1
Karjasillan seurakunta
Kastelli-Maikkula –alue
Toimintakertomus 2021

12.1.2022

KASTELLI-MAIKKULAN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
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 Hänninen (aluevastaava kappalainen). Sihteerinä toimi Katja Ylitalo.
Varajäsenenä on Arja Lämsä. Alueneuvosto kokoontui kaksi kertaa. Kastelli-Maikkula –aluetyöryhmään oli nimetty
14 työntekijää: lastenohjaajat Riitta Yliluoma, Kati Parviainen ja Marjo Pirnes; nuorisotyönohjaajat Katja Ylitalo ja
Juha Kivirasi, diakoniatyöntekijä Sirpa Kemppainen, Anu Luokkala (1.9.2021 alk.), kanttorit Riitta Piippo ja Riitta
Ojala, seurakuntamestarit Juuso Pitkänen, Hannu Kukkurainen ja Juha Ridell sekä pastorit Juha Vähäkangas, Iida
Glumoff (1.6. 2021 alk.) ja Mirjami Hänninen.
2. Jumalanpalveluselämä
Toimintakertomusvuotta leimasi edelleen koronapandemia. Kastellin kirkossa ja Maikkulan kappelissa ei vietetty
jumalanpalveluksia ollenkaan ajalla 3.1.-16.5. 2021. Tällä ajanjaksoilla seurakunnan jumalanpalveluselämä
keskitettiin Karjasillan kirkkoon striimattujen lähetysten välittämiseen virtuaalikirkon ja nettiradion kautta ilman
seurakuntalaisia paikan päällä. Jumalanpalveluselämä palautui kuitenkin yhdessä seurakuntalaisten kanssa sitä
viettäen 23.5. alkaen loppuvuoteen myös Kastellissa ja Maikkulassa.
Kastellin kirkossa jumalanpalveluksia pidettiin koronan salliessa sunnuntaisin klo 10. Perhemessuja oli 2 kpl.
Kävijöitä kaikissa messuissa oli keskimäärin 28 hlöä/ messu (vuonna 2020 37 hlöä/messu) lukuun ottamatta
jouluaaton (35hlöä), jouluaamun (22hlöä) palveluksia. Lisäksi vietettiin Tuomasmessuja. ja arabiankielisiä
sanajumalanpalveluksia. Suurimmat kävijämäärät tavoitettiin joulukuussa vanhan ajan joulujuhlassa ja isänpäivänä
(Kastellissa 97hlöä, Maikkulassa 68hlöä). Kastellin kirkon tekstinlukijoina ja ehtoollisavustajina palveli 20 henkilöä.
Maikkulan kappelin Kappelimessua vietettiin 5 kertaa lukuun ottamatta jouluaaton hartautta (17hlöä) ja kävijöitä oli
keskimäärin 40 hlöä/messu (vuonna 2020 44 hlöä/messu). Musiikkitoteutuksen valmisteli Chapel Band, ja messuissa
laulettiin pääsääntöisesti Nuoren seurakunnan veisukirjasta.
Tuomasmessua vietettiin Kastellin kirkossa 2 kertaa, ja kävijöitä oli keskimäärin 52 hlöä/ kerta (vuonna 2020 61
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 2020 2021
3775 3667 3778 1364 931
441

576

667

262

198

4216 4243 4445 1626 1203
730

444

383

307

103

Kastellin kirkossa ja Maikkulan kappelissa vietettiin ehtoollishetkiä messujen tauottua tammikuun lopusta
toukokuuhun. Hetkissä kävi 2-10 hlöä kerrallaan ja niitä vietettiin n. kaksi kertaa viikossa sekä Kastellissa että
Maikkulassa. Koulukirkkoja vietettiin niin ikään Kastellin kirkossa toukokuussa, jotka kokosivat yhteensä 367 hlöä.

2
3. Musiikki
Vuoden alku jäi muistiin koronakeväänä, jolloin toiminta hiljeni seurakuntalaisilta helmikuun alusta jatkuen 23.5.2021
saakka, mutta musiikkityössä se merkitsi työtehtävien lisääntymistä. Toimintaan tuli nopealla aikataululla erilaisten
videoiden kuvaamista, musiikin valmistelua ja harjoittelua niihin mm Muskarivideo päiväkodille, kouluille
pääsiäiskirkkovideo. Tämä lisäsi työtehtäviä paljon viikossa ja piti nopealla aikataululla harjoitella seuraaviin
tilanteisiin. Madetojan musiikkilukio ja Pohjankartanon yläaste videoivat Karjasillan kirkossa kaksi päivää
musiikkiesityksiä kevätkirkkoa varten. Näissä kanttorin tehtävänä oli toimia äänitarkkailijana ja tämä oli myös uusi
työtehtävä, joka vaati oman opettelunsa ja valmistautumisen. Äänitarkkailijan tehtäviä oli myös nettiradion ja
striimauksen kautta lähetettävissä jumalanpalveluksissa ja konserteissa. Jumalanpalveluksia varten
musiikkivalmisteluja oli paljon, koska jokaisessa messussa oli musiikkiavustajia joko yksittäisiä soittajia ja laulajia,
kuoro tai muita musiikkiryhmiä.
Uutena toimintana järjestettiin keväällä koronan vuoksi Karjasillan eri alueilla viikottaisia ehtoollishetkiä helmikuun
alusta toukokuun loppuun. Nämä työllistivät kanttoreita muun toiminnan ohella.
Karjasillan seurakunnalla oli muualta tulevien hautausvuorovuosi ja se näkyi selvästi kanttoreiden hautajaisten
määrissä.
Kesäaikaan messutoiminta palautui eri alueiden kirkkoihin. Kesällä hautaus- ja vihkitoimituksia oli runsaasti samoin
konfirmaatiomessuja. Syksyllä seurakunnan eri toiminnot alkoivat lähes normaalisti: Kappelimessu, laitoshartaudet,
kuorot ja eri kerhot. Kanttori vieraili eläkeläis- ja perhekerhossa, Castel kodin hartaudessa kanttori oli mukana kerran
kuussa sekä muiden alueiden laitoshartauksissa tilanteen mukaan. Lasten leikki- ja lauluryhmä kokoontui normaalisti
syksyn aikana. ChapelBand avusti Kappelimessuissa ja Chapelbandiläisiä osallistui syksyn aikana myös kahteen
Tuomasmessuun. Joulukuussa oli ensimmäistä kertaa Kauneimmat joululaulut yhteistyössä seurakunnan ja
Kaukovainion koulun kanssa. Joululaulujen säestyksestä vastasi ChapelBand. Musiikkiavustajina oli Jaana ja Jorma
Pulkkinen, laulu, Juha Mäntymaa, laulu, Silja Lassila, viulu ja Lotta Aakko, laulu.
Kastellin alueen kuorojen toiminta oli poikkeuksellinen kevään ajalta. Kastel-kuoron harjoitukset oli peruttu koko
kevään ajalta. Kaarna-kuoro kokoontui muutaman laulajan kokoonpanolla Karjasillan kirkosta striimatun
kummikirkon toteutusta varten sekä nettikirkkolähetystä varten. Lauluyhtye Valoisa kokoontui harjoittelemaan ja
toteuttamaan Pitkänperjantain sanajumalanpalvelusta nettiradion kautta. Kastel-kuoro ja Karjasillan kirkkokuoro
liittyivät yhdeksi kuoroksi loppukeväästä 2021, ja kirkkokuoron uudeksi johtajaksi valikoitu Riitta Ojala. Karjasillan
kirkkokuoro piti Teamsissa kevätkokoukseen huhtikuun lopussa, ja Riitta ja Juha Soranta toteuttivat yhdessä
muutamille kirkkokuoron laulajille lisävihon virsimerkkikokeeseen liittyvät harjoitukset sekä pitivät
virsimerkkikokeen toukokuussa. Kirkkokuoron äänitysprojektin suunnittelu sai alkunsa kevätkauden lopusta kesäkuun
ajalle. Projektin suunnittelu ja käynnistäminen jatkui ja alkoi syksyllä. Karjasillan kirkkokuoro harjoitteli normaalisti
syyskauden ajan pääosin Karjasillalla. Karjasillan kirkkokuoro osallistui kuoroleirille Suvelan leirikeskukseen ja
osallistui messuavustajana Kiimingin kirkossa sunnuntaina. Kuoro harjoitteli äänitysprojektia sekä äänitti yhtenä
lauantaina Karjasillan kirkossa. Kirkkokuorolla oli vuoden 2021-musiikkiryhmätunnustukseen liittyvä juhlamessu
Karjasillan kirkossa syksyllä. Messuun tilattiin tilausteos Esa Toivolalta. Kirkkokuoro osallistui musiikkiavustajana
Wanhan ajan joulujuhlan messuun Kastellin kirkkoon. Joulua kohden tilaisuuksia Karjasillan seurakunnassa peruttiin,
joten kahdeksi tapahtumaksi jaettu Caritaksen joulujuhla ja kauneimmat joululaulut peruuntuivat ja
musiikkiavustustehtävä kuoron osalta siltä osin peruuntui. Naiskuoro Kaarna harjoitteli kautta normaalisti, mutta
suunniteltu joulukonsertti peruuntui. Naiskuoro Kaarnaan tuli monta uutta tai vanhaa laulajaa mukaan
joulukonserttiprojektia varten. Kausi hajosi loppuvuodesta kesken uusien koronarajoitusten myötä. Pieni osa
naiskuoroa oli mukana Kauneimmissa joululauluissa Kastellin kirkossa. Yksittäisiä musiikkiavustajia vuoden aikana
oli Riitta Ojalan kanssa messussa Keijo Nissilä laulu, Teemu Mikkola, laulu, Sampo Ojala, huilu, mieslaulajien trio,
Sirkka Rautakoski, laulu sekä Johanna Fiskaali, laulu.
Koronan vuoksi muutokset ja peruuntumiset toimituksissa ja tehtävissä toivat työhön oman uuden stressinsä.
Ainoastaan kokousten siirtyminen Teamsin välityksellä on ollut selvästi työtehtäviä helpottava asia.
Konserttitoiminta oli runsasta ja monipuolista Karjasillan seurakunnassa ja tämä toi oman lisänsä Riitta Ojalan ja
Riitta Piipon työhön. Riitta O on konserttivastaava ja Riitta P vastaa konserttisopimuksista.
Oman toiminnan lisäksi Kastellin kirkossa ja Maikkulan kappelissa harjoittelivat seurakunnan ulkopuoliset kuorot
Oulun Kamarikuoro Kastellissa ja Merikosken laulu Maikkulassa. Lisäksi laulu- ja soittoharjoittelijoita on ollut paljon
Kastellin kirkossa.
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4. Varhaiskasvatus

HelmiMuskarit
Kevätkaudella muskarit eivät voineet kokoontua koronaepidemian vuoksi. Syksyllä muskarit toimivat normaalisti.
Muskareita pitivät musiikkipainotteinen lastenohjaaja Maria Pirkola ja lastenohjaaja Kati Parviainen.
Päiväkotiyhteistyö
Hartaudellisia tuokioita järjestettiin kahden päiväkodin kanssa noin kerran kuukaudessa koko vuoden ajan. Koko
vuoden ajan toteutimme tunnetuokioita noin kahden viikon välein yhden päiväkodin kanssa. Joulun aikaan toteutimme
kolme kaikille sopivaa tuokiota ja yhden hartaudellisen tuokion kahdessa eri päiväkodissa. Kaikille sopivia kirkkoon
tutustumisia Kastellin kirkossa oli kolme vuoden aikana. Kevätkirkko toteutettiin kahdelle pienelle päiväkodille.
Joulukirkko toteutettiin kolmelle päiväkodille. Joulukirkkoihin oli enemmänkin varauksia, mutta ne peruuntuivat
viime hetkellä pahentuneen koronatilanteen vuoksi.
Laulu- ja leikkiryhmä
Kanttori Riitta Piippo ja lastenohjaaja Riitta Yliluoma laulattivat ja leikittivät lapsia kerran viikossa. Laulu- ja
leikkiryhmän muskaritoimintaan osallistuivat päiväkoti Lilliputti. Ryhmä toimi kevätkaudella 5.3. lähtien ja syksyllä
koko kauden. Yhteistyö on toiminut hyvin ja jatkuu tammikuussa 2022.
Kirkkomuskari päiväkodeilla
Syyskaudella järjestimme kirkkomuskari hetkiä kahdella päiväkodilla, Kastellin monitoimitalon sekä Kastellin
päiväkodilla. Kummassakin kaksi kertaa. Hetket olivat ns. ensimmäisen yhteistyön korin mukaisia kaikille sopivia.
Ryhmiä oli monitoimitalolla 3, joissa keskimäärin 10 lasta per ryhmä ja Kastellissa ensimmäisellä kerralla koko
päiväkodin väki eli 30 osallistujaa ja toisella kerralla ryhmittäin eli kolme tilannetta, joissa keskimäärin 12 lasta per
tilanne.
Puuhapaketit
Poikkeusaikana lähetimme puuhapaketteja perheille seitsemän kertaa kevään aikana. Puuhapaketissa oli mm.
hartausteksti, askarteluja ja kynätehtäviä. Puuhapaketteja lähetettiin kevään aikana yhteensä 1048
Pyhäkoulu, Kastellin kirkko
Pyhäkoulu Kastellin kirkon messun yhteydessä on kokoontunut syyskaudella. Kevätkaudella pyhäkoulu oli tauolla
koronarajoitusten vuoksi. Pyhäkoulu kokoontui 12 (kaksitoista) kertaa. Pyhäkoulussa on ollut keskimäärin 3 lasta per
kerta. Yhteensä käyntikertoja 36 syksyn aikana.
Pyhäkoulu, Tuomasmessu
Tuomasmessu on pidetty syyskaudella kaksi kertaa. Siellä on huomioitu lapset järjestämällä heille kynätehtäviä
yhdelle pöydälle seurakuntasaliin. On huomattu, että lapset, jotka osallistuvat tuomasmessuun, haluavat mielellään
osallistua messuun esimerkiksi pieniä tehtäviä tekemällä messussa. On tarjottu kuitenkin mahdollisuus tekemiseen
messun aikana.
Lämsänjärven perheiden rastipyhis
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa on pidetty syyskaudella perheiden RastiPyhistä 14 kertaa sunnuntaisin.
Pyhäkoulu on sisältänyt teemallisen rastipolun pääosin ulkona toiminnallisin tehtävin, joita on voinut kiertää
perheittäin, sekä pientä retkievästarjoilua. Osallistujia on ollut 7 per kerta. Kävijöitä yhteensä 102 syksyn aikana.
Perhekerho, Maikkulan kappeli
Kevätkaudella perhekerho ei voinut kokoontua koronaepidemian vuoksi. Syyskaudella perhekerho pystyi toimimaan
normaalisti. Perhekerhossa toimi vapaaehtoinen kahvinkeittäjä syyskuun puolesta välistä marraskuun 17. päivään
saakka, jonka jälkeen Maikkulan kappelilla aloitti Aamupuurotoiminta keskiviikkoaamuisin. Perhekerholaiset
osallistuivat aamupuurolle. Kerhon ohjaajana toimi Riitta Yliluoma sekä satunnaisesti muut seurakunnan työntekijät.
Perhekerho, Kastellin kirkko
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Kevätkaudella perhekerho ei voinut kokoontua koronaepidemian vuoksi. Syyskaudella perhekerho pystyi toimimaan
normaalisti. Perhekerhossa toimi vapaaehtoinen kahvinkeittäjä kerran kuussa. Kerhon ohjaajina toimivat Kati
Parviainen ja Maria Pirkola sekä satunnaisesti muut seurakunnan työntekijät.
Perhekerhot Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa
Kevätkaudella Lämsänjärvellä järjestettiin kaksi iltaperhekerhoa ja yksi aamupäivän perhekerho. Nämä perhekerhot
toteutettiin ulkona leirikeskuksen pihapiirissä. Syyskaudella Lämsänjärvellä oli kolme iltaperhekerhoa. Edellisten
vuosien kokemusten perusteella päätimme tänä vuonna kokeilla iltaperhekerhojen siirtämistä Maikkulan kappelille
marraskuusta lähtien. Lämsänjärvellä kävijämäärä on ollut pieni talven pimeinä kuukausina.
Iltaperhekerhot Maikkulan kappelilla
Maikkulan kappelin iltaperhekerhot marras- ja joulukuussa keräsivät pienen osallistujamäärän. Kerhoja jatketaan
maaliskuulle 2022.
Liikkis
Kevätkaudella perheryhmät eivät voineet kokoontua koronaepidemian vuoksi. Syyskaudella Liikkis Maikulan
monitoimitalon tiloissa toimi koko kauden ja keräsi mukavan määrän osallistujia. Osallistujien määrään vaikutti
selvästi koronapandemien tilanne.
Voimaa väreistä
Voimaa väreistä ryhmä on vastaus diakonisen työn vahvistamiseen. Voimaa väreistä kokoontui syyskauden ajan
Maikkulan kappelilla maanantisin klo 13-15. Ryhmän tarkoitus on käsitellä omia tunteita ja tutustua itseensä
toiminnan ja kuvallisen ilmaisun keinoin. Joka kolmas kerta ryhmässä toteutettiin lattiakuvahartaus. Voimaa väreistä
ryhmä on tarkoitettu kaiken ikäisille ja kaikenlaisissa perhemuodoissa eläville. Lapsille on samaan aikaan joko
lastenhoito tai toiminnallinen ryhmä lasten iän mukaan.
Perhetapahtumat
• Alueellisen messut tammikuusta 23.5. saakka jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Tämän vuoksi
messujen yhteyteen suunnitellut perhetapahtumat jouduttiin myös perumaan. Palmusunnuntain perhemessu
siirrettiin Karjasillan kirkkoon ja lähetettiin Virtuaalikirkon kautta striimattuna.
• Mikkelinpäivän perhemessussa oli messun jälkeen mahdollisuus kuvata itsensä enkelinsiivet selässä.
• Isänpäiväna Maikkulan kappelilla oli kappelimessu, jonka jälkeen tarjoiltiin pitsat.
• Kastellin kirkolla oli ensimmäisen adventin perhemessu. Messun jälkeen oli kirkkokahvit, jonka aikana oli
mahdollista askarrella joulukortteja. Lapsiperheitä oli mukavasti ja saimme lapsia myös pieniin tehtäviin
messuun.
• Kastellin kirkossa kolmantena adventtisunnuntaina perinteisesti ollut messu ja wanhanajan joulujuhla pidettiin
tänä vuonna ulkona tiukentuneiden koronarajoitusten vuoksi. Vapaaehtoisten keittämä puuro, Huovisen
leipomon lahjoittamat piparipullat ja vapaaehtoisten leipoma taatelikakku sekä glögi tarjottiin ulkona. Paikalla
oli hevonen, jolla voi ratsastaa, poni kärryineen, tiernapojat ja joulupukki.
Kunnan tai muun tahon kanssa yhteistyössä järjestetty toiminta:
Pyöräilytapahtuma järjestettiin Oulun triathlon & cyclingin sekä muiden alueen toimijoiden kanssa kanssa
tänä vuonna toukokuun sijaan elokuussa Lämsänjärvellä ja Kolehmaisen kentällä. Osallistujamäärä
molemmissa oli luultavasti koronapandemian vuoksi tavanomaista huomattavasti pienempi.
• Maikkulan esikoululaisten itsenäisyyspäiväjuhla toteutettiin Maikkulan yhteistyöryhmän kanssa myös tänä
vuonna etänä. Kukin päiväkoti juhli omissa tiloissaan. Heille toimitettiin videotervehdyksiä, joissa oli mm.
lasten esityksiä eri päiväkodeilta. Seurakunnalta toimitettiin kaksi videota, pieni näytelmä satumetsän
itsenäisyyspäiväjuhlasta ja viime vuonna kuvattu Matteus Jämsän laulama Finlandia. Lisäksi seurakunta
kustansi 170 arvosta leivoksia itsenäisyyspäivää juhliville esikoululaisille ohjaajineen.

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.
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Kirkkovuosinäyttelystä otettu kuva, joka sisältää myös kutsun Karjasillan seurakunnan messuihin jaetaan viikoittain
Karjasillan seurakunnan Facebook ja Instagram-sivuilla ja Kirkko Oulussa Facebook-sivuilla.
Justus enkeli- rastit
Teimme Justus – enkeli rasteja toimipisteiden pihapiiriin kuukausittain maalis- toukokuun kierrettäväksi perheille
iloksi, kun perheryhmätoiminta oli tauolla. Näitä oli tällä alueella Maikkulan kappelin, Kastellin kirkon ja
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksen pihapiireissä. Tehtävät olivat teemallisia ja toiminnallisia. Aiheina olivat mm.
pääsiäinen eri aistein, Hyvä Paimen, Helluntai, ötökät ja Linnut Raamatussa. Kävijöitä olemme seuranneet
tarrataululla, johon kävijät voivat laittaa merkinnän käynnistään. Erityisesti Lämsänjärvellä kävijöitä oli mukavasti.
Siellä oli suunnistustyyppiset rastit ja avuksi löytyi kartta postilaatikosta pihan aidan postilaatikosta.
Keväällä toteutimme myös mahdollisuutta tavata työtekijää kerran viikossa perheille toimipisteissämme
keskiviikkoisin. Kastellin kirkolla ja Maikkulan kappelilla keskiviikkoisin sekä Lämsänjärvellä sunnuntaisin. Lapsille
oli tarjolla yllätyskuori kävijöille työntekijän paikallaollessa.
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.
Varhaiskasvatuksessa emme yleensä sovi erillisiä tilanteita kohtaamisiin. Kohtaamisia tulee satunnaisesti joko
tilaisuuksien yhteydessä tai keskustelu käynnistyy jonkin käytännön asian takia ja johtaa syvempään kohtaamiseen.
Toiminnassamme pyrimme varaamaan aikaa myös satunnaisia kohtaamisia varten.
Kevään poikkeuslain alainen toiminta tarkoitti kerhojen ja ryhmien toiminnan loppumista. Niiden sijaan pidimme
yhteyttä perheisiin postin kautta lähetettyjen puuhapakettien ja sähköisten viestien välityksellä. Olemme pyrkineet
tuomaan iloa, lohtua ja viestin seurakunnasta videoiden avulla. Videoita toteutettiin kahdella kanavalla.
Pikkukirkkonen on Oulun seurakuntien yhteinen kanava, jonne kukin seurakunta tuotti videon joka arkipäivä kevään
ajan. Syyskaudella videoita tehtiin yksi kuukaudessa. Verkkokirkkonen on Karjasillan seurakunnan oma kanava.
Kevätkaudella vidoita tehtiin säännöllisesti, syyskaudella toiminnan pyöriessä normaalisti, videoita on julkaistu kaksi.
Syyskauden toiminnassa olemme tavoittaneet perheitä pandemian sallimissa rajoissa monipuolisen toiminnan avulla.
Erityisesti olemme panostaneet monipuoliseen perhekerhotoimintaan.

5. Varhaisnuoret ja nuoret
Alueella oli nuorisotyönohjaajina Juha Kivirasi ja Katja Ylitalo.
Alakouluikäiset
Kastelli-Maikkula alueen toiminnan rungon muodostaa kerhot. Kerhot alkavat yleensä tammikuussa samaan aikaan
kuin koulukin, mutta tänä vuonna koronan vuoksi kerhot aloitettiin vasta viikolla 5. Syksyllä kerhot päästiin
aloittamaan ajallaan ja kerholaisia tuli hyvin. Kerhoja oli seitsemän kerhoa, niitä ohjasi nuoret ja nuorisotyönohjaaja.
Kastellin pappilassa oli kaksi kokkikerhoa, Patamäen koululla liikuntakerho, Maikkulan kappelilla oli kaksi
kokkikerhoa, Maikkulan ja Knuutilankankaan kouluilla salibandykerhot.
Koranarajoitusten niin salliessa, järjestettiin kerhonohjaajille noin kerran kuukaudessa tapaamisia, joissa heitä 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. Kerhoihin kutsuttiin lapsia kaikille
sopivan, ilmaisen harrastuksen äärelle esim. kokkaamaan ja liikkumaan. Nuorisokasvatuksen tavoitteena oli saada
kerhoja joka alueelle ja siinä onnistuttiin hyvin innokkaiden vapaaehtoisten, kerhonohjaajien ansiosta.
Alakouluikäisille suunnattua toimintaa pyrittiin järjestämään johdonmukaisesti ja markkinoimaan ajoissa, se näkyi
positiivisesti osallistujien määrässä. Koronan vuoksi palmusunnuntain viikolle suunniteltu pääsiäisnäytelmä ja
palmusunnuntain viikonlopulle suunniteltu Kirkon kellari leiri jouduttiin perumaan. Koronan vuoksi peruttiin myös
Kymppisynttärit helmikuulta ja Kymppileiri kesältä. Kymppileirin tilalla oli samaan aikaan kesäpäivät niille
leiriläisille, jotka sinne halusivat tulla.
Syksyn ensimmäinen leiri, Ekaleiri onnistui hyvin ja sinne tuli tarpeeksi innokkaita 1.-2. -luokkalaisia leireilijöitä,
koronasta huolimatta. Adventtileiri järjestettiin yhdessä Tuiran seurakunnan kanssa marraskuun lopussa. Leirit ovat
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tärkeä osa meidän toimintaa, sillä siellä saa kohdata lapsia ilman esim koulun antamia rajoitteita. Leirit ovat tänä
vuonna olleet ilmaisia, joten sinne on ollut matala kynnys tulla mukaan.
Koulutyö
Kastelli-Maikkula alueella sijaitsee neljä alakoulua, kaksi yläkoulua ja yksi lukio. Koulutyö hoidettiin koulujen
toiveiden mukaan, seurakunnan perustehtävä huomioiden. 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.
Työntekijän poissaolon vuoksi ei Kastellin ryhmäyttämisissä ollut mukana seurakunnan työntekijää. 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 Adventtiaamunavaus, joka jaettiin
koululle. Kastellin koulun kevätkirkko pidettiin alakoulun oppilaille kahdessa erässä, huonontuneen koronatilanteen
vuoksi ja joulukirkko jouduttiin perumaan kokonaan. Maikkulan, Knuutilankankaan ja Lämsänjärven alakouluilla ei
pidetty koronatilanteen johdosta perinteisiä yhteisiä päivänavauksia, vaan kouluille lähetettiin striimattuja tilaisuuksia.
Maikkulan yläkoulun keskusradiopäivänavaukset pidettiin keväällä ja syksyllä normaalisti. Niiden sisältöä on mietitty
yhdessä koulun kanssa kaikille oppilaille sopivaksi, koska et-opetuksessa olevat eivät voi olla silloin muussa tilassa.
Kouluille on lähetetty striimattuja koulukirkkotilaisuuksia live-tilaisuuksien lisäksi.
Rippikoulutyö
Jokainen nuorisotyöntekijä vastasi omista rippikouluryhmistä vuosittain. Talvilomalle suunniteltu rippikoululeiri
jouduttiin perumaan koronan takia, mutta kesän leirit pystyttiin pitämään normaalisti.
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. Karjalauman nuoret järjestivät noin kerran kuukaudessa vanhemmille nuorille omia iltoja
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa.
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. Ryhmäytyksissä 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.
Partio
Seurakunta antaa tilojaan myös muulle kasvatusta tukevalle toiminnalle kuten partiolle, jonka omassa perinteessä on
hengellinen elämä läsnä. 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 syyskaudella 2 kertaa. Gideonit kokoontuivat muutaman kerran. Herättäjäyhdistyksen Oulun seudun
virsilaulukuoro harjoitteli Maikkulan kappelissa. Lisäksi Rauhan sana järjesti perheiden päivän syyskuussa Maikkulan
kappelissa.
Kirjallisuuspiiri
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Kulttuurityö käynnistyi 2021 koronaepidemian johdosta vasta heinäkuussa ja syyskautena. Kirjavirtaa Pappilassa –
kirjalllisuuspiiri kokoontui Kastellin kirkon pappilankamarissa ainoastaan syyskaudella 5 kertaa. Osallistujamäärä
vaihteli 5-13 kauden aikana. Lukuilo väreili silloinkin hienosti ilmassa.
Runoillat
Kastellin kirkossa järjestettiin viisi runoiltaa, heinäkuusta joulukuuhun. Vapaaehtoiset esiintyjät, muusikot taiteilijat
olivat innolla ja ilolla mukana illoissa. Mukaan tuli uusia vapaaehtoisia esiintyjiä, Esiintyjien kanssa pidettiin kahdet
runoiltaharjoitukset ennen runoiltaa. Rajoitukset vähensivät kuulijalukuja. Heitä oli keskimäärin 50 kuulijaa.
Raamattupiirit ja rukousryhmä
Kastellin kirkon raamattupiiri kokoontui koronan salliessa joka toinen viikko ja Maikkulan kappelin raamattupiiri
viikottain. Osallistujia raamattupiireissä oli n. 7-10/ilta.
Toivoa naisille –rukousryhmä kokoontui niin ikään kokoontumisrajoitusten puitteissa Kastellin kirkossa joka toinen
viikko. Miesten piiri kokoontui kerran koronarajoitusten salliessa.
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.

7. Diakoniatyö
Kastelli-Maikkulan alueella kohdattiin ihmisiä vastaanotoilla. Talousavustusasiakkaiden vastaanotto ajanvarauksen
kautta oli keväällä puhelimitse, ja kesäkuusta alkaen tiistaisin Kastellin kirkolla. Asiakkaiden tarpeiden mukaan
vastaanottoja oli myös Maikkulassa ja kotikäynneillä. Keskusteluasiakkaita on kohdattu seurakunnan tiloissa ja
puhelimitse.
Kastellin alueella on kudottu mattoja vapaaehtoisvoimin yhteisvastuun hyväksi. Halukkaat ovat saaneet myös käydä
kutomassa itse mattoja itselleen. Kastellin alueella tiivis yhteistyö SPR:n toteuttamassa ruoka-avussa jatkui.
Maikkulassa aloitettiin vuoden lopulla aamupuuro, joka ehti olla 3 kertaa.
Ryhmätoiminta
Eläkeläisten kerhot kokoontuivat syksyllä joka toinen viikko. Maanantaisin Maikkulassa (7kertaa) ja torstaisin
Kastellissa (7 kertaa). Osallistujia oli Maikkulassa keskimäärin 7, Kastellissa 4.Kastellin asukastupa on kokoontunut
Kastellin kirkon alakerrassa. Diakoniatyöntekijä on vieraillut siellä suunnilleen joka toinen viikko.
Alueen työntekijöiden yhteiset vastuut
Diakoniatyöntekijä on ollut mukana perhekerhoissa Maikkulassa kerran ja Kastellissa 2 kertaa. Lisäksi on ollut
yhteisiä tapahtumia kuten isäinpäivätapahtuma Maikkulassa ja Wanhan ajan joulujuhla Kastellissa. Lisäksi
diakoniatyöntekijä on osallistunut Tour de kids tapahtumaan Maikkulassa.

8. Arviointia
Vuosi 2021 oli niin ikään edellisvuoden tapaan koronapandemian leimaama alueen seurakuntatyössä. Aluetyötä ei
voitu toteuttaa täysin toimintasuunnitelman mukaisesti, vaikka nyt korona oli otettu huomioon jo suunnitelmia
tehdessä. Digiloikka oli entistä näkyvämpää alueen toiminnoissa. Erityisesti tämä näkyi varhaiskasvatuksessa,
koulutyössä ja musiikkityössä videoiden ja striimien välittämisen muodossa. Jumalanpalveluksissa ja konserteissa
olisi hyvä huomioida vielä enemmän verkkokirkon ja striimauksen mahdollisuutta, mutta tämä vaatii omat resurssit ja
ajankäytön. Mikä on toisaalta myös haasteellista.
Toimintakertomusvuonna sekä Kastellin kirkon että Maikkulan kappelin jumalanpalvelusten kävijämäärät jatkoivat
edelleen laskusuuntaansa kun messuelämää ei voitu viettää tammikuusta toukokuuhun ollenkaan eikä
jumalanpalveluselämän palauduttuakaan päästy ennen pandemiaa tavoitettuihin kävijämääriin. Aika näyttää tuleeko
trendistä pysyvämpi ilmiö. Joka tapauksessa aluetyön haasteena on jatkossakin työn kehittäminen ja tavoittavuuden
lisääminen toimintaympäristön muutoksissa.
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Jumalanpalvelusten tauottua toteutettiin seurakuntatasolla ehtoollishetkiä koko seurakunnan alueella, näin ollen myös
Maikkulassa ja Kastellissa, jotka näyttivät kuitenkin vastaavan jossain määrin seurakuntalaisten ehtoolliskaipuuseen.
Jumalanpalvelusten elvyttyä näyttää tilastollisesti koko loppuvuosi melko tasaiselta kävijämäärien suhteen muutamaa
erityisjumalanpalvelusta lukuunottamatta. Messun ohessa vietetty tapahtuma näyttää siis tavoittavan osallistujia
parhaiten. Virtuaalisesti toteutettujen jumalanpalvelusten ja tapahtumien tavoittavuutta on niin ikään mahdotonta
täysin arvioida niiden tilastotietojen saamattomuuden vuoksi.
Poikkeusaika merkitsi jälleen toimintojen peruuntumista ja nopeita muutoksia, joka tietenkin verotti myös työn
tavoittavuutta. Digiloikan, puhelimien ja sähköisten viestimien ansiosta jumalanpalveluselämää, diakoniaa, musiikkia,
varhaiskasvatusta ja nuorisotyötä ei kokonaan kuitenkaan jouduttu hyllyttämään, vaan yhteyttä onnistuttiin jatkamaan
luovasti ja joustavasti myös toisin keinoin. Työaloilla koettiin myös edelleen uusia avauksia edellisvuoden tapaan
entisiä toimintoja edelleen jalostaen.
Diakoniatyössä aineellisen, henkisen ja hengellisen hädän määrä on edelleen suuri. Koronan tuodessa kohtaamisiin ja
avun tarpeisiin oman lisänsä. Verkostoyhteistyössäkin koetiin muutoksia kun perhevalmennusyhteistyötä ei päästy
jatkamaan, ikäihmisten palvelutaloissa saanut vierailla eikä kouluissa vietetty päivänavauksia entiseen tapaan.
Yhteiset pyöräilytapahtumat onnistuttiin kuitenkin viettämään ja seurakunta oli mukana alueen yhteistyöryhmissä.
Koronan tuomista haasteista huolimatta ilahduttavaa oli se, että kerhot ja leirit tavoittavat edelleen hyvin
alakouluikäisiä sekä se, että monet alueen vakiintuneista aikuistyön toiminnoista jatkuivat lähes entiseen malliin.
Varhaiskasvatus osoitti jälleen luovuutta ja joustavuutta muuttaessa toimintaansa koronan puitteissa. Unohtamatta
aluetyölle ensiarvoisen tärkeitä vapaaehtoisia vastuunkantajia.
Kaikkeen edelliseen viitaten voidaan todeta, että toimintakertomusvuosi alueen seurakuntaelämässä oli edelleen hyvin
haasteellinen. Ilahduttavaa on ollut kuitenkin se, että seurakunta elää ja on muutostenkin keskellä ihmisten rinnalla.
Rukoilemme ja toivomme, että sanoma armollisesta Jumalasta tavoittaa Kastelli-Maikkulan asukkaita yhä edelleen.

