Vapaaehtoiskirje maaliskuu 2019
Hyvä vapaaehtoinen
Tähän alkuun haluan kertoa sinulle tilaisuudestamme
Munkkiniemen kirkossa pe 22.3. klo 18. Aiheemme illassa on
tärkeä, ajankohtainen mutta ei niin paljon puhuttu; lisääntyvä
kristittyjen vaino maailmalla. Itse olen herännyt tähän asiaan
lukemalla Open Doors-järjestön kirjeitä ja World Watchtilastoja. Vuoden 2019 tilaston mukaan 245 milj. kristittyä
kokee vakavaa vainoa. Vuonna 2018 4136 kristittyä on
kuollut uskonsa tähden. Vakavinta ja laajamittaisinta vaino on
Pohjois-Koreassa minkä jälkeen tulevat Afganistan, Somalia,
Libya, Sudan jne., luettelo on pitkä.
Suomessa saamme vapaasti kokoontua ja kertoa
uskostamme. Open Doorsin viestejä lukiessani olen tästä
vapaudesta kiitollinen. Kuitenkin – vainoa on monenlaista.
Kuinka moni maassamme joutuu kärsimään sen tähden, että
uskaltaa olla avoimesti ja rohkeasti kristitty ja kertoa
löytämästään pelastuksesta Jeesuksessa. Kuinka moni on
kiusattu työpaikallaan tai koulussa uskonsa tähden?
Tule iltaamme Munkkiniemen kirkkoon kuulemaan Open Doorsin työstä ja kristittyjen tilanteesta
maailmalla. Tilaisuudessa sinulla on myös mahdollisuus tehdä lahjoitus Open Doorsin työlle.

Vapaaehtoisten koulutuksia ja muita tapahtumia
Saattohoitoon koulutetaan uusia vapaaehtoisia Helsingin seurakuntayhtymän toimesta.
Koulutus alkaa 4.4. Ilmoittautumisaika on su 17.3. mennessä. Lisätietoja:
https://www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/ryhtyisitkotueksivakavastisairaallejahanenlaheiselleen

Kirkkoisäntäkoulutus ti 19.3.klo 17.30-19.30 Munkkivuoren kirkossa, Raumantie 3. Tule
tutustumaan kirkkoisännän tehtäviin lyhyessä koulutuksessa jonka vetää suntio Marko Lahtinen.
Sisältö: mm. kirkon valmistaminen messuun/konserttiin ja ehtoollisvälineiden huoltaminen.
Lisätietoja marko.lahtinen @evl.fi tai 09 23405165 tai minulta.
Lähimmäispalvelun peruskoulutus - tule tueksi ja iloksi ikääntyvälle/lapsiperheelle la 30.3.
klo 11-15 Munkkivuoren seurakuntasali, Raumantie 3. Seurakuntamme tarvitsee ystäviä ja
ulkoiluttajia iäkkäille ihmisille. Myös lapsiperheistä on kysytty apua vanhempien arjen
helpottamiseen. Jos voit ajatella olevasi apuna vaikka vain lyhyenkin ajan niin tule
koulutukseemme kuulemaan lisää! Ilmoittautuminen ruokavaliotoiveineen pe 22.3..mennessä
minulle tai Heli Erkkilälle p.09 23405158(ks.liite)

Vapaaehtoisten ilta ke 3.4. klo18 Munkkivuoren seurakuntasalissa. Tarjolla vertaistukea ja
mukavaa seuraa sekä pientä purtavaa. Jos sinulla on jokin erityisruokavalio ilmoita siitä minulle
ma 1.4.mennessä.
Pääsiäismyyjäiset la 13.4.klo12-14 Munkkivuoren seurakuntasalissa. Diakonialla on
myyntipöytä ja kahvila Yhteisvastuun hyväksi. Otamme mielellämme vastaan leivonnaisia
myyntipöytäämme. Voit tuoda niitä joko edellisenä päivänä tai myyjäispäivänä.
Myyjäisissä ovat mukana lähetys, ystävyysseurakuntamme Sodder, Merimieskirkkopiiri
sekä partio Vuorenvalppaat.

Tule avustajaksi invataksilla saapuville Kiirastorstain päiväehtoolliselle to 18.4. klo 14
Munkkivuoren kirkkoon. Jos sinulla on mahdollisuus tulla auttamaan ota yhteyttä minuun.

Seurakunnan yhteisvastuutempaus la 27.4. Aloitamme klo 12 yhteisellä lounaalla
Munkkivuoren srk-salissa, minkä jälkeen lähdemme pareittain keräämään
Munkkivuoren ja –niemen kaduille. Kahvit odottavat palaavia kerääjiä klo 14-16. Olet
lämpimästi tervetullut mukaan tähän yhteiseen ponnistukseen!
Messuavustajakoulutus pe 10.5. klo 17.30-19. Munkkivuoren kirkossa. Koulutuksessa käydään
läpi mm. ehtoollisella avustamiseen liittyviä asioita; ehtoollisen merkitystä ja jakokäytäntöjä. Olet
tervetullut koulutukseen jos olet kiinnostunut palvelemaan tässä tehtävässä tai olet jo avustajana
mutta haluat tulla kertaamaan aikaisemmin opittua. Koulutuksen vetää diakoniapappimme Jouni
Hartikainen.
Vapaaehtoisten kesäretki on suunnitteilla kesäkuun viimeiselle viikolle. Viime kesänä teimme
teidän aloitteestanne hienon retken Vallisaareen. Toivon teiltä jälleen vinkkejä lähialueemme
kohteista.

Vapaaehtoistyo.fi-rekisteriin siirtyminen
Tänä vuonna tapahtuvan eläköitymiseni johdosta vapaaehtoistoiminnan koordinointiin
seurakunnassamme tulee muutoksia. Tulevaisuus on vielä auki. Kovasti pohdimme sitä miten
turvaamme vapaaehtoistoiminnan jatkumisen ja kehittämisen. Te vapaaehtoiset olette tärkeä
voimavara seurakunnassamme. Ilman teitä moni toiminto loppuisi!
Yhtenä tehtävänäni ennen pois lähtöäni on päivittää seurakuntamme vapaaehtoisrekisteri ajan
tasalle. Vapaaehtoisrekisterinämme on ollut tähän asti diakonian rekisteri. Sen ongelmana on
ollut, että tähän tiedostoon on vain diakoniatyöntekijöillämme ollut pääsy. Kuitenkin
vapaaehtoisten yhteystietoja tarvitsevat muutkin työntekijät. Seurakuntamme siirtyy kevään
aikana käyttämään Kirkkopalveluiden ylläpitämää vapaaehtoistyo.fi-rekisteriä. Vapaaehtoistyo.fi
on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon palvelu, jota useat Helsingin
seurakunnat ovat alkaneet käyttää. Rekisteri täyttää kaikki tietosuojamääräykset (ko. sivuilta ovat
luettavissa rekisteriseloste, käyttöehdot ja tietosuojalauseke). Seurakuntamme alkaa käyttää
vapaaehtoisviestintään, -kirjeisiin ja koulutusinfoihin sivustoa. Sivuston etu on se, että sinne on
pääsy kaikilla seurakuntamme työntekijöillä.

Tulen huhtikuun aikana siirtämään sivuston rekisteriin ne vapaaehtoiset jotka ovat aktiivisesti
mukana toiminnassamme. Voit myös itse mennä laittamaan tietosi sinne jäljempänä olevan
ohjeen mukaan. Kun teet sen itse, voit myös hallinnoida tietojasi esim. halutessasi poistua koko
rekisteristä. Voit tehdä omatoimisen rekisteröinnin to 4.4.mennessä. Tämän jälkeen siirrän
jäljellä olevat nimet rekisteriin.
Olen tehnyt sivustolle ryhmän ja ”tehtävän”: Munkkiniemen seurakunnan vapaaehtoiseksi.
Pääset täyttämään tietosi kun klikkaat seuraavaa linkkiä:

https://vapaaehtoistyo.fi/vapaaehtoistehtava/11070
Linkistä avautuu näkymä missä lukee rekisteröidy vapaaehtoiseksi. Täytä siihen haluamasi tiedot
ja klikkaa ilmoittaudu. Näin olet rekisteröitynyt ryhmään. Samassa näkymässä kerrotaan lisäksi
miten saat salasanan jonka avulla pääset katselemaan mitä tehtäviä seurakunnassamme ja
muissa Helsingin seurakunnissa on tarjolla. Pääset myös ilmoittautumaan eri tehtäviin tätä
kautta.
Käänny puoleeni jos sinulla on rekisteristä mitä tahansa kysyttävää. Itsekin olen vasta vähitellen
perehtymässä rekisterin käyttöön mutta autan tai kysyn viisaammilta. Helsingin
seurakuntayhtymässä on viisi pääkäyttäjää jotka voivat hallinnoida rekisteriä. Vapaaehtoiset eivät
näe toistensa tietoja.

Jumalan hyvyyttä ja armoa elämääsi, kevääseesi ja pääsiäisen aikaasi!
Leena
diakonissa, vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilö, Munkkiniemen srk
leena.leppilahti@evl.fi, p.050 4047130

