
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

  
ILMOITTAUTUMINEN KERHOIHIN, LEIREILLE JA TAPAHTUMIIN 

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 18.1. klo 09.00 

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa:  

https://hsrkyssl.helsinginseurakuntayhtyma.fi/ilmoittautuminen/  

→ valitse sivun oikeasta laidasta aikaväliksi 1.1.-30.6.2017 

→ valitse seurakunnaksi Oulunkylän seurakunta ja sieltä haluamasi tilaisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensimmäiset kerhot alkavat viikolla 

4 ja päättyvät, kuten kunkin kerhon 

kohdalla on ilmoitettu. 

Kerhoja ja kursseja ei pidetä  

hiihtolomaviikolla 8, hiljaisella 

viikolla 15 eikä pääsiäisviikolla 16.  

 

OULUNKYLÄN KIRKKO  
Teinintie 10 
00640 Helsinki 

PIKKUKOKKIKURSSI 
Maanantaisin klo 16.45–19.00  

Kurssi alkaa 23.1. 

Kurssi päättyy 13.2.  

 

Kurssi on 1.–2.-luokkalaisille tytöille ja pojille. 

Mukaan mahtuu max 8 kokkailijaa. Kerhossa 

opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia 

herkkuja. Mukaan tarvitset sisäkengät. Pitkät 

hiukset tulee laittaa kiinni. 

 

Kerho kokoontuu neljä kertaa 23.1.-13.2.  

Ohjaajina Oulunkylän Martat. 

TANSSIKERHO 
Maanantaisin klo 17.30–18.30 

Päiväkerhohuone 1 

Kerho alkaa 23.1. 

Kerho päättyy 15.5.,  

(tauot 20.2., 10.4., 17.4.) 

Syksyllä alkanut huikea kerho saa jatkoa ja 

uusia tanssijoita otetaan mukaan. Kerho on 4.–

6. -luokkalaisille tytöille ja pojille. Kerhoon 

mahtuu 15 tanssijaa. Kevään esiintymisistä 

tiedotetaan erikseen. 

 

Kerhossa tanssitaan erilaisten musiikkien tahtiin. 

Ei vaadi ennakko-osaamista. Mukaan tarvitset 

liikuntaan soveltuvat mukavat vaatteet ja 

juomapullon. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. 

Ohjaajina Saana Sairanen ja Nea Rastas.  

 

 

 

 

 

HALUATKO MUKAAN SUURENMOISEEN JOUKKOON? 

Lähde mukaan kerhonohjaajaksi! 

Kerhonohjaajana saat arvokasta työkokemusta, elämyksiä kerhonohjaamisesta ja pääset kehittämään itseäsi. 

Kerhoja voi olla monenlaisia, esim. kokkikerho, liikuntakerho, askartelukerho, musiikkikerho... Voit aloittaa 

kokonaan uuden jutun! Samalla mahdollistat lapsille hauskan harrastuksen. 

Ilmoittautumiset kerhonohjaajaksi ja lisätiedot Annilta tai Mimmalta.  

 

Hei!  
Uusi vuosi ja uudet toiminnat! Tässä esitteessä kerrotaan, mitä toimintaa Oulunkylän 
seurakunta tarjoaa alakouluikäisille tytöille ja pojille sekä heidän perheilleen.  
Tervetuloa mukaan toimintaan!   
 
Iloisin terveisin, 
Oulunkylän seurakunnan varhaisnuorisotyö 

 



 
 

 

 

 

 
 

SÄHLYKERHO TYTÖILLE 
Tiistaisin klo 16.00–16.45 

Oulunkylän ala-asteen tiilikoululla 

Kerho alkaa 24.1. 

Kerho päättyy 2.5. (tauot 21.2., 11.4., 18.4.) 

 
Seurakunta järjestää alakouluikäisille tytöille 

sählykerhon. Kerhoa varten et tarvitse 

aikaisempaa kokemusta. Mukaasi tarvitset 

liikuntaan sopivat vaatteet, sisäpelitossut ja 

juomapullon. Seurakunnalta löytyvät lainaan  

mailat ja suojalasit, mutta omasi voit ottaa 

mukaan, jos sellaiset omistat.  

Laitathan pitkät hiukset kiinni.  

 

Ohjaajana Jyrki Luokkanen. 

KOKKIKURSSI OGELI 3.-6.LK 
Maanantaisin 

klo. 17.00–19.00 

Kurssi alkaa 24.4.  

Kurssi päättyy 22.5. 

(tauko vappuna 1.5.). 

 

Kerho kokoontuu neljä kertaa. Tämä kurssi on 

tarkoitetu 3.-6. –luokkalaisille tytöille ja pojille. 

Kerhoon mahtuu 8 kokkaajaa. Kurssilla 

kokataan makeaa ja suolaista ja pidetään 

hauskaa yhdessä. Kerhossa on joka kerta myös 

pieni hartaus. Mukaan tarvitset sisäkengät. 

Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. 

 

Ohjaajana Alisa Saaristo ja nuoret. 

 

MAUNULAN KIRKKO 
Metsäpurontie 15 
00630 Helsinki 

 
 
 
 
 
VARKKA CAFÉ MAUNULA 
Kerran kuussa tiistaisin 24.1., 7.2., 28.2., 21.3., 

25.4., 9.5. ja 23.5. 

klo 14.00–17.00  

Varkka café on avoin kerho 7–14-vuotiaille – 

paikalle voi tulla silloin kun itselle sopii. 

Kerhossa voi pelata, tehdä läksyjä, kokata, 

askarrella tai vain olla. Kerhossa pidetään myös 

pieni hartaus. Turvallisuuden takaamiseksi  

pyydämme kaikkia toimintaan osallistuvien 

lasten huoltajia käymään nettisivuilla 

ilmoittamassa yhteystiedot kotiin ja ruoka-

ainerajoitteet. 

 

Ohjaajina nuorisotyönohjaajat Anni Laurila ja 

Mirja ”Mimma” Kietäväinen. 

KOKKIKURSSI 3.-6.LK 
Keskiviikkoisin  

klo. 17.00–19.00 

Kurssi alkaa 25.1. 

Kurssi päättyy 15.2.  

 

Kerho kokoontuu neljä kertaa. Tämä kurssi on 

tarkoitetu 3.-6. –luokkalaisille tytöille ja pojille. 

Kerhoon mahtuu 8 kokkaajaa. Kurssilla 

kokataan makeaa ja suolaista ja pidetään 

hauskaa yhdessä. Kerhossa on joka kerta myös 

pieni hartaus. Mukaan tarvitset sisäkengät. 

Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. 

 

Ohjaajana Alisa Saaristo, Roisin Hannon ja 

Rebekka Reinikainen. 

NUORISOTILA KAKKONEN 
Pohjolankatu 2 D  

00610 Helsinki 

 

 

 

 

 

VARKKA CAFÉ KAKKONEN 
Kerran kuussa tiistaisin  

klo 14.00–17.00  

ti 31.1., 14.2., 7.3., 4.4., 2.5., 16.5. 

 

Varkka café on avoin kerho 7–14-vuotiaille – 

paikalle voi tulla silloin kun itselle sopii. 

Kerhossa voi pelata, tehdä läksyjä, kokata, 

askarrella tai vain olla. Kerhossa pidetään myös 

pieni hartaus. Turvallisuuden takaamiseksi  

pyydämme kaikkia toimintaan osallistuvien 

lasten huoltajia käymään nettisivuilla 

ilmoittamassa yhteystiedot kotiin ja ruoka-

ainerajoitteet. 

 

Ohjaajina nuorisotyönohjaajat  

Anni Laurila ja Mirja  

”Mimma” Kietäväinen. 



 
 

KOKKIKURSSI 3.-6.LK 
Keskiviikkoisin  

klo. 17.00–19.00 

Kurssi alkaa 1.3. 

Kurssi päättyy 22.3.  

 

Kerho kokoontuu neljä kertaa. Tämä kurssi on 

tarkoitetu 3.-6. –luokkalaisille tytöille ja pojille. 

Kerhoon mahtuu 6 kokkaajaa. Kurssilla 

kokataan makeaa ja suolaista ja pidetään 

hauskaa yhdessä. Kerhossa on joka kerta myös 

pieni hartaus. Mukaan tarvitset sisäkengät. 

Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. 

Ohjaajana Alisa Saaristo, Ada Mikonaho ja 

Ruska Kyllönen. 

KAKKUKURSSI YHTEISVASTUUN 
HYVÄKSI KÄPYLÄN KIRKOLLA 
klo. 15.00–19.00 

Kurssi 25.3. Käpylän kirkolla  

(Metsolantie 14) ja  

huipentuu Kakkubuffettiin  

su 26.3. klo 10 Oulunkylän  

kirkossa alkavan messun jälkeen 

 

Kurssi kokoontuu kerran Käpylän kirkolla ja 

huipentuu kakkubuffettiin, joka järjestetään su 

26.3. Buffetin tuotto menee yhteisvastuun 

hyväksi.Tämä kurssi on tarkoitetu 3.-6. –

luokkalaisille tytöille ja pojille. Kerhoon mahtuu 8 

kokkaajaa. Kurssilla opetellaan tekemään 

erilaisia kakkuja. Kerhossa on myös pieni 

hartaus. Mukaan tarvitset sisäkengät ja 1-3 

kakkuvuokaa. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. 

Ohjaajana Iris Tammisto, Alisa Saaristo ja 

nuoret. 

 

 

 

 

 

RAAMATUN SUPERSANKARIT 
Viikonloppuleiri Korpirauhassa 

pe-su 17.-19.3  

 

Tervetuloa viettämään Pakilan seurakunnan 

kanssa järjestettävää viikonloppuleiriä hyvässä 

seurassa Korpirauhaan! Leirillä mm. pelailemme 

sisällä ja ulkona sekä puuhaamme kaikkea 

mukavaa yhdessä tutustuen raamatun 

supersankareihin. Leiri on 1.–6.-luokkalaisille. 

Leirille mahtuu max 30 henkilöä/srk. Leirin hinta 

on 40€. Hinta sisältää ruokailut, matkat ja 

askartelu ym. materiaalit sekä 

tapaturmavakuutuksen. 

  

Leirin viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.3. 

Ilmoittautuneille lähetetään tarkempaa infoa 

lähempänä leiriä.  

 

AARRELEIRI - TELTTALEIRI 
Telttaleiri Partaharjulla 

ma-to 19.-22.6  

 

Tervetuloa viettämään kesää Helsingin 

hiippakuntien yhteiselle telttaleirille! Leirillä 

touhuamme yhdessä ulkona. Leiri on tarkoitettu 

2003-2009 syntyneille lapsille. Leirin hinta on 

90€. Hinta sisältää ruokailut, matkat ja askartelu 

ym. materiaalit sekä tapaturmavakuutuksen.  

 

Leirin viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.5. 

Ilmoittautuneille lähetetään tarkempaa infoa 

lähempänä leiriä.  

YKSINHUOLTAJAPERHEIDEN LEIRI 
Viikonloppuleiri Lohiranta 

pe-su 8.-10.9.  

Yksinhuoltajaperheiden viikonloppuleiri 

järjestetään syyskuun alussa. Aikuiset 25€ ja 

lapset 10€ ja alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.  

Leirimaksu sisältää matkat, täysihoidon ja 

vakuutukset. Mukana leirillä ovat ainakin 

diakoniatyöntekijä  

Terhi Lahdensalo 09 2340 5382 ja 

nuorisotyönohjaaja Mirja Kietäväinen 09 2340 

5372. Heiltä saat myös lisää infoa leiristä. 

 

Leirin viimeinen ilmoittautumispäivä 29.8. 

  

Tervetuloa!  

Syksyllä kokkikerhoissa ja varkkacaféissa 

tehtiin mm. pizzaa ja oli hyvää! 



 

 

  

 

 

 

 

KAKKUKURSSIN KAKKUBUFFET 

YHTEISVASTUUN HYVÄKSI 

sunnuntaina  26.3. klo 10 messun jälkeen,  

Oulunkylän kirkolla,  

Teinintie 10 
 

Kakkukurssi huipentuu kakkubuffettiin, joka 

järjestetään messun jälkeen Oulunkylän 

seurakuntasalissa. Ostettavana kahvia/mehua ja 

kakkuja. Yli jääneitä kakkuja saa halutessaan 

 ostaa. Varaa siis mukaasi 

 käteistä!  

 

Tervetuloa! 

 

 

PERHEIDEN PÄÄSIÄISASKARTELU 
Tiistaina 4.4. klo 18.00–20.00,  

Oulunkylän kirkolla yläkerrassa,  

Teinintie 10 
 

Askartelemme pääsiäiseen liittyviä  

juttuja yhdessä koko perheen kanssa. 

Ilmoittautumiset netissä 2.4. mennessä. 

Tervetuloa! 

 

10-SYNTTÄRIT LINTSILLÄ 
Lauantaina 20.5. klo 9.00–13.00,  

Linnanmäki, Tivolikuja 1 
 

Perinteikkäästi juhlimme tänä vuonna 10-vuotta 

täyttäviä Lintsillä! Ilmoittautumisista tulee tietoa 

myöhemmin. Yhteyshenkilönä toimii Mirja 

”Mimma” Kietäväinen. 

 

Tervetuloa!  

 

 

 

PYHÄKOULUT 
 

Pyhäkoulu on 3-14-vuotiaiden 

lasten oma jumalanpalvelus, 

jossa lauletaan,  

hiljennytään, tutustutaan Raamatun 

kertomuksiin, leikitään ja askarrellaan yhdessä. 

Nuoremmat voivat tulla mukaan oman aikuisen 

kanssa. 

 

Lisätiedot pyhäkoulusta:  

pastori Kukka Handolin, p. 09 2340 2041  

kukka.handolin@evl.fi 

PYHÄKOULU OULUNKYLÄSSÄ 
Sunnuntaina klo 10.00  

Oulunkylän kirkko, 

Teinintie 10 
 
Pyhäkoulu kokoontuu sunnuntaisin messun ajan 
29.1.-23.4. (ei 19.2., 26.2. ja 9.4.) 
Ohjaajina Miia Kontro, 
Kirsi Kähkönen, Anne Lindell ja Tommi 
Linner. 
  

PYHÄKOULU MAUNULASSA 
Kuukauden ensimmäinen sunnuntai 

klo 16.00 messun ajan 

Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 

Sunnuntaisin 5.2., 5.3., 2.4. ja 7.5. 

Minna Ipek. 

 

 

 

PERHEMESSU 
Sunnuntaina 9.4. klo 10.00 

Oulunkylän kirkko, 

Teinintie 10 
 

Lasten ja perheiden messu.  

Tervetuloa! 

TILKKUTÄKKIMESSU 
Sunnuntaina 28.5. klo 16.00 

Maunulan kirkko, 

Metsäpurontie 15 
 

Nuorten messu ja isosten siunaus. 



 

PARTIOLIPPUKUNNAT 
 

Alueellamme toimii viisi lippukuntaa. Niiden toiminnasta 
saatte lisätietoja alla olevista yhteystiedoista. 
 

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus. Se 

on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia 

elämyksiä. Partiossa opit muun muassa 

toimimaan luonnossa sekä toteuttamaan itse 

erilaisia retkiä ja tempauksia yhdessä 

partiokavereidesi kanssa. Yksikään partiolainen 

ei seuraa vierestä, vaan kaikki pääsevät 

oppimaan itse tekemällä. 

 

Oulunkylän, Maunulan ja Käpylän alueella 

toimivat lippukunnat hakevat jatkuvasti 

kaikenikäisiä uusia jäseniä mukaan toimintaan, 

myös alueiden ulkopuolelta. Syksyllä on 

kaikkein helpointa aloittaa, kun ryhmiin tulee 

muitakin uusia innokkaita. Kokouksiin voi tulla 

ensin tutustumaan, yksin tai kaverin kanssa. Ota 

rohkeasti yhteyttä!  

 

Partio maksaa noin 50€ vuodessa sisältäen 

viikkotoiminnan ja vakuutuksen, minkä lisäksi 

tulevat retki- ja leirimaksut. Lisätetoa saat 

osoitteesta  ja lippukuntien kotisivuilta. 

 

Oulunkylä 

www.karhu-veikot.fi  

www.virkut.fi  

 

 

Käpylä 

www.kuksat.fi  

https://kapytytot.wordpress.com  

 

 

Maunula 

http://vuokot.weebly.com/  

 

 

SEURAKUNNAN LASKUTUSKÄYTÄNNÖT 

Vuoden 2008 alussa siirryttiin 
kaikissa Helsingin 
seurakunnissa uuteen 
sähköiseen laskutus- ja 
ilmoittautumiskäytäntöön. 
Laskutuskäytännöt koskevat 
Oulunkylän seurakunnan 
kaikkien työmuotojen 
järjestämiä leirejä, retkiä ja 
mahdollisia maksullisia 
kursseja. 
Tyttöjen ja poikien toiminnasta 

tiedotetaan kotisivuillamme 

osoitteessa 

www.helsinginseurakunnat.fi/ 

oulunkyla ja erikseen kotiin 

jaettavassa esitteessä.   

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Kaikille leireille, retkille ja 

kursseille ilmoittaudutaan 

sähköisesti seurakuntamme 

nettisivujen kautta, ellei asiasta 

erikseen muuta mainita. Leiri, 

retki tai tapahtuma järjestetään, 

mikäli osallistujia on 

ilmoittautunut vähintään 7 

henkilöä. Seurakuntayhtymän 

järjestämiin retkiin ja leireihin 

tarvitaan vähintään 3 

osallistujaa. 

Seurakunnan omiin toimintoihin 

ilmoittautuminen päättyy aina 

10 päivää ennen  tapahtumaa, 

ja seurakuntayhtymän 

toiminnassa 14 päivää ennen 

tapahtumaa, jotta laskut 

ehditään luomaan, 

tulostamaan, kirjoittamaan 

leirikirje sekä postittamaan 

nämä asiakkaille. Nämä 

toimenpiteet vaikuttavat kolmen 

eri työntekijän aikatauluihin. 

Kirjeet lähetetään kahdeksan 

päivää ennen tapahtumaa ja 

näin kirjeet ovat asiakkailla 

seitsemän päivää ennen 

maksuajan päättymistä. 

 

LASKUTUS 

Kun tapahtumaan on 

ilmoittauduttu, niin 

ilmoittautuminen on sitova. 

Tästä seuraa laskun luominen 

ja lähettäminen em. mukaisesti.  

Laskuun annetaan seitsemän 

päivää maksuaikaa. Jos 

asiakas peruu osallistumisensa  

tapahtumaan ennen 

ilmoittautumisajan päättymistä, 

laskua ei lähetetä ja asia on 

sillä selvä. Jos peruutus tulee 

sen jälkeen kun tapahtumaan 

ilmoittautuminen päättyy, 

peruutukselle on oltava 

huoltajan kertoma selkeä 

peruste tai lääkäritodistus jotta 

lasku hyvitetään. 

Jos osallistumista ei peruta 

asianmukaisesti, lasku 

erääntyy maksettavaksi. 

 

Peruutus tulee aina tapahtua 

puhelimitse suoraan 

työntekijälle (ei vastaajaan 

eikä tekstiviestillä tms.) 

 

OIKEUSTURVA 

Selkeä laskutuskäytäntö on 

laadittu seurakuntalaisten ja 

heidän perheidensä 

oikeusturvan vuoksi, jotta 

yllätyksiä laskujen suhteen ei 

tulisi. Työntekijät noudattavat 

em. käytäntöä huomioiden 

kunkin tilaisuuden / 

yhteistyökumppaneiden omat 

varauskäytännöt. Tästä ei 

tehdä poikkeuksia. Näin 

pelisäännöt ovat selkeitä.

http://www.karhu-veikot.fi/
http://www.virkut.fi/
http://www.kuksat.fi/
https://kapytytot.wordpress.com/
http://vuokot.weebly.com/
http://www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla
http://www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla


 

YHTEYSTIEDOT 

Voit kysellä kursseista, kerhoista ja muusta 
toiminnasta sekä antaa palautetta meille 
toiminnasta. 
Ollaan yhteydessä! 
 

Johtava nuorisotyönohjaaja 
Mirja ”Mimma” Kietäväinen 
puh. (09) 2340 5372,  
WhatsApp ja gsm. 050 380 4122 
mirja.kietavainen@evl.fi  
 
Nuorisotyönohjaaja 
Anni Laurila 
puh. (09) 2340 5373,  
WhatsSpp ja gsm.  050 380 4123 
anni.laurila@evl.fi  
 
 
 

 
 
Oulunkylän seurakunta Kirkkoherranvirasto 
Teinintie 10, 00640 Helsinki 
(09) 2340 5300 
oulunkyla.srk@evl.fi  
 
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla  
Facebook:  Ogelin nuoret 
 Oulunkylän seurakunta 
 Mirja Kietäväinen  
Instagram:  ogelinsrknuoret 
 oulunkylanseurakunta  

leonessamimma  
ntoannil 

ogelin-varkkatyo.blogspot.com 
 

TSEKKAA VIELÄ NÄMÄ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Haluatko ajankohtaista tietoa 
kouluikäisten toiminnasta sähköpostiisi?  
Laita Annille tai Mimmalle sähköpostia ja 

pääset mukaan postituslistalle! :) 

Huomaathan, että monissa sosiaalisen median sovelluksissa ikäraja on K-13. Seurakunta on 
mukana somessa ja näin ollen varhaisnuorten osallistuminen some foorumeihin tapahtuu 
huoltajan luvalla ja valvonnassa.  
 

mailto:mirja.kietavainen@evl.fi
mailto:anni.laurila@evl.fi
mailto:oulunkyla.srk@evl.fi
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiepbbi3rrRAhUEDywKHbK-DygQjRwIBw&url=http://seeklogo.com/vector-logo/20342/blogger-b&psig=AFQjCNFd2qrfDwNsAgb42XavsqC1e9uyDg&ust=1484246377381666


 

Yhteisvastuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2017 Yhteisvastuu torjuu ihmiskauppaa. Suomessa 
vuoden 2017 keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja 
yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, 
Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa. 
Kansainvälinen tuki toimitetaan Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

 

 
Lahjoita Yhteisvastuulle:  
Aktia FI82 4055 0010 4148 41  
Nordea FI16 2089 1800 0067 75  
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28 
 
Oulunkylän seurakunnan viite 308430 
 
 
KIITOS LAHJOITUKSESTASI! 
 
 
Keräyslupa RA/2016/344, voimassa  
1.9.2016–31.8.2017, Manner-Suomi,  
myöntänyt Poliisihallitus 15.7.2016.  
 
Keräyslupa ÅLR/2016/4902, voimassa  
1.9.2016–31.8.2017, Ahvenanmaa,  
myöntänyt Ålands landskapsregering 23.6.2016. 

 
 
Oulunkylän seurakunta järjestää  
monenlaisia mielenkiintoisia  
Yhteisvastuu-tapahtumia.  
Lisää tietoa niistä seurakunnan  
sivuillla, facebookista  
ja Instagramista. 
 

www.yhteisvastuu.fi 


