V APAAEHTOISTYÖ
M ÄNTTÄ -V ILPPULAN
SEURAKUNNASSA

T ULE

MUKAAN

!

T ULE MUKAAN TOIMINTAAN !
Seurakunnassa sinullakin on mahdollisuus tuoda kortesi kekoon yhteiseksi hyväksi monella tavalla.
Voit tehdä jotakin konkreettista lähimmäisen hyväksi ja saada
samalla mielekästä sisältöä omaan elämään. Seurakunnassa
tarvitaan monenlaisia lahjoja ja monenlaisia tekijöitä.
Monet tehtävistä ovat lyhytkestoisia tai projektiluonteisia, mutta
myös pitkäaikaisempaa sitoutumista edellyttäviä tehtäviä on tarjolla niistä kiinnostuneille.
Seurakunta olemme me kaikki yhdessä!
IHMISTEN AUTTAMINEN

Vapaaehtoisia on
seurakunnassamme
yli kaksisataa .
Monia on niitä, jotka
palvelevat lähimmäisiä ihan muiden tietämättä.
Kiitos kaikille heille!



Lähimmäispalvelussa kohdataan yksinäisiä, sairaita tai vanhuksia



Diakoniaretkillä, -leireillä ja palvelupäivissä vapaaehtoiset ovat mukana avustajina erilaisissa tehtävissä.



Kuljetusapua mm. kirkkokyytejä tarvitsevat liikuntarajoitteiset ja vanhukset

R YHMIEN JA K ERHOJEN OHJAAMINEN


Varhaisnuoriso– ja nuorisotyössä tarvitaan paljon isosia, sekä eriikäisiä avustajia ja ohjaajia kerho– ja leiritoimintaan.



Pohjaslahdella palvelupäivä toimii kokonaan vapaaehtoisvoimin



Raamattu- ja rukouspiireissä on apuohjaajia ja vetäjiä ja heille varahenkilöitä.



Lapsityöllä on erilaisia tapahtumia, joissa tarvitaan auttavia käsiä.

H ALLINTO JA SUUNNITTELU


Luottamushenkilöt osallistuvat seurakunnan johtamiseen, toiminnan
suunnitteluun ja sen arviointiin. Luottamusmiehiä on erilaisissa vastuuryhmissä ja johtokunnissa , kirkkovaltuuston ja –neuvoston lisäksi.



Vapaaehtoisia osallistuu työntekijöiden tukena erilaisiin tiimeihin ja työryhmiin. Näistä esimerkkeinä Yhteisvastuukeräystiimi ja lähetystyön
tiimi.



Kylätoimikunnat jatkavat arvokkaita perinteitä tuoden vastuunkantoa
aivan ihmisten lähiympäristöön.

J UMALANPALVELUKSISSA JA HARTAUKSISSA AVUSTAMINEN


Jumalanpalveluksissa vapaaehtoiset voivat toimia lukijoina, messuavustajina, esirukoilijoina, kolehdinkantajina, virsikirjojen jakajina jne.



Seurakunta järjestää hartaushetkiä eripuolilla Mänttä-Vilppulaa ja
joskus hartautta voi olla pitämässä vapaaehtoinen seurakuntalainen.



Hartauselämään kuuluvat myös paikallislehden hartauskirjoitukset, niissä on usein vapaaehtoisia kirjoittajina.

M USIIKKI JA DRAAMA


Eniten vapaaehtoisia on kuoroissa ja soitinyhtyeissä, sekä yksittäiset muusikot ja artistit. He tuovat arvokkaan panoksen seurakuntamme jumalanpalvelus– ja konserttielämään.



Kuoroja on kirkko– ja koraalikuorot



Nuoret muusikot osallistuvat tilaisuuksiin bändeineen.



Draamaryhmät kokoontuvat usein tilaisuuskohtaisesti ja rikastuttavat seurakunnan tapahtumia ja juhlia.

K ÄSILLÄ

TEHTÄVIÄ ASIOITA



Lähetyskahvilassa ja muissa kahvituksissa tarvitaan kahvin keittäjiä, kaatajia, tiskaajia



Leipurit ja ruuanlaittajat löytävät tehtäviä lähetyslounailta, päiväkahveilta, myyjäisistä ja muista tapahtumista.



Käsitöitä kutomisesta ja neulomisesta, keramiikkaan ja tilkkutöihin tehdään erilaisissa ryhmissä ja piireissä, mutta myös kotona.



Erilaiset sorvit ja taltat odottavat myös puutöistä kiinostuneita kädentaitajia.



Hautausmaalla voi osallistua haravointitalkoisiin ja lumisina talvi
aamuina kirkon pihat kaipaavat ripeitä kolaajia.

T IEDOTUKSESSA AVUSTAMINEN


Paras tiedotusväline monessa asiassa on ”puskaradio”, joka lepää
täysin vapaaehtoisten hartioilla. Näin saadaan ystäväkin innostumaan.



Ilmoitusten jakelu ja levitys on myös tärkeää.

V APAAEHTOISUUS
ON VAPAUTTA
TEHDÄ HYVÄÄ
OMIEN
VOIMAVAROJEN
JA HALUN
MUKAAN !

T IEDUSTELUT TYÖALOITTAIN

M ÄNTTÄ -V ILPPULAN
SEURAKUNTA

Kirkkokatu 6
35800 Mänttä
Avoinna:
Ark. 10-12 ja 13-15
(keskiviikko suljettu)
Puhelin: 040-8049580
manttavilppula.seurakunta@evl.fi

www.mantta-vilppulansrk.fi

T EHTÄVIIN

Jumalanpalveluselämä:
Manta Jutila
044-7503601

Nuorisotyö:
Markus Leino
044-7503630

Musiikki:
Tommi Autio
044-7503611

Varhaisnuorisotyö:
Jaana Pohja
044-7503631

Aikuistyö:
Matti Salo
044-7503604

Lapsi– ja perhetyö:
Kirsti Valkeejärvi
044-7503640

Lähetystyö:
Lähetyssihteeri
044-7503650

Suntion aputyöt:
Tarja Mäkinen
044-7503661

Diakoniatyö:
Saila Lintula
044-7503623

Kiinteistöt ja hautausmaat:
Olavi Neulanen
044-7503673

KOULUTETAAN JA OHJATAAN

Jokaiseen tehtävään saa kuitenkin tarvittavat ohjeet ja neuvot. Työntekijät ja kokeneet vapaaehtoiset auttavat kaikessa alkuun ja tukevat matkan varrella.
Tehtävät eivät ole ikuisuustehtäviä, vaan niitä voi ottaa vastaan silloin, kun on
aikaa ja halua.

