Tule mukaan vapaa
ehtoistoimintaan!
Arjen ihmeitä toimii kohtauspaikka
na avun tarvitsijoille ja apua tarjoa
ville. Palvelu tarjoaa vapaaehtois
toiminnasta kiinnostuneille ja sitä
tekeville helpon tavan löytää itselle
sopivan vapaaehtoistehtävän ja ri
kastuttaa näin omaa ja muiden elä
mää. Myös Tuusulan seurakunnassa
on monia erilaisia tehtäviä vapaa
ehtoisille.

Tule mukaan
Arjen Ihmeisiin!
Löydä oma paikka
si
seurakunnassa!

Monenlaista apua
Haluatko tulla mukaan olemaan ihminen ihmiselle,
auttava käsi tai kuunteleva korva?
Vapaaehtoisia tarvitaan:
• Auttamaan kodin pienissä askareissa.
• Lähimmäispalveluun eli ys
täväksi vanhukselle, ulkoilu
avuksi tai perheelle tukihen
kilöksi.
• Hyvän Tuulen Tuvan emän
näksi tai isännäksi.
• Taitavia käsiä tarvitaan neu
lomaan nuttuja Etiopiaan ja
Äiti Teresa-peittoja Intiaan.

Pyydä apua
Arjessa voi tulla eteen tilantei
ta, joissa omat voimavarat tai
taidot eivät riitä. Voit pyytää
apua itsellesi arjen pieniin as
kareisiin kuten kaupassa käyn
tiin, lampun vaihtoon, koiran
ulkoiluttamiseen tai lomakkei
den täyttämiseen.
Voit täyttää Pyydä apua -lomakkeen sivuillamme
www.arjenihmeita.fi. Voit myös soittaa vapaaehtois
koordinaattorille ja keskustella lisää.

Tueksi lapsille, nuorille ja perheille
Kiinnostaako sinua toimia alle kouluikäisten lasten ja
perheiden kanssa? Voit tulla mukaan esimerkiksi per
hekerhoihin ja pyhäkouluun.

Haluatko antaa aikaasi, osaamistasi ja aikuisen läs
näoloa lapsille, tule mukaan kerhonohjaajaksi koulu
ikäisten kerhoihin. Kerhoja on monenlaisia kädentaito
kerhoista liikuntakerhoihin. Kerho voi kokoontua ko
ko toimintakauden syksystä kevääseen tai lyhyemmän
ajan (esim. 6 kertaa).
Etsimme täysi-ikäisiä nuoria ja aikuisia, joilla on kiin
nostusta toimia nuorten kanssa. Aikuisia tarvitaan
jutustelemaan ja pelailemaan nuorten kanssa mm.
nuortenilloissa.

Pysähtymistä ja yhdessä tekemistä
Vapaaehtoiset ovat tärkeässä
roolissa suurempien tilaisuuk
sien avustajina työntekijöiden
rinnalla. Tällaisia ovat muun
muuassa juhannus- ja perheta
pahtumat. Apua tarvitaan esi
merkiksi valmistelu-, suunnitte
lu-, myynti-, järjestely-, juontoja tarjoilutehtäviin. Voit myös tehdä käsitöitä myyjäi
siin. Tuotteita myydään mm. lähetyskohteiden hyväk
si. Voit olla mukana yhdessä tapahtumassa tai osallis
tua vuoden aikana useampaan tilaisuuteen.
Pidätkö kirjoittamisesta tai valokuvaamisesta? Voisit
kirjoittaa pieniä juttuja tai ottaa kuvia seurakunnan
tapahtumista verkkosivuillemme tai Facebookiin.
Oletko kiinnostunut vetämään aikuisryhmää? Voimme
keskustella toiveistasi ja osaamisestasi ja miettiä yh
dessä sinulle sopivan toimintaryhmän.

Sanan anna koskettaa
Voit tulla mukaan toteuttamaan jumalanpalveluksia!
Jumalanpalveluksessa vapaaehtoinen voi toimia
monissa eri tehtävissä: mm. tekstin
lukijana, esirukous tai ehtoollisavusta
jana, kantaa kolehtia tai järjestää
kirkkokahvit.

Musiikki lähellä sydäntä

Ota
rohkeasti
yhteyttä!

Jos sydämessäsi soi musiikki, voit jakaa
sen ilon eteenpäin. Voit tuoda oman
soitto tai laulutaitosi muiden ilok
si ja virkistykseksi. Musiikkitehtäviin
voi osallistua yksin tai porukalla. Musiikille on paikka
mm. messuissa, hartaushetkissä, juhlissa ja laitosvie
railuilla. Voit käyttää musiikkiosaamistasi joko musiik
kiesityksiin tai yhteislaulujen säestämiseen.
Lue lisää osoitteesta www.arjenihmeita.fi

Kysy lisää
Voit kysyä minulta lisätietoja
vapaaehtoistyöstä.
RAITA KOSKI
Vapaaehtoistyön
koordinaattori
p. 040 778 9776
sposti raita.koski@evl.fi

WWW.ARJENIHMEITA.FI

