
Tee kolme kertaa (3) palvelutehtävä. Voit olla mukana esim. 
Yhteisvastuukeräyksessä tai jossain muussa humanitarisen avun 
keräyksessä, tehdä isovanhemmilla / kotona / käydä vanhain-
kodissa (lukemassa, laulamassa, ulkoiluttamassa vanhuksia), 
hoitaa lapsia n. parituntinen palkaton palvelutehtävä. Kerro missä 
teit palvelutehtäväsi ja miten koit ne. 

Please perform a service duty three times (3) (it develops a 
sense of community and social responsibility). You can take part 
in humanitary service, do some good deeds at your grandparents’ 
/ at home / in a senior citizen’s community (reading, singing, 
walking them), look after children about two hours without 
payment/ duty, or similar. Please explain your service duties and 
tell in a few words how you did found them. 

allekirjoitus /signature 

allekirjoitus /signature 

allekirjoitus /signature 

Tehtäviä on kaikkiaan 9: 3 jumalanpalvelusta, 3 muuta seurakun-
nan tilaisuutta ja 3 palvelutehtävää. Pyydä kuittaus seurakunnan 
työntekijältä tai vanhemmaltasi tähän. 

You should perform 9 different tasks in your local parish: take part 
3 times in a mass or similar Worship Service, in 3 other occasions 
organised by the parish and in 3 service duties in the parish. 
Please ask for a signature from a parish worker or from your 
guardian when you have have completed a task. 



 

Osallistu kolmeen (3) jumalanpalvelukseen/messuun. Huomaa, 
että on olemassa suuria juhla-aikoja (esim. joulu ja pääsiäinen), 
jolloin kirkoissa on monenlaisia messuja! 

Take part in three (3) Services/Masses of the Lutheran Church 
(Protestant, Catholic). Take note that there are times when more 
Services are held than usual (Christmas and Easter time e.g.). 

allekirjoitus/signature allekirjoitus/signature allekirjoitus/signature 

Mikä jumalanpalvelus on jäänyt mieleesi? Miksi? 
What has been the most memorable Service that you have participated in? What made it memorable? 

Monilla ihmisillä on tapana käydä jumalanpalveluksissa. Mitä arvelet sen merkitsevän heille? / 
Many people take part in Services. In your opinion, what does Service mean for them? 

Ota osaa seurakuntasi kolmeen (3) muuhun tilaisuuteen. Näitä 
ovat mm. nuorille suunnatut tilaisuudet tai toimitukset (häät, 
kasteet, hautajaiset). Kerro millaisissa tilaisuuksissa kävit ja mitä 
tapahtuneesta jäi mieleen. 

Take part in three (3) of your parish activities. These are e.g. 
youth clubs and ceremonies (the weddings, the Baptism, the 
Funeral). Please tell what activities you did take part in and what 
was meaningful to you there. 

allekirjoitus/signature 

allekirjoitus/signature 

allekirjoitus/signature 

Mitä kristillisiä juhlapyhiä tiedät? Minkä muistoksi niitä vietetään? / 
How many holy days of the church year can you remember? What is their significance? 
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