
JÄSENKYSELY 2015/PARHAAT 

PALVELUAKTIVITEETIT 

PALVELUT LAPSILLE JA NUORILLE 
Adventtikalenterin myyntityö partiolaisille 
Ambulanssinallet  
Ambulanssinallet pienille potilaille 
Auta lasta-auta perhettä - Korson diakonia vie 
perille 
Auta lasta - auta perhettä Ensi-ja Turvakodille 
Autojen pesutapahtuma lukiolaisille (retkiraha) 
Autoradan päivystys Lasten leikkipuistossa 
Biljardipöydät nuorisotiloihin 
Crossiratapalvelu nuorille 
Drug Free Zone  
Elävä Joulukalenteri toiminnassa mukanaolo 
Ensi- ja Turvakotiyhdistyksen säänn. tuki 
Erikoisvarusteltu pyörä vammaiselle  
Erityisoppilaiden tukeminen koulussa 
Nuorisotalon kunnostus. 
Erityisvaunut autistiselle tytölle 
Frisbeeradan rakentaminen  
Harrastetarvike- ja vaatekeräys lapsille ja nuorille  
Heijastimet ekaluokkalaisille  
Heinolan työllistämishanke nuorille  
Hippo-kilpailujen toimitsijapalvelu 
Humaltuneiden kerääminen viikonloppuisin kotiin 
Huomioliivit Esikoululaisille 
Huomioliivit päiväkodeille  
Huostaan otetut lapset vastaanottokeskuksessa 
Huostaan otettujen nuorten kanssa yhteistyö 
Huumeesta irti -projekti 
Häkämittarin lahjoitus neuvolaan 
Häkärinteiden valtakunnallinen vammaisten 
laskettelupäivä (kuulutus, paikoitusohjaus, 
muonitus, juomat) 
Instrumentit ja stipendit musiikkiopistolle 
Joulukonsertti syöpälasten hyväksi 
Joululehden myynti koululaisten toimesta 
Joulupolku 
Joulupolku Seurasaareen 
Joulupukkipalvelu 
Joulupuu vähävaraisille lapsille 
Järjestyksenvalvonta talkoohengessä 
Jääjuhla yhdessä taitoluistelijoiden kanssa. 
Kahden kummitytön koulutus Sri Lankassa 
Karjalan Apu keräys 
Katutoiminnan tukeminen 
Kesäleiri lapsille  
Kesätöiden mahdollistaminen 
Kevätretki (Linnanmäelle) lastenkotien lapsille  
Kiristipendit 8-luokille  

Kirje joulupukille, jolla hankitaan joululahjoja 
vähävaraisille lapsille 
"Kirje joulupukille" jossa vähävaraisten perheiden 
lapset saavat toivoa lahjoja, jotka he todella 
saavat. 
Kota SOS-lapsikylään 
Koulujen liikunta- ja esiintymistaito 
Koulumummon vierailu  
Kouluvaatteet vähävaraiselle (13-lasta) perheelle 
Kulttuuritapahtuma lapsille (ilmainen). 
Kummikerhon kesäretken avustus 
Kummilapsi Klubilla lastenkodista  
Kummilapsitoiminta 
Kummiluokalle satutunti, piparinpaisto, kevätretki  
Kummiluokan (kehitysvammaisia) lukutuokiot 
Kummiluokkana S- luokka (kehitysvammaisten 
erityisluokka). 
Kummina kaksi vaikeasti sairastavaa perhettä  
Kummiperheitä sosiaalitoimiston kautta 
Lahjoitukset nuorisopysäkille 
Lahjoitustuotteet Kehitysvammalaitokselle. 
Lapset Linnanmäelle 
Lapsiarvaus (vuoden ensimmäisen sukupuoli ja 
paino) ja tervehdyskäynti kodissa 
Laskettelutapahtuma lapsille 
Laskiaismäki 
Lasten laskettelurinteen kunnostus ja ylläpito 
Lasten leikkipäivä (sosiaalitoimen kanssa) 
Lasten leiri sosiaalitoimen kanssa yhdessä.  
Lasten liikennepuisto 
Lastenkodin lasten elokuvissa käyttäminen 
Legoja Lempoisten koulun erityisluokalle 
Leikkipuiston rakentaminen laitteineen. 
Leirikouluavustus 5-6 luokille 
Lelupaketti vauvoille.  
Leot 
Lions Quest kaksi opettajaa joka vuosi  
Lucia-juhla 
Maineteko palkinto ja lasten sirkuskoulut 
Metsäraivaus lapsiperheen tilalla isän kuoltua 
Monon Side ry. viikonloppuiltaisin nuorten parissa 
Mopopäivä yläkouluikäisille  
Nappulaliigayhteistyö  
Nenäpäiväkeräys 
Nuoren rinnalla kulkeminen  
Nuori työ ( työllistetty n 70-80 nuorta kesäisin) 
Nuorien urheilijoiden tuki urheiluseurojen kanssa 
Nuorisotilan valvonta 
Nuorisovaihto  
Nuorten palkkatuki kesätyöhön 
Nuorten taiteilijoiden esiintymiset klubin juhlissa 
Nuorten työpaja 



Olympialaiset lapsille  
Onkikilpailu Nuorille  
Opastettu retki historialliseen kohteeseen 
viidesluokkalaisille.  
Opiskelijoiden stipendit. 
Partiokämpän rakentaminen. 
Partiolaisten tukeminen 
Partion Japanin matka 
Pelastakaa lapset ry. MML  
Perhetapahtuma, tuotto nuorisotoimintaan  
Pestuumarkkinat nuorille  
Pienperheleiri 
Pienperheyhdistys Puna Hilkka 
Pienperheyhdistys Punahilkan yksinhuoltajat ja 
lapset Muumimaahan 
Pipot ja sukat kudotaan syöpälapsille ja -aikuisille 
Pohjois -Haagan leikkipuiston yhteistyö 
Pikkulottatoiminta  
Poroajelu 
Purjehduspäivä kesäisin SOS   lapsikylän lapsille 
Pyöräilykypärät lapsille. 
Pääsiäiskokko  
Quest-koulutus  
Rauhanjulistekilpailu 
Rauhanjulistekilpailu koulun kehitysvammaisille 
Ryhtipalkinnot yläasteen oppilaille  
Salibänditurnaus koululaisille  
Setlementti x:n taloudellinen tuki  
Sijaiskotien auttaminen  
Sijaisperheiden lasten koulutus/virkistys 
Skeittirakennelmat nuorisolle  
Skidiskaba lasten laulukilpailu  
Sotaveteraanien heijastimet ekaluokkalaisille 
Sri Lankan kummilasten auttaminen 
Stipendit kouluille  
Stipendit nuorille  
Sukkia ja pipoja Marttojen kanssa pakolaislapsille 
Suojatie aktiviteetti koulujen aloituksessa 
Sählykaukalon laidat 
Talvirieha kaikille lapsille 
Teatteriesitys esikoululaisille. 
Tonttumetsä joulun aikaan pienimmille lapsille 
Tonttumetsä -tapahtuma lapsille ja -nmielisille 
Turvapäivä Eskarilaisille (poliisi, ambulanssi, 
paloauto mukana) 
Turvassa tiellä tapahtuma koululla Liikenneturvan 
kanssa 
Työllistämme nuoria vanhusten hoitoon/seuraksi 
Uimakoulun sponsorointi esikouluikäisille 
Uimarannan kunnostus kylälle 
Vaaritoiminta päiväkodissa 
Vaarivierailut päiväkodeissa  

Vaihto-oppilaat  
Vammaisratsastuksen tukeminen 
Vammaisurheilijoiden auttaminen  
Varattomille lahjakkaille urheilijoille tuki 
Vauvapeitot vastasyntyneille 
Vauvapeitteet. 
Vermon vammaisratsastus. 
Virtapiiri, nuorten vanhempien vertaistukiryhmä 
Woodstock-festarin järjestäminen 
Woodstock-stipendit nuorille kyvyille 
Yksihuoltajaperheiden tukeminen 
Äidin muistaminen.   
 
 
PALVELUT IKÄIHMISILLE 
ALS-sairaitten lähipiirin tukeminen 
Asiointiapu ikäihmisille läpi vuoden  
Askartelut 
Aurausviittojen teko, myyntitulo veteraaneille. 
Autojen siivous  
Halon (klapit) hakkuuta  
Havuja viedään hautausmaille jaettavaksi 
Helminpäivä vanhustentalolla  
Hemmottelupäivät vanhainkodilla. 
Hiekoitushiekan jakaminen vanhuksille  
Hyvän Päivä kuukausittain ikäihmisille 
Ikkunan pesu palvelutalossa 
Ikääntyneiden lauluillat 
Itsenäisyyspäiväkynttilät Soome-poikien haudoille 
Itsenäisyyspäivän juhla sotainvalideille, -
veteraaneille ja 20-luvulla syntyneille 
Itsenäisyyspäivän kynttilät sankarihaudoille 
Joulujuhla Kehitysvammaisille  
Joulujuhla/ateria veteraaneille  
Joulukahvitus ja tanssit vanhuksille  
Joulukonsertti (ilmainen) veteraaneille 
Joulukorttien kirjoitteluapu  
Joululaulutilaisuus palvelukodissa. 
Joulupaketit yksinäisille vanhuksille  
Joulupukkiaktiviteetti ja konsertit vanhainkodissa  
Kauppa-asioinnissa auttaminen  
Kehitysvammaisten kokousten tukeminen. 
Kenkien nastoitus  
Keskustelua vanhusten valitsemista aiheista. 
Kestopalvelutaloaktiviteetti. 2 
ulkoilupäivää/viikko ympäri vuoden. 
Kesäretki Ikäihmisille  
Kipupumppu  sairaala/terveyskeskukseen 
Kirjastokassipalvelu vanhuksille ja 
liikuntarajoitteisille tms. 
Kirkkokonsertit, myös laitosvanhuksia paikalle 



Kirkkokyyditys vanhuksille 
Sotainvalidien/veteraanien järjestötyö 
(puheenjohtaja, rahastonhoitaja).  
Klapitalkoot veteraaneille. 
Kodin kunnostus hädänalaiselle perheelle  
Korjauksia vanhusten koteihin  
Kuljetus vanhusten tärkeisiin tilaisuuksiin. 
Laskiaispullia leipomassa palvelutalossa, mukana 
klubilaisten lapsia 
Lehtien haravoinnit ja lumenluonnit 
Leidit lentoon -tapahtuman tuotolla 
fysioterapeutti liikuttaa Limingan, Lumijoen ja 
Kempeleen terveyskeskuksissa vanhuksia 
Lettukestit terveyskeskuksen pitkäaikaissairaille  
Lukemishetkiä vanhuksille 
Maahanmuuttajanaisten taloudenpitokoulutus 
Miesten ilta 
Muistisairaiden kuljetus ehtoolliselle, ym 
Musiikkiterapian osto pitkäaikaispotilaille 
Omaishoitajien retkipäivän järjestäminen 
Omaishoitajien vuosittaiset virkistyspäivät. 
Ovisilmäprojekti veteraaneille.  
Paikallinen kuoro kustannetaan vanhainkotiin. 
Konsertit sairaalassa pitkäaikaissairaille. 
Palohälyttimien ja lamppujen vaihto 
Porina-pirtti Helander-kodissa Suursuolla. 
Pyörätuolit vanhainkotiin  
Rollaattoriralli 
Rollaattorit Sippola-kotiin  
Runo-, laulu- ja hyvänäpitokäynnit palvelutaloihin 
Saattoapua mm. lääkäri- yms. käynteihin 
Sarkia-näyttämön ylläpito 
Sotaveteraanien majan kunnostus ja ylläpito 
Sotaveteraanikeräys kyydit 
Kotiseutuajelu vanhuksille  
Suomen poika veteraaniavustus Viroon 
Sähköposti- ja tekstiviestikoulu veteraaneille  
Talon rakentaminen sotaveteraanille 
Talvirenkaiden vaihtopalvelu  
Tampereen invalidien kesäpaikan kunnostus 
Tavarahankinnat palvelukodille (televisio, 
grillikota) 
Terassi rakennettiin  vanhustentaloon 
Tuki kotona asuville senioreille. 
Tuolijumppa hoitokodin vanhuksille 
Turvapuhelin päivystys  
Ulkoiluttaminen vanhuksille.  
Valokuvamuistelut vanhusten kanssa  
Vanhainkodin asukkien käyttäminen markkinoilla 
Vanhojen tanssien kuljetuksia palvelutaloihin. 
Vanhuskummitoiminta 
Vanhusten kuljettaminen adventtikirkkoon. 

Vanhusten palvelupäivä kerran vuodessa 
Vanhustenpuiston rakentaminen  
Vanhustuki 
Vanhusviikon avajaistapahtuma 
Veteraanien  syyskeräys-kuljetus  
Veteraanien auttaminen käytännön askareissa. 
Veteraanipäivän vietto veteraanikivellä mukana 
veteraanit, koululaiset ja päiväkotilapset 
Veteraanivastuukeräys  
Vierailu dementiaosastolla viikottain (tanssit mm) 
Viron Suomi-poika 
Yhteislaulutilaisuuksia  
Ystävänpäivän ohjelma pitkäaikaishoidokeille 
Ystävätoiminta 
Äitienpäivätapahtuma vanhusten palvelukodissa 
Ystäväpalvelu yhdessä SPR: kanssa. 
 
 
NÄLÄN LIEVITYS 
Hirven kaato,  lihat lahjoitetaan koululaitokselle. 
Ikäihmisten keskiviikkokerhon ruokatarjoilu 
Jaetaan kauppojen ylijäämä ruuat 
Joulukeräys liikkeiden ovella lahja vähävaraisille 
Joulukeräys vähävaraisille perheille 
Joulukinkkujen jako diakonian kautta 
Joululahjaraha vähävaraisille. 
Joulun ruokalahjakortit vähävaraisille perheille  
Kypsiä 2kg kinkkuja 30 kpl kahvipaketin kanssa 
diakonia vie perille  
"Leipäkuljetukset" 
Ruoka-apukuljetukset seurakunnan jaettavaksi 
Soppakirkko 2x/v työttömille ja vähävaraisille 
Sotaveteraanien ruokailu (joulu ja pääsiäinen) 
Vanhusten yhteinen lounastilaisuus 
Ylijäämäruuan jakelu aattoina 
 
 
NÄÖNSUOJELU 
Avustajakoiran koulutus 
Avustajakoiranpennun hankinta koulutettavaksi 
Eeva-äänilehden lukeminen sokeille 
LCIF  
Näkövammaisten kesäkodin ikkunanpesu  ja 
polttopuut 
Näkövammaisten silminä palvelu heidän 
tapahtumissaan 
Opaskoirakerhon koirien hemmottelu/hoito 
Paikallislehden lukeminen sokealle 
Ratnapuran sairaalaan mitattuja/tarkastettuja 
silmälaseja  
Silmälasien keräys 
Silmälasikeräys Leijonien Hyvän Päivänä  



Sokeankoirat, huumekoirat 
Talkoot näkövammaisten kesäkodilla. 
Tandempyörä sokealle pojalle  
Vammaisratsastus  
Äänilehden lukeminen 
 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELU 
Aurinkokeitin -projekti (NSR) Keniaan. 
Kaupunginosan siivoustalkoot 
Kirkon ympäristön siivous. 
Korjaus/remontointi-aktiviteetit kunnalle. 
Kukkaistutusten laitto ja hoito kauppakeskukseen 
Kulttuurihistoriallisista kohteista huolehtiminen 
Virkistysalueen puuhuolto ja ylläpito 
Kunnan ulosmenoteiden kevätsiivous  400 km. 
Linnunpöntöt 
Maamerkkitalkoot 
Näkötornin ja siihen liittyvän matkailukohteen 
rakentaminen talkoilla  
Piha talkoot. 
Pihan siivouksia vanhuksien kotona. 
Raivaus talkoot ampumaradalla.  
Roska päivässä -aktiviteetti 
Sankarihautojen kunnostus noin 200 hautaa. 
Taimien istutus.  
 
 
MUUT 
1700-luvun markkinat 
Adventtikalenteri 
Anianpellon markkinat  
Antiikki ja Keräily Kesäpäivät 
Arvo Ylppö-päivän tehtävät 
Atk-/digineuvonta 
Defibrilaattorin hankinta VPK:lle 
Diabetes neuvonta  
Elvingin torni 
Harjavallan Markkinat (Sotainvalidit) 
Narikkatoiminta konserttitalolla 
Hautakivien oikaisu  
Havukainen haudoille, hautojen hoitaminen 
Helsinki City Marathon järjestelyt 
Hygieniakassit Turvakodista poislähteville  
Hörhiäisjuhla 
Irti huumeista koulutus. 
Isänpäiväkonsertti ja Kevättempaus 
Joulukadun avajaiset. 
Joulu-lehden mainosmyynti (Kotiseutuyhd. ja 
Musiikin yst. julkaisee) 
Joululehti 
Joululehti paikkakunnan historian tallettajana 

Joulumyyjäiset ja terveyspäivät 
Joulutori 
Joulutorttujen leivonta palvelukotiin aina 1. 
adventtina 
Jätkänkynttilä  
Kallion kirkon tapahtumat (esim. laskiaistiistai) 
Kantoapu hautajaisissa 
Keskiaikaiset markkinat 
Kesätapahtuma "Vesjperä"... 
Kevät- ja joulumarkkinat. 
Kokko- aktiviteetti 
Kriisikeskuksen vapaaehtoistyön tukeminen 
Leijona-lohtu 
Lestijärven Muikkumarkkinat 
Liikenneohjaus eri tilaisuuksissa  
Lipunnostot 
Lämpötilaveikkaus (Vappu)  
Maahanmuuttajanaisten kotouttamistuki  
Mikkelin  Markkinat  Mikkelin  sunnuntaina  
Minigolfrata 
Naisten ilta, leivontaa, tulot srk lapsityölle 
Nopeusnäyttötaulun hankinta 
Pelastusarmeijan joulupatakeräys  
Pentinkulman päivät 
Pyhäinpäivän kynttiläsytytys 
Ranuan Hillamarkkinat 
Rauman Silakkamarkkinat. 
Sankarihautojen kynttilälyhtyjen sytyttämiset 
Itsenäisyyspäivänä ja jouluna. 
Saunavasta aktiviteetti. 
Savisillan Santran valinta ja julkaiseminen 
Seppelten lasku sankarihaudoille 6.12. 
Sievin Muttimarkkinat 
Sinä olet TÄHTI –hyvinvointimessut 
Tapahtumakalenterin julkaiseminen 
Tiedotus-lehti yrittäjä-yhdistyksen kanssa 
Toijalan markkinoiden järjestäminen 
Toukomarkkina tapahtuma 
Turvapaikanhakijoiden auttaminen 
Turvapaikanhakijoiden kielikoulutus  
Vanhojen perinnetöiden esittely (ilmainen) 
Verenluovutusaktiviteetti. 
Viikateniiton MM-kilpailut  
Viron avustusprojekti -90 luvun alussa 
Vuoden Plikan valinta paikkakunnalle 
Vuosihistoriikit paikallislehden artikkeleista 
Vuosittainen kirkkopyhä seurakunnan kanssa 
Yhteismarkkinat muiden järjestöjen kanssa  


