
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HALUATKO MUKAAN SUURENMOISEEN JOUKKOON? 

Lähde mukaan kerhonohjaajaksi! 

Kerhonohjaajana saat arvokasta työkokemusta, elämyksiä 

kerhonohjaamisesta ja pääset kehittämään itseäsi. Kerhoja tai kursseja 

voi olla monenlaisia, esim. kokkikerho, liikuntakerho, askartelukerho, 

musiikkikerho... Voit aloittaa kokonaan uuden jutun!  

Samalla mahdollistat lapsille hauskan harrastuksen. 

Ilmoittautumiset kerhonohjaajaksi ja lisätiedot Ari-Pekalta, Joonakselta 

tai Mimmalta.  

 

HEI!  
Koulujen alkaessa on myös aika 
kurkistaa, mitä tapahtuu 
seurakunnan syksyssä! Tässä 
syyskauden esitteessä kerrotaan, 
mitä toimintaa Oulunkylän 
seurakunta tarjoaa 
alakouluikäisille tytöille ja pojille 
sekä heidän perheilleen.  
Tervetuloa mukaan!   
 
Iloisin terveisin, 
 
Oulunkylän seurakunnan 

varhaisnuorisotyö 

 

ILMOITTAUTUMINEN KERHOIHIN,  

LEIREILLE JA TAPAHTUMIIN 
 

Ilmoittautuminen alkaa 28.8. klo 09.00 (vko 35) 

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa: 

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

→ valitse sivun oikeasta laidasta aikaväliksi 1.8.-31.12.2017 

→ valitse seurakunnaksi Oulunkylän seurakunta ja sieltä haluamasi tilaisuus 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ensimmäiset kerhot 
alkavat viikolla 36 ja 
päättyvät, kuten kunkin 
kerhon kohdalla on 
ilmoitettu. 
Kerhoja ja kursseja ei 
pidetä  syyslomalla  
viikolla 42.  
 

OULUNKYLÄN KIRKKO  
Teinintie 10 
00640 Helsinki 

KOKKIKURSSI 
OGELI  
3.-6. LK 
Maanantaisin  
klo 17.00–18.30  
Kurssi alkaa 4.9. 
Kurssi päättyy 25.9. 

 
Kerho kokoontuu neljä kertaa. 
Kurssi on 3.–6.-luokkalaisille 
tytöille ja pojille. Mukaan mahtuu 
max 8 kokkailijaa. Kurssilla 
kokataan makeaa sekä  
suolaista ja pidetään hauskaa 
yhdessä. Kerhossa on joka kerta 
myös pieni hartaus. Mukaan 
tarviset sisäkengät. Pitkät 
hiukset tulee laittaa kiinni. 
 
Ohjaajina seurakuntamme 
nuoret/ nuorisotyönohjaaja 
Ari-Pekka Kankkunen. 

MUSIIKKIKERHO 
Torstaisin klo 17.30–18.30 
Kerho alkaa 21.9.  
Kerho päättyy 26.10. 
 
Kerho kokoontuu viisi kertaa. 
Kerho on tarkoitettu laulusta ja 
musisoinnista innostuneille 
tytöille ja pojille 1-luokasta 
alkaen. Kerhoon osallistuminen 
ei vaadi ennakko-osaamista. 
Kerhossa laulamme, leikimme ja 
musisoimme yhdessä. 
 

Ohjaana toimii lastenohjaaja 
Joonas Halminen. 
 
 



 

PIKKUKOKKIKURSSI 1.-2. LK 
Maanantaisin klo 16.45–19.00 
Kurssi alkaa 23.10.  
Kurssi päättyy 13.11. 
 
Kerho kokoontuu neljä 
kertaa Oulunkylän kirkon 
seurakuntasalissa. Tämä kurssi 
on tarkoitettu 1.-2. –luokkalaisille 
tytöille ja pojille. Kerhoon 
mahtuu 10 kokkaajaa. Kurssilla 
opetellaan kokkaamaan ja 
leipomaan makeaa ja suolaista 
ja pidetään hauskaa yhdessä. 
Mukaan tarvitset sisäkengät. 
Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. 
 
Ohjaajana Oulunkylän Martat. 

 
 
 
 
VARKKA CAFÉ OGELI 
Kerran kuussa tiistaisin 
seurakuntasalissa 
12.9., 10.10., 14.11. ja 5.12. 
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 
Ari-Pekka Kankkunen ja Mirja 
”Mimma” Kietäväinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUORISOTILA KAKKONEN 
Pohjolankatu 2 D  
00610 Helsinki 

KOKKIKURSSI 3.-6.LK 
Keskiviikkoisin  
klo 17.00–19.00 
Kurssi alkaa 6.9. 
Kurssi päättyy 27.9.  
 
Kerho kokoontuu neljä kertaa. 
Tämä kurssi on tarkoitettu 3.-6.  
–luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Kerhoon mahtuu 6 kokkaajaa. 
Kurssilla kokataan makeaa ja 
suolaista syötävää ja pidetään 
hauskaa yhdessä. Kerhossa on 
joka kerta myös pieni hartaus. 
Mukaan tarvitset sisäkengät. 
Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. 
 
Ohjaajina seurakuntamme 
nuoret/ nuorisotyönohjaaja Ari-
Pekka Kankkunen. 

Keväällä kokkikerhossa tehtiin herkullisen 
näköistä kakkua!! :) 



  

IHME -LEIRI 
Viikonloppuleiri Lohirannassa 
pe-su 25.-27.8.2017  

"Minä olen ihme, suuri ihme,  
ja kiitän sinua siitä." Tervetuloa 
leirille Lohirantaan viettämään 
mukavia syyspäiviä hyvällä 
porukalla. Leirillä pelailemme 
sisällä ja ulkona, askartelemme 
teemme kaikkea hauskaa, sau-
nomme ja toivottavasti pulah-
damme järveenkin! Leiri on tar-
koitettu 7-14 -vuotiaille. Leirille 
mahtuu max.30 henkilöä. Leirin 
hinta 40€ sisältää ruokailut, 
matkat ja ohjelman. 
Leirin viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 13.8. 

YKSINHUOLTAJAPERHEIDEN 
LEIRI 
Viikonloppuleiri Lohiranta 
pe-su 8.-10.9.  

Yksinhuoltajaperheiden 
viikonloppuleiri järjestetään 
syyskuun alussa. Aikuiset 30€, 
lapset 10€ ja alle 3-vuotiaat 
ilmaiseksi. Leirimaksu sisältää 
matkat, täysihoidon ja 
vakuutukset. Mukana leirillä ovat 
diakoniatyöntekijä Terhi 
Lahdensalo 09 2340 5382 
terhi.lahdensalo@evl.fi ja 
nuorisotyönohjaaja Mirja 
Kietäväinen. Heiltä saa myös 
lisää infoa leiristä.  
Leirin viimeinen 
ilmoittautumispäivä 29.8.  

PYHÄT JA PAHAT -LEIRI 
Viikonloppuleiri Korpirauhassa 
pe-su 3.-5.11.2017  

Tervetuloa viikonloppuleirille 
Lohirantaan viettämään  
mukavia syyspäiviä hyvällä 
porukalla. Leirillä pelailemme 
sisällä ja ulkona ja teemme 
kaikkea hauskaa, saunomme ja 
toivottavasti pulahdamme jär-
veenkin! Leiri on tarkoitettu 7-14 
-vuotiaille. Leirille mahtuu max. 
30 henkilöä. Leirin hinta on 40€ 
ja se sisältää ruokailut, matkat ja 
ohjelman. 
Leirin viimeinen 
ilmoittautumis- 
päivä on 22.10. 

TEATTERIRETKI 
Perjantaina 15.12.  
klo 18.30-21.00  
Studio Pasilassa 
(Ratamestarinkatu 5, 00520 
Helsinki) 

Tervetuloa teatteriin! Käymme 
katsomassa Studio Pasilassa 
näytelmän ”Prinsessa Ruusunen 
– Paluu tulevaisuuteen”. 
Klassikkosadusta on tehty 
nykyaikainen versio, jossa 
Ruusunen herää railakkaalla 
1970-luvulla. Näytelmän on 
ohjannut Marco Bjurström. 
Mukaan mahtuu max. 30 hlö. 
Hinta 35€.  
 
Retken viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 12.11. 
  



  

 
 
 

10-SYNTTÄRIT  
Sunnuntaina 29.10. klo 10,  
Oulunkylän kirkolla,  
Teinintie 10 
 
Tervetuloa juhlimaan tänä vuonna 
10-vuotta täyttäviä 
Oulunkylän kirkkoon, Teinintie 10. 
Vietämme yhdessä messua ja 
juhlimme jatkoilla. Voit kutsua 
mukaasi koko perheen sekä 
isovanhempasi, kummisi ja 
opettajasi. Ilmoittautumiset 
netissä tarjoilua varten. 
Lämpimästi tervetuloa! 
 

VARKKOJEN PELIYÖ 
Pe-la 17.-18.11.2017 
Oulunkylän kirkolla,  
Teinintie 10 
 
Tätä et halua missata! Kirkossa 
saa pelata, herkutella ja nukkua! 
Vietämme yötä yhdessä pelaten 
mm. Minecraftia, Fisucraftia, 
pleikkaria, lautapelejä ja 
SingStaria. Pelejä on erilaisia ja 
voit vaikka tuoda mukaan omasi! 
Mukaasi tarvitset pelikoneesi 
lisäksi oman makuupussin, 
makuualustan, tyynyn, mukavat 
vaatteet, pesuvälineet 
(suihkumahdollisuutta ei ole, 
mutta hampit pitää pestä!) ja 
hyvän asenteen. Hinta 20€ 
sisältää ruoat ja ohjelman. 
 

PYHÄKOULUT 
Oulunkylän kirkossa klo 10 
24.9., 8.10., 29.10., 19.11 ja 3.12. 
Maunulan kirkossa klo 12  
10.9., 8.10., 5.11 ja 3.12. 

Pyhäkoulu on 3-14-vuotiaiden 
lasten oma jumalanpalvelus, 
jossa lauletaan, hiljennytään, 
tutustutaan Raamatun 
kertomuksiin, leikitään ja 
askarrellaan yhdessä.  
 
Lisätiedot: pastori Kukka 
Handolin, p. 09 2340 2041  
 
 

ENKELIEN SUNNUNTAIN 
PERHEKIRKKO 
Sunnuntaina 1.10.  
klo 10.00 
Oulunkylän kirkko, 
Teinintie 10 
 
Lasten ja perheiden 
Mikkelinpäivän messu ja 
4 –vuotiaiden syntymäpäivät. 
Tervetuloa! 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
JUMALANPALVELUS 
Keskiviikkona 6.12. klo 10.00 
Oulunkylän kirkko, 
Teinintie 10 
 
Sanajumalanpalvelus, jota ovat 
toteuttamassa partiolaiset. 



  

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/
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! 
 
Nuorisotyönohjaaja 
Mirja ”Mimma” Kietäväinen 
puh. (09) 2340 5372,  
WhatsApp ja gsm. 050 380 4122 
mirja.kietavainen@evl.fi  
 
Nuorisotyönohjaaja 
Ari-Pekka Kankkunen (1.9.alkaen) 
puh. (09) 2340 5373,  
WhatsApp ja gsm.  050 380 4123 
ari-pekka.kankkunen@evl.fi  
 
Oulunkylän seurakunta 
Kirkkoherranvirasto 
Teinintie 10, 00640 Helsinki 
(09) 2340 5300 
oulunkyla.srk@evl.fi 
  
 

 
 
 
 
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunk
yla  
Facebook:  

Ogelin nuoret 
 Oulunkylän seurakunta 
 Mirja Kietäväinen  
Instagram:  

ogelinsrknuoret 
 oulunkylanseurakunta  

leonessamimma  
ogelin-varkkatyo.blogspot.com 

hippujapartioarkeen.blogspot.com 
 
 
 
 

TSEKKAA VIELÄ NÄMÄ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haluatko ajankohtaista tietoa kouluikäisten 
toiminnasta sähköpostiisi?  

Laita Ari-Pekalle tai Mimmalle sähköpostia 
ja pääset mukaan postituslistalle! :) 

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

mailto:mirja.kietavainen@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

