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KIRKKOHERRAN TERVEHDYS 

Rauhallista joulua 
Vuosi 2020 saapui toisenlaisena kuin toivot- mien järjestelyä tehdään tämänkin esitteen 
tiin. Myös joululla on tapana poiketa odo- kohdalla epätietoisena tulevista koronara-
tuksistamme. Yhtenä vuonna ripustamme joitteista. 
koristeita kuuseen naurun saattelemana, toi-
sena vuonna oksia painavat huolet tai suru. Joudumme väliaikaisesti luopumaan joistain 
Onneksi joulu ei ole sen puitteissa, rakkaista perinteistä, mutta pyrimme 
vaan sanomassa: ”Teille on syntynyt samalla luomaan myös uusia sellaisia 
Vapahtaja!” Siksi mitään elämästä ei ulkotapahtumien muodossa. Toivot-
tarvitse kiillottaa, parannella tai pei- tavasti nämä tuovat iloa ja valoa jou-
tellä juhlaa varten. lun odotukseen. 

Oulunkylä seurakunta näkyy tänä Seuraa meitä Joulunkylään! 
jouluna Joulunkylän seurakuntana. 
Ilo, leikkisyys ja yhteyden hakeminen Ulla Kosonen 

sa. Joulunajan tapahtu-

kirkkoherra, 
Joulunkylän seurakuntarinta rinnan hiljentymisen kans-

toisiin ihmisiin kulkevat jouluna 

”Teille on 
syntynyt 
Vapahtaja!” 

Valaistaan pimeää
kynttilöin ja jouluvaloin
– tehdään Joulunkylä yhdessä! 
Joulunkylä syntyy meistä kaikista, 
jotka asumme Oulunkylässä, Käpylässä, 
Maunulassa, Koskelassa, Patolassa, 
Veräjämäessä, Veräjälaaksossa, 
Metsälässä tai Pirkkolassa. 

Ilman sinua ei ole valoa. Sytytä kynttilä 
ikkunalle, ota siitä tai jouluvalostasi kuva 
ja jaa se somessa: #valaisetpimeän 
#ilmansinua #joulunkylänseurakunta 

Jaamme 480 
pöytäkynttilää pimeän 
valaisuun, nouda omasi: 

Joulupolku Oulunkylän 
kirkolla la 12.12. klo 10 

Joulupolku Oulunkylän 
kirkolla la 19.12. klo 10 

Kauneimmat joululaulut 
Maunula-talolla 
su 20.12. klo 14 

Kauneimmat joululaulut 
Käpylän kentällä 
su 20.12. klo 18 

(pöytäkynttilöitä jaossa 
120 kpl/tapahtuma, 
yksi kynttilä/talous.) 

#valaisetpimeän 
#ilmansinua 
#joulunkylänseurakunta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ADVENTTI- JA JOULUKIRKOT 

OULUNKYLÄN 
KIRKKO 

29.11. 1. ADVENTTI-
SUNNUNTAI 
Tule laulamaan Hoosiannaa! 
Hoosiannakirkon klo 10 toi-
mittavat kappalainen Kaisa 
Heininen ja kanttori Katja 
Mäkiö. Kirkkosalista järjeste-
tään äänentoisto ulos, joten 
yhteislauluun voi osallistua 
myös ulkona kirkon pihalla. 

6.12. 2. ADVENTTI-
SUNNUNTAI 
Itsenäisyyspäivän sanajuma-
lanpalveluksen klo 10 toimit-
tavat pastori Veli Pelkonen ja 
kanttori Hiski Wallenius. 

13.12. 3. ADVENTTI-
SUNNUNTAI 
Messun klo 10 toimittavat 
pastori Taija Kaipainen ja 
kanttori Hiski Wallenius. 

20.12. 4. ADVENTTI-
SUNNUNTAI 
Messun klo 10 toimittavat 
kappalainen Kaisa Heininen 
ja kanttori Mikko Helenius. 

24.12. JOULUAATTO 
Jouluaaton kynttilähar-
taudet kirkon pihalla 

tasatunnein klo 13, 14, 15 ja 
16. Kesto noin 15 minuuttia. 
Pastori Kukka Handolin, kap-
palainen Kaisa Heininen ja 
kanttori Hiski Wallenius. 

25.12. JOULUPÄIVÄ 
Joulukirkon klo 10 toimit-
tavat pastori Raivo Savik ja 
kanttori Hiski Wallenius. 

26.12. TAPANINPÄIVÄ 
Sanajumalanpalveluksen klo 
10 toimittavat pastori Kukka 
Handolin ja kanttori Maija 
Pesonen-Kareinen. 

27.12. 3. JOULUPÄIVÄ 
Messun klo 10 toimittavat 
pastori Veli Pelkonen ja kant-
tori Katja Mäkiö. 

01.01.2021 
UUDENVUODENPÄIVÄ 
Sanajumalanpalveluksen klo 
10 toimittavat kirkkoherra 
Ulla Kosonen ja kanttori Mai-
ja Pesonen-Kareinen. 

MAUNULAN 
KIRKKO 

29.11. 1. ADVENTTI-
SUNNUNTAI 
Tule laulamaan Hoosiannaa! 
Hoosiannakirkon klo 12 
toimittavat pastori Kukka 
Handolin ja kanttori Maija 
Pesonen-Kareinen. 

6.12. 2. ADVENTTI-
SUNNUNTAI 
Itsenäisyyspäivän sanajuma-
lanpalveluksen klo 12 toi-
mittavat pastori Raivo Savik 
ja kanttori Maija Pesonen-
Kareinen. 

24.12. JOULUAATTO 
Jouluaaton kynttilähar-
tauden kirkon pihalla 

klo 14 ja klo 15 toimittavat 
pastori Raivo Savik ja kant-
tori Maija Pesonen-Kareinen. 
Kesto noin 15 minuuttia. 

25.12. JOULUPÄIVÄ 
Joulukirkon klo 08 toimit-
tavat pastori Raivo Savik ja 
kanttori Hiski Wallenius 

KÄPYLÄN 
KIRKKO 

29.11. 1. ADVENTTI-
SUNNUNTAI 
Tule laulamaan Hoosian-
naa! Hoosiannakirkon klo 
18 toimittavat pastori Taija 
Kaipainen ja kanttori Hiski 
Wallenius. 

= ulkotapahtuma 

24.12. JOULUAATTO 
Jouluaaton kynttilähar-
tauden kirkon pihalla 

klo 14, 15 ja 16 toimittavat 
pastori Taija Kaipainen ja 
kanttori Mikko Helenius. 
Kesto noin 15 minuuttia. 

Yhteinen aattoillan vietto 
klo 17–19. Tervetuloa viet-
tämään yhteistä aattoiltaa, 
mukana kirkkoherra Ulla 
Kosonen ja kanttori Mikko 
Helenius. Ennakkoilmoittau-
tuminen kirkkoherranviras-
toon, tilaisuuteen mahtuu 
maksimissaan 25 hlö. 

25.12. JOULUPÄIVÄ 
Joulukirkon klo 08 toimitta-
vat pastori Veli Pelkonen ja 
kanttori Katja Mäkiö. 

KOSKELAN 
KIRKKO 

24.12. JOULUAATTO 
Jouluaaton kynttilähar-
tauden Koskelan kirkon 

(Käpyläntie 11) pihalla klo 
13 toimittavat pastori Taija 
Kaipainen ja kanttori Mikko 
Helenius. Kesto noin 15 mi-
nuuttia. 

OULUNKYLÄN 
VANHA KIRKKO 

Perinteistä Joulukirkkoa ei 
voida tänä vuonna järjestää 
koronarajoitusten vuoksi, 
kirkkosali on liian pieni tur-
valliseen kokoontumiseen. 

Toivottavasti voimme jälleen 
kokoontua vanhaan kirk-
koon jouluna 2021. 

Kynttilähartaudet ulkona turvavälein 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 

Kauneimmat Joululaulut soivat tänäkin 
vuonna maailman lapsille. Anna joululahja, LAHJOITA MOBILEPAYLLÄ 
jolla on merkitystä. Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä 

numeroon 61408. 
Kaikilla lapsilla pitäisi olla mahdollisuus hy-
vään ja turvalliseen lapsuuteen. Sinun tuellasi LAHJOITA TEKSTIVIESTILLÄ 
tarjoamme kehitysmaiden kaikkein heikoim- Lähetä tekstiviesti 
massa asemassa oleville lapsille koulutusta, JOULU18 (18 €), JOULU36 (36 €) tai 
terveydenhoitoa ja turvaa. Parannamme eri- JOULU42 (42 €) numeroon 16155. 
tyisesti tyttöjen, vammaisten ja syrjittyihin 
vähemmistöihin kuuluvien lasten asemaa. 

Joulunkylän seurakunnan OULUNKYLÄ 
Kauneimmat Joululaulut 
lauletaan tänä vuonna SU 13.12. SU 20.12. 
Käpylässä ja Maunulassa Oulunkylän kirkossa klo Akseli Toivosen 
ulkona sekä tiivistetysti 13–13.30, 14.30–15, kentällä (Sampsantie 15) 
useammassa lauluvuorossa 16–16.30, 17.30–18 klo 18–18.30. 
Oulunkylän kirkossa. ja 19–19.30. 

MAUNULASU 20.12. 
Oulunkylän kirkossa klo 
13–13.30, 14.30–15, SU 20.12. 

Maunula-talon16–16.30, 17.30–18 
(Metsäpurontie 4) 

Jokaiseen lauluvuoroon 
ja 19–19.30. 

ulkotasanteella 
mahtuu mukaan 30 henkilöä. klo 14–14.30. 
Kirkkosalista järjestetään ää-
nentoisto ulos, joten yhteis-
lauluun voi osallistua myös = ulkotapahtuma
ulkona kirkon pihalla. 

KÄPYLÄ

Seuraa meitä 
Joulunkylään 

JOULUPOLKU 

Joulupolku Oulunkylän 
kirkon pihapiirissä 

la 12.12. ja 19.12. klo 10–16 

Elämyksellinen joulupolku kaikenikäisille. Laulamme tuttuja joululaulu-
ja. Opastetut lähdöt Joulupolulle puolen tunnin välein alk. klo 10.00. 
Pihalla olevasta jouluteltasta löytyy joulun odotuksen ilon lisäksi joulu-
polun info sekä lämmintä glögiä. Joulupolun toteutuksesta vastaa laaja 
joukko seurakunnan työntekijöitä, kuorolaisia ja vapaaehtoisia. 

Ulkotapahtuma! #joulunkylänseurakunta 

https://14�14.30
https://19�19.30
https://16�16.30
https://13�13.30
https://19�19.30
https://18�18.30
https://16�16.30
https://13�13.30


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
                

 

JOULUKONSERTIT 

LINNANJUHLIEN 
MUSIIKKIA LUDVIG 
IV:N HOVISSA 
Itsenäisyyspäivänä 
su 6.12. klo 15.–15.45 
ja 16.30–17.15 
Oulunkylän kirkko 
Amore Barocco 
–barokkiyhtye, johtajana 
Anna-Mari Ablouh. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 10€ 

OI JOULUYÖ 
- JOULUN 
RAKKAIMMAT 
LAULUT 
Ti 15.12. klo 19 
Oulunkylän kirkko 
Päivi Pylvänäinen, 
sopraano 
Elisa Järvelä, viulu 
Anu Kosonen, piano 
Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 15€. 

JAZZAHTAVAA JOULUA 
To 10.12. klo 19 
Oulunkylän kirkko 
Eva Vikman, laulu ja Lassi Kouvo, piano 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€. 
Raikkaista ja sävykkäistä jazz-iskelmätulkinnoistaan tun-
netuksi tullut Eva Vikman konsertoi Oulunkylän kirkos-
sa jazzahtavissa joulutunnelmissa 10.12 klo 19. Vikmania 
säestää Suomen eturivin jazzpianisteihin kuuluva Lassi 
Kouvo. Yhdessä he tyylittelevät lapsuuden rakkaisiin jou-
lulauluihin svengaavia sävyjä. Lisätietoja: evavikman.f ja 
lassikouvo.com 
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Tule konsertteihin Oulunkylän kirkkoon! 

TAPAHTUMAT 

ITSENÄISYYS-
PÄIVÄN 
FANFAARI 

Su 6.12. klo 18 
Käpylän kirkon tornista 
Erno Haukkala, pasuuna 
Eero Savela, trumpetti 

Itsenäisyyspäivän iltana klo 
18 kajahtaa fanfaari Käpy-
län kirkon tornista käpy-
läläisten iloksi. Tule kuun-
telemaan, josko fanfaari 
taipuu hetkittäin vaikka 
jazziksi. Samalla juhlistam-
me 100-vuotiasta Käpylää 
ja 90-vuotiasta Käpylän 
kirkkoa. 

= ulkotapahtuma 

FAMILY 
THURSDAY 

GOES INTERNATIONAL 
CAROL SERVICE 
To 17.12. klo 17–19 
Maunulan kirkko 
Family Thursday on koko 
perheen yhteisöllinen ilta! 
17.12. vietämme joulujuh-
laa ja tarjolla on joulupuuroa 
sekä jouluisia musiikkiesi-
tyksiä. Mukana musiikkikou-
lu Virtuksen laulavia tonttuja. 
Vapaa pääsy. Koronatilan-
teen salliessa tilaisuus jär-
jestetään ensisijaisesti sisällä 
kirkossa, muussa tapaukses-
sa kirkon pihalla. 

Julklubbenissa tarjolla 
glögiä, piparia ja joulumieltä! 

JULKLUBBEN 
Pe 4.12. klo 19–23 
Kakkonen, Pohjolankatu 2 D 
Syyskauden päättävä nuor-
tenilta. Tarjolla glögiä, pipa-
ria ja joulumieltä! Hartaus 
klo 22.30 

YHTEINEN 
AATTOILLAN VIETTO 
To 24.12. klo 17–19 
Käpylän kirkossa. 
Tervetuloa viettämään yh-
teistä aattoiltaa Käpylän 
kirkolle, mukana Ulla Ko-
sonen ja Mikko Helenius. 
Ennakkoilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon, ti-
laisuuteen mahtuu maksi-
missaan 25 hlö. 

>

https://lassikouvo.com
https://evavikman.fi
https://16.30�17.15
https://15.�15.45


 

  

 

TAPAHTUMAT 

SILMÄ TOTTUU 
HÄMÄRÄÄN 
– yömaisemia unen 
rajamailta 
Mika Nuorvan 
valokuvanäyttely 
29.11.2020–31.1.2021. 
Oulunkylän kirkon 
aulagalleria. 
Mika Nuorva on keskisuo-
malainen ammattivaloku-
vaaja, joka on vuosien ajan 
kuvannut yömaisemia 
sekä Suomessa että ulko-
mailla. Nuorvan satumai-
sen tunnelmallisissa valo-
kuvissa ihminen asetetaan 
suhteuttamaan itsään ajal-
liseen ja ajattomaan, äärel-
liseen ja äärettömään. 

APUA JA TUKEA 

DIAKONIAN JOULU 
Diakonian neuvonta ja ajanvaraus 
palvelee joulunalusaikana 30.11.–17.12. 
kolme kertaa viikossa, maanantaisin, 
tiistaisin ja torstaisin klo 10–12. 
Voit soittaa ajanvaraus- ja neuvontanumeroon 
09 2340 5318 tai tulla paikan päälle Oulunky-
län kirkolle. Tämän jälkeen diakoniatyö keskit-
tyy varattujen aikojen toteuttamiseen. Seuraa-
van kerran neuvonta- ja ajanvaraus on avoinna 
tiistaina 29.12. klo 10–12. Taloudellisessa avus-
tamisessa noudatamme samoja kriteerejä kuin 
muunakin aikana. 

KIRKON KESKUSTELUAPUA 
Kirkon keskusteluapua on sinua varten, 
kun kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjät ovat 
vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia 
ja kirkon työntekijöitä. 

Palveleva puhelin, 0400 22 11 80. 
Avoinna joka ilta klo 18–01, pe ja la 18–03. 
Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopi-
muksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm). 

Kirkonkeskusteluapua.f -sivulla 
palveleva chatti ma–pe klo 12–20. 

Osallistumalla 
lahjakorttikeräykseen
tuet asuinalueesi 
vähävaraisten 
joulua! 

Vuoden 2020 
Rakenna Joulupuu -keräys 

 toteutetaan lahjakorttikeräyksenä. 
Haluatko ilahduttaa alueella asuvaa 
yksinäistä, ikäihmistä, lapsiperhettä 

tai taloudellisesti heikommassa 
asemassa olevaa? 

Voit hankkia maksimissaan 
50 euron hintaisen lahjakortin, jonka 

diakoniatyö toimittaa perille. 
Lahjakorttihankinnoissa kannustamme

tukemaan alueemme pienyrittäjiä.
Esimerkiksi lahjakortti paikalliselle 

kampaajalle, kahvilaan tai ravintolaan 
ilahduttaa sekä yrittäjää että 

lahjan saajaa. 

LAHJAKORTIN  
TOIMITUSOHJEET 

Hankittuasi lahjakortin voit toimittaa sen 
ensimmäisen adventin messun yhteydessä 

Oulunkylän kirkolle su 29.11. klo 9.30–12. 
Kirkon pihalta löydät jouluisesti koristellun 

Kohtaamisfllari Pasin työntekijöineen, joille voit 
jättää lahjakortin. Mikäli et pääse tuolloin paikalle,

voit tuoda lahjakortin Oulunkylän kirkolle 
diakoniatoimistoon ma 7.12. klo 14–18. 

Jos näistä ajoista kumpikaan ei sovi, 
ota yhteyttä johtavaan diakoniin 
Laura Lindroosiin: 050 472 7740 

tai laura.lindroos@evl.f

 

 Rakenna joulupuu 
on Espoon, Helsingin, 
Kauniaisten ja Vantaan 
seurakuntien yhteinen 

joulukampanja. 

https://Kirkonkeskusteluapua.fi
https://30.11.�17.12


 

 

 
 

KIRKON AUKIOLOAJAT 

Oulunkylän kirkko, 
Teinintie 10 

ma 21.12. – ke 23.12. 
klo 08–20. 

to 24.12. – su 3.1.2021 
klo 08–16 ja tilaisuuksien 

yhteydessä. 

Maunulan kirkko, 
Metsäpurontie 15 

ovet auki joulun pyhinä 
tilaisuuksien yhteydessä. 

Oulunkylän 
vanha kirkko, 

Siltavoudintie 12 

Käpylän kirkko, 
Metsolantie 14 

ovet auki joulun pyhinä 
tilaisuuksien yhteydessä. 

Kakkonen, 
Pohjolankatu 2 D 

www.helsinginseurakunnat.f/oulunkyla 

@oulunkylanseurakunta 

@oulunkylanseurakunta @ogelinsrknuoret 

Oulunkylän seurakunta 

www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla



