Tässä lyhyt luonnehdinta töihin liittyvistä tehtävistä.
Kukin homma kestää yhteensä noin neljä tuntia.
Mihinkään tehtävään ei kuulu esiintymistä, ellei sitä ole erikseen
mainittu.

Suntion avustaminen kahtena sovittuna sunnuntaina

Kirkkoon klo 9 ja pois kun hommat on tehty. Suntion ohjauksessa ja kanssa kaikenlaisia pieniä
käytännön töitä, mitä kirkossa jumalanpalvelusta varten tarvitaan. Ja jiipeen jälkeen paikat kuntoon.
Adventtimyyjäiset

Tavaroiden esille laittoa, myyntityötä, jälkisiivoukseen osallistuminen.
Nuortenillan hommelit

Tarjoiluissa auttamista, pelien levittämistä, tiskikoneen täyttämistä ja käyttämistä ym.
”Kauneimmat joululaulut”

Lauluvihkojen jako ovella, kolehdin keräämistä. Mahdollista on halutessasi myös
evankeliumin lukeminen ja adventtikynttilöiden sytytys.
Iltapäiväkerho

Kaikenlaista eka- ja tokaluokkalaisten kanssa peuhaamista. Tänne toivotaan erityisesti poikia.
Perhekirkon valmistelua ja toteutusta

Perhekirkkoa varten tehdään, laitetaan ja järjestellään paikkoja ja rekvisiittaa. Halukkailla voi olla
mahdollisuus päästä myös esittämään jotain (vaikkapa puuta). Jälkisiivoukseen osallistuminen.
Sanan ja laulun illan hommelit

Tarjoiluissa auttamista,astioiden roudausta, tiskikoneen täyttämistä ja käyttämistä ym.
Haravointi ja/tai hautausmaalla marraskuussa

Hautausmaan haravointia ja tarvittaessa muuta simppeliä käsillä tekemistä yhteensä neljä tuntia
hautausmaan hoitajan kanssa sovittuina aikoina (esim. tunnin verran päivässä koulun jälkeen).

Lasten joululahjakeräys

Kirkkoherranviraston aulassa ottamassa vastaan lahjapaketteja, joita ihmiset tuovat ”Lasten
joulupuu” – keräykseen.

Kirkon esineistön kunnostusta
Suntion kanssa ja hänen ohjaamanaan hopeiden kiilotusta, penkkien kevyttä hiontaa ym. käytännön
töitä.

Mukana musisoimassa adventtikirkossa

Soitto-, laulu- ja nuotinlukutaitoisille; kahdet tunnin harjoitukset aiemmin, ennen kirkkoa vielä klo 9
ja sen jälkeen mukana musisoinnissa adventtikirkossa 2.12. klo 10
Gospelryhmä

Avoin soitto- / laulutaitosten porukka, joka kokoontuu kolmisen kertaa harjoituksiin ja sen jälkeen
toimii kevätmessussa 14.4. säestysbändinä esilauluryhmineen.
Yhteisvastuun listakeräys

Valtakunnallinen keräys ovelta ovelle sovitulla alueella (esim. omassa kylässä tai omalla
asuntoalueella). Ohjauksen ja koulutuksen saa ennen aloitusta. Sen jälkeen käynnit ovilla omaan
aikatauluun sopivasti aikavälillä 3.2. - 3.3.
Pääsiäismyyjäiset

Tavaroiden esille laittoa, myyntityötä, jälkisiivoukseen osallistuminen.
Kevätmessu

Kaikenlaisia käytännön töitä, tavaroiden kantamista, paikkojen laittamista kuntoon,
laulumonisteiden taittelua, jälkisiivousta ym.
Yhteisvastuun lipaskeräys

Keräyslippaan kanssa pareittain jonkin kaupan edessä. Ohjauksen ja koulutuksen saa ennen
aloitusta.

Linnunpönttöjen putsausta ja huoltoa Lehtoniemessä
Ohjaajan kanssa yhdessä tikkaiden ja huoltotarvikkeiden roudausta ympäri Lehtoniemen lähimetsää
ja pönttöjen tyhjentäminen ja korjaaminen siellä.

