
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sinulla on annettavaa! 
Tarvitsemme Sinun osaamistasi, tule mukaan toimimaan! Pitäjänmäen 
seurakunnassa on monenlaisia vapaaehtoisia tehtäviä, joissa voi olla 
mukana kerran tai kaksi tai vaikka joka viikko. Olemme avoimia myös 
omille ideoillesi. Työntekijämme tukevat ja ohjaavat Sinua tehtävässäsi.  
 

Tule toteuttamaan yhdessä messuja. Messukansiosta löydät kaikki kauden 
messujen vastuutehtävissä toimivat. Kansio on mukana messuissa ja 
muulloin kirkkoherranvirastossa. Ota yhteyttä tai laita  
puumerkkisi sopivan päivän ja tehtävän kohdalle. 
 

Arto Antturi, kirkkoherra 
p. 050 340 9746 
 

 

KEITTIÖAPULAISEKSI 
KAMMARIIN  
Lounastupa Kammarilla tarvitaan apuja 
keittiö-, ruoanlaitto ja tarjoilutehtävissä. 
Kammari toimii syys- ja kevätkaudella 
perjantaisin Pajamäen srk-kodilla. Tied. 
Kristina Sandberg, p. 09 2340 5638. 

KERHONOHJAAJAKSI 
Kevät- ja syyskauden alussa alkaviin 
kouluikäisten kerhoihin tarvitaan 
useampia kerhonohjaajia. Tied.  
Tuula Nurminen, p. 09 2340 5605, 
tuula.nurminen@evl.fi. 

LÄHETYKSEN TOIMINTAAN 
Järjestämme lähetyksen hyväksi pari 
kertaa vuodessa lounaan ja myyjäiset sekä 
lähetyskahvit. Järjestelyihin kaivataan 
mm. karjalanpiirakoiden leipojia. Lisät. 
Jukka Vanne, p. 09 2340 5619, 
jukka.vanne@evl.fi. 

LAULAJAKSI KUOROON 
Kamarikuoroon etsitään uusia työikäisiä 
laulajia tammikuusta alkaen. 

JULISTEIDEN JAKAJAKSI 
Satutko kulkemaan ilmoitustaulujen 
ohitse? Ota parit julisteet mukaan. Kysy 
lisää Anne Ylöseltä, p. 09 2340 5612, 
anne.ylonen@evl.fi. 

LÄHIMMÄISPALVELU 
on ystävänä ja tukijana olemista ja 
kulkemista lähimmäisen rinnalla 
erilaisissa elämäntilanteissa. Se voi olla 
myös ulkoilua ja saattajana toimimista. 
Lähimmäisiä tarvitaan mm. yksinäisen, 
sairaan, tai vammaisen tukena. Tied. 
Kristina Sandberg, p. 09 2340 5638. 

NUKKEKOTIKIRKON 
RAKENTAJAKSI 
Pysyykö vasara kädessäsi? Kaipaamme 
lapsityöhön puista nukkekotikirkkoa. 
Lisät. Jukka Vanne, p. 09 2340 5619, 
jukka.vanne@evl.fi. 

PYHÄKOULUNOPETTAJAKSI 
Kiinnostaako pyhäkoulun ohjaaminen 
yhdessä toisten kanssa? Ota yhteyttä!  
Jukka Vanne, p. 09 2340 5619, 
jukka.vanne@evl.fi. 



POSTIMERKIT TALTEEN 
Suomen Lähetysseura ottaa vastaan 
vanhoja postimerkkejä, kortteja ja rahoja 
huutokaupattavaksi. Jätä postimerkin 
ympärille taustaa sentin verran. Tuotteet 
voi toimittaa kirkkoherranvirastoon, josta 
ne toimitetaan Suomen Lähetysseuralle.  

UNKARIN 
YSTÄVYYSSEURAKUNTA- 
TOIMINTAAN 
Seurakuntamme Unkaritoimikunta 
järjestää mm. kaksi kertaa vuodessa 
Unkarikahvion, jolla kerätään varoja 
Pestszentlörincin ystävyysseurakunnan 
hyväksi. Unkarikahvion järjestelyissä mm. 
leipomisessa tarvitaan apuja. Voit myös 
lahjoittaa arpajaisvoittoja. Tied. Kristina 
Sandberg, p. 09 2340 5638. 

SORTAVALAN 
YSTÄVYYSSEURAKUNTA 
Toinen ystävyysseurakuntamme on 
Sortavalan luterilainen seurakunta 
Karjalassa. Kirkkoherranvirastossa on 
myynnissä postikortteja seurakunnan 
hyväksi. 

NEULO VÄHÄVARAISELLE 
Diakonia vastaanottaa pehmeästä langasta 
itse kudottuja kaiken kokoisia villasukkia, 
lapasia, myssyjä ja kaulaliinoja, jotka 
annetaan alueen vähävaraisille. Tied. 
Kristina Sandberg, 09 2340 5638,  
Hele-Elina Saari, p. 09 2340 5648. 

NEULO NUTTU ETIOPIALAISELLE 
VAUVALLE!  
Etiopian yöt voivat olla viileitä joten pieni 
nuttu lämmittää mukavasti. Nuttu 
annetaan vastasyntyneelle sairaalasta 
kotiuduttaessa ja tämän on todettu 
rohkaisevan äitejä lähtemään 
turvallisempaan synnytykseen. 
Nuttuohjeen saat osoitteesta 
www.develooppi.fi/nuttu/ tai kirkolta. 
Valmiit nutut voit toimittaa kirkko-
herranvirastoon. Projekti jatkuu ainakin 
vuoden 2015 loppuun. 

RUKOUSPIIRIIN  
Rukouspiirissä rukoillaan seurakuntaan 
tulleiden esirukouspyyntöjen tai omien 
asioiden puolesta. Lisät. Tuula Nurminen, 
09 2340 5605, tuula.nurminen@evl.fi. 

YHTEISVASTUUKERÄÄJÄKSI 
Tule mukaan lipas- tai listakerääjäksi. 
Tied. Kristina Sandberg, p. 09 2340 
5638. 

TALKOOLAISEKSI TAPAHTUMIIN 
Järjestämme vuoden mittaan erilaisia 
tapahtumia, joiden järjestelyihin 
kaivataan apua. 

TARJOA APUA NAAPURILLE TAI 
TUTTAVALLE  
 Kutsu kahville 
 Vie ruokaa 
 Tarjoa kyyti kirkkoon tai kauppaan 
 Pyydä kalakaveriksi tai kävelylle 
 Kutsu mukaan ilmaiskonsertteihin 
 Tarjoudu lastenhoitoavuksi 
 Soita ja kysy kuulumisia. 

 
********************************************************* 

 

Kristuksella ei ole nyt maan päällä 

muuta kuin teidän ruumiinne, 

ei muuta kuin teidän kätenne, 

ei muuta kuin teidän jalkanne. 

Teidän silmistänne tulee näkyä 

Kristuksen rakkaus maailmaa kohtaan. 

Teidän jalkojenne avulla 

hän kulkee tekemässä hyvää, 

teidän käsillänne 

hän nyt siunaa ihmisiä. 

 

Jeesuksen Teresa 

 

Kuvat: Anne Ylönen, Kirkon kuvapankki 

 

http://www.develooppi.fi/nuttu/

