Vapaaehtoinen
KIRKKO ESPOOSSA¤

Leppävaaran seurakunta

Sinäkin
vapaaehtoiseksi!
Leppävaaran seurakunnassa tehdään
monenlaista vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoisia vastuunkantajia kaivataan niin
pieniin kuin suuriin tehtäviin. Voit sitoutua pidemmäksi aikaa tai tehdä vaikka
yhden tehtävän vuodessa. Tärkeää ei ole
työn määrä, vaan tekemisen ilo.
Vapaaehtoisena et ole yksin, vaan osa
vapaaehtoisten joukkoa. Auttaessasi
saat kasvaa ihmisenä ja pysyt kiinni
arjessa ja ajassa. Pienikin hetki sinulta
voi olla toiselle ihmiselle tärkeä ja
käänteentekevä. Jokaiseen tehtävään
on perehdytys ja tarvittaessa koulutus.
Useimmiten riittää halu antaa aikaansa
muiden hyväksi.
Tutustu tehtäviin ja tule rohkeasti
mukaan.
Heli Siltakorpi
vapaaehtoistyön ohjaaja
040 537 6876, heli.siltakorpi@evl.fi

Koululaiset ja nuoret
Parkkimummi tai -vaari
Alakoululaisten iltapäiväparkkeihin
kaivataan parkkimummeja ja -vaareja
jutustelemaan, pelailemaan ja läksyavuksi. Heille järjestetään tehtävään
perehdytys.
tyttöjen ja poikien työntekijät
jukka.silventoinen@evl.fi, 050 432 7504 ja
minttu.korhonen@evl.fi, 040 532 6770
Saapas-vapaaehtoinen
toimii etsivän nuorisotyön tehtävissä.
Saapaspartiot jalkautuvat työntekijän
johdolla sinne, missä nuoret viettävät
vapaa-aikaansa. Saapas toimii perjantai-iltaisin sekä juhlapyhien aattoina.
Saapaslaiset kohtaavat nuoria hyväksyvässä ilmapiirissä, keskustelevat
ja huolehtivat niistä nuorista, jotka
tarvitsevat apua päihtymyksen tai
loukkaantumisen vuoksi. Vapaaehtoiset koulutetaan tehtävään ja heiltä
edellytetään vähintään 18 vuoden
ikää. erityisnuorisotyönohjaaja
maija.kumpulainen@evl.fi , 040 724 1120

Nuorteniltojen avustaja
Nuortentila Siiven avoimiin nuorteniltoihin tarvitaan täysi-ikäisiä vapaaehtoisia. Vapaaehtoinen on turvallinen
aikuinen nuorille. Hänen tehtäviinsä
kuuluu mm. illan ohjelman ja hartauden suunnittelu ja toteutus, nuorten
kanssa jutustelu, pelailu, välipalan
laitto ja muut keittiöhommat yhdessä
nuorten kanssa. Mahdollisuus koulutukseen.
nuorisotyönohjaaja
elina.torronen@evl.fi, 040 835 1615
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Kerhonohjaaja
Kiinnostaako kerhonohjaus? Leppävaaran seurakunnassa on mahdollista
ohjata monenlaisia alakoululaisten
harrastekerhoja. Kerhonohjaajat sitoutuvat yksin tai kerhoparinsa kanssa
ohjaamaan kerran viikossa 1–1,5
tunnin kerhon. Kerhonohjaajille järjestetään koulutusta.
tyttöjen ja poikien työntekijät
jukka.silventoinen@evl.fi, 050 432 7504 ja
minttu.korhonen@evl.fi, 040 532 6770

Lapset ja perheet
Pyhäkoulunopettaja
Kiinnostaisiko sinua johdattaa lapsia
Raamatun kertomusten ääreen kuvin,
lauluin ja rukouksin?
seija.hatakka@evl.fi, 050 434 1066
Lastenhoitaja
toimii erilaisissa perheryhmissä ja
tapahtumissa, joissa tarvitaan lastenhoitoa. Tule kokeilemaan!
heli.siltakorpi@evl.fi, 040 537 6876

Arkin Pajan vapaaehtoinen
Lasten kappeli Arkissa on kerran
kuukaudessa lauantaisin avoin
askartelupaja. Pajassa on eri-ikäisille lapsille puuhaa, vapaata leikkiä,
hartaus ja aikuisille kahvitarjoilu.
Vapaaehtoisena sinun ei tarvitse
osata mitään erityistä. Riittää, että
pidät lapsista ja haluat seurustella
perheiden kanssa, auttaa askarteluissa ja tarjoiluissa.
perhetoiminnanohjaaja
seija.hatakka@evl.fi, 050 434 1066

Tukea ja apua
Varttuneen väen kerhonohjaaja
Varttuneen väen kerhot toimivat
Karakappelissa ja Perkkaalla sekä
kahvila Leppävaaran kirkolla.
Ryhmiin toivotaan ohjaajia seuraksi
kävijöille ja vastaamaan pienestä
ohjelmasta.
diakoni noora.rajala@evl.fi, 050 568 5340

ArkiYstävä
Onko sinulla aikaa tunti tai kaksi
viikossa? Haluaisitko juttukaveriksi tai
ulkoiluavuksi yksinäiselle?
diakoni riitta.turkmen@evl.fi, 040 546 5198
Olotilan kirpputorin pitäjä
Innokkaita kirpputorimyyjiä tarvitaan
tuotteiden huoltoon ja myyntiin.
Kirppis on auki torstaipäivisin
Leppävaaran kirkolla.
diakoni riitta.turkmen@evl.fi, 040 546 5198
Kädentaitaja
Olotilan naisten pulinapajaan saa tulla tekemään, oppimaan tai jakamaan
omia käsityöideoita. Osa tuotteista
lahjoitetaan tarvitseville.
diakoni riitta.turkmen@evl.fi, 040 546 5198
Keikka-apu
Keikka-avun vapaaehtoisena voit tehdä kertaluontoisia ”keikkoja” kotona
asuvien ikäihmisten avustamiseksi.
Yhteistyössä Espoon kaupungin
kanssa.
Tiina Oksanen, 050 381 0999, keikka@ejy.fi

Ryhmänohjaajat
Seurakunnassa kokoontuu viikoittain
erilaisia piirejä ja ryhmiä, joita vetävät vapaaehtoiset seurakuntalaiset.
Ohjaajaksi siirrytään sen jälkeen, kun
on ensin ollut jonkin aikaa mukana
ryhmäläisenä. Piirien vetäjät saavat
tarvittaessa ohjausta ja koulutusta
tehtävään.
Kysy ryhmien ohjauksesta lisää
pastori inkeri.juvela@evl.fi, 040 531 1059
Harrasteryhmät:
• kirjallisuuspiiri Naisten pankin hyväksi,
vasemman käden maalarit, kirjallisuuspiiri,
runoryhmä, Suomen sairaanhoitajain Kristillisen seuran Espoon alaosasto ja heprealaiset
tanssit

Rukous- ja raamatturyhmät:
• hiljainen rukousaamu, päiväraamattupiiri,
Raamattu-, rukous- ja ylistysryhmä, Uutun
raamattupiirit, Raamattu- ja rukousryhmä
ja Raamattupiiri

• Sleyn lähetyspiiri, Kirkon lähetyspiiri ja
Äiti Teresa -piiri

Parisuhdetyön vapaaehtoiset
Vapaaehtoisia tarvitaan erilaisten parisuhderyhmien ja -leirien ohjaajiksi.
vapaaehtoistyön ohjaaja heli.siltakorpi@evl.fi,
040 537 6876
Jumalanpalvelusten vapaaehtoiset
Messuavustaja
Leppävaarassa seurakuntalaiset ja
työntekijät toteuttavat messuja
yhdessä. Voit toivottaa tervetulleiksi,
jakaa virsikirjoja, kantaa ristiä tai kynttilöitä kulkueessa, kerätä kolehtia tai
avustaa saarnassa tai tekstien luvussa.
heli.siltakorpi@evl.fi, 040 537 6876
Ehtoollisavustaja
koulutetaan tehtäväänsä avustamaan
ehtoollispöydässä viininjakajana.
Koulutus on lyhyt, mutta kattava.
pastori inkeri.juvela@evl.fi, 040 531 1059

Hartauden pitäjä
Hengähdä hetki -hartautta vietetään
tiistaisin Leppävaaran kirkolla. Haluatko liittyä lyhyen rukoushetken pitäjiin?
Hetkeen on olemassa selkeä ohjelma,
jota voi muokata omaan suuhun
sopivaksi.
pastori aija.pöyri@evl.fi, 050 438 0162
Keräysten, myyjäisten ja
tapahtumien vapaaehtoiset
Seurakunnassa järjestetään vuosittain
monia erilaisia tapahtumia, keräyksiä
ja myyjäisiä. Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa tilaisuuksissa. Vapaaehtoisia tarvitaan mm. valmistelu-,
suunnittelu-, myynti-, järjestely- ja
tarjoilutehtäviin. Sinun on mahdollista
olla mukana yhdessä tapahtumassa tai
osallistua vuoden aikana useampaan
tilaisuuteen.
heli.siltakorpi@evl.fi, 040 537 6876
Lipas-/listakerääjiä
tarvitaan Yhteisvastuu-, katastrofi- ja
tasauspäiväkeräyksiin vuoden aikana.
Keräykset toimivat usein Sellon kauppakeskuksessa.
diakoni heli.taina-rantakaulio@evl.fi, 040 513 0867
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Aikuiset

Lähetyspiirit:

Asunnottomien yö 17.10.
Haluatko neuloa lapasta, pipoa tai sukkaa? Otamme mielellämme vastaan ja
jaamme asunnottomille. Asunnottomien yöhön tarvitaan avustajia myös
mm. makkaranpaistoon.
diakoni petri.lehtisalo@evl.fi, 040 546 5191
Rakenna joulupuu -keräys
Leppävaaran kirkon joulukuusessa on
adventtiaikaan kirjeitä. Kirjeissä on
vähävaraisten perheiden ja vanhusten
lahjatoiveita. Kirjeen ottanut ostaa lahjakortin ja diakonit välittävät sen tarvitsevalle. petri.lehtisalo@evl.fi, 040 546 5191

Kansainvälisyys
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Kummi
Haluatko kummiksi aikuiselle?
Espoossa kastetaan vuosittain
kymmeniä aikuisia evankelis-luterilaisten seurakuntien jäseniksi. Olet
etsimämme henkilö, jos kuulut luterilaiseen seurakuntaan, olet käynyt
rippikoulun ja sinut on konfirmoitu.
Kummina toimit todistajana seurakunnan järjestämässä kastejuhlassa. Sinä
itse ja aikuinen kummilapsesi teette
kummisuhteesta juuri omannäköisenne.
pastori terttu.laaksonen@evl.fi, 050 432 9370 ja
pastori jukka.raunu@evl.fi, 040 524 3057
Ystävä maahanmuuttajalle
Tule ystäväksi maahanmuuttaneelle
(Suur-)Leppävaaran alueella. Etsimme
sinulle sopivan ystävän tutustuen
ja keskustellen. Päätätte itsenäisesti
hänen(/perheen) kanssa, miten vietätte aikaa yhdessä. Kenties löydätte
yhteisen harrastuksen? Ystävyys tukee
suomenkielen oppimista. Tervetuloa

suomalaisten ja monikulttuuristen ystäväperheiden joukkoon Leppävaaran
seurakunnassa!
lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri
martta.nurmi@evl.fi, 040 537 6876
Suomenkielen opettaja
Tule mukaan opettamaan suomea
muualta Suomeen muuttaneille ja
tukemaan heitä kotoutumisessa.
Saat tehtävään ohjausta ja tukea
kokeneilta vapaaehtoisilta. Luetaan
yhdessä -verkoston kautta ryhmä saa
opetusmateriaalia. Lähetä viesti Elisabeth Traute Studelle, 050 301 7166 tai
tule Sellon kirjastoon keskiviikkoisin
klo 14–16.
lähetys- ja kansainvälisentyön sihteeri
martta.nurmi@evl.fi, 040 537 6876

Musiikki
Musiikkityön vapaaehtoinen
Voit tuoda oman soitto- tai laulutaitosi, yksin tai porukalla, muiden iloksi ja
virkistykseksi. Musisoida voi messuissa, hartaushetkissä, juhlissa ja laitosvierailuilla. Seurakunnassa toimii myös
monenlaisia kuoroja ja soitinryhmiä.
Osa harjoittelee säännöllisemmin, osa
projektiluonteisemmin. Verkkosivuilta
löydät lisätietoja ja kanttorit kertovat
mielellään mahdollisuuksista viedä
säveliä eri paikkoihin ja tilanteisiin.
Esimerkkejä musiikkiryhmistä:
Kamarikuoro
Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro on
hyvällä tasolla toimiva ja päämäärätietoinen sekakuoro. Kamarikuoroon
liitytään koelaulun kautta.
kanttori kullervo.latvanen@evl.fi, 040 571 5568
Kirkkokuoro
Kirkkokuoro avustaa säännöllisesti
messuissa ja esiintyy myös seurakun-

nan muissa tilaisuuksissa.
kanttori kullervo.latvanen@evl.fi, 040 571 5568
Lauluyhtye Kuiske
Yhtyeessä laulaa 20–40-vuotiaita
naisia. Laulettava ohjelmisto koostuu
tuoreesta, raikkaasta, popahtavasta ja
kevyemmästä musiikista. Yhtyeeseen
liitytään koelaulun kautta.
kanttori outi.noponen@evl.fi, 040 513 0869
Mattanja-lauluryhmä
harjoittelee ja laulaa uutta hengellistä musiikkia, gospelia, messulauluja,
etnisiä lauluja ja ylistystä.
ritva.oksanen-antin@evl.fi, 050 596 7104
Musaryhmä
Vapaamuotoista musisointia ilman
esiintymispaineita. Tule soittelemaan
yhdessä muiden harrastelijoiden
kanssa.
taru.sillanpaa@elisanet.fi
Nuorten Liekki- bändi
on 15–25–vuotiaiden oma bändi, joka
luo uutta ja soittaa musiikkia laidasta
laitaan. Liekki keikkailee nuorten
tilaisuuksissa.
kanttori outi.noponen@evl.fi, 040 513 0869

OTA YHTEYTTÄ
etunimi.sukunimi@evl.fi
VAPAAEHTOISTYÖN OHJAAJA
Heli Siltakorpi, 040 537 6876
(koordinointi, parisuhdetyö, tapahtumat)
DIAKONIA
johtava diakoniatyöntekijä Petri Lehtisalo, 040 546 5191
diakoni Riitta Türkmen 040 546 5198
(ArkiYstävä ja Olotila)
diakoni Noora Rajala , 050 568 5340 (varttunut väki)
diakoni Heli Taina-Rantakaulio, 040 513 0867
(kansainvälinen diakonia)
VARHAISKASVATUS
perhetoiminnanohjaaja Seija Hatakka, 050 434 1066
(Lasten kappeli Arkin Paja ja pyhäkoulu)
KOULULAISET
nuorisotyönohjaaja Jukka Silventoinen, 050 432 7504
nuorisotyönohjaaja Minttu Korhonen, 040 532 6770
(koululaisten parkit ja harrastekerhot)

NUORISOTYÖ
johtava nuorisotyönohjaaja Pasi Härkönen, 040 742 8119
Erityisnuorisotyönohjaajat
Maija Kumpulainen, 040 724 1120
Toni Majola, 040 559 1736
(Saapas ja erityisnuorten kerhot)
Elina Törrönen, 040 835 1615 (nuortenillat)
AIKUISTYÖ
pastori Inkeri Juvela, 040 531 1059 (ryhmät ja messut)
pastori Merja Alanne, 050 347 2548
LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ
kansainvälisen työn sihteeri Martta Nurmi, 040 5591487
pappi Terttu Laaksonen, 050 432 9370
pappi Jukka Raunu, 040 524 3057
MUSIIKKI
kanttori Kullervo Latvanen, 040 571 5568
kanttori Outi Noponen, 040 513 0869
kanttori Pauliina Hyry, 040 513 0866

LEPPÄVAARAN KIRKKO Veräjäkallionkatu 2, KARAKAPPELI Karakalliontie 12, UUTTU Lintukulma 2, KILONRISTI Vanharaide 1,
NUORTENTILA SIIPI Alberganesplanadi 1, LASTEN KAPPELI ARKKI Leppävaarankatu 7 B 3.krs, PERKKAAN KAPPELI Upseerinkatu 5.

Leppävaaran seurakunta

WWW.LEPPAVAARANSEURAKUNTA.FI

• Löysit tehtävän tästä esitteestä:
Soita, meilaa tai tekstaa kyseisestä vapaaehtoistehtävästä vastaavalle työntekijälle.

• Haluat ilmoittautua verkossa:
Käy tutustumassa erilaisiin seurakunnan vapaaehtoistehtäviin www.vapaaehtoistyo.fi/espoo.
Siellä voit ilmoittautua suoraan eri tehtäviin.
• Et vielä tiedä mikä on sinun juttusi tai
sinulla on uusi idea: Ota yhteyttä vapaaehtoistyön ohjaaja Heli Siltakorpeen. Hänen
kanssaan tuuma muuttuu toimeksi.
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