
ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
 
Ilmoittautuneet liitetään sähköpostilistalle, jonka kautta saat tietoa kaikista eri vapaaehtoistehtävistä. 
Vapaaehtoisille järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana infotilaisuus ja/tai opastus tehtäviin. 
 
Vapaaehtoistyössämme toimitaan seurakunnan arvojen ja periaatteiden mukaan. Seurakunta tarjoaa tehtävät 
tarpeen ja taidot huomioiden. 
 
 
Etunimi __________________________________________________________________ 
  
Sukunimi __________________________________________________________________ 
  
Osoite __________________________________________________________________ 
  
Postinumero ja postitoimipaikka ___________________________________________________ 
  
Puhelin __________________________________________________________________ 
 
Sähköposti __________________________________________________________________ 
  
Syntymävuosi __________________________________________________________________ 
  
 
Elämäntilanne  
[   ] Työelämässä           [   ] Opiskelija  [   ] Työtön  [   ] Eläkkeellä 
 
 
Käytettävissä vapaaehtoisena 
[   ] Kerran viikossa  [   ] Joka toinen viikko [   ] Kerran kuussa 
[   ] Satunnaisesti  [   ] Tarvittaessa 
 
 
Kielitaito 
[   ] suomi               [   ] venäjä  [   ] ruotsi  [   ] englanti 
  
 
Vapaaehtoistehtäviä (rastita useampi kiinnostuksen kohde):  
 
[   ] Keittiöapulaiseksi juhliin ja kirkkokahveille 
[   ] Hautausmaiden ja pyhäköiden siivoustalkoot 
[   ] Kiinteistöjen huolto ja korjaus 
[   ] Ystäväksi ikäihmiselle tai yksinäiselle (saattaminen, ulkoilu, lukeminen tai kauppareissut) 
[   ] Lukupiirissä ääneen lukeminen 
[   ] Toimintapiirin/kerhon vetäminen/avustaminen 
[   ] Leivontatalkoot 
[   ] Kuorotoiminta (koelaulu) 
[   ] Alttariapulaiseksi eli ponomariksi 
[   ] Esiintyjäksi juhliin ja praasniekoille 
[   ] Sekalaiset käytännöntehtävät 
[   ] Muu, mikä?  
 
Lähetä osoitteeseen Haminan ortodoksinen seurakunta tai hamina@ort.fi  

Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola  
 
Lisätietoja  Haminan ortodoksinen seurakunta p. 020 6100 480   
  isä Ville Kiiveri p. 040 962 0063 tai ville.kiiveri@ort.fi 



KOHTAAMISEN PERIAATTEITA 
 
Tasa-arvoisuus 
Vapaaehtoistyön kaikki osapuolet kohtaavat toisensa tasa-arvoisina. Jokainen on merkityksellinen ja häntä tarvitaan. 
Tasa-arvoisuus merkitsee myös erilaisuuden ja erilaisten näkemysten hyväksymistä. 
 
Erilaisuuden kohtaaminen 
Vapaaehtoistoiminnassa suvaitaan ja autetaan kaikkia ihmisiä kansallisuudesta, ihonväristä, uskonnosta, 
varallisuudesta tai muista seikoista riippumatta. 
 
Vastavuoroisuus 
Vapaaehtoistyö on persoonien kohtaamista, joka rikastuttaa elämää ja maailmankuvaa. 
 
Autettavan ehdoilla toimiminen 
Tehtävissä jotka liittyvät rinnalla kulkemiseen, autettava on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Vapaaehtoinen 
toimii rinnalla kulkijana ja tukijana, ei ohjaajana eikä päättäjänä. 
 
Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus 
Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. Tämä velvollisuus jatkuu myös tehtävän tai toiminnan päätyttyä. 
Vaitiolovelvollisuutta säätelee laki yksityisyyden suojan kautta. 
 
 
VAPAAEHTOISUUDEN PERIAATTEITA 
 
Palkattomuus 
Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa tai kulukorvauksia eikä siitä aiheudu kuluja autettavalle. 
 
Ei-ammattimaisuus 
Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Hänen ei tarvitse korvata ammattilaista. 
 
Vapaaehtoinen vapaaehtoiselle 
Vapaaehtoinen voi myös tuoda mukanaan uusia vapaaehtoisiksi ilmoittautuvia esimerkiksi omaksi työparikseen. 
Tällöin vapaaehtoisuudesta tulee kaksin verroin palkitsevampaa ja kevyempää. 
 
Luotettavuus ja sitoutuminen 
Vapaaehtoinen on luotettava. Hän arvioi omat voimavaransa, jotta jaksaa tehdä sovitut tehtävät. Vapaaehtoinen 
ilmoittaa autettavalle tai koordinaattorille ajoissa yksittäisen tehtävän tai tapaamisen peruuntumisesta. 
Sitoutuminen tehtävään tai siitä luopuminen sovitaan yksilöllisesti. 
 
Oikeus ohjaukseen ja tukeen 
Vapaaehtoisella on oikeus perehdytykseen ja tukeen, sillä hän on osa vapaaehtoisten joukkoa ja vapaaehtoisryhmiä. 
Seurakunta järjestää yhteisiä kokoontumisia vapaaehtoisille ja tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun papin kanssa. 
 
 
VAPAAEHTOISUUDEN KÄYTÄNNÖN ASKELIA 
 
Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen 
Vapaaehtoiseksi ilmoittaudutaan seurakunnan kirkkoherralle. Ilmoittautuminen ei tarkoita vielä sitoutumista 
tehtävään, vaan tehtävistä sovitaan erikseen perehdytyksen jälkeen. 
 
Vapaaehtoistehtävistä ilmoittaminen 
Vapaaehtoistehtävistä ilmoitetaan sähköpostin kautta. Yksittäisten ihmisten avuntarpeesta ei ilmoiteta 
sähköpostilistan kautta tietoturvan varmistamiseksi. 
 
Vapaaehtoistehtävien jakaminen 
Seurakunta jakaa ja organisoi vapaaehtoistehtävät tarpeiden pohjalta. Joihinkin tehtäviin tarvitaan erillinen 
haastattelu ja jotkut tehtävät edellyttävät hyvää henkistä tai fyysistä kuntoa. 


