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5 6
s eurakunnan arki näyttäytyy toisinaan pyöröovina. Ihmisiä tulee ja menee,  

nähdään kirkoilla ja kadunkulmissa. Toivotetaan tervehdyksiä ja hyvät päivät,  
sanotaan näkemiin, ja välillä myös hyvästit. Jokainen meistä tuo mukanaan 

oman elämänhistoriansa ja elämänkaaren sen hetkisen pisteen:  
Mistä tulen, minne olen menossa, mitä minulle kuuluu?

On ajanjaksoja, jolloin asiat ovat selkeitä ja tärkeät asiat ovat löytäneet paikkansa.  
Toisinaan elämänkaari on sellaisessa vaiheessa, että kaipaamme pohtia asioita uu-
delta näkökantilta, ehkä myös toisen ihmisen kanssa. Joskus lähimmäinen osaakin 
sen tarpeen huomata ja huomioida. Toisinaan kuljemme pyöröovista kuka mihinkin 
suuntaan, ja saatamme huomaamattamme mennä jonkin merkityksellisen tai tärkeän 
ohitse. Ehkä suhteessa omaan elämäämme, ehkä suhteessa lähimmäisen tarpeeseen.

Jeesus antoi hyvän osviitan kanssaihmisen kohtaamiseen. Hän aloitti keskustelun 
joko kuuntelemalla tai kysymällä, kuinka voi olla avuksi. Hieno esimerkki, 
jonka kanssa itse usein kilvoittelen ja josta yritän ottaa oppia.

Ei meistä toki pikkujeesuksia tule, eikä hän sellaista meiltä pyytänytkään. 
Sen sijaan Jeesus usein korosti sitä, että tunnistaisimme itsessämme ja toisissamme 
sekä inhimillisen ihmisyyden että myös sen kauneuden, jonka valossa Jumala näkee 
meidät jokaisen. Näin voimme elämänkaaren eri vaiheissa kuljettaa mukana 
armollista katsetta niin omaa itseä kuin lähimmäisiämme kohtaan.
 
Ulla Kosonen
kirkkoherra

Elämänkaaria ja pyöröovia

Kevät on täynnä 
toimintaa.

Oulunkylän sEurakunnan kEvätEsItE 2019
Päivitetty joulukuussa 2018. Lisätiedot: tiedotussihteeri 
Luoma Ella, p. 09 2340 5313 ja kirkkoherra Ulla Kosonen, 
ulla.kosonen@evl.fi, 050 380 4097. 

KirKKoherran tervehDys

        /oulunkylanseurakunta
      @oulunkylanseurakunta
       www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla
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>  Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löytyvät s. 20–21.
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Syksyllä alkanut 
PARIASIAA -luentosarja jatkuu:

28.2. klo 18-19 Oivalluksia parisuhteen 
  tunnetaitoihin
21.3. klo 18-19  Kipinää kosketukseen
30.3. klo 10-14  Työkaluja parisuhteen 
  ristiriitoihin (päivä sisältää 
  keittolounaan alk. 3 € aikuinen 
  ja vaatii ennakkoilmoittautumisen)
11.4. klo 18-19  Kun perheessä on sairautta

Luentojen aikana on järjestetty lastenhoito, 
johon toivotaan ennakkoilmoittautumista. 

Yhteyshenkilö: 
perhetyön diakoni Terhi Lahdensalo, 
050 365 3987

ParIasIaa-luentosarja

aJanKohtaista JuMalanpalvelus

MEssu sunnuntaIsIn
Klo 10  Oulunkylän kirkossa
Klo 12  Maunulan kirkossa  
 Palmusunnuntaista 14.4. alkaen
Klo 18  Käpylän kirkossa

HIljaIsuudEn rukOusHEtkI
Käpylän kirkossa keskiviikkoisin klo 18. 
Raamatun tekstejä ja Taize-lauluja. Joka kolmas 
keskiviikko on ehtoollinen. Aloitamme kevätkauden 9.1. 

IlOIsEn tanssIn MEssu 
Käpylän kirkossa 20.1 klo 18. 
Mukana Tarja Albekoglu ja Mirva Keski-Vähälä 
ja tanssituokioiden väkeä.

kynttIlänPäIvän MEssussa 
Oulunkylän kirkossa 3.2. klo 10 
avataan vuoden 2019 
Yhteisvastuukeräys ja siunataan 
Oulunkylän seurakunnan 
uudet työntekijät työhön. 
Oulunkylän Martat järjestävät kahvituksen 
messun jälkeen. Tarjolla herkullisia 
kotileivonnaisia. Tuotto yhteisvastuulle. 

Yhteisvastuun avajaismessu 
järjestetään myös Käpylän kirkossa 
klo 18.

vauvakIrkkO 
Oulunkylän vanhassa 
kirkossa 16.2 klo 15. 
Vauvakirkko on noin puo-
len tunnin kirkkohetki, 
jonka toteutuksessa on 
erityisesti huomioitu vau-
vaikäiset ja heidän van-
hempansa. Lisätietoja:
pastori Kukka 
Handolin.  

Ajankohtaiset tiedot löydät:
www.helsinginseurakunnat.fi/
oulunkylanseurakunta

Tervetuloa
messuihin
sunnuntaisin.

naIstEnPäIvä
-  vOIMaa EtsIMässä
La 16.3. 11-16 
Käpylän kirkon tiloissa.
Mukana pastori Tarja Al-
bekoglu, kirjailija Liisa 
Mäntymies ja musiikki-
terapeutti Elina Lassila. 
Vapaaehtoinen osallistu-
mismaksu sisältäen päivän 
ohjelman ja keittolounaan 
n. 10 € Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. Päivän 
päätteeksi vietämme yh-
teistä messua.

vOIMauttavan 
valOkuvan 
ParIsuHdEvIIkOn-
lOPPu 
26.-28.4. 
Kellokosken 
leirikeskuksessa. 
Ilmoittautumiset ja tarkem-
mat tiedot helmikuussa. 
Vastuuhenkilö: diakoni, pa-
rineuvoja Terhi Lahdensalo.

naisille
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alKuvuoDen Konsertit

unEssa utElIaassa 
- lauluja kItarallE 
ja MEzzOsOPraa-
nOllE
Pe 18.1. klo 18
Käpylän kirkossa 
Berlioz, Britten, Morley, 
Falla. Jutta Seppinen, mez-
zosopraano. Jyrki Mylläri-
nen, kitara. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 €.

aurInGOn alla
Su 20.1. klo 16
Oulunkylän kirkossa 
Cembalomusiikkia läm-
pimistä maista. Scarlatti 
- Bach - Picchi - Storace – 
Soler. Sanni Antikainen, 
cembalo. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 €.

sEllO sOI talvIsEssa 
IltaPäIvässä
Su 27.1. klo 16
Oulunkylän vanhassa 
kirkossa 
Sellisti ja laulaja Seeli Toi-
vio laulaa ja säestää itseään 
sellolla. Ohjelmassa on J. 
S. Bachin sellosarjoja, sekä 
laulua ja improvisointia.  
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Myynnissä on mm. uutuus-
tupla-cd kaikista Bachin 
sellosarjoista. www.seeli-
toivio.com. www.youtube.
com/seelitoivio

BEllOWs & PIPEs 
Pe 1.2. klo 18
Käpylän kirkossa
Harmonikka-urut -duo-
levyn julkaisukonsertissa 
kuullaan Markku Lepistön 
sävellyksiä ja kansanmu-
siikkisovituksia. Markku 
Lepistö, harmonikka, Mik-
ko Helenius, urut. Vapaa 
pääsy, ohjelma 10 € (tuotto 
yhteisvastuukeräykselle).

BarOkIn PyÖrtEIssä
Su 3.2. klo 17
Oulunkylän kirkossa 
Tervetuloa kaikki lapset ja 
lapsenmieliset vanhempi-
neen kuuntelemaan, tans-
simaan ja musisoimaan 
yhdessä barokkiorkesterin 
kanssa! Mukana esiin-
tymässä Amore Barocco 
-orkesteri, sekä ViuluVei 
-viulukoulun oppilaita. Ota 
oma iso sifonkihuivi mu-
kaan tai jousisoittimesi, 
niin voit osallistua musi-
soimiseen ja tanssimiseen. 
Kahvit ja Ohjelmalehtinen 
sisältäen kahvitarjoilun 
yhteisvastuun hyväksi 5-8 
€. Konsertti yhteistyössä 
Amore Baroccon, Oulun-
kylän seurakunnan ja Ou-
lunkylän Marttojen kanssa. 
Tilaisuuden koordinoijana 
Maija Pesonen-Kareinen.
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aGnus dEI
Pitkäperjantain konsertti 
Pe 19.4 klo 15 
Oulunkylän kirkko
Katja Mäkiö, mezzosop-
raano ja Mikko Helenius, 
baritoni. Aarioita ja suo-
malaista passiomusiikkia 
sekä Ristin tien tekstejä. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 
€. Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.

trIButE tO 
MaHalIa jaCksOn
Toisen pääsiäispäivän 
konsertti 
Ma 22.4. klo 18
Käpylän kirkossa
Tribute to Mahalia Jackson 
konsertissa kuullaan maa-
ilman parhaaksi gospellau-
lajaksi tituleeratun yhdys-
valtalaisen laulajattaren 
musiikkia jazzin hengessä. 

laskIaIskOnsErttI
Su 3.3. klo 16
Oulunkylän kirkossa 
Camerata Amoroso, solis-
teina kontratenori Teppo 
Johannes Lampela ja kolo-
ratuurisopraano Tia Svan-
berg. Pääsiäisen ajan kau-
neimpien aarioiden myötä 
hiljennytään paastonajan 
viettoon. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 €.

EHjyt - 405 BalEttI-
tOssua EläMän 
vErtauskuvana
Su 24.3. klo 16
Oulunkylän kirkossa 
Uudesta samettisesta tos-
susta katkaistuksi, raavi-
tuksi, kovetetuksi ja kokoon 
kursituksi. Ihmisen täytyy 
mennä rikki tullakseen eh-
jäksi. Mirva Keski-Vähälän 
10-vuotis taiteilijajuhla. 
Koreografia ja tanssi: Mir-
va Keski-Vähälä. Musiik-
ki: Mikko Helenius. Vapaa 
pääsy, ohjelma 10 € (tuotto 
yhteisvastuukeräykselle).
 

Tutut Afro-Amerikkalaiset 
spirituaalit ja gospelin hel-
met kuullaan uusina tul-
kintoina. Alttolaulaja Tiina 
Sinkkonen tulkitsee lauluja 
yhdessä pianisti Eric-Olof 
Söderströmin, kontra-
basisti Patrik Latvalan ja 
rumpali Thomas Törnroo-
sin kanssa. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 €. Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

Tribute to Mahalia Jackson konsertissa 
kuullaan laulajattaren (kuvassa) 
musiikkia jazzin hengessä.

K
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Lue lisää nettisivuiltamme,  Kirkko ja Kaupunki 
-lehdestä sekä musiikkiakirkoissa.fi.”



Sisällysluettelo  I  Kevät 2019  I   9

yhteisöruoKailut

Galleria aula

 
yHtEIsÖravIntOla 
salaaM
Buffet-lounasta tarjolla 
17.1.-16.5. (ei 18.4.) 
torstaisin klo 12-15 
Oulunkylän kirkolla. 
Ravintolan toiminnasta 
vastaavat monet eri kan-
sallisuudet. Vapaaehtoi-
nen maksu.

/ravintolasalaam

Galleria Aulan taidenäyttelyihin voi 
tutustua kirkon aukioloaikoina 
ma-to klo 8–20, pe-su klo 8–15 
Oulunkylän kirkon ala-aulassa. 

Muiden tilaisuuksien aikana aulatila saattaa 
olla suljettu. Näyttelyihin on vapaa pääsy. 

Aulaa pyörittävät vapaaehtoiset 
ja työntekijät. Tervetuloa! 

Yhteydenotot: 
kirkkoherra Ulla Kosonen

galleriavastaava Ritva Tuomi-Rautiainen, 
p. 040 736 9373

MaanantaI-
PuurO
Maanantaisin 
14.1. lähtien klo 9-12. 
Kohtaamispaikka kai-
kenikäisille vauvasta 
vaariin. Tule säännölli-
sesti tai poikkea satun-
naisesti. Sisältää puu-
ron, sämpylän, kahvin 
tai teen. Vapaaehtoi-
nen maksu.

aiKuisten pienryhMät

HuOlEsta 
HuOjEnnuksEEn 
Käpylän kirkolla 
Käpykappelissa 
tiistaisin klo 17-18.30 
ajalla 29.1.-26.3.19 
(ei viikolla 10). 
Tuntuuko sinusta, että 
olet yksin huoliesi kanssa 
ja kaikki voimat menevät 
oman huolen kanssa kamp-
paillessa? Tervetuloa roh-
keasti jakamaan oma huo-
lenaiheesi ja pohtimaan 
siihen yhdessä ratkaisua. 
Ryhmä on vertaistuelli-
nen ja suljettu. Ohjaajana 
toimii diakoniatyöntekijä 
ja psykoterapeutti Tarja 
Lindfors. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 21.1. 
mennessä numeroon 09 
2340 4227 tai sähkö-
postilla tarja.lindfors@
evl.fi, jokainen osal-
listuja haastatellaan 
erikseen. Tilaisuudes-
sa on kahvitarjoilu.

sururyHMä 
keskiviikkoisin  
9.1. alkaen klo 18. 
Ryhmä 25.5. asti (ei 17.4.) 
Ryhmässä läheisensä me-
nettäneet jakavat yhdessä 

Arjen
levähdys-
paikkoja
tarjolla.”

kokemuksiaan ja tunte-
muksiaan ja hakevat voi-
maa arjessa jaksamiseen ja 
menetyksestä toipumiseen. 
Ryhmä on maksuton, avoin 
kaikille eikä ilmoittautu-
mista tarvita. Voit käydä 
kerran tai säännöllisesti. 
Ohjaajana Anu Karlson. 

yksInHuOltajIEn 
OlOHuOnE 
Joka toinen tiistai 15.1. 
alkaen klo 17-19 
Oulunkylän kirkolla. 
Parittomien viikkojen 
tiistaina 21.5. saakka. 
Yksinhuoltajien olkkarissa 
vietetään iltaa, levähde-
tään, jutellaan, liikutaan 
ja taiteillaan. Tarjolla on 
iltapalaa ja lastenhoito 
on järjestetty. Olkkari on 
maksuton, avoin kaikille, 
eikä ennakkoilmoittautu-
mista tarvita. Tiedustelut: 
diakoni Terhi Lahdensalo 
ja perhetyöntekijä Mirva 
Keski-Vähälä.
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ravintola
salaam
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Matka 
ItsEtuntEMuksEEn
Ryhmä alkaa 6.3. 
ja kokoontuu 
keskiviikkoisin 
viiden viikon ajan. 
Kaipaatko vertaisuutta ja 
eväitä itsetuntemuksesi 
lisäämiseen ja vahvista-
miseen? Kaipaatko pysäh-
tymistä itsesi ja elämäsi 
äärelle? Oletko valmis tut-
kimaan ja etsimään itseäsi 
voimaannuttavia asioita? 
Matka itsetuntemukseen 
on viiden tapaamisker-
ran ratkaisukeskeisin ja 
toiminnallisin keinoin 
kokoontuva ammatillises-
ti ohjattu vertaisryhmä. 
Sopii erilaisissa elämän-
tilanteissa eläville. Ryh-
mään otetaan max. 6 hlöä, 
osallistujat haastatellaan 
ja osallistuminen vaatii si-
toutumista ryhmään. Osal-
listumismaksu on 10 €. 
Yhteyshenkilö ja ilmoittau-
tumiset 25.2. mennessä: 
diakoni Terhi Lahdensalo, 
terhi.lahdensalo@evl.fi  ja 
050 365 3987

läHEtysPIIrIt
Löydät kaikki lähetyspii-
rimme s. 18 Lähetys ja kan-
sainvälisyys –otsikon alta.

lukuPIIrI
Kerran kuussa maanantaisin klo 18 
Oulunkylän kirkossa. 

Lukupiiriin kevään kirjat ja päivät:
7.1. Kjell Westö: Rikinkeltainen taivas
18.2. Doris Lessing: Parempien ihmisten lapsi
18.3. Hermann Hesse: Siddhartha
15.4. Carola Sandbacka: Sodan jaloissa
20.5. Olli Jalonen: Taivaanpallo

Lisätiedot: kappalainen Kaisa Heininen. 

naIstEn kIrjallIsuusPIIrI
Kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18 
Käpylän kirkon kerhotilassa. 

Kirjallisuuspiirin kevään kirjat ja päivät:
9.1. Charles Dickens, Saiturin joulu
6.2. Amos Oz, Juudas
6.3. Anneli Suusaari, Ei sinne yllä myrskysää
3.4. Antti Tuomainen, Synkkä niin kuin sydämeni
8.5. Ayòbámi Adébáyò, Älä mene pois

Lisätiedot: Outi Takkinen, p. 040 519 0244

Maunulan kIrkOn 
tOrstaIkErHO 
torstaisin 17.1.–2.5. 
(Ei hiihtolomaviikolla, 
vko 8) Maunulan kirkolla, 
jos kirkko on käytössä 
remontin jälkeen. 
Torstaikerho päättyy tors-
taina 2.5. yhteiseen elä-
keläisten kevätretkeen 
Hämeenlinnaan. Yhteys-
henkilö ja lisätiedot: dia-
koni Elisa Hapuli, 09 2340 
5381.

14.2. klo 13 Ystävänpäivän 
musiikkimatinea Maunu-
lan Saunabaarissa, Mau-
nula-salissa (3. krs).

aiKuisten pienryhMät

Miehille
MIEstEn
PIIrI 

Kokoontumiset 
keväällä: 
7.1. klo 14-16, 
4.2. klo 14-16, 
4.3. klo 14-16, 
1.4. klo 14-16, 
6.5. klo 14-16. 
Kahvit tilaisuuden alussa.

Vastuuhenkilö: 
pastori Veli Pelkonen

käPylän PäIväPIIrI 
Käpylän kirkolla 
Käpykappelissa 
keskiviikkoisin 13.-14.30, 
alkaen 16.1.–2.5. saakka 
(Ei talvilomaviikolla 8, 
eli 20.2.). 
Kuukauden ensimmäisellä 

kerralla Arkiehtoollinen 
kirkossa. Päiväpiiri päät-
tyy torstaina 2.5. yhteiseen 
eläkeläisten kevätretkeen 
Hämeenlinnaan. Ohjaaja-
na Eila Järveläinen. Tie-
dustelut: diakoni Anne 
Pettinen

Lisää ryhmiä
kotisivuillamme.
Tervetuloa 
mukaan!”

kEHItysvaMMaIstEn 
kErHO
parillisten viikkojen 
maanantaisin 17–18.30 
alkaen 7.1. Voudintie 4B 
-kerhohuoneella. 
Ohjaajana Kirsti Kajos, 
0500 600 297.
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PErHEkErHO 
Oulunkylän kirkolla 
ma 14.1.-20.5. klo 10-11.15. 
Viimeisellä kerralla 20.5. 
kevätjuhla. Ei kerhoa 
hiihtolomalla 18.2, 
eikä pääsiäisenä 22.4. 
Perhekerho on tarkoitettu 
alle kouluikäisille ja heidän 
vanhemmilleen/ mukana 
tulevalle aikuiselle. Per-
hekerhoissa on ohjattua 
toimintaa, hiljentymistä ja 
leikkiä. Tervetuloa maa-
nantaipuurolle kirkon ala-
kertaan ennen perheker-
hon alkua. 

BarOkIn PyÖrtEIssä
Su 3.2. klo 17
Oulunkylän kirkossa 
Tervetuloa kaikki lapset ja 
lapsenmieliset vanhempi-

lapset Ja perheet

neen kuuntelemaan, tans-
simaan ja musisoimaan 
yhdessä barokkiorkesterin 
kanssa! Ota oma iso sifon-
kihuivi mukaan tai jousi-
soittimesi, niin voit osal-
listua musisoimiseen ja 
tanssimiseen. 

Isät HOI! 
-IltaMuskarI 
Käpylän kirkolla 
tiistaisin, 
8 kertaa, 
15.1.–12.3., 
Ei hiihtolomalla 19.2. 
1. ryhmä klo 18-18.30 
2. ryhmä 18.45-19.15 
Muskarit ovat maksutto-
mia. Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot: Mirva Keski-
Vähälä, 046 921 1235, 
mirva.keski-vahala@evl.fi

lastEn 
MuskarIryHMät 
Torstaisin 17.1. alkaen 
klo 9.30 (2–5 v.) 
klo 10 (1–2 v.) ja 
10.30 (vauvat). 
Ryhmät Maunulan
asukastalo Saunabaarissa 
(Metsäpurontie 25). 
Kirkon remontin 
valmistuttua muskarit 
jatkuvat Maunulan 
kirkolla.
Luvassa lauluja, leikkejä, 
musisointia rytmisoitimilla. 
Lapset huoltajineen terve-
tuloa, maksuton, ei ilmoit-
tautumista. Perhekahvio. 

PErHEIdEn 
tanssItuOkIOt 
Käpylän kirkolla 
perjantaisin, 18.1.-24.5. 
Viimeisellä kerralla 24.5. 
kevätjuhla. Ei hiihtolo-
malla 22.2, eikä pitkä-
perjantaina 19.4. Huom! 
aloitusajoissa muutoksia:
3–5-vuotiaat klo 9.30-10
1–2-vuotiaat klo 10.15-10.45
0–1-vuotiaat klo 11-11.30
Tanssituokioissa lapsi tulee 
näkyväksi omana itsenään 
ja lapsen oma luovuus saa 
tukea ja tilaa. Rytmi ja leik-
ki luovat yhteyttä muihin. 
Tanssi on reitti kokonais-
valtaiseen hiljentymiseen 
ja pyhän kokemiseen.  

kEsäPErHEkErHO 
Käpylän kirkko 27.5, 3.6, 
10.6. klo 9.45-11.15. 
Perinteinen piknik-retki 
Pikkukoskelle 17.6.

PErHEPyHä-
kOulu 
MaalIskuussa! 
Viikolla 10 alkaa 
koko perheelle suunnattu 
pyhäkoulu. 
Arki-iltaisin kerran viikos-
sa yhteensä kuusi kertaa. 
Hartaushetkien ja yhteisen 
tekemisen kautta kuljemme 
kohti pääsiäistä. Tarkemmat 
tiedot kevään uutiskirjeessä.

talvIrIEHa 
ystävyydEn IlO 
koululaisten hiihtolomaviikolla to 21.2. klo 10-16 
Leikkipuisto Maunulassa (Metsäpurontie 14-16)
Muskarit klo 10 ja 11 leikkipuiston sisätilassa. 
Hevosajelua klo 10.30-16 (2 €), myynnissä 
grillimakkaraa, laskiaispullia, kahvia ja mehua 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Mukana leikkipuiston 
väkeä, seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia. 
Yhteyshenkilönä Maija Pesonen-Kareinen

kErHOjEn Haut
Oulunkylän ja 
Veräjälaakson iltapäiväkerho
Iltapäiväkerhojen hakuaika maalis-huhtikuussa 2019. 
Tarkemmat päivämäärät tulevat myöhemmin 
nettisivuille.

Oulunkylän
PäIväkErHO
hakuaika 1.4.–30.4.
Päiväkerhojen yhteinen hakuaika Helsingin 
seurakuntayhtymässä huhtikuussa 2019. Muskareissa

lauletaan ja
leikitään.”
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talvirieha!

tulossa!
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Kerhoja, retkiä, leirejä – tule mukaan! 
Lue lisää varhaisnuorisotyön 
esitteestä ja Oulunkylän seurakunnan 
nettisivuilta. 

tIEdustElut kErHOIsta, 
rEtkIstä ja lEIrEIstä
nuorisotyönohjaaja 
Hanna Poikkilehto, 
hanna.poikkilehto@evl.fi 
050 380 4120 ja 

nuorisotyönohjaaja 
Mirja Kietäväinen, 
mirja.kietavainen@evl.fi 
050 380 4122

Varhaisnuorten esite on jaossa 
kirkoilla viikolla 3. 

Kerhoihin ilmoittaudutaan 
21.1. alkaen osoitteessa:
helsinginseurakunnat.fi/oulunkylan-
seurakunta/kouluikaiset.html.stx 

tIEdustElut 
rIPPIkOuluIsta
rippikoulupastori 
Johanna Elo, 
johanna.elo@evl.fi 
050 374 5136

rIParIllE
ripari.fi

/Ogelin nuoret 
/Nuoret aikuiset 
  Ogelin seurakunta

@Ogelinsrknuoret

Ajankohtaiset
tapahtumat
ja tiedot
löydät somesta.
Käy tykkäämässä!”
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Nuorille on tarjolla 
viikkotoimintaa esim. 
nuorteniltoja sekä leiri ja 
isoskoulutusta

lIsätIEdOt
nuorisotyönohjaaja 
Mia Mod, 
mia.mod@evl.fi 
050 380 3469

varhaisnuoret nuoret rippiKoulut

Partioon?

Nuoret  I  Kevät 2019  I   15

PartIOyHdys-
HEnkIlÖ
nuorisotyönohjaaja 
Mirja Kietäväinen, 
mirja.kietavainen@evl.fi 
050 380 4122

Opitaan luonto- 
ja retkitaitoja, 
kädentaitoja, 
ryhmässä toimi-
mista, luovuutta, 
toimeliaisuutta ja 
vastuun kantamista 
– ja samalla 
pidetään hauskaa!
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ajanvaraus ja nEuvOnta
Diakonian ajanvaraus- ja neuvontanumero
Ma-ti ja to-pe klo 10.30-11.30
p. 09 2340 5318

ryHMät
Diakoniatyöntekijät vetävät yhdessä vapaaehtois-
ten kanssa erilaisia pienryhmiä. Ryhmien kesto on 
yleensä muutamasta tapaamiskerrasta muutamaan 
kuukauteen. Katso lisää s. 9 Aikuisten pienryhmät 
-otsikon alta. 

apua seuraKunnastatule vapaaehtoiseKsi

nassa tarvitsemme aina 
lisää vapaaehtoisia.  Kaik-
ki ovat tervetulleita elä-
mäntilanteen, osaamisen 
ja voimavarojen mukaan. 
Mukaan voi tulla sellaise-
na kuin on, eikä erityistä 
ennakko-osaamista tarvita. 
Tehtäviin saa perehdytyk-
sen ja tuen, ja työtä tehdään 
tavallisten ihmisten tiedoin 
ja taidoin hyödyntäen omia 
vahvuuksia. Työ kiittää te-
kijäänsä arvokkain kohtaa-
misin ja kokemuksin.

vapaaehtoistoiminta 
on seurakunnan yh-
teisöllisyyden kehit-

tämistä, toisten auttamista, 
seurakunnan rakentamista, 
ja sen mahdollistamista, 
että toiminta voi olla entistä 
monipuolisempaa. Palkaksi 
saa hyvän mielen ja tun-
teen, että on auttanut jota-
kuta. Seurakunta ovat kaik-
ki seurakuntalaiset, eivät 
vain työntekijät. Seurakun-
talaisten ideoita ja osaamis-
ta tarvitaan, jotta toiminta 
olisi mahdollisimman elä-
vää ja rikasta.  Seurakun-

Käy www.vapaaehtoistyo.
fi -sivulla katsomassa, mi-
hin tehtäviin juuri nyt tar-
vitaan tekijöitä. Sivuston 
kautta voit myös jatkos-
sa suoraan ilmoittautua 
tehtävään. Seuraa myös 
Oulunkylän seurakunnan 
Facebook-sivuja ja liity 
Facebookissa Oulunkylän 
seurakunnan yhteisöön. 

vaPaaEHtOIs-
tOIMInnasta 
vastaa 
johtava diakoni 
Laura Lindroos, 
laura.lindroos@evl.fi 
(14.1. alkaen)

vapaaehtoistyo.fi

Kaikki ovat 
tervetulleita 
elämäntilanteen, 
osaamisen ja 
voimavarojen 
mukaan.”

Apua 
erilaisiin
elämän-
tilanteisiin.”

kIrkOnkEskustElu
aPua.fI

Kirkon keskusteluapu 
on sinua varten, joka 
kaipaat kuuntelijaa. Voit 
ottaa yhteyttä joko puhe-
limitse tai netin/chatin 
välityksellä. Päivystä-
jämme ovat kirkon vai-
tiolovelvollisia koulutet-
tuja vapaaehtoisia sekä 
työntekijöitä. Palvelem-
me myös ruotsiksi.

aaMukOrva 
joka aamu klo 5–9, 
p. 045 341 0504.

Aamukorva tarjoaa ys-
tävällisen kuulijan ja 
keskustelukumppanin 
aamun varhaisina tun-
teina. Voit soittaa Aamu-
korvaan, kun haluat kes-
kustella jonkun kanssa 
tai kun huolet painavat 
mieltäsi tai uuden päi-
vän kohtaaminen tuntuu 
ahdistavalta. Päivystäjä-
nä toimii aina tehtävään 
koulutettu vapaaehtoi-
nen. Keskustelut ovat 
luottamuksellisia.

Apua seurakunnasta  I  Kevät 2019  I   17

valta-
kunnallinen

palvelu
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KirKot Ja toiMitilat

Oulunkylän
kIrkkO
Teinintie 10, 
00640 Helsinki
Avoinna ma–to klo 8–20, 
pe–su klo 8–15. 
Oulunkylän kirkon suntiot, 
p. 09 2340 5320
Kirkon varaukset 
p. 09 2340 5300

käPylän
kIrkkO
Metsolantie 14, 
00610 Helsinki
Avoinna tilaisuuksien 
aikana. 
Käpylän kirkon suntiot, 
p. 09 2340 4222
Kirkon varaukset 
p. 09 2340 5300

Maunulan
kIrkkO
Metsäpurontie 15, 
00630 Helsinki
Kirkon varaukset 
p. 09 2340 5300
Kirkko avataan remontin 
jälkeen keväällä 2019. 

Oulunkylän
vanHa kIrkkO
Siltavoudintie 12,
00640 Helsinki
Avoinna tilaisuuksien 
aikana.
Kirkon varaukset 
p. 09 2340 5300

Muut kErHO- ja tOIMItIlat
Nuorisotila Kakkonen, Pohjolankatu 2 D

Kerhotila, Voudintie 4 B

Käpylän kutomakerho, 
Kunnalliskodintie 6 C -talo

Veräjälaakson koulu,
Otto Brandtin tie 13

helsinginseurakunnat.fi/
oulunkyla

lähetys Ja Kansainvälisyys

Lisätietoa 
lähetystyöstä: 
suomenlahetysseura.fi

 
lyydIa-tOIMIkunta
tukee Tallinnan Pyhän 
Pietarin suomalaisen seu-
rakunnan inkerinsuoma-
laisten vanhusten hyvin-
vointia. Lisätietoja: Riitta 
Pyysalo, 040 701 7543. 
riitta.pyysalo@pp.inet.fi 

läHEtysPIIrIt
Lähetyspiirien 
ensimmäinen kokoon-
tuminen on viikolla 3.
Käpylän kirkon lähetys-
piiri yhdistyy Koskelan ja 
Oulunkylän lähetyspiiri-
en kanssa, eikä kokoonnu 
enää keväällä 2019. 

Koskelan lähetyspiiri 
(Voudintie 4) kokoontuu 
15.1. alkaen tiistaisin joka 
toinen viikko eli parittomi-
na viikkoina klo 15-16.30. 
Kevään viimeinen kokoon-
tuminen on 7.5. 

Oulunkylän lähetyspii-
ri kokoontuu 16.1. alkaen 
keskiviikkoisin joka viikko 
Oulunkylän kirkolla Klo 
13-14.30. Kevään viimei-

nen kokoontuminen on 
8.5. Kahvit tilaisuuden 
alussa. Vastuuhenkilö: 
pastori Veli Pelkonen.

nIMIkkOläHEtIt ja 
yHtEIstyÖkOHtEEt
Kirsi-Marja ja Risto Lei-
kola, Etiopia Suomen Lä-
hetysseura. Risto Leikola 
toimii Mekane Yesus -kir-
kon evankelioimistyön 
neuvonantajana. Kirsi Lei-
kolan vastuualueina ovat 
mm. kulttuuriin liittyvät 
kysymykset ja syrjäytyneet 
ihmisryhmät. 
Anni ja Heikki Takko 
perheineen Senegalissa, 
Dakarissa, Suomen Lä-
hetysseuran kautta. Anni 
on Länsi-Afrikan kirkolli-
sen työn koordinaattori ja 
Heikki Läntisen Afrikan 
aluepäällikkö.

lIsäksI
Kummisopimus tyttöjen 
turva- ja orpokodin tukemi-
seksi Angolan Lubangossa. 

Intian raamattulevi-
tysprojekti Piplia-seura, 
www.piplia.fi.

tuE
läHEtystyÖtä

TILI, jonka kautta voit 
kaikkina aikoina tukea 
lähetystyötä: Nordea: 
FI1420651800016426.
Saaja: Helsingin 
seurakuntayhtymä. 
Viite: Oulunkylän 
seurakunta ja haluamasi 
lähetyskohde.
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yhteystieDot

kIrkkOHErranvIrastO
Tila- ja toimitusvaraukset 
sekä muu asiakaspalvelu
Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 
p. 09 2340 5300, oulunkyla.srk@evl.fi
Aukioloajat: 
Ma-ti, to-pe klo 9-12, ke klo 13-16.

vIrkatOdIstuksEt
ja sukusElvItyksEt
Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki
P. 09 2340 5000
www.helsinginseurakunnat.fi/
virkatodistus

KirKKoherra
kOsOnEn Ulla     050 380 4097

papit
alBEkOGlu Tarja     09 2340 4219
aIraksInEn Karin     09 2340 5311
ElO Johanna      09 2340 5006
HandOlIn Kukka      09 2340 2041 
HEInInEn Kaisa      09 2340 5324
kOskInEn Kati      09 2340 4207
lEInOnEn Tapio, virkavapaalla
PElkOnEn Veli      09 2340 5321
savIk Raivo     09 2340 5326

Kanttorit
HElEnIus Mikko     09 2340 4217
MäkIÖ Katja     09 2340 5327 
PEsOnEn-karEInEn Maija    09 2340 5328 

DiaKoniatyönteKiJät
dIakOnIan nEuvOnta- ja ajanvaraus   09 2340 5318
ma, ti, to ja pe klo 10.30-11.30   

lIndrOOs Laura, 15.1. alkaen
HaPulI Elisa     09 2340 5381
laHdEnsalO Terhi    09 2340 5382
lIndfOrs Tarja     09 2340 4227 
PEttInEn Anne     09 2340 5383

KasvatuKsen Johtava viranhaltiJa
MOIlanEn Jukka     09 2340 5331 

nuorisotyönohJaaJat
kIEtäväInEn Mirja    09 2340 5372
MOd Mia      09 2340 4205
POIkkIlEHtO Hanna    09 2340 5371

perhetyönteKiJä
kEskI-väHälä Mirva    09 2340 3845

lastenohJaaJat
HErala Erika     09 2340 5351
HjElt-jauHIaInEn Anna    09 2340 5352
kOrHOla Linnea     09 2340 3840
kurOnEn Pihla     050 501 7993
PasanEn Ville     09 2340 5330
rEInEkOskI Sirpa     09 2340 4204
saMPOsalO Ulla     09 2340 5015
tuOMInEn Pia     09 2340 5010

seuraKuntasihteeri
lIPsanEn Marja     09 2340 5312

tieDotussihteeri
luOMa Ella     09 2340 5313

suntiot
rytIlä Piia, pääsuntio     09 2340 4215
HukkanEn Marjatta    09 2340 5320
PakarInEn Kari     09 2340 5320
saXMan Teemu     09 2340 4221
sOnG Xiao Ling     09 2340 5320

luOttaMusHEnkIlÖt 
Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenien tiedot löytyvät:
www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/oulunkyla/yhteystiedot/

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
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vOIt laHjOIttaa 
yHtEIsvastuullE 
suOraan

Oulunkylän seurakunnan 
viite 308430

Aktia 
FI82 4055 0010 4148 41  

Nordea 
FI16 2089 1800 0067 75 

Pohjola pankki 
FI14 5000 0120 2362 28

Kiitos lahjoituksestasi!

Keräyspäällikkö
Esko-Jaakko Lehti 
e.j.lehti@gmail.com
 
Lipaskeräys-
vastaava
Piia Rytilä
piia.rytila@evl.fi 
09 2340 4215

Keräyslupa RA/2017/785, 
voimassa 1.9.2017–
31.8.2019, Manner-Suomi, 
myöntänyt Poliisihallitus 
18.8.2017.

Tee hyvä työ ja tule mu-
kaan. Voit avustaa seura-
kunnan yhteisvastuuta-
pahtumien järjestelyissä: 
lipaskeräys, konsertit, ate-
riat ja tempaukset tarvitse-
vat työpanostasi. 

Kaikki ovat tervetulleita 
elämäntilanteen, osaami-
sen ja voimavarojen mu-
kaan. Lipaskeräämään voit 
lähteä itsenäisesti, ystävän 
kanssa tai yhdessä suurem-
malla joukolla. Tiedotam-
me yhteisistä lipaskeräyk-
sistä keväällä erikseen. 

yhteisvastuu on lä-
himmäisenrakkau-
den kansanliike ja 

evankelis-luterilaisen kir-
kon vuosittainen suurkerä-
ys, joka vuonna 2019 aut-
taa nuorten koulutuksessa 
Suomessa ja ulkomailla 
syntyperään, uskontoon tai 
poliittiseen vakaumukseen 
katsomatta. Tuotoista 60 % 
ohjataan, Kirkon Ulkomaa-
navun välityksellä alueille 
joissa koulutus on keskeyty-
nyt katastrofien takia. Lah-
joituksilla mahdollistetaan 
turvallinen opiskelu ja sii-
hen tarvittavat materiaalit.
 

lIsätIEtOa

Yhteisvastuu.fi
Facebook/yhteisvastuu

OnkO sInulla 
IdEa? 

Tai haluatko tulla mukaan 
mutta et vielä tarkkaan tiedä, 
millä tavalla? 

Ota yhteyttä: 
vapaaehtoistyo.fi

yhteisvastuuKeräys viestintäKanavaMMe

vIEstIntäkanavat

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla

facebook.com/oulunkylanseurakunta

instagram.com/oulunkylanseurakunta

Kirkko ja kaupunki -lehti

Käpylä-lehti

Oulunkyläinen-lehti 

Kausiesitteitä (syksy, joulu, kevät, 
pääsiäinen ja kesä) jaossa kirkoilla ja 
toimitiloissa. Lisäksi kirkkojen auloissa ja 
ilmoitustauluilla on tietoa toiminnasta ja 
tulevista tapahtumista.

lIsäksI

musiikkiakirkoissa.fi

naimisiinkirkossa.fi

lastenkirkko.fi

pienelleparasta.fi
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Maunulan kirkko
avautuu!

Maunulan kirkon torstaitoiminta 
käynnistyy keväällä 2019. 

Seuraa ilmoittelua.
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