
Vapaaehtoistoimintaa
Helsingin keskustassa



VAPAAEHTOISTOIMINNASTA
MERKITYSTÄ ELÄMÄÄN
Iloisesti, sitoutuneesti ja yhdessä toistemme hyväksi
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta tarvitsee vapaaehtoisia toimijoita moniin 
erilaisiin tehtäviin: pieniin ja isoihin, pitkäjänteisiin ja lyhytkestoisiin. Olemme 
avoimia myös sinun omille ideoillesi.  

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuden tulla mukaan seurakunnan 
toimintaan, elää seurakuntayhteyttä todeksi ja kasvaa hengellisesti. Vapaa-
ehtoisuus on yhteyttä ja ystävyyttä.

Vaikka kyseessä on vapaaehtoinen toiminta, toivomme vapaaehtoiselta sitou-
tunutta asennetta. 

Koulutamme,  perehdytämme, tuemme, ohjaamme 
Vapaaehtoinen ei ole yksin. Hänet koulutetaan ja perehdytetään. Hän saa 
tukea ja ohjausta. Jokaisesta tehtävästä on vastuussa joku seurakunnan työn- 
tekijä. Ota häneen yhteyttä ja sovi tapaamisesta!

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi. 

Vapaaehtoistoimintaa koordinoi pastori Tiina Silvo, 050 526 4164.

Tuomiokirkkoseurakunnan kaikki vapaaehtoistehtävät löydät koko 
Helsingin vapaaehtoistyön nettisivustolta: vaapaaehtoistyo.fi/helsinki.  

 Tietoa löytyy myös seurakuntamme nettisivuilta:
 helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko. 



DIAKONIATYÖ  
TARVITSEE
Annankulman olohuoneeseen 
kahvila- ja salivapaaehtoisia
Annankulma on diakoniatyön avoin olo-
huone, jossa voit nauttia kahvia ja pientä 
syötävää, lukea lehtiä ja jutella niin tuttu-
jen kuin uusien tuttavuuksienkin kanssa. 
Se sijaitsee Bulevardin seurakuntatalossa, 
Annankadun puolella. 

Annankulma on on auki keskiviikkona, 
torstaina ja perjantaina. Annankulmassa 
kokoontuu myös monia toiminta- ja 
keskustelupiirejä. Otamme myös ilolla 
vastaan uusia ajatuksia ja ideoita.

Haemme salivapaaehtoisia, jotka jutte-
levat Annankulmassa kävijöiden kanssa 
ja ovat mukana ideoimassa toimintaa. 
Tarvitsemme myös auttavia käsiä suntion 
avuksi kahvitarjoilusta huolehtimaan. 
Yhteyshenkilöt: 
• koordinointi ja salivapaaehtoiset:
 diakonissa Susanna Heikkinen, 
 09 2340 6205
• kahvilan vapaaehtoiset:  
 suntio Tuija Rautio, 050 300 0646

Lähimmäispalveluun 
kaivataan ystäviä
Tiesitkö, että Helsingin keskustassa elää 
paljon yksinäisiä ihmisiä ja sellaisia, jotka 
eivät ole pitkään aikaan ulkoilleet tai  
päässeet kirkkoon? Yksikin ystävä voi  
tehdä ihmeitä. 
Yhteyshenkilö:  
diakoni Satu Luode, 09 2340 6206

MUSIIKKI KUTSUU
Laulajia kuoroihin
Seurakunnan omat kuorot kutsuvat 
uusia laulajia mukaan. Kysy lisää kuo-
ronjohtajilta:

• 

Viva vox: kanttori Seppo Murto,  
 050 526 4143
• Vanhankirkon kuoro ja Vanhankirkon   
 Laulupiiri: kanttori Risto Pulkamo,  
 050 5264152



•  Suomenlinnan kirkon lauluyhtye:   
 kanttori Inka Kinnunen, 050 447 8080  
 (harjoitukset kausiluontoisesti)
• Taizé-kuoro Tuomiokirkon kryptassa   
 (harjoitukset ennen Luottamuksen  
 messua): Inna Vintturi, 050 3374896,  
 inna.vintturi@tuomasmessu.fi

Messukuorolaisia
Pidätkö laulamisesta, mutta et pysty 
sitoutumaan jokaviikkoisiin harjoituk-
siin? Tuomiokirkkoseurakunnassa toimii 
nk. messukuoro, jonka laulajat ovat si-
toutuneet yhteen messuun, esimerkiksi 
Suvi-Päivi Kosken säveltämiin Kynttilä- ja 
Suvimessuihin ja pariin harjoitukseen en-
nen messua. Kuoroon ei ole pääsykokeita 
eikä laulutaitovaatimuksia. Kaikenikäiset 
mukaan! 

Yhteyshenkilö: kappalainen 
Suvi-Päivi Koski, 050 430 6177 

KANSAINVÄLINEN TYÖ 
KAIPAA
Avustajia messuihin, kerhoihin  
ja tapahtumiin / Assistants in  
Activities 
Tule rakentamaan maailmanlaajaa kirk-
koa lähelläsi. Tule suomenkielen ryh-

määmme keskustelijaksi, kansainväliseen 
perhekerhoon kerhomummiksi tai ker-
hopapaksi tai pyydettäessä monikielisiin 
messuihin ja kansainvälisiin tapahtumiin 
avustajaksi. Kaikesta kielitaidosta sekä 
avoimesta ja vieraanvaraisesta asenteesta 
on apua. 

Come and build the worldwide Church 
with us. We welcome all foreigners to 
become volunteers in different activities 
e.g. in weekly groups and in Sunday ser-
vices. 

Lähetyksen aktiiveja
Lähetyksen tukiryhmä suunnittelee toi-
mintaa, rukoilee lähettien puolesta ja 
järjestää erilaisia tapahtumia ja varainhan-
kintaa. Tukiryhmä kokoontuu noin kerran 
kahdessa kuussa. 

Yhteisvastuukerääjiä

Yhteisvastuukeräys on osa seurakunnan 
kansainvälistä diakoniaa. Yhteisvastuuke-
räys toteutetaan vuosittain helmi–huhti-
kuussa. 

Ystävyysseurakunta-aktiiveja 
Ystävyysseurakuntatyön tukiryhmä ko-
koontuu suunnittelemaan toimintaa ja 
edistämään ystävyysseurakuntatyötä. 



Tukiryhmä järjestää kirkkokahveja ja 
hoitaa kesällä Café Kryptaa omalla vas-
tuuviikollaan. 

Kansainvälisen työn yhteyshenkilö / 
Contact: kansainvälisen työn sihteeri  
Natasha Vaalgamaa, 050 3835513

NUORISOTYÖ JANOAA
Isosia, kerhonohjaajia ja luolan 
kätyreitä
Riparin käyneet nuoret pääsevät tarjoa-
maan hienoja kokemuksia nuoremmil-
leen ripareilla, nuorten illoissa, leireillä 
ja kerhoissa. Vapaaehtoisia koulutetaan 
SeKossa eli Seurakunta-Koulutuksessa 
Agricolan kirkolla ja viikonloppuleireillä. 
SeKon lauantaikoulutuksiin pääsee  
hyppäämään mukaan aina syksyisin.
 

Kerhomummoja ja -pappoja 
kouluikäisten kerhoihin
Tule kouluikäisten avoimiin iltapäiviin 
Suomenlinnaan ja Ruoholahteen pe-
laamaan lautapelejä, lukemaan ääneen 
kirjoja, juttelemaan, auttamaan läksyissä 
ja välipalan tekemisessä sekä olemaan 
lapselle aikuisena läsnä.

Yhteyshenkilöt: 
• nuorisotyönohjaaja Juha Pohjois-
 Koivisto, j.pohjois-koivisto@evl.fi, 
 050 381 4611 (Nuorisotila Leijonan   
 luola ja kätyrit, SeKo ja isoset)
•  varhaisnuorisotyönohjaaja Nana 
 Honkasalo, 040 753 2483 (Kerhot)

MIKEAL AGRICOLAN 
KIRKOLLA TARVITAAN

Mikael Agricolan kirkolla on nuorekasta 
elämää lähes kellon ympäri. Tehtäviä on 
vähän kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Yhteyshenkilö: Agricolan toiminnan- 
johtaja, pastori Henrik Wikström, 
050 439 0081, agricolaliike.fi 

TUOMIOKIRKOLLA 
TARVITAAN
Kolehdinkantajia
Tuomiokirkon messuissa tarvitaan koleh-
dinkantajia. Suntiot opastavat tehtävään 
ja sopivat ajankohdat, jolloin voit tulla 
palvelemaan.

Yhteyshenkilö:  
suntio Tiina Ruokonen, 050 357 4540 



Päivärukouksen pitäjiä
Tuomiokirkossa pidetään päivärukous 
maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin  
klo 12. Päivärukouksessa voi olla muka-
na joko niiden vetäjänä tai vastauslau-
lujen laulajana. Vetäjälle laulutaito on 
tarpeellinen. 

Yhteyshenkilö: pastori Hannu Varkki, 
050 512 1820

Luottamuksen Rukoushetkiin 
laulajia, soittajia, vetäjiä,  
auttavia käsiä

Ekumeenista Luottamuksen rukoushet-
keä vietetään Tuomiokirkon kryptassa 
joka maanantai klo 18 ja Luottamuksen 
messua kerran kuussa perjantaisin klo 
18. Tule vetämään rukoushetkiä, raken-
tamaan Kryptan sisustusta sekä laula-
maan ja säestämään Taizé-lauluja. 

Yhteyshenkilö: pastori Hannu Varkki,  
050 512 182, luottamuksenmessu.fi

Ehtoollisavustajia
Tuomiokirkkoseurakunnan messuissa 
palvelee maallikoita niin tekstinlukijoina 
kuin ehtoollisavustajina. Koulutamme 
tehtävään. Seuraava koulutus on syys-
kuussa. 

Yhteyshenkilö:  
pastori Tiina Silvo, 050 526 4164

Kesäpäivystäjiä

Tuomiokirkko on auki koko kesän joka 
päivä aamuyhdeksästä puoleenyöhön. 
Ilta-aikoina (ma–pe 18–24, la 19–24 ja  
su 21–24) ovet pidetään auki vapaaeh-
toisvoimin. Haemme Tuomiokirkolle 
vapaaehtoisia kesäpäivystäjiä. Jokaisena 
iltana kirkossa on pari kolme päivystäjää. 
Päivystäjiltä edellytetään kuulumista kris-
tilliseen kirkkoon ja sitoutumista varaa-
miinsa vuoroihin. Halutessaan he voivat 
myös esitellä kirkkoa. Uusille päivystäjille 
järjestetään koulutusta touko–elokuussa. 

Yhteyshenkilöt:  
suntio Tiina Ruokonen, 050 357 4540  
pastori Tiina Silvo, 050 526 4164

Kirkon esittelijöitä
Tuomiokirkossa käy vuosittain yli 300000 
turistia. Suurin osa heistä vierailee kir-
kossa ilman tarkempaa opastusta, mutta 
monet ryhmät pyytävät kirkon esittelyä. 
Tarjoamme esittelijöille tueksi valmista 
materiaalia kirkosta ja sen historiasta.

Yhteyshenkilö:  
pastori Tiina Silvo, 050 526 4164



Messukumppaneita
Tuomiokirkon messuissa on messukump-
paniryhmä mukana valmistelemassa esi-
rukousta, lukemassa tekstejä, kantamassa 
kolehtia ja huolehtimassa kirkkokahveista 
(kahvia ja pientä syötävää). Vapaaehtoisen 
kirkkokahvirahan kohteesta ryhmä voi 
päättää itse, kunhan se menee hyvään  
tarkoitukseen. 

Yhteyshenkilö:  
suntio Ruut Vasenius, 050 576 0181 

Café Kryptan pitäjiä
Tuomiokirkon 
kryptassa toimii 
kesä–elokuussa 
kesäkahvila, Café 
Krypta, jota yllä-
pitävät viikoittain 
vaihtuvin vuoroin 
seurakunnan yh-
teistyökumppanit. 
Kahvilan tuotto 
menee kunkin 
ryhmän määrittele-
mään kohteeseen. 
Kahvila on auki 

päivittäin klo 11–17. Sunnuntaisin Café 
Krypta -ryhmä huolehtii kirkkokahveista. 

Kahvilavuoroja jaettaessa annamme etu-
sijan messukumppaneille. 

Yhteyshenkilö:  
suntio Ruut Vasenius, 050 576 0181

Kahvittajia
Tuomiokirkon Kryptassa on tilaisuuksia, 
joihin suntiot tarvitsevat auttavia käsiä 
kattamaan pöytiä, kaatamaan kahvia, 
keräämään likaisia astioita, tiskaamaan 
yms. Halutessasi voit myös kysellä mes-
sukumppaniryhmistä, jotka kaipaavat 
vahvistusta. 

Yhteyshenkilö:  
suntio Ruut Vasenius, 050 576 0181

Sinua, jonka voimme kutsua 
paikalle lyhyellä varoitusajalla
Apua! Kuka tulisi tiskaamaan adventti-
myyjäisten puurokahvilaan? Kuka ehtisi 
huomenna kantamaan kolehtia? Kuka 
pääsisi pitämään hissin ovea auki, kun 
vanhukset kokoontuvat laulamaan Kau-
neimpia joululauluja? Tarvitsemme va-
paaehtoisia, joille voi soitella, kun apua 
tarvitaan pikaisesti. 

Yhteyshenkilö:  
suntio Ruut Vasenius, 050 576 0181



Roudareita
Tuomiokirkon kryptassa järjestetään 
paljon erilaisia tilaisuuksia. Kryptassa ei 
ole kiinteitä tuoleja, vaan tuolit järjeste-
tään erikseen kunkin tilaisuuden vaati-
malla tavalla.

Yhteyshenkilö:  
suntio Ruut Vasenius, 050 576 0181 

Näyttelyoppaita ja -valvojia
Tuomiokirkon kryptassa järjestetään 
joulun aikaan seiminäyttely ja pääsiäisen 
aikaan pääsiäismunanäyttely. Näyttelyt 
kaipaavat vapaaehtoisia valvojia. Tehtä-
viin kuuluu näyttelytilan yleisvalvonta ja 
näyttelyn esitteleminen.

Yhteyshenkilö: kappalainen 
Suvi-Päivi Koski, 050 430 6177

SUOMENLINNAN 
KIRKOLLA TARVITAAN 
Valvojia ja oppaita
Tule mukaan tarjoamaan kirkon rauhaa 
ja hiljaisuutta niin suomenlinnalaisille 
kuin turisteille läheltä ja kaukaa. 

Yhteyshenkilö:  
suntio Juho Pajari, 050 377 6067

VANHASSA KIRKOSSA 
TARVITAAN
Kahvittajia
Bulevardin saliin tarvitaan kirkkokah-
veille ja muihin kahvitilaisuuksien aut-
tavia käsiä kattamaan pöytiä, kaatamaan 
kahvia, keräämään likaisia astioita, tis-
kaamaan yms. 

Yhteyshenkilö:  
suntio Eija Stålhandske, 050 5760 181

HAEMME MYÖS
Pyhäkoulun opettajia
Pyhäkoulut kokoontuvat sunnuntaisin. 
Pyhäkouluja voidaan toteuttaa myös kau-
siluontoisesti, jolloin opettajan/opetta-
japarin työjakso voi olla lyhyt, neljä viisi 
kertaa kaudessa. 

Yhteyshenkilö: varhaiskasvattaja Maarit 
Mustakallio, 050 341 4686 

Valo- ja videokuvaajia
Oletko innokas valo- ja/tai videokuvaa-
ja? Tule kuvaamaan eri tapahtumiimme. 
Kuvamateriaalia käytämme nettisivuil-
lamme, Facebookissa, julisteissamme ja 
esitteissämme. Mahdollisuuksien mu-
kaan kerromme myös kuvaajan nimen. 

Yhteyshenkilö: tiedottaja Liisa  
Airaksinen, 050 433 4598 


