Yhteystiedot:
Lavia:
Anne-Maarit Lahtivirta
0447 310 204
anne-maarit.lahtivirta@evl.fi
Länsi-Pori:
Aki-Petri Heino
0400 309 862
aki-petri.heino@evl.fi
Keski-Pori:
Tiia Verho
0400 309 767
tiia.verho@evl.fi
Meri-Pori:
Anne Kangas
044 730 9652
anne.kangas@evl.fi
Noormarkku:
Kristiina Johansson
0447 309 713
kristiina.johansson@evl.fi
Teljä:
Satu Katila
0400 309 866
satu.m.katila@evl.fi
Seurakuntapalvelut:
Ulla-Maija Virén
0400 309 784
ulla-maija.viren@evl.fi
Palveleva puhelin:
Heli Lukka
0400 309 762
heli.lukka@evl.fi
Saattohoito:
Eeva-Riitta Koivisto
0447 309 683
eeva-riitta.koivisto@evl.fi

”Tämä kansa osasi kerran kantaa
yhteisvastuutaan vähäeleisesti:
Katsoi aamulla naapurinmökin suuntaan,
nouseeko yksineläjämummon piipusta
kahvinkeittosavut.
Että vieläkö siellä hengissä?
Asteli lähimmäisleipä kainalossa oikopolkua
pellontaustorppaan kertomaan omat
kolottamiset ja kyselemään naapurin
hengenahdistukset.
Niitti kesällä lesken lampaille heinät, nosti
syksyllä sokean mummon potaatit.

Kirkko Porissa
kutsuu mukaan
vapaaehtoistoimintaan

Eli todeksi arkipäivän toveruutta – tietämättä,
että sillä kaikella on niin hieno nimi kuin
vapaaehtoistyö.”

#minun
vapaaehtoistyöni

Tule mukaan!

Vapaaehtoistoiminnan info ja koulutus

Mummun Kamari

Seurakunnassa jokaisella on mahdollisuus
vaikuttaa ja osallistua kirkon toimintaan.
Vapaaehtoistoiminnan eri muodot antavat siihen
yhden, mutta hyvin monipuolisen mahdollisuuden.
Vapaaehtoistoiminnassa lähtökohtana on, että
jokainen voi osallistua siihen tavallisen ihmisen
tiedoin ja taidoin eli se perustuu ihmisen haluun
käyttää lahjojaan toisten hyväksi. Osallistuminen
lisää yhteenkuulumisen ja vastavuoroisuuden
tunnetta sekä antaa mahdollisuuksia itsensä
toteuttamiseen.

Vapaaehtoistoiminnan infoja järjestetään kaksi
kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
Infotilaisuudessa kerrotaan yleistä tietoa
vapaaehtoistoiminnasta ja siellä esitellään
vapaaehtoistoimintaa tarjoavien yhteystietoja.
Infon jälkeen eri toimijat järjestävät uusille
vapaaehtoisille koulutusta. Infotilaisuudet
järjestetään yhteistyössä Porin perusturvan,
yhdistyksien ja seurakuntayhtymän kanssa, niistä
ilmoitetaan netissä, lehdissä ja toimijoiden kautta.

Mummun Kamari on viihtyisä keidas keskellä
kaupunkia. Mummun Kamarissa on tarjolla erilaisia
vapaaehtoistehtäviä. Samalla se toimii kaikille
avoimena kohtaamispaikkana, jonne voi pistäytyä
kahville, tavata tuttuja, osallistua erilaisiin
tapahtumiin tai vaikka tulla lukemaan päivän
lehden. Mummun Kamarin vapaaehtoiset toimivat
mm. kahvikaisoina, leipojina, kirjastomummuina,
laitoslaulajina ja kädentaitajina.

Diakoniatyöntekijöiden apuna toimivat monet
vapaaehtoistoimijat. Heidän vastuulleen on
annettu erilaisia palvelutehtäviä. Porin
seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kautta löytyy
erilaisia vapaaehtoistehtäviä. Vapaaehtoiseksi
haluava voi löytää itselle sopivan palvelutehtävän
ikäihmisten ulkoilu- ja juttuseurana, apuna
kauppareissulla tai muissa asiointitehtävissä,
perheiden arkiystävänä, varamummona ja pappana lasten iloksi ja tueksi.

www.kirkkoporissa.fi/vapaaehtoiset

Vapaaehtoiset perehdytetään ja koulutetaan
omaan tehtäväänsä. Vapaaehtoistoiminnasta ei
makseta rahallista korvausta. Porin
seurakuntayhtymä on vakuuttanut omat
vapaaehtoisensa. Monipuolisesta seurakuntien
vapaaehtoistoiminnasta voit kysyä lisää
työntekijöiltä. Yhteystiedot takasivulla.

Saattohoidon vapaaehtoistoiminta

Kirkko Porissa vapaaehtoiset-sivuston kautta voit
ilmoittautua vapaaehtoiseksi ja kertoa millaista
vapaaehtoistyötä haluaisit tehdä. Tehtävien
organisoinnista vastaavat vapaaehtoistoiminnan
diakoniatyöntekijät.

Saattohoidon vapaaehtoistoiminta tapahtuu
yhteistyössä Porin perusturvan kotisairaalan
kanssa. Se tarjoaa mahdollisuuden saada
vapaaehtoistyöntekijän tukea ja apua sairauden
keskelle elämän viimeisiin vaiheisiin.
Vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi, koulutus,
työnohjaus ja muu tukeminen tehtävässään
toteutetaan yhteistyössä. Saattohoidon
vapaaehtoistoiminnan rekrytoinnista ilmoitetaan
aina erikseen.

Palveleva puhelin
Palveleva puhelin on kirkon ylläpitämä auttava
puhelin. Puhelinkeskustelun aikana on soittajalla
mahdollisuus purkaa mieltä painavia asioista
nimettömänä. Vapaaehtoisia päivystäjiä haetaan
toimintaan mukaan. Rekrytoinnin yhteydessä
tulevat päivystäjät haastatellaan ja koulutetaan
tehtävään.

