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Karjasillan seurakunta
Kastelli-Maikkula –alue
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12.1.2020

KASTELLI-MAIKKULAN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
1. Alueneuvoston ja alueen työntekijät
Alueneuvoston jäseniä olivat Erkki Peltola (pj), Seppo Lonkila, Marjo Jämsä, Johanna Pöykkö, Raili Saarenpää,
Jorma Laapotti, Johannes Kata ja Mirjami Dutton (aluevastaava vt.kappalainen). Sihteerinä toimi Katja Ylitalo.
Varajäseniä ovat Helena Paulamäki, Leena Vainionpää ja Arja Lämsä. Alueneuvosto kokoontui kaksi kertaa. KastelliMaikkula –aluetyöryhmään oli nimetty 14 työntekijää: lastenohjaajat Riitta Yliluoma, Maria Pirkola, Sanna Pitkänen
ja Kati Parviainen; nuorisotyönohjaajat Katja Ylitalo ja Juha Kivirasi, diakoniatyöntekijä Sirpa Kemppainen, kanttorit
Riitta Piippo ja Riitta Ojala, seurakuntamestarit Hannu Häkkinen ja Juuso Pitkänen sekä pastorit Jonne Pirkola, Juha
Vähäkangas ja Mirjami Dutton.
2. Jumalanpalveluselämä
Kastellin kirkossa jumalanpalveluksia pidettiin sunnuntaisin klo 10. Mukaan lukien kiirastorstain messu (56hlöä),
jouluaaton hartaus (223hlöä) ja jouluaamun jumalanpalvelus (93hlöä). Perhemessuja oli 4 kpl. Kävijöitä kaikissa
messuissa oli keskimäärin 70 hlöä/messu (vuonna 2018 66 hlöä/messu). Lisäksi vietettiin koululais- ja
päiväkotikirkkoja sekä Tuomasmessuja. Kastellin kirkossa vietettiin myös joka sunnuntai arabiankielistä
sanajumalanpalvelusta. Suurimmat kävijämäärät tavoittivat Kansanlaulukirkko (256hlöä), 3. adventtisunnuntain
messu, jonka jälkeen vietettiin Wanhan ajan joulujuhlaa (169 hlöä) sekä jouluaaton hartaus (223hlöä). Kastellin kirkon
tekstinlukijoina ja ehtoollisavustajina palveli 22 henkilöä.
Maikkulan kappelin Kappelimessua vietettiin 11 kertaa, mukaan lukien kiirastorstain messu (74 hlöä) ja jouluaaton
hartaus (76hlöä)ja kävijöitä oli keskimäärin 61 hlöä/messu (vuonna 2018 58hlöä/messu). Musiikkitoteutuksen
valmisteli Chapel Band, ja messuissa laulettiin pääsääntöisesti Nuoren seurakunnan veisukirjasta. Suurimmat
kävijämäärät tavoittivat Marian ilmestymispäivä (86hlöä) sekä isänpäivämessu, jonka jälkeen paistettiin pitsoja
(93hlöä).
Tuomasmessua vietettiin Kastellin kirkossa 5 kertaa, ja kävijöitä oli keskimäärin 77 hlöä/ kerta.
Vapaaehtoisvastaavana eli tuomasisäntänä toimi Juha Tervaskanto.
Taulukko 1: Kastellin ja Maikkulan pääjumalanpalvelusten kävijämäärät
2011
2012
2013
2014
2015 2016
Kastelli pääjp
4019
5482
3459
4003
4721 4368
klo 10
Maikkula pääjp 1631
1237
1263
1019
744
336
klo 12
Yhteensä pääjp 5650
6729
4722
5012
5465 4704
10/12
Tuomasmessu
850
844
837
920
938

2017 2018 2019
3775 3667 3778
441

576

667

4216 4243 4445
730

444

383

Musiikki
Kastellin alueen musiikkitoimintaan kuului lukuvuoden 2019 aikana kaksi kuoroa, joita johti Riitta Ojala. Kastelkuoro sekä Naiskuoro Kaarna. Kastel-kuoro harjoitteli keskiviikkoisin klo 16.30-18 Kastellin kirkolla ja Naiskuoro
Kaarna harjoitteli Pyhän Andreaan kirkossa torstaisin klo 18-19.30. Kaarna osallistui messuavustuksiin vuoden ajalta
neljään messuavustukseen, sekä oli mukana Piispanmessun kahvituksella esiintymässä. Kaarna osallistui kolmeen
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konserttiin vuoden aikana, joista yksi oli Pyhällä Andreaalla, yksi Oulun seurakuntien kirkkomusiikkiviikon
kuorokavalkadissa Tuomiokirkossa sekä yksi Aaponpäivän joulukonsertti Limingan kirkossa. Syyskaudella Kaarna
piti yhden kuoropäivän Sanginsuun seurakuntakodilla. Kastel-kuoro osallistui viiteen messuavustukseen, yhteen
jouluhartauteen, kahteen Tuomas-messuun sekä esitti Suomalaisen messun Kastellissa. Kuoro osallistui myös
kirkkomusiikin koulutuspäivään Kokkokankaan seurakuntatalolla syyskaudella.
Maikkulan alueen musiikkitoimintaa elävöitti Chapelband. Alueen musiikillinen pääpaino oli kerran kuussa olevassa
Kappelimessuissa sekä Kauneimmissa joululauluissa. Messumusiikissa huomioitiin seurakuntalähtöisyys erilaisten
teemojen myötä esim. Isänpäivän messussa. ChapelBand avusti lisäksi myös Kiirastorstain messussa ja myös
Karjasillan kirkon messuissa ja kahdessa Tuomasmessussa.
Maikkulan ja Kastellin alueen messuissa oli myös yksittäisiä messuavustajia mm Jaana ja Jorma Pulkkinen laulu, Silja
Lassila, viulu, Sofia Linnanmäki, viulu, Sampo Ojala, huilu ja laulu ja Teemu Mikkola, laulu. Maikkulan kappelissa
on myös harjoitellut viikoittain Oulun Seudun virsikuoro johtajanaan Mervi Kyrki.
Mieskuoro Weljet sekä Kamarikuoro Melodiam ovat toimineet Karjasillan seurakuntaan linkitettyinä kuorona
Kastellin seurakunnan alueella. Mieskuoro Weljet harjoitteli tiistai-iltaisin klo 18-20.30 Kastellin kirkossa. Kuoro
toimi musiikkiavustajana Karjasillan seurakunnan messuissa sekä konsertoi Karjasillan seurakunnassa. Kamarikuoro
Melodiam harjoitteli Kastellin kirkossa syyslukukauden ajan sekä toimi myöskin musiikillisena messuavustajana.
Kastellin kirkko on myös toiminut urkuharjoittelijoiden aktiivisessa käytössä lukuvuoden 2019 aikana.
Alueen kanttorit sekä joitakin Kastel-kuorolaisia on osallistunut alueen laitoshartauskäynneille Castel-kotiin.
Karjasillan seurakunnan alueella toimivista soittotaitoisista lastenohjaajista koostunut Iktys-trio osallistui myös
Kastellin alueen musiikkitoimintaan.
Alueella toimiva lasten leikki-ja lauluryhmä kokoontui kerran viikossa ja siihen osallistuu Lilliputin ja Toivon
päiväkodin sekä perhepäivähoidon lapsia.

3. Varhaiskasvatus
HelmiMuskarit
HelmiMuskareiden tavoitteena on ollut tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaisiän musiikkikasvatusta lapsille ja
heidän perheilleen. Kastellissa toimi vuoden 2019 aikana neljä muskariryhmää: aamuryhmät vauvoille ja 1-2vuotiaille sekä kaksi iltaryhmää alle kouluikäisille. Kevätkaudella molemmissa iltaryhmissä oli eri-ikäisiä lapsia,
syyskaudella iltaryhmät jaettiin 0-2-vuotiaiden ja 2-6-vuotiaiden ryhmiin. Muskariohjaanana toimi
musiikkipainotteinen lastenohjaaja Sanna Pitkänen. HelmiMuskareissa käytettävästä musiikista noin puolet on
hengellistä lastenmusiikkia ja puolet uutta ja vanhaa lastenmusiikkia, loruja, musiikkiliikuntaa, soittamista, musiikin
kuuntelua jne. Syyskaudella 2019 muskariteemat rakentuivat piispa Martin Lönnebon rukoushelminauhan ympärille.
Muskarilaiset esiintyivät äitienpäivän perhemessussa ja wanhan ajan joulujuhlassa.
Laulu- ja leikkiryhmä
Kanttori Riitta Piippo ja lastenohjaaja Riitta Yliluoma laulattivat ja leikittivät lapsia kerran viikossa. Laulu- ja
leikkiryhmän muskaritoimintaan osallistuivat päiväkoti Lilliputti sekä alueen kaksi perhepäivähoitajaa. Lisäksi
loppuvuodesta Kristillisen koulun varhaiskasvatusyksikkö Toivon lapset ovat osallistuneet muskariin ja heille on
pidetty myös omana ryhmänään pari laulu-ja leikkituokiota. Osa Kristillisen koulun varhaiskasvatusyksikkö Toivon
lapsista esiintyi isänpäivän kappelimessussa.
Päiväkerho, Kastellin kirkko.
Kastellin kirkolla toimi koko vuoden yksi päiväkerhoryhmä, jonka ohjaajina toimivat Kati Parviainen ja Sanna
Pitkänen. Päiväkerho kokoontui kolme kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Päiväkerhossa oli maanantaisin
muskarihetki ja tiistaisin ulkoiltiin sään salliessa. Kerhon ohjelmaan kuului mm. kahvila kerholaisten vanhemmille
kerran kaudessa ja esiintyminen isovanhempien viikolla Castell-kodilla sekä Kastellin kirkolla wanhan ajan
joulujuhlassa.
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Parkkikerho
Parkkikerho kokoontui Kastellin kirkolla kerran viikossa 3 tuntia kerrallaan yhtä aikaa päiväkerhoryhmän kanssa.
Parkkikerho on avoimen varhaiskasvatuksen ryhmä 2-6-vuotiaille lapsille.
Pyhäkoulu, Kastellin kirkko
Pyhäkoulu kokoontui tänäkin vuonna sunnuntaisin klo 10 Kastellin kirkolla 26 kertaa (14 kevät/12 syksy). Lapsia on
ollut keskimäärin viisi per kerta. Vapaaehtoisina ovat toimineet Päivi Eirola, Mervi Hälinen, Maarit Valkealahti sekä
syksystä Anne Siermala. Perhemessusunnuntaisin ei ollut pyhäkoulua. Käyntikertoja oli vuoden aikana 132.
Pyhäkoulu, Tuomasmessu
Tuomasmessujen yhteydessä on viisi kertaa kokoontunut lapsille pyhäkoulu. Keskimäärin lapsia on ollut kolme/ kerta.
Mukana Mari Jääskeläinen ja vapaaehtoiset Sisko Pietarinen ja Susanna Raappana.
Lämsänjärven perheiden KokkiPyhäkoulu
Perheiden kokkipyhis jatkoi Lämsänjärvellä sunnuntaisin klo 15. Kokoonnuimme vuoden aikana 30 kertaa.
Käyntikertoja oli syksyn aikana 167. Mukana oli mukavasti lapsia vanhempiensa kanssa. Isompia lapsia oli ilman
vanhempiakin. Vapaaehtoisina ovat toimineet Riitta Leppäluoto ja Hilkka Penttinen Marin työparina. Ideana oli, että
kokkaamme päivän/ hartauden teemaan liittyen jotain suolaista ja makeaa. Lopuksi kokoonnumme syömään yhdessä.
Vakiopyhäkoulut ovat löytäneet omat aktiiviset kävijänsä. Välillä saamme mukaan uusia.
Pyhäkoulu Naisten Päivässä
Toimintaa oli koko päivän ohjelman ajan ja sitä oli toteuttamassa Mari Jääskeläinen vapaaehtoisten
pyhäkouluohjaajien Hilkka Penttisen kanssa. Tänä vuonna lapsia ei tullut tilaisuuteen.
Perhekerho, Maikkulan kappeli
Maikkulan kappelin perhekerhossa olivat ohjaajana Sanna Pitkänen ja Riitta Yliluoma. Myös alueen muita
työntekijöitä vieraili kerhossa. Kerhossa oli vapaaehtoinen kahvinkeittäjä. Perhekerho on viikoittain kokoontuva avoin
ryhmä alle kouluikäisille lapsille vanhempineen. Maikkulan perhekerhon kävijämäärä on kuluneen vuoden aikana
kasvanut hieman. Syynä voi olla se, että kaupunki joutui lopettamaan perhekerhon kävijämäärän vähyyden vuoksi.
Perhekerho, Kastellin kirkko
Perhekerhossa ohjaajina toimivat Kati Parviainen ja Maria Pirkola. Myös alueen muita työntekijöitä vieraili kerhossa.
Kerhossa oli kaksi vapaaehtoista kahvinkeittäjää.
Iltaperhekerho
Iltaperhekerho kokoontui Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa kaksi kertaa kuussa. Kävijämäärä on vuoden aikana
kasvanut vähitellen. Myös tänä vuonna on ollut viimevuotiseen tapaan havaittavissa kävijämäärissä vähentymistä
talven pimeimpään aikaan. Syyskaudella Lämsänjärven iltaperhekerhoissa toiminta-aiheina ovat olleet musiikki ja
lattiakuvat. Kesäkuukausien aikana Lämsänjärvellä toteutettiin kolme iltaperhekerhoa, niissä kävijämäärät olivat
runsaita.
Perhetapahtumat







Kastellissa oli Kynttilänpäivän perhemessun yhteydessä satunurkka, jossa lapset voivat kirkkokahvien aikana
käydä lukemassa tai kuuntelemassa satuja
Kastellissa oli palmusunnuntain perhemessu, jonka jälkeen oli mahdollisuus askarrella virpomaoksia.
Äitienpäivänä messun jälkeen oli brunssi, johon osallistui paljon lapsia ja lapsiperheitä.
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa järjestettiin perheiden pyhäinpäivätapahtuma. Tapahtumassa
kerrotaan kuolemasta ja ylösnousemususkosta ja käsitellään surua perheen pienimmille sopivalla tavalla.
Tapahtumia oli kaksi: perheille torstai-iltana ja perjantaiaamuna. Perjantaina tapahtumaan osallistui myös
päiväkoti Lilliputti ja useita perhepäivähoitajia.
Isänpäiväna Maikkulan kappelilla oli kappelimessu, jonka jälkeen tarjoiltiin pitsalounas. Lounaalle
osallistuvat saivat itse täyttää oman pitsansa. Tapahtumaan osallistui paljon lapsia ja lapsiperheitä. Saadun
palautteen perusteelle useassa perheessä kirkkoon oli lähdetty lasten toiveesta.
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Kastellin kirkolla oli ensimmäisen adventin perhemessu, jonka jälkeen oli mahdollisuus askarrella oma
advettikalenteri.
Kolmantena adventtisunnuntaina oli Kastellin kirkossa messu ja wanhan ajan joulujuhla. Juhla alkoi messulla,
jonka jälkeen oli riisipuurotarjoilu. Tarjoilun aikana kellarissa oli varhaiskasvatuksen taidenäyttely. Kastellin
ja Karjasillan päiväkerholaiset, Kastellin eläkeläisten kerholaiset ja Kastellin muskarilaiset esiintyivät
juhlassa. Ruokailun aikana lastenohjaajista koostuva Trio Iktys ja Heleät kellot esitti musiikkia.

Kunnan tai muun tahon kanssa yhteistyössä järjestetty toiminta:







Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa järjestettiin ulkoilutapahtuma Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
yhteistyössä Honkala-Lämsänjärvi –asukasyhdistyksen kanssa.
Patamäen koulun pihapiirissä järjestettiin Patamäen hiihtopäivä yhteistyössä muiden alueen toimijoiden
kanssa
Pyöräilytapahtumat järjestettiin Oulun triathlon & cyclingin sekä muiden alueen toimijoiden kanssa kanssa
tänäkin vuonna Lämsänjärvellä ja Kolehmaisen kentällä.
Keväällä Taivaskarhu-näytelmä vieraili Oys:n lastenosastoilla ja syksyllä trio Iktys musisoi samoilla
osastoilla.
Lämsänjärven vuoden viimeinen iltaperhekerho järjestettiin yhteistyössä kaupungin perhetyön kanssa.
Maikkulan esikoululaisten itsenäisyyspäiväjuhla toteutettiin Maikkulan yhteistyöryhmän kanssa myös tänä
vuonna.

Päiväkotiyhteistyö
Päiväkotiyhteistyö alkaa murroksen jälkeen vakiintua ja selkeytyä. Alueen lähes kaikki päiväkodit, yhtä lukuun
ottamatta, osallistuvat joulu- ja kevätkirkkoihin. Viime vuonna useammassa päiväkodissa oli kaikille sopivia
tuokioita, tänä vuonna niitä on ollut vain vähän, sen sijaan useassa päiväkodeissa on vierailtu hartaudellisen tuokion
merkeissä.
Kirkkovuosinäyttely
Kastellin kirkon eteisessä oleva kirkkovuosinäyttely on jatkanut viikoittaista toimintaansa. Näyttelyssä on kuvitettu
sunnuntain evankeliumitekstiä. Lisäksi seinällä on hartauskirjoitus, rukous tai päivän virsi evankeliumitekstiin liittyen.
Näyttely vaihtuu aina loppuviikosta ja on jatkuvasti esillä. Sen ääreen voi pysähtyä jokainen kirkkotilassa liikkuva.
Kirkkovuosinäyttelystä otettu kuva, joka sisältää myös kutsun Karjasillan seurakunnan messuihin jaetaan viikoittain
Karjasillan seurakunnan Facebook ja Instagram-sivuilla ja Oulun seurakuntien Facebook-sivuilla.
Varhaiskasvatuksen toiminta toimintasuunnitelman näkökulmasta
Kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa olemme pyrkineet muistamaan ja pitämään esillä Karjasillan seurakunnan
varhaiskasvatuksen ja alueen tavoitteet ja sen että toiminta on kirkon perustehtävän mukaista. Olemme kutsuneet
kohtaamiamme ihmisiä osallistumaan ja toimimaan messuissa. Olemme tiedostaneet, että perheillä ja lapsilla osana
perhettä on erilaisia elämäntilanteita ja arjen murheita. Olemme ottaneet nämä huomioon kohdatessamme ihmisiä.
Olemme tukenneet perheitä lapsen kristillisessä kasvatuksessa, puhumalla rukouksesta sekä läsnäolosta.
Olemme kutsuneet perheitä kirkkoon ja ehtoolliselle. Tämä on näkynyt alueellisessa toiminnassa vahvasti.
Äitienpäivän messu ja wanhan ajan joulujuhla ovat jo vakiintunutta toimintaa ja perheet ovat löytäneet niihin hyvin.
Näiden runsaasti perheitä kokoavien tapahtumien lisäksi vuoden aikana on Kastellin kirkossa muutamia perhemessuja,
joissa on myös aktiivinen kävijäkuntansa. Tänä vuonna uutena kokeiltu isänpäivän kappelimessun pitsalounas sai
paljon kiitosta ja kokosi paljon myös lapsiperheitä. Alueellinen toiminta painottuu messujen ympärille ja kohtaamisen
hetkiin niissä.
Lisäksi alueella on hyviä yhteistyömuotoja muiden toimijoiden kanssa. Ulkoilutapahtumat ja eskareiden
itsenäisyyspäiväjuhlat kokoavat kattavasti alueen lapsiperheitä.
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4. Varhaisnuoret ja nuoret
Alueella oli nuorisotyönohjaajina Juha Kivirasi ja Katja Ylitalo.
Tyttö- ja poikatyö
Kastelli-Maikkula alueella toimi kevätkaudella seitsemän ja syyskaudella viisi kerhoa. Kerhonohjaajina oli nuoria ja
nuorisotyönohjaaja. Kaikissa kerhoissa oli keskimäärin 10-12 osallistujaa. Kastellin pappilassa oli kaksi kokkikerhoa,
Lämsänjärven koululla kokoontui liikuntakerho, Maikkulan koululla oli salibandykerho, Maikkulan kappelilla oli
kevätkaudella kaksi kokkikerhoa ja syksyllä yksi. Lisäksi keväällä siellä kokoontui musakerho ja lautapelikerho..
Kerhonohjaajille järjestettiin noin kerran kuukaudessa tapaamisia, joissa kerhonohjaajia tuettiin mm. antamalla ideoita
kerhohartauksiin, käymällä läpi kuulumisia ja mahdollisia käytännön toimintaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi
kerhonohjaajille oli koko seurakuntayhtymän yhteinen (lukuunottamatta Kiiminkiä) kerhonohjaajien koulutuspäivä
sekä yhteinen kerhonohjaajien koulutusleiri.
Kristillisessä nuorisokasvatuksessa tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustyötä. Leiritoiminnassa
tämä näkyy pyrkimyksenä olla ensisijaisesti läsnä lapselle sekä positiivisella tavalla tukea ja kannustaa häntä siinä
elämänvaiheessa missä hän on. Talvileiri järjestettiin Rokuan lumisessa maastossa ja siellä mukana oli 25 innokasta
leiriläistä. Palmusunnuntain viikonloppuna oli Kastellin pappilassa ensimmäinen kirkon kellarin salaisuus leiri. Lapset
viettivät yhden yön Kastellin pappilassa, tutki kirkon tiloja ja kellaria. Sunnuntaina leiriläiset osallistui messuun. Koko
Oulun tavoittava kymppileiri vietettiin Rokuan maastossa. Osallistujia koko seurakunnan alueelta oli n.100. Kesällä
2019 koko Suomen yhteisellä Pisara-suurleirillä oli mukana Juha Kivirasi.
1.-2.-luokkalaisten Enkelileiri Mikkelinpäivän aikaan ilmoittautui niin vähän osallistujia, että leirikeskusvaraus
peruttiin ja leiri järjestettiin kuitenkin ”kaupunkileirinä” majoittumalla yhden yön yli Kastellin kirkon pappilassa.
1.-6.-luokkalaisille suunnattu Adventtileiri järjestettiin Suvelan leirikeskuksessa ja se tavoitti 17 osallistujaa.
Marraskuussa oli kouluikäisten lasten ja heidän perheiden retki Santa parkiin. Marraskuussa oli myös Lämsänjärven
kaupunkileirikeskuksessa perheiden jouluaskarteluilta, yhdessä varhaiskasvatuksen tiimin kanssa. Marraskuussa
työntekijä oli mukana Kastellin nuokkarin illassa.
Lasten ja nuorten kristillistä identiteettiä tuettiin myös tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua seurakunnan
jumalanpalveluselämään. Tämä toteutui mm. koko seurakunnan kymppisynttäreillä messun ja juhlan merkeissä sekä
alueen messuissa, perhemessuissa, vanhan ajan joulujuhlassa sekä isänpäivä- ja äitienpäivätapahtumissa.
Koulutyö
Kastelli-Maikkula alueella sijaitsee neljä alakoulua, kaksi yläkoulua ja yksi lukio. Ennen koulujen alkua kutsuttiin
ekaluokkalaisten koulutielle siunaamiseen tulevia ekaluokkalaisia. Karjasillan seurakunnan alueella toteutettu
kouluyhteistyö pyrittiin toteuttamaan toimintakaudella 2019 etsien uusia mahdollisia yhteistyön muotoja.
Nuorisotyöntekijöiden käynnit alueen kouluilla toteutuivat paitsi arkisten aamuhartauksien ja juhlakirkkojen
järjestäjinä, myös erikseen sovittuina luokka- tai ryhmäkohtaisina toimintapäivinä, joiden sisältö suunniteltiin yhdessä
luokanvalvojien kanssa. Syksyllä 2019 Kastellin, Maikkulan ja Kaukovainion koulujen 7.-luokkien ryhmäyttämiset
järjestettiin Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa.
Syksyllä Kotikirkkoon kävi tutustumassa 1-2- luokkia Kastellin ja Maikkulan kouluista opetussuunnitelman
mukaisesti. Näissä kotikirkko-viikkojen vierailuissa nuorisotyöntekijät ovat aina myös toteuttamassa toimintaa
yhdessä papiston kanssa.
Alakouluilla oli aamuhartauksia joka toinen tai joka kolmas viikko ja Kastellin alakoulussa kerran lukukaudessa.
Alakoulujen lukuvuosi päättyi kevätkirkkoon ja syyskausi joulukirkkoon.
Vuoden aikana Maikkulan yläkoulussa oli aamunavaukset keskusradion kautta.
Kastellin koulun kuudelle 8-luokalle ja Maikkulan koulun neljälle 8-luokalle pidettiin rippikouluinfot heidän omissa
luokissa luokka kerrallaan.
Kevätlukukaudella Maikkulan koululla oli kevätkirkko. Syyslukukausi päättyi Maikkulan ja Kastellin kouluilla
joulukirkkoon.
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Rippikoulutyö
Syksystä 2017 lähtien rippikouluryhmät on nimetty konfirmaatiokirkon mukaan eikä enää alueen mukaisesti.
Rippikoulutyön osalta jokainen nuorisotyöntekijä vastaa omalta osaltaan 3-6 rippikouluryhmästä vuosittain.
Nuorisokasvatus on vuosittain ollut toteuttamassa kaikille rippikoululaisille suunnattua Rippikoulusunnuntain
tapahtumaa Karjasillan ja Pyhän Andreaan kirkoissa. Lisäksi jokainen nuorisotyönohjaaja vastaa jokaisen omalla
vastuullaan olevan rippikouluryhmän kokoontumisista kevään aikana ja leirijaksoista kesäisin. Kaikki kesän 2020
rippikoululaiset kohdattiin syksyllä 2019 rippikoulu-infoissa, joita järjestettiin seurakunnan alueella sijaitsevilla
kouluilla kaikille 8.-luokkalaisille. Karjasillan seurakunnan alueella rippikoululaisia on vuosittain yhteensä 430470hlöä.
Nuorisotyö
Vuonna 2019 Kaakkuri-Metsokankaan ja Karjasillan alueet toimivat rippikoulun jälkeisen nuorisotyön
painopistealueina. Syksyllä 2019 aloitettiin isoskoulutus uusille isosille ja kerhonohjaaja toiminta siitä kiinnostuneille.
Jatkot-toiminta oli kaikille toisen vuoden isosille ja sitä vanhemmille nuorille Kastellin kirkolla. Kastellin kirkko on
osoittautunut nuorille vaikeapääsyiseksi, joten tulevalla toimintakaudella paikaksi vaihtuu joko Karjasillan tai Pyhän
Andreaan kirkko. Lauantai-iltapäivän ajankohtaa mietitään myös uudelleen yhdessä nuorten kanssa. Nuorteniltoja oli
säännöllisesti Pyhä Andrean kirkolla ja ne kokosi nuoria eripuolilta Karjasillan seurakuntaa.
Alueella työ painottui yläkoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kouluilla vierailtiin säännöllisesti, aina kun koulu
tarjosi tähän mahdollisuuden. Nuoria oli paljon mukana koko seurakunnan yhteisessä isoskoulutuksessa ja muussa
rippikoulun jälkeisessä työssä. Nuorisotyönohjaajat tekivät myös yhteistyötä muiden rovastikunnan
nuorisotyönohjaajien kanssa yhteisissä tapahtumissa, kuten Yövalvojakoulutuksessa.
Partio
Seurakunta antaa tilojaan myös muulle kasvatusta tukevalle toiminnalle kuten partiolle, jonka omassa perinteessä on
hengellinen elämä läsnä. Karjasillan seurakunnan alueella toimii neljä partiolippukuntaa: Kelopojat, Kokkopartio,
Pohjolan Pirteät ja Oulun Valppaat. Karjasillan seurakunnan alueella toimii yhteensä 43 partioryhmää, joissa on
yhteensä 444 jäsentä. Yhteistyö seurakunnan kanssa on aktiivisinta Pohjolan Pirteillä. Karjasillan seurakunta on
taustayhteisönä kaikille partiolippukunnille. Karjasillan seurakunnan partioyhdyshenkilö Juha Kivirasi. Partiolaiset
kävivät myös tutustumassa kotiseurakuntaansa Karjasillan kirkossa.

5. Aikuiset
Herätysliikkeet
Kastellin kirkossa ja Maikkulan kappelissa pidettiin rauhanyhdistyksen ompeluseuroja ja kirkkoseuroja. Kastellin
kirkossa järjestettiin rauhanyhdistyksen kirkkopyhä 5.5.2019 ja se kokosi 201 osallistujaa. Maikkulan kappelissa
kansanlähetyksen Donkkis Big Night –iltoja järjestettiin keväällä ja syksyllä 9 kertaa. Kansanlähetys järjesti
Maikkulan kappelissa myös viikonlopun kestävän Raamattukurssin. Lähetysyhdistys Rauhan Sana järjesti 2
tapahtumaa Maikkulan kappelissa. Herättäjäyhdistyksen Oulun seudun virsilaulukuoro harjoitteli Maikkulan
kappelissa.
Kirjallisuuspiiri
Kirjavirtaa Pappilassa - lukupiiri on toiminut jo vuodesta 2000 alkaen. Toiminta innostaa edelleenkin. Vuonna 2019
kokoontumisia oli 10. Osallistujia oli keskimäärin 14. Lukukokemusten jakaminen, yhteentuleminen ja keskustelu
ovat olleet tärkeitä. Kokoontumiset ovat olleet kerran kuukaudessa, keskiviikkoisin klo 18 Kastellin kirkon
pappilankamarissa
Runoillat
Runoillat jatkuivat elinvoimaisina vuonna 2019. Runoilloissa on myös kyse yhteentulemista ja kokemuksista.
Runoiltoja järjestettiin 9 Kastellin kirkossa. Kävijämääräkeskiarvo oli 70. Runoillat järjestetään vapaaehtoisvoimin.
Heitä on parisenkymmentä.
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Raamattupiirit ja rukousryhmä
Kastellin kirkon raamattupiiri kokoontui joka toinen viikko ja Maikkulan kappelin raamattupiiri kokoontui viikottain.
Osallistujia raamattupiireissä oli n. 6-16/ilta. Näiden lisäksi järjestettiin Maikkulan kappelilla syksyllä neljä kertaa
Sana vaikuttaa – illat, jotka keräsivät hyvin osallistujia. Illoissa kävi keskimäärin 28 ihmistä ja
kokonaisosallistujamäärä oli 115. Syksyllä järjestettiin Kastellin kirkolla raamattupiirien yhteinen tapaaminen 16.10
joka aloitettiin messulla. Messuun osallistui 69 henkilöä ja sen jälkeen pidettäviin seuroihin 45 henkilöä.
Toimintasuunnitelman antamat tavoitteet eivät toteutuneet siltä osin, että pappi ei vieraillut raamattupiireissä kahta
kertaa kaudessa.
Toivoa naisille –rukousryhmä kokoontui Kastellin kirkossa joka toinen viikko.
Miesten keskusteluillat ja naisten päivä
Maikkulan kappelissa järjestettiin vakiintuneeseen tapaan miesten keskusteluiltoja. Ne kokosivat keskimäärin 15
henkilöä/ilta. Illoissa keskusteltiin miehiä kiinnostavasta aiheesta Raamatun valossa ja syötiin iltapalaa. Naisten
päivää vietettiin 12.10. Suomen Raamattuopiston OlenNainen –tapahtumana. Puhujavieraina olivat Sari Savela ja
Tuula Portin. Puheenvuorot käsittelivät uupumisen ja levon teemoja. Päivään osallistui 100 henkilöä.
Perhevalmennus
Kontinkankaan neuvolassa pidettiin keväällä perhevalmennuksia ensisynnyttäjille yhdessä terveydenhoitajan kanssa.
Syksyllä perhevalmennukset muuttuivat perhevalmennusmessuiksi, jossa seurakunta oli mukana yhtenä tekijänä.
Kastesukkia kutomaan
Kastesukkien kutojat kokoontuivat kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Eine Rautiaisen johdolla. Kastesukat
annetaan kastejuhlassa vauvalle seurakuntalaisten lahjana.
Yksinelävien oloillat
Syksyllä Kastellin pappilassa alkoivat vapaaehtoisen vetäminä yksineläville oloillat lauantaisin kerran kuussa.
Kävijöitä illoissa oli 6-30/kerta.
6. Diakoniatyö
Kastelli-Maikkulan alueella tehtiin kotikäyntejä ja kohdattiin ihmisiä vastaanotoilla. Seurakuntalaisia pyydettiin
mukaan toimintaan ja tapahtumat toteutettiin yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa.
Talousavustusasiakkaiden vastaanotto ajanvarauksen kautta oli tiistaisin Kastellissa. Vastaanottoja oli asiakkaiden
tilanteesta riippuen myös Maikkulassa ja kotikäynneillä. Vastaanotolla yleisimmät asiakaskontaktien aiheet olivat
talousasiat, terveys ja sairaus ja ihmissuhdekysymykset. Kotikäynneillä aiheina olivat usein yksinäisyys, sairaudet ja
suru. Asiakaskontaktien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 129 (445). SPR aloitti ylijäämäruoan jakelun
helmikuussa ja kohtaamispaikkatapahtumat syyskuussa Kastellin kirkon pappilassa. Diakoniatyöntekijä on ollut
mukana joka toinen viikko tapahtuneissa ruokaa ja kohtaamisia tapahtumissa.

Ryhmätoiminta
Eläkeläisten kerhot kokoontuivat joka toinen viikko. Maanantaisin Maikkulassa (18kertaa) ja torstaisin Kastellissa(19
kertaa). Osallistujia oli Maikkulassa keskimäärin 8, Kastellissa 10.
Diakoniaryhmä kokoontui Maikkulassa tiistaisin (työntekijä oli mukana joka toinen viikko) osallistujia kuusi,
kokoontumisia 18 kertaa. Ryhmä lopetti toimintansa toukokuun lopulla.
Kastellin asukastupa on kokoontunut Kastellin kirkon alakerrassa. Diakoniatyöntekijä on vieraillut siellä suunnilleen
joka toinen viikko.

7. Arviointia
Alueen seurakuntatyö toteutui pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Kertomusvuonna pääjumalanpalvelusten
kävijämäärät sekä Kastellin kirkossa että Maikkulan kappelissa ovat ilahduttavasti nousseet. Liekö syynä
aluetoiminnan keskittyminen yhä enenevissä määrin messuun ja jumalanpalveluselämään. Kastellin kirkossa
perhemessut ja erityispyhät tavoittivat osallistujia parhaiten. Maikkulan kappelissa taas tilastollisesti isänpäivämessu
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tavoitti kävijöitä eniten. Tilastoissa messuun osallistujien määrät näyttävät läpi vuoden tasaisilta lukuun ottamatta
kesäkuukausia, jolloin kirkossa kävijöitä oli kertomusvuonna vähiten. Tavoittavimpina kirkkopyhinä erottuvat
edelleen pääsiäisen ja joulun ajat. Kirkkovuoden merkittävimmät pyhät ovat siis säilyttäneet hyvin asemansa
jumalanpalveluksiin osallistumisissa.
Varhaiskasvatuksen paneutuminen messuelämään näkyi alueen jumalanpalveluselämässä vahvasti. Kävijämäärien
nousu sekä lasten ja perheiden läsnäolo alueen messuissa ja ehtoolliselle osallistumisessa oli kertomusvuonna
ilahduttavaa. Päiväkotiyhteistyössä koettiin murroksen jälkeen vakiintumista. Haasteista huolimatta yhteistyö on ollut
hyvää ja päämäärätietoista. Kokoava toiminta oli monipuolista ja työala toimi joustavasti ja uusia toimintamuotoja
avaten työalallaan.
Varhaisnuorisotyössä teemalliset kerhot, kuten sählykerho ja kokkikerhot ovat edelleen ne kokoavan toiminnan
muodot, jotka tavoittavat lapsia. Koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön on pyritty entistä aktiivisemmin löytämään
uusia tapoja toimia haasteista huolimatta ja toimintaa muokataan joustavasti koulujen tarpeiden mukaan. Nuorisotyö
huomioi toiminnassaan hyvin nuorten lähtökohdat ja toimintaympäristön.
Aluetyön tärkeä ulottuvuus, verkostoituminen ja yhteistyö toisten alueellisten toimijoiden kanssa on vakiintunutta ja
mutkatonta. Etenkin isot perhetapahtumat on hyödyllistä järjestää yhteistyössä. Kirkon aseman yhteiskunnallisesti yhä
heiketessä verkostoitumiseen on syytä jatkossakin panostaa.
Diakoniatyössä asiakaskontaktien määrä kasvoi huomattavasti. Seurakunnan diakoniatyöntekijän luokse on siis
löydetty niin aineellisessa kuin henkisessä tarpeessa, joka on edelleen alueella suuri. SPR:n ruokajakelu mahdollisti
hyvin ihmisten kohtaamista aineellisen avun antamisen lisäksi tukien taloudellisesti heikossa asemassa olevien arjen
selviytymistä. Aikuisten osalta perinteinen vakiintunut toiminta säilyi edelleen vahvana.
Alueella koettiin myös uusia vapaaehtoisvoimin toteutuneita avauksia. ”Sana elää” –illat Maikkulan kappelissa
tavoittivat mukavasti kävijöitä sekä yksinelävien oloillat Kastellin pappilassa kokosivat niin ikään osallistujia.
Jatkossa myös uudet vapaaehtoiset toimintamuodot ovat tervetulleita.
Alueen seurakuntaelämän suuri vahvuus ovat vapaaehtoiset aktiiviset seurakuntalaiset. Ilahduttavaa oli erityisesti
messuavustajien määrän kasvaminen sekä uudet vapaaehtoisvoimin toteutuneet toimintamuodot jo vakiintuneita
ryhmiä ja työmuotoja unohtamatta. Alueen seurakuntaelämän monet toimet eivät toteutuisi ilman vapaaehtoisten
seurakuntalaisten aikaa ja innostusta. Alueneuvoston rooli seurakuntaelämän ohjaajana ja rohkaisijana on merkittävä
tuki työntekijöille.
Kaikkeen edelliseen viitaten voidaan todeta, että vuosi 2019 oli onnistuneen toiminnan ja yhteistyön vuosi monella
tasolla yhteisestä evankeliumin sanomasta eläen.

Varhaiskasvatuksen KERHOJEN JA TILAISUUKSIEN TILASTOINTI 2019-Kastelli-Maikkula_

PÄIVÄKERHO

kokoontumiskerrat
kevät 52
syksy 48

käyntikerrat
kevät 312
syksy 234

yhteensä 100

yhteensä 546

kerhossa olevien
lasten määrä
kevät 11
syksy 15

vanhempientilaisuud
et/- keskustelut
kevät 4
syksy 6

yhteensä 17

yhteensä 10
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PERHEKERHO

kokoontumiskerrat
kevät
14+14+10=38
kesä 3
syksy 14+15+6=35
yhteensä 76

PÄIVÄHOITO
YHTEISTYÖ

käyntikerrat
kevät
338+193+102=633
kesä
35+38+27=100
syksy
298+254+100=652

vapaaehtoiset
emännät
3

yhteensä 1385
kaikille sopivat
hetket

”pikkukirkot”

kirkkoon tutust.
/kirkkoretket

tilanteet
kevät 4
syksy 3
yhteensä 7

tilanteet
kevät 7
syksy 13
yhteensä 20

määrä
kevät 1
syksy 1
yhteensä 2

osallistujat
128+54=182

osallistujat
201+282=483

osallistujat
64+16=80

tapahtuman nimi
Kynttilänpäivän
satunurkka

tapahtuman nimi
Palmusunnuntain
pajunoksapaja

tapahtuman nimi
Äitienpäivän
brunssi

tapahtuman nimi
Pyhäinpäivätapahtuma

osallistujat
10

osallistujat
25

osallistujat
128

osallistujat
114

tapahtuman nimi
Isänpäivän
pitsalounas

tapahtuman nimi
1.Adventin
perhemessun
adventtikalenterin
askartelu
osallistujat
20
käyntikerrat
kevät 31
syksy 20

tapahtuman nimi
Wanhan ajan
joulujuhla

yhteensä 32
tapahtuma
Taivaskarhunäytelmä
OYS+Lämsä
osallistujat
35+270

yhteensä 51
tapahtuma
Patamäen
hiihtopäivä
osallistujat
250

yhteensä 16
tapahtuma
Tour de Kids
Lämsä
Tour de Kids
Patamäki
osallistujat
200+195=395

tapahtuma
Joulu sanoin ja
sävelin (Trio Iktys
Oys) 10.12.

tapahtuma
Esikoululaisten
itsenäisyyspäiväjuhla

päiväkotien määrä
5+1=6

PERHETAPAHTUMAT
(myös messun jälkeen
olevat)

osallistujat
90
PARKKIKERHO

VERKOSTOITUVA
YHTEISTYÖ
(sisäiset ja ulkoiset)

kokoontumiskerrat
kevät 16
syksy 16

osallistujat
210
osallistujien määrä
kevät 9
syksy 9

tapahtuma
Iltaperhekerho
yhteistyössä
kaupungin kanssa
osallistujat
52 +
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MUSKARIT
esiintymiset
1+1

osallistujat
60

osallistujat
115

ryhmien määrä
kevät 4+1=5
syksy 4+2=6

jäseniä ryhmissä
kevät 101+38=139
syksy
102+50+14=166

kokoontumiskerrat
kevät 64+13=77
syksy 60+13+2=75

yhteensä
177+64=241

yhteensä 152

kokoontumiskerrat
61

käyntikerrat
414

yhteensä 6

PYHÄKOULU

ryhmiä
3 keväällä ja
samat 3 syksyllä

käyntikerrat
kevät
955+175=1130
syksy
956+245=1201
yhteensä 2331
vapaaehtoisia ohj.
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