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Karjasillan seurakunta
Kastelli-Maikkula –alue
Toimintakertomus 2020

12.1.2021

KASTELLI-MAIKKULAN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
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 kappalainen). Sihteerinä toimi Katja Ylitalo.
Varajäseniä ovat Helena Paulamäki, Leena Vainionpää ja Arja Lämsä. Alueneuvosto kokoontui kolme kertaa.
Kastelli-Maikkula –aluetyöryhmään oli nimetty 14 työntekijää: lastenohjaajat Riitta Yliluoma, Maiju Oja, Nina
Alaraappana ja Kati Parviainen; nuorisotyönohjaajat Katja Ylitalo ja Juha Kivirasi, diakoniatyöntekijä Sirpa
Kemppainen, kanttorit Riitta Piippo ja Riitta Ojala, seurakuntamestarit Juuso Pitkänen, Hannu Kukkurainen ja Juha
Ridell sekä pastorit Juha Vähäkangas, Ville Vakkuri (1.6.20 asti), Minna Niiranen (1.6.-30.10.20), Olavi Mäkelä
(1.12.20 alk.) ja Mirjami Dutton.
2. Jumalanpalveluselämä
Koronapandemia leimasi toimintakertomusvuotta voimakkaasti. Kastellin kirkossa ja Maikkulan kappelissa ei vietetty
jumalanpalveluksia ollenkaan ajalla 22.3.-31.5.2020 ja 6.12.- 31.12.2020 koronarajoitusten vuoksi. Näillä
ajanjaksoilla seurakunnan jumalanpalveluselämä keskitettiin Karjasillan kirkkoon striimattujen lähetysten
välittämiseen virtuaalikirkon ja nettiradion kautta ilman seurakuntalaisia paikan päällä. Alkuvuonna, kesällä ja
syksyllä alueen jumalanpalveluselämää voitiin kuitenkin viettää yhdessä seurakuntalaisten kanssa paikan päällä.
Kastellin kirkossa jumalanpalveluksia pidettiin koronan salliessa sunnuntaisin klo 10. Perhemessuja oli 3 kpl.
Kävijöitä kaikissa messuissa oli keskimäärin 37 hlöä/messu (vuonna 2019 70 hlöä/messu). Lisäksi vietettiin
konfirmaatiomessu (99hlöä) ja Tuomasmessuja. Kastellin kirkossa vietettiin myös arabiankielistä
sanajumalanpalvelusta. Suurimmat kävijämäärät tavoitettiin tammi-helmikuussa ennen koronapandemian leviämistä ja
laskiaissunnuntaina (Kastellissa 74hlöä, Maikkulassa 94hlöä). Kastellin kirkon tekstinlukijoina ja ehtoollisavustajina
palveli 22 henkilöä.
Maikkulan kappelin Kappelimessua vietettiin 6 kertaa ja kävijöitä oli keskimäärin 44 hlöä/messu (vuonna 2019
61hlöä/messu). Musiikkitoteutuksen valmisteli Chapel Band, ja messuissa laulettiin pääsääntöisesti Nuoren
seurakunnan veisukirjasta.
Tuomasmessua vietettiin Kastellin kirkossa 5 kertaa, ja kävijöitä oli keskimäärin 61 hlöä/kerta (vuonna 2019
77hlöä/messu)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
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3. Musiikki
Kastelli-Maikkulan toimintakausi oli poikkeuksellinen Covid-19-pandemian vuoksi. Tammikuusta maaliskuun
puoliväliin asti toiminta tapahtui normaalisti, mutta loppukevään toimintakausi meni pandemian vuoksi täysin uusiksi.
Musiikkityö joutui koviin haasteisiin pandemiatilanteen vuoksi. Alueiden messut siirrettiin kevään ajalta keskitetysti
virtuaali- ja verkkolähetyksinä Karjasillan kirkkoon. Naiskuoro Kaarna, Kastel-kuoro, ChapelBand sekä lasten leikkija lauluryhmä peruivat harjoituksensa ja kokoontumisensa loppukevään ajalta. Musiikkitapahtumat mm. Pyhän
Andreaan Lapsikuoron Kaija Eerolan Ihmeellinen viikko –konsertti ja Oulun Kitaraseuran päätöskonsertti Kastellin
kirkosta sekä Naiskuoro Kaarnan ja Andantino-kuoron yhteinen kevätkonsertti Karjasillan kirkosta peruttiin. Alueen
pääsiäistapahtuma siirrettiin seuraavalle vuodelle 2021. Castell-kodin laitoshartaudet peruttiin loppukevään ajalta.
Kevään koronarajoituksien aikana Karjasillalle keskitetyssä toiminnassa oli musiikkiavustajina mukana KastelliMaikkula-alueen kanttoreiden kanssa Naiskuoro Kaarnan laulajia ja ChapelBandista koottu pienempi musiikkiryhmä.
Sen lisäksi muita ulkopuolisia musiikkiavustajia vuoden aikana oli Jari Taskila (tenori), Keijo Nissilä (baritoni), Silja
Lassila (viulu), Heinituuli Holopainen (laulu), Jaana ja Jorma Pulkkinen (laulu) Teemu Mikkola (tenori).
Kesän alusta kirkot avautuivat ihmisille ja messutoiminta alkoi kesän alun vallitsevien Covid-19-rajoitusten puitteissa.
Karjasillan kirkossa toteutettiin virtuaalinen kolmen konsertin konserttisarja: Kesän musiikkituokiot, joista Naiskuoro
Kaarna toteutti ensimmäisen. Kuoroprojektiin saatiin uusia ja vanhoja laulajia mainonnalla mukaan. Kuoro piti kesän
alussa harjoituksia. Kesän ajalta peruuntui ChapelBandilla siirtolapuutarhaan suunniteltu kesän musiikkihetki.
Syksy käynnistyi kuorojen osalta rajoitusten puitteissa normaalisti. Kaikki musiikkiryhmätoiminnat aloittivat kautensa
sen aikaisten rajoitteiden mukaisesti jatkuen joulukuun 2. päivään asti. Kastel-kuoro osallistui kahteen messuavustukseen ja yhteen runoillan musiikkiavustukseen. Lasten leikki –ja lauluryhmä sekä Kappeli-messut (neljä kertaa)
ChapelBandin avustuksella toteutuivat normaalisti koko syyskauden ajalta. Maikkulan kappelin kauneimmat
joululaulut, joissa ChapelBandin oli suunnitelma olla toteuttajana, peruuntuivat, mutta ChapelBandin laulajia osallistui
Karjasillalla virtuaalitoteutuksena tapahtuviin kauneimpiin joululauluhin. Kastel-kuorolla jäi toteuttamatta
Kauneimmat joululaulut-messu, joka olisi ollut kauden pääpaino kuoron osalta. Naiskuoro Kaarna oli mukana
kahdessa messuavustuksessa, joista toinen oli isänpäivä. Sen lisäksi Kaarnan päätähtäin syksyllä olisi ollut
itsenäisyyspäivän messu ja kuusijuhla Karjasillan kirkossa. Siihen saimme mainostuksen kanssa projektiluontoisesti
uusia laulajia mukaan. Messu kuitenkin vaihtui uusien koronarajoitusten myötä sanajumalanpalvelukseksi, ja
projektiluontoisesti messuun ja juhlaan tähdännyt kuoro joutui rajaamaan osallistujamääräänsä aiemmasta kuoron
koosta noin puoleen. Jumalanpalveluksen toteutus tuli pelkkänä striimauksena. Riitta Ojalan kokoama lauluyhtye
Valoisa harjoitteli Kastellin suunniteltua Wanhan ajan messua varten, mutta toteutus vaihtuikin Karjasillalle
striimattavaan Kauneimpien joululaulujen jumalanpalvelukseen pandemia-rajoitusten vuoksi.
Pandemia asetti kanttoreita kokeilemaan uusia sähköisiä toimintamuotoja musiikkityössä. Loppukevään aikana Riitta
Ojala teki äänivideoita Naiskuoro Kaarnan harjoitusäänitteiden pohjalta, jotka laitettiin naiskuoro Kaarnan Instagramsivuille, sekä koosti Kastel-kuorolle sähköisen itsenäisesti etänä harjoiteltavan lauluvideokoosteen. Riitta Piippo
osallistui muusikkona Verkkokirkkosen sisällön tuottamiseen sekä teki Ville Vakkurin ja nuorisotyön kanssa
hautajais- ja häämusikkiopetusvideon rippikoulutyön oppitunteja varten. Riitta Ojala ja Sirpa Ilvesluoto äänittivät
virsiä rippikoulutyön hartaushetkiä varten.
Vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen ja mahdollistanut musiikkityössä uusia työtapoja, jotka ovat muokanneet
pysyvästi seurakunnan musiikkityötä. Virtuaalilähetykset ovat mahdollistaneet ihmisten tavoittamisen uudella tavalla
ja laajemmin. Uudet työtavat tuovat omat haasteensa, mutta myös uusia mahdollisuuksia joihin kannattaa tarttua.
4. Varhaiskasvatus

HelmiMuskarit
HelmiMuskareiden tavoitteena on ollut tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaisiän musiikkikasvatusta lapsille ja
heidän perheilleen. Kastellissa toimi keväällä 2020 aikana neljä muskariryhmää: aamuryhmät vauvoille ja 1-2vuotiaille sekä kaksi iltaryhmää alle kouluikäisille. Iltaryhmässä ensimmäinen ryhmä oli 0-2 vuotiaille ja toinen ryhmä
oli 2-6 vuotiaille Muskariohjaajana keväällä toimi musiikkipainotteinen lastenohjaaja Maria Pirkola ja syyskaudella
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musiikkipainotteinen lastenohjaaja Maiju Oja. HelmiMuskareissa käytettävästä musiikista noin puolet on hengellistä
lastenmusiikkia ja puolet uutta ja vanhaa lastenmusiikkia, loruja, musiikkiliikuntaa, soittamista, musiikin kuuntelua
jne. Keväällä 2020 muskariteemat rakentuivat piispa Martin Lönnebon rukoushelminauhan ympärille. Keväällä 2020
HelmiMuskarit kokoontui vain n. 9 kertaa Koronaepidemian vuoksi. Epidemian aikana keväällä ja joulukuussa
musiikkipainotteinen lastenohjaaja Maiju Oja teki muskarivideoita Youtubeen Kastellin ja Kaakkurin muskarilaisille.
Keväällä muskarilaisilla ei ollut esiintymistä koronaepidemian takia. Viisi muskariperhettä esiintyi ensimmäisen
adventin perhemessussa Kastellin kirkossa.
Laulu- ja leikkiryhmä
Kanttori Riitta Piippo ja lastenohjaaja Riitta Yliluoma laulattivat ja leikittivät lapsia kerran viikossa. Laulu- ja
leikkiryhmän muskaritoimintaan osallistuivat päiväkoti Lilliputti ja alueen kaksi perhepäivähoitajaa. Syyskaudella
alueella ei enää toiminut perhepäivähoitajia, joten laulu- ja leikkiryhmässä kävi päiväkoti Lilliputti. Ryhmä toimi
kevätkaudella maaliskuuhun saakka ja syksyllä marraskuun loppuun saakka.
Kirkkomuskari puistossa
Syksyllä aloitimme Kastellissa kirkkomuskari toimintaa puistossa. Kastellinkentän puistossa kokoonnuimme kaksi
kertaa kuussa syyskuusta-marraskuuhun. Aikaisemmin Karjasilta-Kaukovainion päiväkodeissa toteutettua toimintaa
aloitettiin Kastellin puistossa, koska syksyllä korona rajoitteiden ollessa edelleen voimassa kaikki päiväkodit eivät
ottaneet vierailijoita. Tämän vuoksi ajattelimme lisätä ulkotoimintaa, joka oli avointa kaikille. Kastellissa tämä uusi
toiminta lähti hitaasti käyntiin, mikä on yleistä uuden toiminnan käynnistyessä. Jatkamme toimintaa keväällä hyvän
palautteen vuoksi. Ulkotoimintaa on toivottu korona aikana.
Päiväkerho, Kastellin kirkko.
Kastellin kirkolla toimi yksi päiväkerhoryhmä, jonka ohjaajina toimivat Kati Parviainen ja Sanna Pitkänen.
Lastenohjaaja Nina Alaraappana aloitti Sanna Pitkäsen äitiysloman sijaisena 13.2.20 alkaen. Päiväkerho kokoontui
kolme kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Päiväkerhossa oli maanantaisin muskarihetki ja tiistaisin ulkoiltiin sään
salliessa. Kerhon ohjelmaan kuului mm. kahvila kerholaisten vanhemmille, josta tuotot menivät yhteisvastuun
hyväksi. Lisäksi vierailimme helmikuussa Kastellin eläkeläisten kerhossa. Ryhmämme toimi maaliskuun puoleen
väliin saakka, jonka jälkeen ryhmätoiminta lakkasi koronavirus tilanteen vuoksi. Poikkeusaikana lähetimme
puuhapaketteja päiväkerholaisten perheille ja viestittelimme kuulumisia. Kokosimme myös Kastellin
päiväkerholaisten askarteluista taidenäyttelyn, joista otimme kuvat ja lähetimme puuhapaketin mukana kerholaisille.
Varhaiskasvatuksen yhteistä taidenäyttelyä ei ehditty tehdä poikkeustilanteen vuoksi. Kastelliin ei tullut
päiväkerhoryhmää syksyllä 2020 vähäisten ilmoittautumisten vuoksi.
Parkkikerho
Parkkikerho kokoontui Kastellin kirkolla kerran viikossa 3 tuntia kerrallaan yhtä aikaa päiväkerhoryhmän kanssa.
Parkkikerho on avoimen varhaiskasvatuksen ryhmä 2-6-vuotiaille lapsille. Parkkikerhoa ei ollut syksyllä 2020.
Pyhäkoulu, Kastellin kirkko
Pyhäkoulu ehti kokoontua Kastellin kirkolla reilun kahden kuukauden aikana 8 kertaa ennen kevään poikkeusoloja.
Keskimäärin pyhäkoulussa on ollut 3 lasta per kerta. Poikkeusolojen vuoksi pyhäkoulu jäi tauolle, mutta heille
lähetettiin kevään aikana neljä puuhapakettia postilla niille, jotka olivat antaneet yhteystietonsa. Heitä on myös
tiedotettu varhaiskasvatuksen verkkotoiminnasta.
Pyhäkoulu, Tuomasmessu
Tuomasmessujen yhteydessä on ollut pyhäkoulu. Syksyllä lapsien määrä siellä väheni, ja päätimme kokeilla omaa
toimintapöytää lapsille aulaan. Näin he voivat osallistua myös messuun, ja tarvittaessa löytyy viihdykettä. Yhden
kerran ehdimme tätä kokeilla ennen poikkeusoloja ja silloin paikalla oli kaksi lasta tekemässä väritystehtäviä,
puuhatehtäviä ja pöydästä vastasi yksi pyhäkouluohjaaja.
Lämsänjärven perheiden KokkiPyhäkoulu
Perheiden kokkipyhis jatkoi Lämsänjärvellä sunnuntaisin klo 15. Ehdimme kokoontua kahdeksan kertaa kevään
aikana ennen poikkeusoloja. Tämän jälkeen kokkipyhis jäi tauolle, mutta Mari lähetti heille viisi kertaa kevään aikana
sähköpostilla terveisiä; hartaustekstin, siihen sopivia kokkausohjeita ja tietoa verkkotoiminnasta.
Kokkipyhiksessä vapaaehtoisina ovat toimineet Riitta Leppäluoto ja Hilkka Penttinen Marin työparina. Ideana oli, että
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kokkaamme päivän/ hartauden teemaan liittyen jotain suolaista ja makeaa. Lopuksi kokoonnumme syömään yhdessä.
Vakiopyhäkoulut ovat löytäneet omat aktiiviset kävijänsä. Välillä saamme mukaan uusia.
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. Sannan jäätyä äitiyslomalle helmikuussa, Riitta Yliluoma oli ainoana
lastenohjaajana siihen saakka, kun koronavirus keskeytti kerhon toiminnan. Syksyllä Maikkulan perhekerhossa oli
ohjaajina Riitta Yliluoma ja Nina Alaraappana. Myös syksyllä kerhossa oli vapaaehtoinen kahvinkeittäjä ja
työntekijöitä vierailemassa. Perhekerhot loppuivat Marraskuun lopussa tiukentuneiden koronarajoitteiden vuoksi.
Perhekerho, Kastellin kirkko
Perhekerhossa ohjaajina toimivat Kati Parviainen ja Maiju Oja. Myös alueen muita työntekijöitä vieraili kerhossa.
Kerhossa oli kaksi vapaaehtoista kahvinkeittäjää. Kerho jäi tauolle maaliskuussa koronavirus tilanteen vuoksi.
Syksyllä jatkoimme toimintaa marraskuun loppuun saakka. Kerhot jäivät tauolle koronavirus tilanteen vuoksi.
Syksyllä kerhossa oli yksi vapaaehtoinen kahvinkeittäjä ja työntekijöitä vierailemassa.
Iltaperhekerho
Iltaperhekerho kokoontui Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa kevätkaudella kaksi kertaa kuussa, kunnes
koronapandemia keskeytti kerhon toiminnan maaliskuussa. Kerhon ohjaajina toimivat Riitta Yliluoma ja Sanna
Pitkänen. Sannan jäätyä äitiyslomalla helmikuussa, toisena ohjaajana toimi Nina Alaraappana.
Alkuvuoden kerhoissa teemana oli kuvallisuus. Hartaus toteutettiin mielikuvamatkana, johon liittyi jonkinlaista
kuvallista ilmaisua, hiekkamaalauksesta sivellinhierontaan. Syksyllä iltaperhekerhot Lämsänjärvellä olivat noin kerran
kuussa. Ohjaajina toimivat Riitta Yliluoma ja Nina Alaraappana.
Kesän aikana järjestettiin kolme
kesäiltaperhekerhoa Lämsänjärvellä. Iltaperhekerhot toteutettiin pääasiassa ulkona ja ohjaajina oli kaikki
varhaiskasvatuksen lastenohjaajat vuorollaan.
Liikkis
Maikkulan monitoimitalon salissa aloitettiin syksyllä liikuntapainoitteinen iltaperhekerho Liikkis. Liikkiksessä
perheille tarjottiin erilaisia tapoja liikkua vapaasti salissa. Liikunnan virikkeenä oli useita erilaisia lasten
liikuntavälineitä. Lopuksi oli yhteinen iltapala.
Perhetapahtumat
· Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa järjestettiin perheiden pyhäinpäivätapahtuma. Tapahtumassa kerrotaan
kuolemasta ja ylösnousemususkosta ja käsitellään surua perheen pienimmille sopivalla tavalla. Tapahtumia oli neljä:
avoin vuoro torstai-iltana ja perjantaiaamuna sekä omat vuorot päiväkoti Toivolle ja päiväkoti Lilliputille.
· Isänpäiväna Maikkulan kappelilla oli kappelimessu, jonka jälkeen tarjoiltiin kirkkokahvit ja makkaraa.
Suunnitelmissa oli tarjota pitsat viimevuotiseen malliin, mutta koronarajoitusten vuoksi kysyimme päiväkoti Toivolta
luvan käyttää heidän pihapiirissään olevaa nuotiopaikkaa. Kirkkovieraat saivat paistaa makkaraa ulkona. Kahvit
tarjoiltiin sisätiloissa.
· Kastellin kirkolla oli ensimmäisen adventin perhemessu, jossa muskarilaiset avustivat. Messun jälkeen oli tarkoitus
olla kirkkokahvit, jonka aikana olisi voinut askarrella valo-askartelun, mutta tiukentuneiden koronarajoitusten vuoksi
kirkkokahvit peruttiin. Jaoimme askartelut kotiin.
· Kastellin kirkossa kolmantena adventtisunnuntaina perinteisesti ollut messu ja wanhan ajan joulujuhla jouduttiin
perumaan tiukentuneiden koronarajoitusten vuoksi. Suunnitelmissa oli tarjoilla puuro ulkona ja paikalle oli jo tilattuna
oikea aasi ja tiernapojat.
Kunnan tai muun tahon kanssa yhteistyössä järjestetty toiminta:
· Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa järjestettiin ulkoilutapahtuma Yhteisvastuukeräyksen hyväksi yhteistyössä
Honkala-Lämsänjärvi –asukasyhdistyksen kanssa.
· Pyöräilytapahtuma järjestettiin Oulun triathlon & cyclingin sekä muiden alueen toimijoiden kanssa kanssa tänä
vuonna toukokuun sijaan elokuussa Lämsänjärvellä
· Maikkulan esikoululaisten itsenäisyyspäiväjuhla toteutettiin Maikkulan yhteistyöryhmän kanssa myös tänä vuonna.
Koronan vuoksi itsenäisyyspäiväjuhla toteutettiin etänä. Kukin päiväkoti juhli omissa tiloissaan. Heille toimitettiin
videotervehdyksiä, joissa oli mm. lasten esityksiä eri päiväkodeilta. Seurakunnalta toimitettiin kaksi videota, pieni
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näytelmä satumetsän itsenäisyyspäiväjuhlasta ja Matteus Jämsän laulama Finlandia. Lisäksi seurakunta kustansi 150
leivosta itsenäisyyspäivää juhliville esikoululaisille ohjaajineen.
Päiväkotiyhteistyö
Alkuvuonna kolmessa päiväkodissa ja Oulun Kristillisen koulun esiopetusyksikkö Toivossa toteutettiin hartaudellisia
tuokioita kerran kuussa. Syyskaudella Kristillinen koulu muutti toisiin tiloihin. Hartaudellisia tuokioita jatkettiin
kolmen päiväkodin kanssa. Kevätkaudella ei ollut kaikille sopivia tuokioita, sen sijaan järjestettiin yksi kirkkoon
tutustuminen. Toinen kirkkoon tutustuminen oli suunnitteilla, mutta se peruuntui koronan vuoksi. Syyskaudella
päiväkoti Toivossa toteutettiin tunnetaitotuokioita joka toinen viikko.
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. Kevään
koronatilanne muutti kirkkovuosinäyttelyn luonnetta hieman. Kastellin kirkko oli jonkin aikaa käytännössä kiinni,
joten näyttelyn tekeminen kirkkoon ei ollut tarpeen. Tästä johtuen kuvan muoto muuttui enemmän somekanavia
tukevaksi. Syyskaudella näyttely on toiminut alkuperäisessä muodossaan.
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.
Kevään poikkeuslain alainen toiminta tarkoitti kerhojen ja ryhmien toiminnan loppumista. Niiden sijaan pidimme
yhteyttä perheisiin postin kautta lähetettyjen puuhapakettien ja sähköisten viestien välityksellä. Tätä toimintaa
jatkettiin myös joulukuussa marraskuun lopussa kiristyneen koronatilanteen vuoksi. Lisäksi olemme pyrkineet
tuomaan iloa, lohtua ja viestin seurakunnasta videoiden avulla. Videoita toteutettiin kolmella kanavalla.
Pikkukirkkonen on Oulun seurakuntien yhteinen kanava, jonne kukin seurakunta tuotti videon joka arkipäivä kevään
ajan. Verkkokirkkonen on Karjasillan seurakunnan oma kanava, joka tuotti videon kaksi kertaa viikossa kevään ajan.
Joulukuun ajan videoita julkaistiin joka päivä Karjasillan seurakunnan YouTube_kanavalla. Joulukalenterin luukuista
aukesi näytelmiä, pieniä kertomuksia, runoja ja musiikkia. Erityisesti musiikkia oli toteuttamassa laajasti Karjasillan
seurakunnan työntekijöitä sekä Karjasillan seurakunnan kuorot ja musiikkiryhmät.
Koronan vuoksi perhetyön päämessut peruuntuivat tai sriimattiin. Olemme mainostaneet striimattuja lähetyksiä
perheille viestein ja somekanaviemme kautta.

5. Varhaisnuoret ja nuoret
Alueella oli nuorisotyönohjaajina Juha Kivirasi ja Katja Ylitalo.
Tyttö- ja poikatyö
Kastelli-Maikkula alueella toimi kevätkaudella viisi ja syyskaudella seitsemän kerhoa. Kerhonohjaajina oli nuoria ja
nuorisotyönohjaaja. Kastellin pappilassa oli kaksi kokkikerhoa, Lämsänjärven koululla keväällä ja Patamäen koululla
syksyllä liikuntakerho, Maikkulan ja Knuutilankankaan kouluilla salibandykerhot, Maikkulan kappelilla oli kaksi
kokkikerhoa. Lisäksi syksyllä Lämsänjärven leirikeskuksessa kokoontui englanninkielinen 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.
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Kerhoihin kutsuttiin lapsia kaikille sopivan, ilmaisen harrastuksen äärelle esim. kokkaamaan ja liikkumaan.
Nuorisokasvatuksen tavoitteena oli saada kerhoja joka alueelle ja siinä onnistuttiin hyvin innokkaiden kerhonohjaajien
ansiosta. Koronan vuoksi kerhot jäivät tauolle jo maaliskuun aikana, loppu kevääksi. Loppu keväällä kaikille
kerholaisille sekä Kirkon kellarin salaisuuteen ilmoittautuneille postitettiin kirje, jossa oli mm askartelutarvikkeita.
Syksyllä kerhonohjaajien, kerhojen ja kerholaisten määrää lisääntyi.
Alakouluikäisille suunnattua toimintaa pyrittiin järjestämään johdonmukaisesti ja markkinoimaan ajoissa. Helmikuun
alussa oli Kymppisynttärit ja helmikuun puolessa välissä pidettiin 2-7 -luokkalaisten Talvileiri. Koronan vuoksi
peruuntui kevään Kirkon kellarin salaisuus ja kesältä Kymppileiri.
Syksyn ensimmäinen leiri, Enkelileiri vaihtoi nimensä Ekaleiriksi. Ekaleiriä mainostettiin jo ekaluokkaisten
koulutielle siunaamistilaisuudessa ja leiri tuli pian täyteen, Karjasillan seurakunnan 1.-2. -luokkalaista. Adventtileirille
ei löytynyt tilaa leirikeskuksista, joten päätimme yhdistää sen Santa Parkin retken kanssa yhden yön retkeksi 4.-7.luokkalaisille ja sinne ilmoittautui pian tarvittava lähtijämäärä. Syksyn aikana koronatilanne huononi ja Santa Park
päätti, että se ei aukea ollenkaan talven aikana. Retki muutettiin sisällöltään; yöpyminen Santa sportissa ja ohjelmaa
Rovaniemellä. Retki kuitenkin peruuntui lähtö viikolla kokonaan, koronan vuoksi. Samoin peruuntui joulukuun
alkuun suunniteltu lasten ja perheiden jouluaskarteluilta Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. Alakouluikäisten
kerhot jouduttiin myös laittamaan joulutauolle kaksi viikkoa etuajassa, koronan vuoksi. Ennen joulua kerholaisille
laitettiin jälleen kirje, jossa oli mm askartelutarvikkeita ja diakoniantyön lappu, jossa tiedotettiin esim
keskusteluavusta.
Leirien osalta ennakkomarkkinointiin, erityisesti syyskaudella koulujen alkaessa, panostettiin entistä enemmän.
Tiedon välittäminen ajoissa on ensiarvoisen tärkeässä roolissa kaikkien lasten ja nuorten leirien täyttämiseksi.
Leireillä Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan tulee näkyväksi yhteisissä hartaushetkissä, jumalanpalveluksissa ja
arkisissa kohtaamisissa. Jumalan rakkauden inhimillisenä ilmentymänä pyritään osoittamaan lähimmäisen rakkautta
tekemällä se näkyväksi yhteisessä toiminnassa ja opetuksessa sekä kaikkea toimintaa ohjaavana ydinteemana.
Koulutyö
Kastelli-Maikkula alueella sijaitsee neljä alakoulua, kaksi yläkoulua ja yksi lukio. Ennen koulujen lukuvuoden alkua
kutsuttiin alueen ekaluokkalaiset elokuussa kouluun lähtevien siunaustilaisuuteen. Kastellin ja Maikkulan koulujen 7.luokkien ryhmäyttämiset järjestettiin Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa yhteistyössä kaupungin nuorisotyön
kanssa. Koulun toiveesta järjestettiin luokkakohtaisia toimintapäiviä Lämsänjärvellä. Kastellin koulun rippikouluinfot
käytiin pitämässä jokaisessa luokassa. Kastellin alakoululle oli sovittu yksi aamunavaus lukukauteen, mutta
koronarajoitusten vuoksi niitä kumpaakaan ei voitu pitää. Syyskauden aamunavaus korvattiin kuvaamalla aamunavaus
joulun odotuksesta, jonka pystyi näyttämään kaikille oppilaille. Maikkulan, Knuutilankankaan ja Lämsänjärven
kouluilla vietettiin seurakunnan aamunavauksia noin kerran kuussa koronan salliessa. Maikkulan yläkoulun
keskusradiopäivänavaukset jatkuivat kevään tauon jälkeen syksyllä normaalisti. Niiden sisältö muutti rehtorin
vaihtuessa muotoaan kaikille sopivaksi.
Koulutyö hoidettiin koulujen toiveiden mukaan, seurakunnan perustehtävä huomioiden. Vuosi 2020 alkoi normaalisti,
mutta kevään aikana koronatilanne paheni koko Suomessa ja se vaikutti myös Oulun alueella. Maaliskuussa kaikki
alueemme koulut siirtyivät etäopetukseen, aamunavaukset ja muu kouluyhteistyö, jäivät kokonaan pois. Oulun
seurakuntayhtymän tasolla videoitiin nuorisotyön toimesta aamunavauksia, joista kerroimme kouluille ja pyysimme
käyttämään heidän tarpeiden mukaan. Keväällä teimme Karjasillan nuorisokasvatuksen tiimin kanssa “kevätkirkon”,
jota jaoimme kouluille käytettäväksi. Alkusyksy koulutyössä lähti käyntiin suhteellisen normaaleissa merkeissä,
kunnes korona toi taas tiukennettuja rajoituksia marraskuun loppupuolella. Adventin ajan tervehdys ja joulukirkot
toteutettiin kevätkirkkojen tapaan YouTube-videon muodossa.
Rippikoulutyö
Jokainen nuorisotyöntekijä vastasi omista rippikouluryhmistä vuosittain. Nuorisokasvatus toteutti kaikille
rippikoululaisille suunnatun Rippikoulusunnuntain tapahtuman Karjasillan ja Pyhän Andreaan kirkoissa.
Nuorisotyö
Toimintakertomusvuonna Kaakkuri-Metsokankaan ja Karjasillan alueet säilyivät nuorisotyön painopistealueina.
Nuorten kanssa vietettiin nuorten iltoja, yökahvilatoimintaa ja viikkomessuja. Isostoimintaa järjestettiin
isoskoulutuksen ja jatkotoiminnan merkeissä. Lisäksi nuoret osallistuivat Saapas-ryhmään ja KarjaLauma
vaikuttajaryhmään.
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Koronan ollessa keväällä pahimmillaan, nuorisokasvatuksen tiimi teki digiloikan. Tämä onnistui käytettävissä
olleeseen aikaan ja osaamisen tasoon nähden hyvin. Haastavaksi sen teki nuorten toimiminen useassa eri sosiaalisen
median kanavassa ja se, miten pysyttiin koko ajan muuttuvassa digimaailmassa mukana. Kuitenkin digiloikan myötä
nämä nuorisokasvatukselle uudet alustat ovat käytettävissä myös jatkossa. Käytössä olivat mm. instagram, jonne
tuotettiin päivähartauksia, discord, jossa vietettiin nuorteniltoja sekä Teams, jossa järjestettiin isoskoulutusta.
Nuorille pyritään jatkossa kehittämään ja vakiinnuttamaan yhä enenevissä määrin kokoavan toiminnan muotoja.
Nuoret otetaan mukaan vaikuttamaan myös uuden toimintasuunnitelman tekemiseen.
Alueella työ painottui yläkoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ryhmäyttämisissä mukanaolo sekä vierailut
kouluilla mahdollistivat nuorten kohtaamisia alueella. Haastavaksi kohtaamisten tilastoinnissa tekee niiden
ilmeneminen osana olemassa olevaa toimintaa mm. leirien, kouluvierailuiden, kerhojen, nuorten iltojen tai sosiaalisen
median yhteydessä. Näitä kohtaamisia ei tilastoida mitenkään. Nuorisotyönohjaajat tekivät myös yhteistyötä yli
seurakuntarajojen. Nuorisotyöntekijät olivat mukana myös keväällä Oulu-apu soittoringissä.
Partio
Seurakunta antaa tilojaan myös muulle kasvatusta tukevalle toiminnalle kuten partiolle, jonka omassa perinteessä on
hengellinen elämä läsnä. Kastellin kirkon kellarissa kokoontunut partio harmillisesti päätti toimintansa
toimintakertomusvuoden syksyllä. Karjasillan seurakunta on taustayhteisönä kaikille partiolippukunnille. Karjasillan
seurakunnan partioyhdyshenkilö Juha Kivirasi.

6. Aikuiset
Herätysliikkeet
Kastellin kirkossa ja Maikkulan kappelissa pidettiin rauhanyhdistyksen ompelu- ja kirkkoseuroja silloin kun se oli
koronarajoitusten puitteissa mahdollista. Maikkulan kappelissa kansanlähetyksen Donkkis Big Night –iltoja
järjestettiin tammi- ja helmikuussa 2 kertaa. Lähetysyhdistys Rauhan Sana järjesti kaksi tapahtumaa Maikkulan
kappelissa. Herättäjäyhdistyksen Oulun seudun virsilaulukuoro harjoitteli Maikkulan kappelissa. Lähetysyhdistys
Sansa järjesti yhden tapahtuman Kastellin kirkolla.
Kirjallisuuspiiri
Kirjavirtaa Pappilassa – lukupiiri kokoontui koronarajoitusten puitteissa 7 kertaa. Osallistujia oli keskimäärin 10.
Lukukokemusten jakaminen, yhteentuleminen ja keskustelu ovat olleet tärkeitä. Kokoontumiset ovat olleet kerran
kuukaudessa, paitsi silloin kun kokoontumisrajoitukset ovat olleet voimassa, keskiviikkoisin klo 18 Kastellin kirkon
pappilankamarissa
Runoillat
Runoillat jatkuivat koronan puitteissa alkutalvesta ja syksystä. Iltoja vietettiin muun muassa Runebergin, Juice
Leskisen ja rakkausrunojen merkeissä. Kävijämääräkeskiarvo oli 60/ ilta, paitsi Leskisen runoillassa, joka kokosi 148
kävijää. Koronan leviämisvaiheissa runoiltoja välitettiin myös virtuaalikirkon kautta ilman paikan päällä olevaa
seurakuntaa. Nämä lähetykset tavoittivat arviolta satoja osallistujia. Runoillat järjestetään vapaaehtoisvoimin. Heitä on
parisenkymmentä.
Raamattupiirit ja rukousryhmä
Kastellin kirkon raamattupiiri kokoontui koronan salliessa joka toinen viikko ja Maikkulan kappelin raamattupiiri
viikottain. Osallistujia raamattupiireissä oli n. 6-16/ilta.
Toivoa naisille –rukousryhmä kokoontui niin ikään kokoontumisrajoitusten puitteissa Kastellin kirkossa joka toinen
viikko.
Miesten keskusteluillat ja naisten päivä
Maikkulan kappelissa järjestettiin koronan salliessa miesten keskusteluiltoja. Ne kokosivat keskimäärin 15
henkilöä/ilta. Illoissa keskusteltiin miehiä kiinnostavasta aiheesta Raamatun valossa ja syötiin iltapalaa. Naisten päivä
jäi syksyltä toteutumatta. Sen sijaan suunnitelmana on viettää se yhteistyössä Kaakkurin majakkaillan vapaaehtoisten
kanssa helmikuussa 2021.
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Perhevalmennus
Perhevalmennukset kokivat muutoksen v.2019 kun valmennuksia alettiin järjestämään eräänlaisina messuina, jossa
kävijät kiertävät eri esittelypöydissä. Seurakunta oli mukana yhtenä osallistujana ko. messuissa.
Toimintakertomusvuonna perhevalmennusmessuihin ehdittiin osallistua yhden kerran tammikuussa ennen
koronapandemian leviämistä, jonka jälkeen ne jäivät koko loppuvuodelta toteutumatta.
Kastesukkia kutomaan
Kastesukkien kutojat kokoontuivat koronan salliessa kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Eine Rautiaisen
johdolla. Kastesukat annetaan kastejuhlassa vauvalle seurakuntalaisten lahjana. Koronan leviämisvaiheissa
kastesukkien kutominen siirtyi koteihin.
Yksinelävien oloillat
Kastellin pappilassa jatkuivat kokoontumisrajoitusten puitteissa vapaaehtoisen vetämät ”yksineläville oloillat”
lauantaisin kerran kuussa. Kävijöitä illoissa oli keskimäärin 8/ kerta.

7. Diakoniatyö
Koronan aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat Kastelli-Maikkulan alueen diakoniatyöhön erityisesti ryhmätoimintaan ja
kodeissa tapahtuneisiin kohtaamisiin. Puhelimitse tapahtuvat kontaktit lisääntyivät. Asiakaskontaktit lisääntyivät
edellisvuodesta n. 100 kontaktilla (yht. 545). Diakoniatyötekijä oli mukana kaupungin soittoringissä, jolloin soitettiin
alueen yli 80-vuotiaille. Lisäksi suunnitellut yhteisölliset tapahtumat piti joko perua tai toteuttaa toisella tavalla.
Ryhmätoiminta, tapahtumat ja verkostoyhteistyö
Eläkeläisten kerhot olivat tauolla maaliskuu-toukokuu ja joulukuu. Syksyn kokoontumisissa oli huomattavasti
vähemmän väkeä paikalla kuin ennen koronan alkua.
SPR:n kanssa tehtävään yhteistyöhön korona teki peruutuksia.
Yksi tapahtuma syyskuussa pystyttiin järjestämään ennen koronarajoituksia.
Kastellin asukastupa on kokoontunut Kastellin kirkon alakerrassa. Diakoniatyöntekijä on vieraillut siellä suunnilleen
joka toinen viikko.

8. Arviointia
Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen alueen seurakuntatyön näkökulmasta. Aluetyötä ei voitu
toteuttaa toimintasuunnitelman mukaisesti, vaikka osittain siinä kaikesta huolimatta onnistuttiinkin. Koronan tuomat
uudet olosuhteet rajoituksineen ja kokoavan toiminnan peruuntumisineen keväällä ja joulukuussa haastoivat
miettimään ja toteuttamaan seurakuntatyötä toisin ja uudella tavalla. Kertomusvuonna sekä Kastellin kirkon että
Maikkulan kappelin pääjumalanpalvelusten kävijämäärät romahtivat kun messuja ei vietetty ollenkaan keväällä ja
joulukuussa. Tilastollisesti näyttää myös siltä, ettei messujen toteuduttuakaan päästy sellaisiin kävijämääriin kuin
edellisvuosina. Liekö syynä varovaisuus lähteä kokoontumaan koronan keskellä. Jatkossa onkin syytä kehittää
aluetyötä toimintaympäristön muutosten keskellä ja miettiä yhä edelleen uusia tapoja tavoittaa alueen asukkaita.
Kun kirkkoihin voitiin kokoontua, näyttää tilastollisesti tammi- ja helmikuu kaikkein tavoittavimpina kuukausina.
Mikä tietysti kertoo hyvin siitä, mitä koronaviruksen leviäminen Suomessa on kokoontumisten puitteissa merkinnyt.
Toimintakertomusvuoden poikkeuksellisuuden vuoksi on siksi myös hyvin vaikea täysin arvioida jumalanpalvelus- ja
seurakuntaelämän tavoittavuutta kun toiminta on siirtynyt pitkälti etäyhteyksien varaan, joiden tilastotietoja ei ole
saatavilla.
Koronapandemia verotti alueen seurakuntatyötä kaikilla tasoilla ja työaloilla. Koronan ollessa pahimmillaan kerhot,
piirit ja tapahtumat eivät tavoittaneet entiseen tapaan alueen ihmisiä kirkolle ja kappeliin. Musiikkityössä,
varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä onnistuttiin kuitenkin digiloikan ansiosta luovasti ja joustavasti jatkamaan
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yhteydenpitoa etäyhteitse. Työaloilla koettiin myös monia uusia toimintamuotojen avauksia, jotka jäänevät jatkossa
vakiintuneeksi osaksi työn tekemistä ja aluetoimintaa. Myös diakoniatyön kohtaamisten määrän selvä nousu oli
toimintakertomusvuonna ilahduttavaa, vaikka toisaalta se kertonee huolestuttavasti myös hädän määrän
lisääntymisestä. Seurakunnan diakoniatyöntekijän luokse on kaikesta huolimatta löydetty.
Myös verkostoyhteistyössä koettiin muutoksia perinteisten ja vakiintuneiden yhteistyömuotojen ja -tapahtumien
peruunnuttua koronan vuoksi. Oulu-avun kautta yhteistyö kaupungin toimijoiden kanssa kuitenkin vahvistui yhteisien
suunnittelukokousten ja yhteydenpidon myötä.
Huomionarvoista on myös se, että suurin osa työalojen vakiintuneista toimintamuodoista kuitenkin kokosivat koronan
salliessa seurakuntalaisia lähes entiseen malliin. Varhaisnuorten kerholaisten määrä jopa syksyllä lisääntyi.
Työntekijät ja vapaaehtoiset toimijat onnistuivat myös joustavasti huomioimaan ja tarvittaessa muuttamaan toimintaa
koronarajoitusten puitteissa niin, että yhteyttä voitiin silti kokea.
Kaikkeen edelliseen viitaten voidaan todeta, että toimintakertomusvuosi alueen seurakuntaelämässä oli hyvin
poikkeuksellinen ja haasteellinen. Ilahduttavaa on ollut kuitenkin huomata kuinka seurakuntatyö ei pääty olosuhteisiin
ja toimintaympäristön muutoksiin. Se vain muuttaa muotoaan. Siinä mielessä toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi
asetettu seurakuntatyön painopisteen muuttaminen kokoavasta toiminnasta yhä enenevässä määrin kohti verkosto- ja
yhteisölähtöistä työtä tuli toteutetuksi. Muuten haasteet jatkuvat entisellään. Miten kirkko tulee näkyväksi parhaiten
alueensa ihmisten elämässä? Siksi on syytä edelleen kehittää vaihtoehtoisia tavoittamisen muotoja perinteisten
rinnalle.
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VARHAISKASVATUKSEN KERHOJEN JA TILAISUUKSIEN TILASTOINTI 2020 Kastelli-Maikkula_

PÄIVÄKERHO
Kastelli

kokoontumiskerrat
kevät 26

käyntikerrat
kevät 213

kerhossa olevien
lasten määrä
kevät 11

vanhempientilaisuude
t/- keskustelut
kevät 1

yhteensä 26

yhteensä 152

yhteensä 11

yhteensä 1

PERHEKERHO
Kastelli ja Maikkula
(aamu)
Lämsänjärvi (kesä ja
ilta)
Liikkis Maikkula (syksy)

kokoontumiskerrat
kevät 9+9+5=23
lämsä kesä 3
syksy 13+13+2+3=

vapaaehtoiset
emännät
Kevät 2+2
Syksy 1+1

PÄIVÄHOITO
YHTEISTYÖ

päiväkotien määrä

käyntikerrat
kevät 167+164+56=
lämsä kesä
27+5+19=51
syksy
117+150+24+66=
yhteensä
”pikkukirkot”

yhteensä
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tilanteet
kevät 8
syksy 9
yhteensä 17
osallistujat
165+115=280

tapahtuman nimi

tapahtuman nimi
Pyhäinpäivätapahtuma

tapahtuman nimi
Mikkelinpäivän
perhemessu

osallistujat

osallistujat
40

tapahtuman nimi
Isänpäivän
perhemessu ja
makkaranpaisto

tapahtuman nimi
1.Adventin
perhemessu ja
askartelu
osallistujat
38

kirkkoon tutust.
/kirkkoretket
määrä
kevät 1
osallistujat 35

osallistujat

PARKKIKERHO

VERKOSTOITUVA
YHTEISTYÖ
(sisäiset ja ulkoiset)

osallistujat
43
kokoontumiskerrat
kevät 9

käyntikerrat
kevät 4

osallistujien määrä
kevät 4

yhteensä 9

yhteensä 4

yhteensä 4

tapahtuma
Lämsänjärven
talvirieha,
satunurkka

tapahtuma
Tour de Kids
Lämsänjärven
pyöräilytapahtuma

tapahtuma
Esikoululaisten
itsenäisyyspäiväjuhla

tunnetaitotuokiot
tilanteet
7

osallistujat 74

11
osallistujat
150

osallistujat
200

osallistujat
150

ryhmien määrä
kevät 4+2=6
syksy 4+1

jäseniä ryhmissä
kevät 96+57=157
syksy 88+25=113

esiintymiset
kevät 0
syksy 1

kokoontumiskerrat
kevät 28+12= 40
syksy 44+16=70

käyntikerrat
kevät
714+243=957
syksy 617+115=732

yhteensä 6

yhteensä 270
yhteensä 110

yhteensä 1691

KIRKKOMUSKARI
PUISTOSSA

ryhmien määrä
syksy 3

kokoontumiskerrat
syksy 18

käyntikerrat
syksy 50

PYHÄKOULU

ryhmiä
3 keväällä ja samat 3
syksyllä
Pikkukirkkonen
kerrat 15+1
tavoitetut
2452+?
(keskimäärin ?
katsojaa/kerta)
Paketit toiminnassa
oleville perheille
kevät: 4
syksy: 1 osallistujien
määrä:
kevät: 66+72+72+72
syksy: 136

kokoontumiskerrat
61

käyntikerrat
414

Verkkokirkkonen
kerrat 28
tavoitetut
12997 (keskimäärin
464 katsojaa/kerta)

YouTube videot

MUSKARIT
Helmimuskarit+Laulu- ja
leikkiryhmä

TYÖ VERKOSSA

PERHEIDEN
KOHTAAMINEN

Joulukalenteri
muut

vapaaehtoisia ohj.
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