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Oulunkylän seurakunta 

Yhteisvastuukeräys 2016 ; toimintakertomus 

Tavoite 10 000euroa.  

Työryhmä: Irja Eskola pj, keräyspäällikkö,(vapaaehtoinen) 

Anita Ahtiainen, seurakuntaneuvosto, varajäsen 

Tarja Albekoglu, pastori ( vapaaehtoistoiminta) 

Maija Kareinen-Pesonen, kanttori 

Anni Laurila, varhaisnuorisotyö 

Eveliina Laurila, seurakuntasihteeri (tiedotus) 

Marja Lipsanen, seurakuntasihteeri (talous) 

Leena Ronkainen, vapaaehtoinen 

Kirsi Satosalmi, lapsityönohjaaja 

Iris Tammisto, johtava diakoniatyöntekijä 

 

Työryhmä kokoontui kolme kertaa (16.12. 2015, 13.1.2016 ja 25.1.2016). Kokous 

19.2.2016 jouduttiin useiden esteiden takia peruuttamaan, asiat hoidettiin 

sähköpostitse. Samoin palautekokoukseksi aiottu kokous siirtyi esteiden takia 

toukokuulta syksyyn. 

Kokemus: Yhteisvastuukeräyspäällikön valintamarraskuun lopulla oli liian myöhään. 

Mm. hiippakunnan koulutustilaisuus oli ohi. Perehdytystä ei juuri ollut, mutta 

keräyspäällikön opas oli hyvä työkalu. Uuden päällikön osoitteenmuutos kesti kauan 

ja aiheutti sekaannusta Kirkkopalveluiden kanssa. Kevään suunnitelman kanssa tuli 

kova kiire, osaa ideoista ei voitu toteuttaa: Viestinnästä vastaavalla oli ajoittain 

kovaa kiirettä. Suunnittelu on aloitettava aikaisemmin syksyllä. Pääosin seurakunnan 

työntekijöistä koostuvalle työryhmälle on vaikea löytää yhteisiä kokousaikoja. 
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Toteutus: 

Helmikuu 

Su 7.2. klo 10.00-13 Oulunkylän kirkko 

Yhteisvastuun avausmessu ja Marttojen kirkkokahvit ja 

Virsijukeboxi (Raivo Savik) 

Myyntipöytä (Iiris Tammisto, Anni Laurila, Irja Eskola) Lipaskerääjiä messun jälkeen 

(lippaita myyntipöydästä;  lupautunut kolme seurakuntaneuvoston jäsentä) 

Maunulan kirkko klo 16.00 messussa Yhteisvastuuinfo ja kahvit messun jälkeen 

Su 7.2. klo 16.00  YV- konsertti Oulunkylän kirkossa;( Katja Mäkiö) Ohjelma 10 eur  

(myyjät Irja Eskola, Pirjo Tuominen) 

Su 21.2. klo 17-20 Ravintolapäivä  Käpylän kirkolla: ”Baba Mazharin turkkilaiset 

herkut”. 

Tarja Albekoglu ( vapaaehtoisia ja seurakuntanuoria)  

To 25.2. klo 10-16  Maunulan leikkipuiston talvitapahtuma ”Ystävyyden solmu” 

perheille. Yhteistyössä Maunulan leikkipuisto (kaupunki) ja Oulunkylän srk. 

Hernekeittoa ja pullia, hevosajelua, muskarituokiot, leikkejä, lasten tekemiä 

Ystävyydensolmu-huiveja. Seurakuntanuoret tekivät jotakin myytävää. 

Kirsi Satosalmi, Maija Kareinen-Pesonen, Riikka Huuskonen sekä vapaaehtoisia mm. 

Leena Ronkainen. 

Kokemus: Avajaismessussa oli runsaasti väkeä. Marttojen kahvitarjoilu oli hyvä. 

Myyntipöytään pitäisi jatkossa saada jotakin virkistävää uutta. Olisi tärkeää, että 

kaikissa kirkoissamme olisi YV-startti, nyt Käpylässä oli muu teema-messu (ja 

kolehti). 

Ravintolapäivä 21.2. Käpylän kirkolla oli taas yleisömenestys: 200 ruokailijaa, lopuksi 

oli pantava ”lappu luukulle”. Aterian hinta  (5/1 eur.) oli alimitoitettu mm. suhteessa 

raaka-ainehankintoihin ja muiden seurakuntien vastaaviin tilaisuuksiin. Ruoka oli 

herkullista, sai paljon kehuja, tällaista toivottiin lisää. Ensi kerralla on hinta 

tarkistettava. 
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Maunulan leikkipuiston talvitapahtuma oli menestys: n. 300 kävijää. Sai kiitosta, että 

tällainen tapahtuma järjestetään juuri hiihtolomaviikolla. Lujitti kirkon ja kaupungin 

yhteistyötä, siitä kiitosta. Kirkko näkyi. 

 

Maaliskuu 

6.3 Oulunkylän kirkko, messun jälkeen:  Leipäsunnuntain merkeissä Marttojen leipiä 

myynnissä  

6.3. klo 16 – 18  Rusettiluistelut Oulunkylän tekojääradalla (Helsingin 

pikaluisteluseurojen lahjoittama harjoitteluaika). Suunnittelussa, mm. Arto Salmela 

,Irja Eskola; Lippujen tuotto aikuiset 5 eur ja lapset 2 eur YV:lle . Musiikkia ja 

nopeimille parinlöytäjille palkinnot. Vapaaehtoisia, partiolaisia. 

La 12.3.  Isoset sekä mahd. rippikoululaiset lipaskeräyksessä (Johanna Elo, Anni 

Laurila) 

su 13.3. klo 19 Oulunkylän Vanha kirkko: ”Taivas auki – ikkunoita naisen sieluun ja 

ruumiiseen” -lausuntailta ja teetarjoilu, tuotto YV:lle( Tarja Albekoglu, Katja Mäkiö) 

Ke.  16.3. klo 13  Oulunkylän kirkko  ”Uuden virren sävelillä” –virsikonsertti;  ”Kirkko 

soikoon”-viikko (Maija Kareinen-Pesonen). Kahvitus ja myyntipöytä. 

Toinen pääsiäispäivä 28.3. ,iltakirkko Käpylässä, Taivaskallion mieslaulajat (Mikko 

Helenius) 

Kokemus: Rusettiluistelua varten saatiin Helsingin pikaluisteluseuroilta 

lahjoituksena jääaikaa  6.3. kaksi tuntia (su klo 16-18) Oulunkylän tekojääradalle. 

Liput 5 / 2 e. Soitettiin musiikkia kovaäänisistä ja toisensa löytäneet neljä 

ensimmäistä paria palkittiin elokuvalipuin (8kpl; lahjoituksena). Sää oli huono, satoi 

vettä. Luistelijoita oli vähän, mutta heiltä palaute oli hyvä. Tuottoon nähden idea ei 

onnistunut, mutta seurakunnan toiminnasta meni viestiä urheiluseuroille. 

Toisen pääsiäispäivän iltakirkko Käpylässä oli ”riemullinen”.  
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Huhtikuu 

Pe 8.4.  klo 12 – 17 ja La 9.4. klo 10 – 15 Linnanmäen lapsivieraiden kuvaajana 

tunnettu siluettitaiteilija Sirkka Lekman leikkasi siluetteja Ogelin kauppakeskuksessa. 

Tila saatiin veloituksetta. Tuotto  10 e / siluetti YV:lle (miinus materiaalikulut) 

(paikalla Irja Eskola ja Pirjo Tuominen). 

24.4. messun jälkeen,  Oulunkylän kirkko, Tavarahuutokauppa ”Aarteenmetsästys” 

(Raivo Savik) Tavaroiden lahjoitukset Oulunkylän kirkolle  (ei vaatteita) 

27.4. klo 13 Maunulan kirkolla  Kevätlaulajaiset , kahvitarjoilu sekä arpajaiset ( Maija 

Kareinen-Pesonen ja Elisa Hapuli) 

Kokemus: Siluettien leikkaus Ogelin kauppakeskuksessa oli menestys. Tila saatiin 

lahjoituksena ( muuten maksu 100 eur/päivä).  Kirkko &Kaupunki –lehti teki taiteilija 

Sirkka Lekmanista jutun kansikuvineen. Väkeä molempina päivinä koko ajan jonossa 

(jonotuslaput). Yhteensä 75 ”päätä leikattiin”, nuorin malli 6 viikkoa, ei vielä 

nimeäkään ja vanhin n. 80 v pyörätuolissa.  

Perinteinen tavarahuutokauppa ”Aarteen metsästys” lienee hiipumassa. Ongelma 

on, että vanhat ihmiset lahjoittavat ylimääräisiä tavaroitaan ja samat vanhat ihmiset 

tulevat huutokauppaan, eivätkä halua sitten ostaa. Raivo Savik oli mainio meklari ja 

sai kaiken kuitenkin kaupaksi. Eräällä vanhalla herralla oli huutamassaan lasimaljassa 

runsaasti kaupanpäällisiksi tulleita koruja: ”Kunhan vielä tietäisi, mitä näillä kaikilla 

tekee..” Idea hyvä, mutta miten uudistetaan? 

Lisäksi ohjelmassa 

Pastori Anita Ahtiainen toteutti  3.4., 10.4. ,17.4.  ja 24.4. klo 19.00 Oulunkylän 

kirkon pihalla  Koiranulkoiluttajien iltamessut: avustajana Jaakko Weuro. Kolehti 

YV:lle. 

 

Nani Härkönen ( Nani Annette Photography) järjesti 7.3., 21.3. , 4.4. ja 18.4.  klo 18-

20 Oulunkylän kirkolla (rippikoulusali)  valokuvauskurssin ” Muksut kuviksi, parempia 

kuvia lapsista”.Kurssimaksu 30 eur YV:lle. (lastenhoito oli järjestetty) 
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Alueemme partiolippukuntien kanssa oli sovittu lipaskeräysviikot seuraavasti (Anni 

Laurila). Lippukunnat on myös kirjallisesti ohjeistettu keräykseen liittyvistä asioista. 

viikko 9 Virkut ( Hanna Laakso) 

viikko 10 Karhu-Veikot ( Henrik Aalto) 

viikko 11 Kuksat (Hilda Mäkinen) 

viikko 12 Käpytytöt (Katriina Kultapuro) 

viikko 13 Vuokot (Suvi Kontio) 

Lisäksi oli toivottu, että kukin lippukunta tai jotkut yhdessä järjestäisivät yhden YV-

tapahtuman. 

”Päivän virren myynti”: Seurakuntamme  alueen yrityksille, liikkeille ja kaupoille 

tarjottiinn mahdollisuus ostaa päivän virsi johonkin alueemme kolmesta kirkosta 

(Oulunkylä, Käpylä, Maunula) pidettävään sunnuntain  messuun helmi-huhtikuun 

aikana lahjoittamalla Kirkkopalveluiden / Oulunkylän srk -tilille 100 euroa tai 

sopivaksi katsomansa summan. Mikäli lahjoittaja halusi, messussa ilmoitetaan kuka 

on sponsoroinut päivän virren (ei kuitenkaan summaa). 

Yhteisvastuukeräyksen ajan Käpylän ja Maunulan päiväpiirit ( Kajos ja Hapuli) 

lahjoittivat kahvikolehtinsa YV:lle. 

Kolmena sunnuntaina (Käpylässä 31.1., 28.2. ja Maunulassa 10.4.) tarjottiin messun 

jälkeen keittolounas ja kahvi, joiden maksutuotto tuli YV:lle (Tarja Albekoglu ja 

vapaaehtoiset) 

Kokemus:  

Koiranulkoiluttajien iltamessu Oulunkylän kirkon piha-alueella on ollut hyvä 

kokemus. Väkimäärä kasvoi ilta illalta ja monet pitivät tapahtumaa oivallisena. Se sai 

runsaasti näkyvyyttä sekä Helsingin Sanomissa että Kirkko&Kaupunki-lehdessä. Sitä 

toivottiin jatkuvaksi. 

Valokuvauskurssilla Oulunkylän kirkolla oli yhdeksän innostunutta kuvaajaa. Kurssilla 

opittiin valokuvausta yleisemminkin, mutta erityisesti lapsikuvausta. Osa kuvauksista 

suoritettiin ulkona. Kurssi oli onnistunut. 
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Partiolaisten keräykset sujuivat sovitusti. Partiolaisten osuus oli hyvä ja kerääminen 

on ollut mukava ja helppo tapa tehdä hyvää. Tavallisen lipaskeräyksen lisäksi 

Käpytytöt keräsivät myös Taivaskalliolla laskiaisena ja Kuksat järjestivät 12.4. 

rastitapahtuman (tuotot lippaisiin). Muita tapahtumia lippukunnat eivät 

järjestäneet, ehkä aikataulusyistä. 

Päivän virren myyntitarkoituksessa Irja Eskola lähetti kirjeen alueen 21 yritykselle. 

Ilmeisesti kolme yritystä osti virren, vain maksamalla Kirkkopalveluiden tilille. Kirjeen 

mukana meni kuitenkin seurakunnan viestiä Yhteisvastuusta. Kannattanee yrittää 

seuraavanakin vuonna. Kirkkopalvelun tilille tuli myös muita lahjoituksia (mm. yksi 

vakituinen kk- lahjoittaja). Listakeräyksiä ei enää tehty lainkaan, niiden aika lienee 

ohi. 

Tuotot:  YV-keräyksen  NETTOTUOTTO  oli 9 004,85 euroa 

Kokonaisenot olivat 1 060,83 

 

Suurimmat tuotot: 

Siluettien leikkaus, netto  700  eur 

Leikkipuistotapahtuma, netto 652  eur 

Kirkkopalvelun tilille  660 eur 

Ravintolapäivä, netto  495   eur  

2 konserttia, yhteensä  480  eur 

YV-avajaiset, Oulunkylä 463  eur- 

Partiolaisten lipaskeräys, yht. 947  eur 

Messukolehdit (sis. koiram..)       1 250  eur 

Päiväpiirien kahvikolehti 354  eur 

Valokuvakurssi  270  eur 

 

Lipaskeräyslomakkeet / tilityslomakkeet on syytä uusia niin, että merkinnät 

mahtuvat paremmin. Harkintaan, olisivatko lipaskohtaiset tms. Eveliina Laurila on 

luvannut tiedotuksen kokemukset ja ohjeet seuraavaa kierrosta varten. 

KIITOKSET kaikille mukana olleille 

1.6.20016 

Irja Eskola, keräyspäällikkö 


