi nuorten 
asioista, vaikuta päätöksentekoon ja 
kehittele uusia ideoita! 
 
Minun Vaikkuihin valitaan 
ensisijaisesti alle 18-vuotiaita. 
Ryhmässä on 4-6 jäsentä, joista 
korkeintaan 1-2 voi olla täysi-ikäisiä. 
Minun Vaikut toimii 
kalenterivuoden ajan eli 
tammikuusta joulukuuhun. 
  

LAPSET, NUORET, PERHEET 

NUORET 
VAPAAEHTOISINA 



 

 
 

KÄSITYÖKERHO 
 
Mikaelinkirkolla 
maanantaisin klo 9:30 
 
Käsityötaitoiset hyväntekijät 
huomio! Neulomme tossuja 
vauvoille, villasukkia vanhuksille, 
huiveja kirkossakävijöiden harteille – 
ja mitä milloinkin mieleen juolahtaa! 
Tervetuloa mukaan! 

Yhteyshenkilö: 

aikuistyönohjaaja 

Arja Heikkinen p. 09 2340 4847 

 

RAKENNETAAN 
PÄÄSIÄINEN 2017 
YHDESSÄ! 
 
Pääsiäisvaellus tuo raamatunajan 
tapahtumat käsinkosketeltaviksi 
elämyksiksi. Tekijöitä tarvitaan 
esimerkiksi somistukseen, 
rakenteluun ja kertojiksi. 
 
Pääsiäisen aikana päiväkoti-, koulu-, 
kerho-, rippikoulu- ja monet 
aikuisten ryhmät kiertävät 
vaelluksen Mikaelinkirkolla. 
Haluamme rakentaa vaelluksen 
yhdessä alueen ihmisten kanssa. 
Olisitko sinä mukana pienessä tai 
isossa tehtävässä? Suunnittelemme 
yhdessä lavastuksia ja opastuksia 
jokaisen vapaaehtoisen taitoja ja 
kiinnostuksenkohteita hyödyntäen. 
Vaelluksen suunnittelu alkaa jo 
syksyllä 2016, se rakennetaan 
1.-2.4.2017 ja kierrokset jatkuvat 
pääsiäiseen saakka. 
Yhteyshenkilö: Kati Vento 

 

 

 
 

 
 

RUKOUSPIIRIN VETÄJÄ 
 
Perjantaisin klo 10:00 
Mikaelinkirkolla rukoillemme toinen 
toistemme puolesta. Ryhmä etsii 
itselleen uutta ohjaajaa, joka ottaisi 
vetovastuuta kokoontumisista. 

Yhteyshenkilö: 

pastori Anne Granström 

p. 09 2340 4834 

 

KESKUSTELUPIIRIEN JA 
ILTOJEN VETÄJÄT 
 
Voit toimia vapaaehtoisena 
ryhmänvetäjänä oman osaamisesi ja 
kiinnostuksenkohteittesi parissa. 
Seurakunnan työntekijä on 
taustatukenasi antamassa ideoita, 
materiaalia ym. 

Yhteyshenkilö: 

pastori Anne Granström 

p. 09 2340 4834 

 

MUUT TAPAHTUMAT JA 
TEMPAUKSET 
 
Liity tapahtumavapareiden 
joukkoon tekemään seurakuntaa 
todeksi ihmisten keskelle. 
 
Järjestämme kuukausittain 
tapahtumia eri kohderyhmille, tule 
mukaan silloin kun sinulle sopii! 
Tapahtumien toteuttajille on 
monenlaisia tehtäviä, esim. 
lipunmyyntiä, keittiöhommia, 
tarjoilua, somistamista, 
valokuvaamista, ihmisten 
kohtaamista, askartelun tai muun 
puuhan ohjaamista lapsille… Mikä 
olisi sinun tapasi olla mukana? 

Yhteyshenkilö: Kati Vento 

 

 

 

 

 

 

 

KAIKILLE AVOIN 
RAAMATTURYHMÄ 
 
Parittomien viikkojen lauantai klo 
15:00 Mikaelinkirkko 2.krs 
 
Keskustelua ja kysymyksiä 
Raamatusta ryhmän omista 
lähtökohdista käsin. Kiinnostaisiko 
sinua ottaa vastuuta ryhmän 
ohjaamisesta? Ehdota aiheita tai 
teemoja, toteutetaan ideasi yhdessä! 

Yhteyshenkilö: Kati Vento 

 

VIRKISTYSTOIMINTAA 
VASTUUNKANTAJILLE 
 
Monelle jo itse toiminta tuo 
kiitoksen, mutta huolehdimme myös 
erikseen siitä, että hyvä mieli  
kulkee matkassa mukana. 
 
Syyskauden päätteeksi kaikki eri 
vapaaehtoistehtävissä mukana olleet 
kutsutaan yhteiseen illanviettoon, ja 
keväällä järjestetään vapaaehtoisten 
virkistysretki kiitokseksi kuluneesta 
vuodesta. 

VAPAAEHTOIS- 
TOIMINNAN 
KOORDINAATTORI 
KÄYTETTÄVISSÄSI! 
 
Kati Vento 
ohjaa 
seurakunnan 
vapaaehtois- 
toimintaa. 
Häneen voit 
olla yhteydessä 
kaikissa 
vapaaehtoisuuteen liittyvissä asioissa.  
Yhteystiedot: 

p. 09 2340 4854 / 050 5474 049 

kati.vento@evl.fi 

 

 

 

RYHMÄT, PIIRIT JA TAPAHTUMAT 



YHTEYSTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN 
VAPAAEHTOISTOIMINTAAN 

 
Irrota/tulosta sivu ja toimita se Mikaelinkirkolle 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kati Ventolle. 
Voit myös lähettää tiedot sähköpostitse: kati.vento@evl.fi 

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian! 
 

Nimi …………………………………………………………………………………………………. 

Osoite ………………………………………………………………………………..……………… 

Puhelinnumero ……………………………………………………………………………..…… 

Sähköpostiosoite ……………………………………………………………………………….. 

Syntymäaika ……………………………………………………………………………………… 

Ammatti/koulutus/koulu ……………………………………………………………………. 

Harrastukset ym. erityisosaaminen ……………………………………………………… 

 
MINUA KIINNOSTAA 

 
 Jumalanpalveluselämä 

 Musiikkitoiminta: messut / kuorot 

 Kansainvälinen työ: kahviot, lounaat / myyjäiset / yhteiset illat 

 Yhteisvastuukeräys 

 Kahvila- ja ruokailutoiminta 

 Saapastoiminta 

 Palvelu- ja ystävyystoiminta 

 Perhetapahtumat: perheillat Kiikussa / muut tapahtumat 

 Kouluikäisten kerhonohjaaminen 

 Perheraamis 

 Nuorten toiminta: yökahvila / rippikoulu 

 Käsityökerho 

 Ryhmänohjaaminen: Raamattupiiri / Rukouspiiri /muu 

 Tapahtumat ja tempaukset: Pääsiäisvaellus 2017 / muut tapahtumat 

 Jotakin muuta: ………………………………………………………………………………….. 

 En osaa vielä sanoa 

Ylläolevissa toiminnoissa haluaisin tehdä esimerkiksi: …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 


