TOIMINTAKERTOMUS 2020 KAAKKURI‐METSOKANGAS

Jumalanpalvelus ja musiikki
1. Jumalanpalveluksia järjestettiin Pyhän Andreaan kirkossa joka sunnuntai siihen saakka, kunnes
korona pandemia sulki kirkon ovet 22.3.‐31.5.2020. Pandemian aikana järjestettiin
kirkkopäivystyksiä kolme kertaa sunnuntaisin jumalanpalvelusten tilalla. Toinen aalto peruutti kaikki
tapahtumat Pyhän Andreaan kirkolta 1.‐31.12.2020. Osallistujia yhteensä 2918 . Koululaisten ja
päiväkotien kirkkoja ei pandemian takia pystytty pitämään. Perhemessu järjestettiin neljä kertaa ja
Varikkomessu järjestettiin viisi kertaa koko vuoden aikana. Kastemessu järjestettiin kaksi kertaa,
joissa kastettiin yhteensä viisi henkilöä. Yhteistyössä seurakuntayhtymän ja Herättäjä‐Yhdistyksen
kanssa vietettiin Waltavan tapahtuman messua marraskuussa. Majakkailtoja järjestettiin kaksi
kertaa, joihin osallistui yhteensä 140 henkilöä.
2. Alueen palvelukodeissa järjestettiin säännöllistä hartaustoimintaa, kunnes pandemia sulki ovet
palvelukoteihin. Pandemian aikana on kuitenkin vietetty yksityistä ehtoollista tarvittaessa.
3. Kaakkurin kuorot (lapsikuoro, Andantino ‐kuoro) ja Chimes ‐yhtye toimivat säännöllisesti
pandemiasulkuja lukuunottamatta. Lapsikuorolaisten lukumäärä on lähes tuplaantunut kauden
aikana. Lapsikuoro kokosi noin 33 lasta. Andantino ‐kuorossa lauloi 12‐15 kuorolaista ja Chimes ‐
yhteyyseen kuului neljä henkilöä. Omat kuorot ovat avustaneet jumalanpalveluksissa säännöllisesti.
Lisäksi messuissa on ollut ulkopuolisia solisteja, lauluyhtyeitä ja kuoroja.
Nuorisotyö
Vuotta 2020 leimasi myös nuorisotyössä Korona‐pandemia, joka perui suuren joukon tilaisuuksia ja
esti tavoitteita täyttymästä. Uusi tilanne toi tullessaan kuitenkin uusia toimintamuotoja ja –tapoja.
Alkuvuodesta, helmikuussa, järjestimme normaaliin tapaan 10‐synttärit Pyhän Andreaan kirkolla ja
2.‐7. ‐luokkalaisten Talvileirin Rokualla. Metsokankaan koulun Ukkometson yksikössä järjestettiin
nuorten avoimet ovet joka toinen viikko ja perjantai‐illat kerran kuussa yhdessä kaupungin
nuorisopalveluiden kanssa. Kaakkurin koululla työntekijä oli mukana oppilashuoltoryhmässä.
Keväällä, toiminnan ollessa koronan takia tauolla, nuorten toiminta siirtyi nettiin Instagramiin,
Discordiin, blogiin ja WhatsApp‐viesteihin. Myös kevätkirkot kouluille hoidettiin videon välityksellä.
Syksy päästiin aloittamaan aika normaalisti. Alueen kerhot ja 1.‐2.‐luokkalaisten Ekaleiri täyttyivät
nopeasti. Kaakkurin koululla alkoi koulun toiveesta välipalakerho yläkoululaisille ja rippikouluinfot
siellä pystyttiin pitämään luokittain. Nuorten PopUp‐Andreas –illat alkoivat kerran kuussa kirkolla.
Korona toi taas tiukennettuja rajoituksia marraskuun loppupuolella. Metsokankaan rippikouluinfot,
adventin ajan tervehdys ja joulukirkot toteutettiin kevätkirkkojen tapaan YouTube‐videon
muodossa.

Varhaiskasvatus
Pyhän Andreaan kirkolla järjestettiin päiväkerhoja, perhekerhoja, iltaperhekerhoja, muskareita sekä
eskarilaisten ja 1.‐2. luokkalaisten Reppuselkäkerhoa. Päiväkerhojen yhteydessä on järjestetty myös
parkkikerhoja, jonne on voinut ilmoittaa 2‐6‐vuotiaan lapsen hoitoon esim. asioilla käynnin ajaksi.
Liikuntapainotteinen iltaperhekerho Liikkis on toiminut Metsokankaan koulun Ukkometson tiloissa
ja syksyllä myös Kaakkurin koululla. Kaakkurin kirjastossa jatkettiin yhteistyötä satutuokioiden
merkeissä viikoittain. Pyhäkoulutoimintaa järjestettiin Varikkomessujen yhteydessä sekä
Metsokankaalla puistopyhäkoulun. Perhepäivähoitoyhteistyötä toteutettiin viikoittain kokoontuvina
Helmikerhoina. Kaakkurin alueella päivähoitoyhteistyö päiväkotien kanssa on toteutunut
pikkukirkkoina tai kaikille soveltuvina tuokioina. Muskariryhmille on paljon kysyntää ja toiminta on
ollut tarpeellista ja mieluista.
Maaliskuussa alkaneen koronapandemian vuoksi kaikki ryhmätoiminnat jäivät tauolle.
Poikkeusaikana kohtasimme ja tuimme perheitä postittamalla puuhapaketteja ja tekemällä
Verkkokirkkosia ja Pikkukirkkosia youtubeen ja facebookiin. Muskarilaiset saivat musiikkivideoita
omalle kanavalleen.
Pyhän Andreaan kirkkoon valmistui Lasten paikka, jossa lapset voivat touhuta kirkonmenojen
aikana. Alueen lastenohjaajat osallistuivat Oulu Apu‐soittoihin yli 70‐ ja 80‐vuotiaille oululaisille
ikäihmisille.
Poikkeusaikana oli myös aikaa osallistua nettikoulutuksiin, opiskella uusia hartaus‐ ja
varhaiskasvatusmenetelmiä, siivota ja uudelleen järjestää materiaali‐ ja leluvarastot sekä uudistaa
hartausmateriaaleja ja ommella uusia rooliasuja lasten käyttöön sekä hartauksiin, että näytelmiin.
Kesäkuun alueen lastenohjaajat työskentelivät Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa
lastenpäivillä.
Elokuussa pääsimme käynnistämään normaalin toiminnan. Marraskuun lopulla Oulun koronatilanne
paheni ja se näkyi myös jonkin verran kävijämäärissä. 30.11. Kaikki kokoava toiminta jäi tauolle.
Tauon aikana jatkoimme jo keväällä aloitettuja verkkotoimintoja, puuhapaketteja jne. Joulukuun
aikana Karjasillan seurakunta toteutti yhteisen nettijoulukalenterin.
Diakoniatyö
Asiakaskontaktit diakoniassa nousseet todella paljon kuluneena vuonna. Kaakkuri‐ Metsokankaan
alueella yksilötyö tavoittaa sekä yksineläviä että perheitä. Lapsiperheitä syksyn 2020 aikana on
asiakaskunnassa ollut enenevissä määrin. Lisäksi Kaakkurin alueelta huomionarvoista on kiinteä
yhteistyö asukatuvan kansa koronakevään ruoka‐avussa. Kaakkurin hyvinvointikeskuksen kanssa
tehty tiivistä yhteistyötä.
Eläkeläisten kerho kokoontui Pyhän Andreaan kirkolla kevätkaudella vain muutama kokoontuminen,
syksyllä säännöllisesti, kunnes uusi pandemiasta johtuva sulku tuli. Olkkari‐ryhmä, (OSYVP eli Oulun
seudun yhden vanhemman perheet ry, Kaakkuri) sekä avoimet aamupuurot vapaaehtoisten
valmistamina. Aamupuuro toteutui koronarajoitteiden sallimissa rajoissa ja kokoontumissulun myös
se siirtyi tauolle.

