
vapaaehtoistehtävä  tehtävänkuvaus tehtävän kesto/ 
sitoutumisen määrä  

Lumityöt  apuna lumitöissä 
Kivistön kirkolla ja 
Seutulan kappelissa  

Kertaluontoista, kovalla 
lumisateella 

Puutarha/pihatyöt apuna pihatöissä 
Seutulan kappelilla 

kertaluontoista  

Kirkkopäivystäjä Kivistön kirkon 
aukioloaikoina 
toivottamassa ihmisiä 
tervetulleeksi  

Sovitusti  

Kuljetus ja kantoapu Mukana tavaroiden 
roudaamisessa. 
Seurakunnan autolla 

satunnaista  

 

 

vapaaehtoistehtävä tehtävänkuvaus tehtävän kesto/ sitoutumisen 
määrä 

Kerhomummot ja - vaarit Kivistön kirkon napero- ja 
päiväkerhossa lapsiryhmässä 
avustaminen – osallistua voi 
itselleen sopivalla tavalla esim. 
lukemalla kirjaa, osallistumalla 
leikkeihin, auttamalla 
toimintatuokioissa (esim. 
askarteluissa, pukemistilanteissa) 
tai tarjoamalla pienille turvallisen 
sylin. Napero- ja päiväkerholaiset 
ovat n. 2-5-vuotiaita.  

Sovittavissa mutta toiveena on, 
että mahdollisuuksien mukaan 
samat aikuiset olisivat ryhmissä 
koko kauden ajan (elo-joulukuu 
ja/tai tammitoukokuu). Kerhot 
kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa – 
osallistumiskerrat on sovittavissa 
(esim. kerran viikossa, joka toinen 
viikko tms.) 

Lastenhoitaja  Erilaisissa tilaisuuksissa Kivistön 
kirkolla ja /tai seurakunnan 
alueella sekä lapsiparkissa 
lastenhoitajan tehtävät eli lasten 
hoitaminen ikätason mukaisesti 
sekä lasten leikkien ohjaaminen. 
Lapsiparkissa päävastuu lapsista 

Sovittavissa – osa tilaisuuksista on 
säännöllisiä (vähintään joka 
kuukausi toistuvia), osa toteutuu 
muutaman kerran vuodessa 
(lapsiparkki).  



Tukihenkilö Tukihenkilönä voit toimia 
lähimmäisenä vanhukselle, 
vammaiselle, 
mielenterveyskuntoutujalle tai 
muille ystävää kaipaaville 
ystävänä. Lähimmäistä voivat 
toivoa niin kotona kuin 
laitoksissakin asuvat. Toiminta voi 
olla jutteluseuraa, kuuntelemista, 
ulkoilukaveruutta tai jotain 
muuta, mitä yhdessä päättävät. 
Tukisuhde sovitaan vuodeksi 
kerrallaan. Vapaaehtoisille 
tarjotaan työnohjausta. 

Vapaaehtoiset tekevät 
kotikäyntejä joko kerran viikossa, 
kerran kahdessa viikossa tai 
kerran kuussa.  

Nikkaristit Vapaaehtoinen päivystäjä ottaa 
Nikkaristikeikkoja vastaan. Kerran 
viikossa palaverissa jaamme 
tehtävät ja Nikkaristit käyvät 
kodeissa tekemässä pieniä 
avustustehtäviä. (Esim. Taulujen 
laittoa seinille, haravointia, 
huonekalujen kokoamista..) 

Vapaaehtoiset sitoutuvat yhteen 
tehtävään kerrallaan ja 
halutessaan yhteiseen 
viikkotapaamiseen. 

Kivistön kirkon vaatevarasto Vapaaehtoiset lajittelevat ja 
järjestelevät lahjoitetut vaatteet 
ja ovat mukana kerran 
kuukaudessa yleisessä 
Vaatevarastopäivässä ja tarpeen 
mukaan palvelemassa asiakkaita 
Vaatevarastolla 

Vapaaehtoiset järjestelevät 
vaatteita kerran viikossa ja kerran 
kuukaudessa avoimessa 
Vaatevarastopäivässä. 

Kivistön kirkon 
brunssivapaaehtoiset  

Kuukausittain järjestettävässä 
brunssissa kokkaamista/ tarjoilua 
/ rahastamista 

Kertaluontoisesti tai jatkuvasti 
kerran kuussa  

Kausittaiset myyjäiset  Apuna myyjäisten järjestämisessä 
ja toteuttamisessa  

Muutaman kerran vuodessa esim. 
adventtimyyjäiset  

Kivistön maantai-illat ja 
Kivistömessut 

Säestäjiä ja laulajia nuorille 
aikuisille suunnattuun messuun.  
Esirukoilijoita ja iltapalan 
valmistajia sekä esillelaittajia.  

Mahdollisuuksien mukaan 
kertaluontoisesti tai jopa joka 
toinen maanantai-ilta.  

Viestintä  Tapahtumamainontaa ja 
tilaisuuksien striimaamista.  

Mahdollisuuksien mukaan 
kertaluontoisesti, mutta 
mahdollisuus myös jatkuvaan 
tekemiseen.  

 


