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HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2018! 
 

 
”Tammikuu on pakkaskuu, helmikuu on hiihtokuu, maaliskuussa sulaa 
jää, huhtikuu jo lämmittää.”  
 
Uusi vuosi on alkanut ja olemme taas menossa kohti kesää. Tässä esitteessä 
on kaikki Pakilan seurakunnan järjestämät koululaisten kerhot, kurssit, 
tapahtumat, retket ja leirit, aina kesään asti. Toimintaa järjestetään kaikille 7–
12 -vuotiaille. Seurakuntamme nettisivuilta löydät myös kaikki tässä esitteessä 
olevat asiat. Kerhotoiminta jatkuu tammikuussa viikolla 3. 
 
Huomaathan, että toiminnat täyttyvät nopeasti ja mukaan pääsee 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Retkistä ja leireistä lähetämme kotiin kirjeet noin 
viikkoa ennen kyseistä tilaisuutta. Kursseista lähetämme muistutustekstiviestin 
ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi huoltajan numeroon. Laitathan 
kuitenkin myös itsellesi muistiin, minne olet ilmoittautunut mukaan.  
 
HUOM! ILMOITTAUTUMINEN AUKEAA SUNNUNTAINA 14.1.2018 KLO 12, 
MYÖS KESÄKERHOON! 
Muihin kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua. Niihin voi mennä mukaan kesken 
kaudenkin. Tarvittaessa voit kysellä lisää Saijalta ja Annilta, jos jokin asia 
mietityttää. 
 
http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/pakila.html 

 
Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saija Mäntynen    Anni Nikkanen 
nuorisotyönohjaaja   nuorisodiakoni 
050 3379 367   050 380 1418 
saija.mantynen@evl.fi  anni.nikkanen@evl.fi 
 



OHJEET 
ILMOITTAUTUMISEEN 

 

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA SUNNUNTAINA 14.1. KLO 12 
 

NETISSÄ: 
 

http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/pakila.html 
 

→Toiminta →Varhaisnuorisotyö 
 

 
Sieltä löydät siniset linkit, joista pääset ilmoittautumislomakkeille. 

 
Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta AINA 

kuittaussähköpostin. 
 

Jos se jää tulematta, olethan yhteydessä Saijaan tai Anniin! 
 

Muista painaa ilmoittautuessasi JATKA→ILMOITTAUDU! 
 

Jos lomakkeella lukee, että ilmoittautuminen on varasijalla, 
paina silti vielä ilmoittaudu. Muuten ilmoittautuminen ei 

kirjaudu meille asti. 
 

Maksullisista tapahtumista tulee aina erillinen lasku kotiin. 
Mahdollinen osallistumisen peruutus on tehtävä viikkoa ennen 

(kesäkerhossa 2 viikkoa) kyseistä tapahtumaa joko soittamalla tai 
tekstiviestillä. Sen jälkeen lasku hyvitetään vain lääkärintodistusta 

vastaan. 
 
 
 
 
 

 



KERHOT 

 
 

Kerhotoiminta alkaa viikolla 3. 
Kerhoihin voi tulla ilman ilmoittautumista ja myös kesken kauden. Niihin osallistuminen ei 
maksa mitään. Viimeiset kerhot ennen kesälomaa pidetään viikolla 20. Hiihtolomaviikolla 
(vko 8) ja Hiljaisella viikolla (vko 13) ei ole kerhoja. 
 

• ILOKERHO MAANANTAISIN KLO 17.30–19 Hyvän Paimenen kirkon Pirtillä 7–12-

vuotiaille. Tervetuloa iloiseen joukkoomme! Ilokerhossa opetellaan yhdessä toimimista 
kaikenlaisen kivan puuhan merkeissä. Suunnittelemme yhdessä kerhon toimintaa - 
luvassa on leipomista, esiintymistä, taiteilua ja mitä nyt keksimmekään! Riina 
 
 

• VALOKUVAUSKERHO joka toinen TIISTAI KLO 17–18 Hyvän Paimenen 

kirkon Pirtillä 9-12-vuotiaille. Tervetuloa ottamaan kuvia melkein kaikesta. 
Kameraksi riittää hyvin puhelimen kamera, mutta olisi kiva, jos sinulla olisi 
ainakin digikamera. Kerho on aina parittomilla viikoilla alkaen 16.1. Aleksanteri 
 
 

• NÄYTELMÄKERHO TIISTAISIN KLO 17.30–19 Hyvän Paimenen kirkon Kryptassa. 

Kerho on tarkoitettu 9–12-vuotiaille. Tervetuloa mukaan harjoittelemaan näyttelemistä ja 
esiintymistä helppojen ja pienten näytelmien sekä erilaisten ilmaisumenetelmien avulla. 
Nita ja Saara 
 

• SÄHLYT 
 
ITÄ-PAKILAN KOULUN SALISSA KESKIVIIKKOISIN KLO 14.30–15.30  
1–4. luokkalaisille tytöille ja pojille. Saija 
 
METSOLAN ALASTEEN SALISSA TORSTAISIN  
KLO 14–15 1–2. luokkalaisille tytöille ja pojille 
KLO 15–16 3–6. luokkalaisille tytöille ja pojille. Anni 
 

 

• PYHÄKOULU Pakilan seurakunnan pyhäkoulut kokoontuvat noin joka toinen 

sunnuntai klo 11 Hyvän Paimenen kirkon Lastenkappelissa ja Itä-Pakilassa, Piikintie 17 B. 
Tarkemmat tiedot verkkosivuilla ja Facebookissa. 
 
 

 
 



KURSSIT JA TAPAHTUMAT 
 
 

• LEIVONTAKURSSI ALOITTELIJOILLE KESKIVIIKKONA 17.1.–7.2. klo 17–19. 

Hyvän Paimenen kirkon keittiössä, 4 KERTAA. Kurssi on tarkoitettu 7–9 -vuotiaille. 
Luvassa on helppoja kokkauksia; leipomista ja ruuanlaittoa. Materiaalimaksu 10 €. 
Mukaan mahtuu 8 ensimmäistä. Voit ottaa mukaan pienen rasian kotiin viemisiä varten ja 
esiliinan, jos on.  ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ. Jenna, Ina ja Oona  
 

• BÄNDIKURSSI PERJANTAINA 19.1.–16.2. (EI 26.1.) klo 17–18.30 Hyvän Paimenen 

kirkon Pirtillä, 4 KERTAA. Tervetuloa soittamaan ja laulamaan bändissä. Jokaisella 
kerralla valitaan biisi, jota soitetaan bändisoittimilla ja samalla opetellaan vähän myös 
musiikin teoriaa. Oman soittimen voi ottaa mukaan. Aiempaa kokemusta soittamisesta ei 
tarvita. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Anniina ja Viivi 
 
 
 
 
 
 
 
 

• POIKIEN ILTAPÄIVÄ 7–12 -vuotiaille LAUANTAINA 27.1. NMKY:n tiloissa klo 13–

16, Palosuontie 4 B. Syödään ja herkutellaan, pelataan ja touhutaan kaikkea mukavaa 
yhdessä. Tervetuloa viettämään superkiva iltapäivä! ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! 
Saija, Anna ja Sakke 
 

• PUUHAPERJANTAI JA KIRKKOYÖ 9.–10.2. JA 4.–5.5. 
Hyvän Paimenen kirkolla PERJANTAISTA LAUANTAIHIN 
Voit osallistua pelkästään iltaan tai jäädä yöpymään kanssamme kirkolle. Aloitamme 
kirkolla klo 16 ja kotiin voi lähteä klo 20–21, jos ei halua jäädä yöksi. Luvassa leipomista, 
askartelua, musiikkia, leffaa ja herkkuja, leikkejä, pelejä ja muuta mukavaa yhdessäoloa. 
Yöksi jääville tarjoamme vielä ilta- ja aamupalan. Lauantaina lähdetään kotiin 
klo 10. Mukaan mahtuu 25 ensimmäistä ilmoittautunutta. Tapahtumamaksu 
10 €, yöksi jääville 15 €. Lähetämme ilmoittautuneille kirjeen kotiin noin 
viikkoa ennen tapahtumaa. ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Saija ja Anni 

 
 
• TYTTÖJENILTA 7–9 -vuotiaille TIISTAINA 27.2. klo 17.30–19.30 NMKY:n tiloissa, 

Palosuontie 4 B. Tule mukaan viettämään mukavaa hemmotteluiltaa. Luvassa yhteistä 
ruuanlaittoa, herkuttelua, askartelua, hiusten kiharrusta, kampauksia, käsihoitoja, kynsien 
lakkausta, tanssiopetusta yms. sekä mukavaa yhdessäoloa.  

ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Saija, Anna, Pinja ja Mirka 
 

• TYTTÖJENILTA 10–13 -vuotiaille KESKIVIIKKONA 28.2. klo 17.30-19.30 

NMKY:n tiloissa, Palosuontie 4 B. Ohjelma sama kuin pienempien tyttöjen illassa. 
ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Saija, Anna, Pinja ja Mirka 



 

• KÄSITYÖKURSSI 7–12 -vuotiaille KESKIVIIKKONA 28.2.–

4.4. klo 17.30–19 Hyvän Paimenen kirkon Kirkonkellarissa, 6 
KERTAA. Tervetuloa tekemään kaikkea pientä käsin ja oppimaan 
uusia käsityötekniikoita ompelusta virkkaamiseen. Mukaan voi tulla, 
vaikka ei olisikaan tehnyt ennen käsitöitä. Käytämme kurssilla 
myös ompelukonetta. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. 
ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Emilia 

 
 

•KOKKAUSILTA pojille, 7–12 -vuotiaille, KESKIVIIKKONA 7.3. KLO 16–18 Hyvän 

Paimenen kirkon keittiössä. Kokkaamme ja leivomme sekä tietysti herkuttelemme! 
Tervetuloa mukaan innostumaan kokkaamisesta ja oppimaan uutta! Voit ottaa 
mukaan pienen rasian kotiin viemisiä varten ja esiliinan, jos on. Mukaan 
mahtuu 10 ensimmäistä. ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Saija 
 
 

•PÄÄSIÄISEN PITSAILTA 7–12 -vuotiaille TIISTAINA 20.3. KLO 16.30–

19.00 Hyvän Paimenen kirkon Kirkonkellarissa. Askartelemme muun muassa 
virpomisvitsoja tulevaa Palmusunnuntaita ajatellen sekä leivomme pitsaa. 
Myös muuta mukavaa ohjelmaa luvassa! ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Anni 
 
 

•JÄLKIRUOKAKURSSI 7–12 -vuotiaille KESKIVIIKKONA 21.3.–18.4. klo 16–18 

Hyvän Paimenen kirkon keittiössä, 4 KERTAA. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. Voit 
ottaa mukaan pienen rasian kotiin viemisiä varten ja esiliinana, jos on. Materiaalimaksu 10 
€. ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Saija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PIENOISMALLIKURSSI Etupellon leikkipuiston tiloissa 8–13 -vuotiaille tytöille ja 

pojille PERJANTAINA13.4.–11.5. KLO 16.30–17.30. 5 KERTAA. Voit hankkia itse 
kaupasta oman pienoismallin tai ostaa kurssilta mallin 15 €/kpl. Lähetämme ostoksista 
kotiin laskun. Muuten kurssi on maksuton. Maalit, liimat yms. tarvikkeet löytyvät meiltä. 
Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Petri 
 
 
 
 
 



HIIHTOLOMALLA TAPAHTUU…. 
 
 

• KOULULAISTEN HIIHTOLOMALEIRI 16.–18.2. 
 
Leireilemme tällä kertaa Kellokoskella leirikeskuksessa nimeltään 
Kellokosken Juhlatalo. Ohjelmassa on säästä riippuen lumileikkejä 
ja pulkkamäkeä. Mukavaa tekemistä ja olemista on luvassa joka 
tapauksessa sekä maistuvaa ruokaa. Kellokosken Juhlatalossa 
majoittaudutaan 2–3 hengen huoneissa. Tule rohkeasti mukaan 
viettämään mukava hiihtolomaviikon aloitus ja pyydä mukaan 
kaverisikin! Leirin hinta on 40 €. Mukaan mahtuu 25 lasta.  
Leirille lähtö tapahtuu tilausbussilla Hyvän Paimenen kirkolta 
perjantaina klo 17 ja paluu samaan paikkaan sunnuntaina klo 15. 
Ajat tarkentuvat vielä lähempänä.  
ILMOITTAUTUA KANNATTAA HETI, sillä leiri tulee nopeasti ajankohtaiseksi.  
Ilmoittautuminen on auki netissä 14.1.–31.1. Saija ja Anni 
 
 

• RETKI TROPICARIOON TORSTAINA 22.2. klo 9–15 

Retki suunnattu 7–12 -vuotiaille. Lähdemme retkelle klo 9 Hyvän 
Paimenen kirkolta, Palosuontie 1 ja palaamme samaan paikkaan 
noin klo 15. Kuljemme julkisilla. Retken hinta 25 € sisältää matkat, 
pääsyliput ja lounaan. Tutustumme Tropicariossa oppaan johdolla 
kiehtovaan käärmeiden ja liskojen maailmaan ja saamme samalla 
arvokasta tietoa luonnosta ja matelijoiden kiehtovasta elämästä. 
Tropicario on pohjoismaiden suurin matelijaeläintarha, jossa voi 

kohdata turvallisesti maailman suurimmat kuristajakäärmeet, suuret liskot sekä tappavan 
myrkylliset käärmeet. Tule mukaan kokemaan mieleenpainuva seikkailu trooppisten 
eläinten, kuten käärmeiden, liskojen ja krokotiilien parissa. Mukaan mahtuu 20 lasta. 
ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Saija ja Anni 
Lisätietoja retkikohteesta www.tropicario.com 
 
 

• RETKI PELIHUONE KIDS ESCAPE –ROOMIIN  
PERJANTAINA 23.2. klo 10–16 
Kids Escape – jännittäviä arvoituksia, hauskanpitoa ja monia yllätyksiä! Lähdemme 
pelaamaan yhdessä hauskaa ja jännittävää pakohuonepeliä, joka on suunnattu lapsille. 
Mahdollisuus valita kahdesta huoneesta joko Taikahuone tai Miljoona perintö-huone. Pelit 
ovat vuorovaikutustaitoja ja päättelykykyä kehittäviä ja pelaajat pääsevät käyttämään 
useita eri aisteja ja vahvuuksiaan. Huoneet eivät ole suljettuja ja niistä pääse kesken pelin 
pois niin halutessaan. Retki suunnattu 8–12 -vuotiaille.  
Lähtö retkelle tapahtuu klo 10 Hyvän Paimenen kirkolta, Palosuontie 1 ja palaamme 
samaan paikkaan klo 16. Kuljemme julkisilla. Mukaan mahtuu 18 lasta. Retken hinta 25 € 
sisältää matkat, pääsyliput ja lounaan. ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ! Saija ja Anni 
Lisätietoa retkikohteesta http://www.kidsescape.fi/ 



RETKET JA TAPAHTUMAT 

 
• KOULULAISTEN KEVÄTRETKI VANTAAN 
SUPERPARKKIIN LAUANTAINA 24.3. KLO 13–19 
Lähtö retkelle tapahtuu Hyvän Paimenen kirkolta lauantaina 22.4. klo 
13.00 ja paluu samaan paikkaan noin klo 19. Kuljemme julkisilla 
kulkuneuvoilla. Retkimaksu 25 € sisältää matkat, pääsylipun ja buffet-
ruokailun sekä vakuutuksen. Koko perheen monipuolisessa 
sisäaktiviteettipuistossa on paljon tekemistä, kokemista ja näkemistä 
kaikenikäisille. Testaa eri lajeja, seikkaile, liiku, pelaa, viihdy ja 
herkuttele. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. 
 ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ 5.3. mennessä! Saija ja Anni 

 
lisätietoja retkikohteesta www.superpark.fi 

 
 
 
• PERHEIDEN –RETKI LAUANTAINA 19.5. 
 
 
Lähde viettämään mukavaa huvipuistopäivää kanssamme Kouvolaan. Retki on tarkoitettu 
koko perheelle, mutta koululaiset voivat osallistua retkelle myös itsekseen seurakunnan 
työntekijän kanssa. Ohjelmassa huvipuistojumis, konsertti sekä hauskanpitoa Tykkimäen 
huvipuistossa. Osallistumismaksu: 30 €/henkilö tai 24 €/alle 120 cm. Retkimaksu sisältää 
kuljetuksen, rannekkeen ja ohjelman. Ruokailut jokainen kustantaa itse. Vanhemmat ilman 
ranneketta 10 € (korvaus kuljetuksesta). Pienemmät lapset ilman ranneketta ilmaiseksi. 
Lähtö- ja paluuaikataulut tarkentuvat myöhemmin, mutta retkeen on kuitenkin hyvä varata 
koko päivä. ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ 22.4.2018 mennessä. Saija 
(Järjestäjät: Nuoren kirkon Kaakkois-Suomen piiri ry,  Nuoren kirkon Itä-Suomen piiri ry, Nuori kirkko 
ry,  Kuopion ja Mikkelin hiippakunnat sekä Kouvolan seurakuntayhtymä) 

Lisätietoja retkikohteesta www.tykkimaki.fi  

 
 
• 10-SYNTTÄRIT LINNANMÄELLÄ 26.5. klo 9-13. 
Kaikkien tänä vuonna 10 vuotta täyttävien omat synttärit 
Linnanmäellä. Lisätietoja tulee seurakunnan nettisivuille kevään 
aikana sekä postitse kotiin kaikille 10 vuotta täyttäville. Luvassa iso 
Helsingin seurakuntien yhteinen synttäritapahtuma.  
Laita päivä jo nyt ylös kalenteriisi! Saija, Anni, Lauri 

 

 



KESÄ 2018 
 

KESÄKERHO 
  

4.–8.6 JA 11.–15.6. 
 

Pakilan seurakunnan järjestämä päiväleiri Hyvän Paimenen kirkolla 
arkipäivisin ma-pe klo 9–15 kesäkuun kahdella ensimmäisellä 

viikolla. 
 

Kesäkerho on tarkoitettu vuosina 2005–2010 syntyneille. 
Kerhomaksu on 95€/viikko, sisältäen lounaan, välipalan, 

askartelumateriaalit ja vakuutuksen. 
  

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA NETISSÄ 14.1. KLO 12.  
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 21.5. mennessä, tämän 

jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Maksuttoman peruutusajan 
jälkeen tulevissa peruutuksissa leirimaksu palautetaan vain 

lääkärintodistusta vastaan. Laskun maksamatta jättäminen ei riitä 
peruutukseksi. Ilmoittautuminen on auki 31.3. asti. Lisätietoja 

kerhosta tulee kirjeitse kotiin kaikille kerhopaikan saaneille 
huhtikuun alkupuolella.  

Kesäkerhosta voit kysellä Saijalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETKI KORKEASAAREEN 
MAANANTAINA 18.6. 

klo 9–16 
 
Lähde viettämään kanssamme mukavaa päivää Korkeasaaren eläintarhaan. Retkelle lähtö 
tapahtuu Hyvän Paimenen kirkolta maanantaina 18.6. klo 9 ja paluu samaan paikkaan 
noin klo 16. Kuljemme julkisilla kulkuneuvoilla. Retken hinta on 25 € sisältäen matkat, 
pääsylipun ja ruokailun sekä opastuksen. Retki on tarkoitettu 7–12-vuotiaille. Pienen 
opastuskierroksen jälkeen jokainen voi tutkia eläimiä oman mielenkiintonsa mukaan. 
Mukaan mahtuu 20 lasta. ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ 30.4. MENNESSÄ  
Saija ja Lauri 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat: Korkeasaaren kuvapankki/ Mari Lehmonen 

 
 

RETKI SUOMENLINNAAN 
TIISTAINA 19.6. KLO 9–16 

 
Lähdemme toiselle kesän retkelle Suomenlinnaan. Lähtö tapahtuu Hyvän Paimenen 
kirkolta tiistaina 19.6. klo 9 ja paluu samaan paikkaan noin klo 16. Kuljemme julkisilla 
kulkuneuvoilla. Suomenlinnassa osallistumme opastetulle seikkailukierrokselle Viapori ja 
salaisuuksien avain. Retken hinta on 25 € sisältäen matkat, ruokailun ja opastuksen. Retki 
on tarkoitettu 7–12 -vuotiaille. ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ 30.4. MENNESSÄ!  
Saija ja Lauri 
 
”Saavu Suomenlinnaan ja lähde kuningas Kustaa III:n kanssa aikamatkalle 1700-luvun 
Viaporiin. Vihjeiden viitoittama matka kulkee vanhan linnoituksen kivisten muurien 
katveesta valoisiin puistoihin ja hämyisiin bastioneihin. 
Suomenlinnan seikkailukierros on historialliseen taustatietoon perustuva kierros, joka vie 
jännittävälle aikamatkalle entisaikain Viaporiin. Johtolankoja seuratessaan ja vihjeitä 
ratkoessaan seikkailijat kohtaavat mielenkiintoisia henkilöitä aikojen takaa. Esitys kertoo 
elävästi ja hauskasti Suomenlinnasta ja 1700-luvusta.” 

 
 
 
 
 
 



 

 

KOULULAISTEN LEIRI 
ALASTAROLLA, 

KANNISTON 
KOTIELÄINTILALLA, 

ONNELLISTEN 
ELÄINTEN 

KOTIPAIKASSA 
31.7.–3.8. 

 
Leiri on tarkoitettu 7–12 -vuotiaille. 

Leirimaksu 95 € sisältää matkat, täysihoidon ja vakuutukset. Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje, jossa tarkemmat tiedot leiristä. 

 
Lapset saavat leirillä hoidettavakseen oman hoitokanin, josta saavat pitää huolta leirin 

aikana. Muu ohjelma selviää myöhemmin. 
 

ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ 
30.5. mennessä. 

 
Lisätietoa www.kannistontila.fi 

 
 

 

 

 

 

TYTTÖJEN JA POIKIEN LEIRI KORPIRAUHASSA 

ma-ke 4.–6.6. 

PERHEIDEN TELTTALEIRI 

pe-su 29.6.–1.7. Korpirauhan teltta-alueella 

Nämä leirit ovat Helsingin seurakuntayhtymän järjestämiä ja niistä 
tulee lisää tietoa seurakuntamme nettisivuille kevään aikana.



YHTEYSTIEDOT: 

Hyvän Paimenen kirkko 

Palosuontie 1 

00660 Helsinki 

http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/pakila.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saija Mäntynen   Anni Nikkanen 

nuorisotyönohjaaja   nuorisodiakoni 

050 3379 367    050 3801 418 

saija.mantynen@evl.fi  anni.nikkanen@evl.fi 

 
 


