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1. Yleistä
Karjasillan seurakunnan toimintamalli on aluetyöpainotteinen. Seurakunta on toiminnallisesti jaettu
kolmeen alueeseen Karjasilta-Kaukovainio, Kaakkuri ja Kastelli-Maikkula. Aluetyönsä kautta seurakunta tulee lähelle ihmisiä ja palvelee alueen ihmisiä heidän tarpeistaan käsin.
Karjasilta-Kaukovainion alue on monipuolinen, luonnonkaunis asuinalue, jossa sukupolvet kohtaavat. Karjasillan kirkko on yksi alueen selkeimmistä maamerkeistä. Karjasillan alueelle, johon kuuluvat myös Höyhtyä, Nokela, Lintula ja Mäntylä, omaleimaista on kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha puutaloalue sekä rautatien läheisyys. Erityisesti lapsiperheet ovat löytäneet keskustan läheisyydessä sijaitsevan ystävällisen alueen. Kaukovainion kappeli sijaitsee puolestaan keskellä kerros- ja rivitaloaluetta, luonnonkauniin mäntymetsän katveessa. Sinne kokoontuu erilaisiin arkimenoihin ihmisiä eri ikäluokista. Talossa on mukavasti vilinää.
Omalla tavallaan ainutlaatuiset, Karjasillan ja Kaukovainion alueet täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka palvelee seurakuntalaisia elämän eri osa-alueilla. Yhteistä niille
on välittömyys ja välittäminen, mitä toivomme myös alueen ihmisten kokevan keskinäisessä yhteydessä Jumalan sanan ja sakramentin äärellä joka sunnuntaisissa jumalanpalveluksissa, kirkkokahveilla sekä arkisin monissa kerhoissa, piireissä ja aamupuurolla.
Toimitilojen osalta Kaukovainion kappelista luovutaan tulevien vuosien aikana. Tämä lisää haasteita alueella olevan toiminnan uudelleen järjestämisessä ja mahdollisesti korvaavien tilojen löytymisessä. Ajatuksena on, että myöhemmin Kaukovainion alueen kehittämisen myötä seurakunta saa
uudet toimitilat. Toimintavuoden aikana valmistautuminen toiminnan uudelleen järjestelyyn Kaukovainion kappelin purkamisen myötä on aloitettu. Ajatuksena on, että toimintaa jatketaan normaalisti
niin pitkään kuin mahdollista kaukovainiolaisten hyväksi kuitenkin siten, että toimipaikkana Karjasillan kirkon tarjoamia tiloja tullaan varaamaan siirtymäajaksi.
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2. Toimintakauden tavoitteet
Oulun seurakunnat päättivät ottaa Kohtaamisen kirkon toiminnan yleiseksi suunnittelun pohjaksi jo
kuluneen toimintavuoden 2015 aikana. Jokaisella seurakunnalla ja sen alueella on oma toimintaympäristönsä sekä omat voimavaransa ja erityishaasteensa, jotka tulee ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa.
Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnallinen suunta vuoteen 2020
jatkaa vuoteen 2015 tähtäävän Meidän kirkko -strategian avaamalla tiellä. Kirkko on kohtaamisen
yhteisö. Yhteydessä kirkkoon ihminen kohtaa sekä Jumalan että lähimmäisensä ja oman elämänsä
todellisuuden. Tavoitteena on, että
Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon
merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015-20:
1. Keskitymme kirkon perustehtävään – Kristus, Sinun tähtesi
Nostamme sanoman esiin ja puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla. Hengellinen elämä on seurakunnissa monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja
vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä. Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa.

2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä
Ihmisten elämä, odotukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa. Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön. Tiedostamme henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden. Jokainen jäsen tulee vuosittain tavoitetuksi laadukkaasti. Luottamus kirkkoon
säilyy. Kirkkoon liittyvien määrä nousee.

3. Kohtaaminen koskettaa
Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisen sekä elämänsä todellisuuden. Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Kirkko toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat. Kuljemme toistemme rinnalla ja
jaamme tarinamme. Viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä ja haastaa toimimaan.

4. Rakastamme lähimmäistä
Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla. Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat. Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti. Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa.
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3. Jumalanpalveluselämä
Jumalanpalveluselämä on alueellista ydintoimintaa siinä mielessä, että se ei ole erillinen työmuotonsa vaan olennainen osa kristillisen kirkon olemusta, joka kokoaa eri-ikäistä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä yhteen. Siinä toteutuvat yhteisöllisyys, osallisuus, hengellinen kasvu ja kristillisen elämän vahvistuminen. Jumalanpalveluselämään laajasti käsitettynä kuuluvat myös kirkolliset
toimitukset sekä hartauselämä, kuten Karjasillan kirkossa pidetyt adventin ajan hiljentymiset sekä
hiljaisen viikon ahtisaarnat.
Alueen jumalanpalveluselämä oli kuluvan kalenterivuoden aikana monipuolista ja rikasta. Elokuussa vietettiin ensimmäistä kertaa koululaulujen messua. Karjasillan kirkon tekniikkaa on hyödynnetty
jumalanpalvelusten ja saarnojen elävöittämisessä kuvien ja videoiden avulla. Myös monipuolinen
musiikki kuoroineen, yksittäisine esiintyjineen ja soitinryhmineen ovat mahdollistaneet rikkaan ja
monimuotoisen jumalanpalveluselämän toteutumisen. Yhteistyö vapaaehtoisten, järjestöjen ja eri
työalojen, erityisesti nuorisotyön, kanssa on auttanut siinä, että messu on luonteva ja yhteisöllinen
ja palvelee eri-ikäisiä ihmisiä. Messuun on helppo tulla ja siellä on hyvä olla.
Jumalanpalveluselämä on tarjonnut luontevan mahdollisuuden seurakuntalaisille toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta omilla taidoillaan ja lahjoillaan. Kirkkoväärtitoiminta
on alueella vakiintunutta ja sitä koordinoi pääsääntöisesti vapaaehtoinen seurakuntalainen yhdessä alueen pappien kanssa. Kuluneen vuoden aikana aktiivisesti tehtäviin osallistuneiden määrä on
tosin pienentynyt, mutta samaan aikaan muun muassa ehtoollisenjaossa vapaaehtoisten osuus on
kasvanut. Tulevana vuonna mietitään uusia tapoja innostaa kirkkoväärtejä aktiivisesti mukaan.
Kirkkokahveja järjestettiin messujen yhteydessä lähes jokaisena sunnuntaina. Niillä on merkitystä
siihen, millaisena jumalanpalvelus koetaan. Kirkkokahvit tekevät messusta kotoisan ja synnyttävät
alueellista yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Kirkkokahvituksia järjestivät nuorten aikuisten lähetysryhmä, diakoniapiirit sekä vapaaehtoiset seurakuntalaiset.
Tilastollisesti messukävijöiden määrä on pysynyt lähes samana viime vuoteen verrattuna huolimatta siitä, että tilastoista on jätetty pois koulukirkot ja päiväkotien kirkkohetket sekä erilliset viikkomessut. Nämä tilaisuudet kokoavat sadoittain lapsia ja nuoria ja nostavat keskimääräisen kävijämäärän suuremmaksi edellisiin vuosiin verrattuna. Uusi tilastointitapa antaa todellisen kuvan sunnuntain jumalanpalvelusten kävijämääristä. Pidettyjen jumalanpalvelustilaisuuksien kokonaismäärä
on näin ollen myös pienempi. Kaukovainion kappelin messut ovat perinteisesti kesätauolla kesäkuusta syyskuun alkupuolelle.

2015 / 2014
Karjasilta
Kaukovainio
Yhteensä

Jumalanpalveluksia

Osallistuneita

*71 / 95
*34 / 46
105 / 141

10009 / 13584
1660 / 2854
11669 / 16438

Ehtoolliselle
osallistuneita
6035 / 5875
1254 / 1252
7289 / 7127

Keskimääräinen
osanottajamäärä
141 / 143
49 / 62
190 / 205

(*Vuoden 2015 lukumäärästä on jätetty pois koulukirkot sekä päiväkotien kirkkohetket, viikkomessut ja erilliset hartaustilaisuudet. Konfirmaatiomessut sisältyvät edelleen lukuun.)
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4.1. Kohtaamisia
Seurakunta elää ja palvelee seurakuntalaisia elämän eri osa-alueilla. Kohtaamisia seurakuntalaisten kanssa tapahtuu arkisin monissa kuoroissa, kerhoissa, piireissä, tilaisuuksissa ja vierailuissa
kodeissa ja laitoksissa.
Seurakunnan työntekijät vierailivat säännöllisesti alueen kouluissa ja päiväkodeissa pitämässä
aamunavauksia, pikkukirkkoja ja rippikouluinfoja. Vierailut ovat merkittäviä kohtaamispaikkoja, joiden kautta tavoitetaan hyvin alueen lapset ja nuoret. Lisäksi rippikoulut, koulukirkot, päiväkotien
kirkkohetket, pääsiäis- ja jouluvaellukset sekä kouluun lähtevien siunaustilaisuudet kokoavat alueen lapsia ja nuoria seurakuntaan evankeliumin äärelle. Karjasilta-Kaukovainio alueella säännöllisiä vierailuja tehtiin 4 koulussa ja 11 päiväkodissa. Lisäksi alueella toimii kaksi partiolippukuntaa
Pohjolan Pirteät ja Kelopojat.
Kaukovainion perhekerho ja Karjasillan perhetupa ovat tärkeitä arjen ryhmiä vanhemmille ja lapsille. Niissä otetaan huomioon perheiden tarpeet toisistaan erilaisilla ohjelmarungoilla ja näin ne täydentävät hyvin toisiaan. Karjasilta-Kaukovainio alueella on järjestetty perhemessuja, jossa lastenohjaajat ovat olleet aktiivisesti mukana toteuttamassa niitä. Tulevaisuudessa on tarkoitus tavoittaa vielä enemmän perheitä osallistumaan messuihin. Alueella toteutetaan hyvin laaja-alaista lapsija perhetyötä. Työtä kehitetään myös jatkuvasti vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita.
Syksyllä 2015 aloitettiin yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa nuorten avointen ovien toimintaa Kaukovainion kirjastolla. Iltoihin on osallistunut keskimäärin 24 nuorta ja seurakunnan puolelta illoissa on ollut mukana nuorisotyönohjaajan lisäksi, pappeja ja diakonityöntekijä. Kouluyhteistyössä seurakunta on ollut mukana myös oppilashuollossa järjestämällä Madetojan musiikkilukiossa abikahvilan kahtena ylioppilaskirjoituspäivänä. Lintulammen ja Kaukovainion kouluilla järjestettiin syksyllä Jukka Salmisen koulukonsertit.
Päiväkotien ja koulujen lisäksi työntekijät vierailivat kuukausittain pitämässä hartauksia ja ehtoollistilaisuuksia alueen kahdeksassa palvelu- ja hoitokodissa. Hiirosen palvelukodissa vierailut tapahtuivat useammalla osastolla. Laitosten suuresta määrästä johtuen alueella korostuu työ ikääntyvien
parissa.
Nuoria aikuisia ja työikäisiä ihmisiä kohdataan ennen kaikkea kirkollisten toimitusten kautta. Yhä
tärkeämpiä arjen kohtaamispaikkoja olivat lisäksi alueella pidettävät työpaikkahartaudet erityisesti
joulunaikaan sekä vierailut neuvoloiden perhevalmennusryhmissä, oppilaitoksissa ja asukastuvilla.
Diakoniatyössä oli paljon henkilökohtaisia kohtaamisia ja keskusteluja alueen asiakkaiden kanssa
sekä vastaanotoilla että kodeissa. Alueella tulee esiin monenlaista syrjäytyneisyyttä kaikissa ikäryhmissä. Valtaosa asiakaskontakteista kohdistuu työikäiseen väestöön ja tarkemmin yksineläviin
ja työelämän ulkopuolella oleviin. Yksinäisyys, irrallisuus ja ongelmien kasaantuminen tuovat heitä
työntekijöiden luokse.
Kuluneena vuonna turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat näkyneet myös alueen toiminnassa ja
monenlaisissa kohtaamisissa, erityisesti jumalanpalveluksissa ja konserteissa. Karjasillan kirkossa
ja Kaukovainion kappelilla on järjestetty turvapaikanhakijoille aikuisrippikoulua ja raamattupiiriä
yhteistyössä kansainvälisentyön pastorin kanssa. Turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia osallistua seurakunnalliseen toimintaan on pyritty edesauttamaan ja helpottamaan tekemällä arabiankielisiä messumateriaaleja ja jakamalla arabiankielisiä raamattuja. Monikulttuurisuus näkyy hyvin alueella. Sudanilaiset kristityt järjestävät Kaukovainion kappelilla säännöllisesti perjantaisin arabiankielisen raamattupiirin ja sunnuntaisin arabiankielisen hartauden.
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4.2. Vapaaehtoisuus
Seurakunnan tulee tarjota mahdollisuus vapaaehtoisille toimia lähimmäisen rakkauden puolesta ja
kantaa vastuuta omilla taidoillaan ja lahjoillaan. Vapaaehtoistoiminta on keskeistä osallisuuden ja
yhteisöllisyyden rakentumisessa. Sen merkitys on korostunut entisestään varsinaisessa toiminnassa. Diakoniatyössä vapaaehtoisten vastuunkantajien myötä työntekijöiden voimavaroja on pystytty
kohdistamaan enemmän auttamis- ja kriisityöhön. Jumalanpalveluselämässä he ovat toimineet
rikastuttavasti monipuolisten palvelutehtävien kautta tarjoten muun muassa sielunhoito ja rukouspalvelua säännöllisesti. Aikuistyö ja pääosin lähetystyö ovat pitkälle vapaaehtoisten vastuunkantajien varassa. Kaukovainion alueella toiminut perinteinen ja pitkäaikainen kuoro TervasCanto lopetti
toimintansa keväällä 2015.
Karjasilta-Kaukovainio alueella vapaaehtoiset ovat järjestäneet lähetysiltoja, sanan ja rukouksen iltoja Kaukovainion kappelilla, sekä adventin ja hiljaisen viikon hartaushetkiä Karjasillan kirkossa.
Lisäksi alueella on kaksi puhtaasti vapaaehtois- ja auttamistyöhön keskittyvää ryhmää: Kaukovainion diakoniapiiri sekä Karjasillan Auttavat kädet palvelupiiri. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä
vapaaehtoiset nuoret toimivat puolestaan rippikoulujen isosina sekä alueen varhaisnuorten kerhojen ohjaajina. Lapsi ja perhetyössä vapaaehtoiset toimivat pyhäkoulunopettajina sekä perhekerhojen emäntinä. Tärkeä ryhmä on myös Oulun alueella toimivat vapaaehtoiset arkunkantajat, jotka
olivat auttamassa seurakuntalaisia 100 kertaa.
Mahdollisuuksia toimia ja palvella seurakunnassa tulee kuitenkin kartoittaa edelleen. Vapaaehtoiset on nähtävä entistä enemmän voimavarana, ei niinkään lisätyönä. Vaativimpiin tehtäviin kuten
diakonia- ja lapsityön tehtäviin tulee kehittää ja luoda riittävää koulutusta.
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4.3. Yhteisöllisyys
Alueen jumalanpalvelukset, viikoittaiset aamupuurot, perhekerhot, kirkkokahvit, kaupunkiviljely,
puurosunnuntait palvelivat alueella yhteisöllisyyden rakentamisessa. Myös monenlaiset avointen
ovien tilaisuudet erityisesti syksyllä ja joulun aikaan kokosivat ihmisiä yhteen. Hyvänä esimerkkinä
tästä on diakoniatyön järjestämä yhteinen joulunvietto Karjasillan kirkossa jouluaattona. Lisäksi
kaupunkiseurat, joissa laulettiin maallisia lauluja, elvyttivät seuraperinnettä ja päivittivät sitä tähän
aikaan.
Yhdessä tekeminen, kokeminen ja jakaminen rakentavat yhteisöä. Aktiivinen, energinen ja ulospäin suuntautunut yhteisö herättää mielenkiintoa ja kutsuu mukaan. Yhteisö palvelee myös sosiaalisia tarpeita. ”Seurustelun sakramentti” varsinaisen sanan ja sakramentin rinnalla rohkaisee yhdessä elämiseen ja jakamiseen. Karjasilta-Kaukovainion alueella korostuu yksinelävien osuus.
Yksineläviä on työikäisissä sekä ikäihmisissä.
Oulun kaupungin yhtenä kehittämishankkeena tulevina vuosina on tukea omanlaisten ja yhteisöllisten kaupunginosien syntymistä. Tämä tapahtuu sekä palvelujen ja viihtyisän asuinrakentamisen
ennen kaikkea yhteisöllisten tapahtumien ja tilaisuuksien kautta, jotka rakentavat ihmisten alueellista identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta. Tässä kehittämistehtävässä seurakunnalla on alueella erityisen tärkeä tehtävänsä. Seurakunta on ollut aktiivisesti mukana kaupungin suuralueiden yhteistyöryhmissä.
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4.4. Yhteistyö ja verkostot
Yhteistyö on rikastuttanut ja monipuolistanut alueen jumalanpalvelus- ja hartauselämää, synnyttänyt uutta toimintaa ja täydentänyt monipuolisesti alueen toimintaa lukuisilla tilaisuuksilla ja konserteilla sekä mahdollistanut sen, että seurakunnan sanoma on tavoittanut uusia ihmisiä. Yhteistyössä
on voimaa. Yhteistyö on mahdollistanut sen, että seurakunnan sanoma tavoittaa uusia ihmisiä,
kokonaisia ikäryhmiä sekä sellaisia kohderyhmiä, joita ei muuten varsinaisella toiminnalla tavoitettaisi.
Yhteistyön kehittämisessä vanhoista ennakkoluuloista tulee päästä irti ja olla rohkeasti avoimessa
vuorovaikutuksessa. Yhteistyön esteet tulee tunnistaa ja tunnustaa. Yhteistyötä tulee toki voida
arvioida myös kriittisesti. Seurakuntaan yhteistyökumppanina kuitenkin luotetaan. Yksi syy tälle on
sen työntekijät, jotka ovat alansa huippuosaajia. Ajatus siitä, että antaessaan saa voi toteutua monella tavalla.
Karjasilta-Kaukovainio alueella yhteistyötä tehdään alueen päiväkotien, koulujen, oppilaitosten,
hoitolaitosten ja kaupungin asukastupien lisäksi muiden seurakuntien, yritysten, yksityisten henkilöiden, järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa. Kuluneen vuoden aikana erityistä huomioita voi kiinnittää yhteistyöhön kaupungin nuorisotoimen kanssa Kaukovainion nuorteniltojen osalta, kouluyhteistyöhön Madetojan musiikkilukion abikahviloiden ja oppilashuollon osalta, yhteistyöhön turvapaikkakeskusten kanssa sekä alueen asukastupien ja erityisryhmien kanssa.

Kontinkankaan
hyvinvointikeskus
Asukastupa Välke
Lintulan Asukasyhdistys
Kaukovainio-Hiirosen
Asukasyhdistys
Kaupungin nuorisotoimi
Vammaispalvelu

Kansanlähetys
Herättäjäyhdistys
Rauhanyhdistys
Oulun NMKY
Rauhan Sana

OAMK /OSAO/OAKK
DIAK / LUOVI
Madetojan musiikkilukio
Pohjankartanon koulu
Lintulammen koulu
Kaukovainion koulu

11 päiväkotia
8 palvelu- ja hoitokotia

Nykymusiikkiseura Lokakuu ry
Oulun Muistiyhdistys
Kastellin turvapaikkakeskus
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5. Alueen tapahtumia ja tilastoja
Kuluvan toimintavuoden aikana alueella järjestetyt tapahtumat keräsivät kiitettävän määrän osanottajia. Oman konserttitoiminnan lisäksi Karjasillan kirkossa on ollut vuoden aikana lukuisia muiden
tahojen järjestämiä musiikkitilaisuuksia, joissa kirkko täyttyi useamman kerran seisomapaikkoja
myöten. Karjasillan kirkossa pääsääntöisesti järjestetyt musiikkitilaisuudet kokosivat yhteensä 5926
henkeä.
Muita tapahtumia järjestivät yhteistyössä niin eri työalat, yhdistykset, piirit, alueen kuorot ja ryhmät
kuin yksittäiset henkilötkin. Alueen työntekijät olivat vahvasti tapahtumissa mukana. Tapahtumat
keräsivät toimintavuonna osallistujia yhteensä 2964 henkeä.
Merkittäviä alueellisia tapahtumia toimintavuonna olivat Yhteisvastuu keräyksen aloitus, Yhteisvastuu myyjäiset ja kirpputori, Runon ja musiikin -ilta, Vanhojen hengellisten laulujen konsertit, Soppapäivä, Miesten lauantai, Maasalon adventtivesper, Kaukovainion pihalaulutapahtuma, Oulun parhaaksi tapahtuma, Marian päivän perhetapahtuma, Meänkielinen messu, Kaupunkiseurat, Kevätkylvön siunaaminen, Kauneimmat Joululaulut -messu, Kolme Pientä Ateriaa -teatteriesitys, Pääsiäisnäytelmän yleisövuoro, Adventinajan hiljentymiset, Mikkelinpäivän markkinat, Elokarnevaalit,
Rippikoulusunnuntai, Kansanlaulukirkko, Valon messu, Jouluaaton yhteinen joulunvietto, yhteinen
joulujuhla, Adventtisunnuntai tapahtuma ja seimiaskartelupaja, Varikkobrunssi sekä Uuden Musiikin Lokakuu -tapahtuma.
(Oulun kaupungin ikäluokkatilasto 1.1.2013)

Höyhtyä
Kaukovainio
Yhteensä

Yhteensä
8910
6636
15546

0-6
560
497
1057

7-12
447
277
724

13–15
216
157
373

16–18
330
232
562

19–24
1015
1065
2080

25–64
4581
3270
7851

65–74
837
561
1398

75924
577
1501

751200

Yht.
11382

(Karjasilta-Kaukovainio alue kirkkoon kuuluvat ikäryhmittäin 31.12.2013)
Ikäryhmä
Yhteensä

0-6
744

7-15
591

13–15
321

16–18
505

19–24
1617

25–64
5242

65–74
1162

(Karjasilta-Kaukovainio alueen ryhmät, kerhot ja piirit)
Alueen kerhot ja piirit
2015 /2014
Perhekerhoja
Päiväkerhoja
Pyhäkouluja
Varhaisnuorten kerhoja
Nuorteniltoja
Kuorot ja musiikkiryhmät
Raamattu- ja rukouspiirit
Lähetyspiiri ja -ilta
Diakoniapiirit
Seniorikerhot
Kirkkoväärtit
Perhevalmennusryhmiä
Yhteensä

Ryhmiä

Jäseniä

2 /2
1 /1
3 /2
4 /6
2 /1
3 /3
3 /3
2 /2
2 /2
2 /2
1 /1
7 /7
31 /32

45 /48
22 /16
48 /29
50 /45
46 /15
90 /90
41 /37
24 /24
25 /25
40 /40
33 /33
70 /70
524 /472
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6. Karjasilta-Kaukovainio alueneuvosto ja työntekijät
Karjasilta-Kaukovainio alueneuvosto vuonna 2015
Varsinaiset jäsenet
Pia-Riitta Korvenheimo
Tuomo Niemelä
Päivi Pesola
Yrjö Vilhunen
Eetu Vuollo, varapuheenjohtaja
Pekka Vuollo
Terttu Välikangas
Varajäsenet
Katariina Hellsten
Mika Pouke
Antti Pöyry
Seurakuntaneuvoston edustajat
Martti Hannula
Leena Kuha
Alueneuvoston puheenjohtajana toimi Kimmo Kieksi ja sihteerinä Maija Konttinen. Toimintavuoden
aikana alueneuvosto kokoontui uudella kokoonpanolla yhden kerran. Käsiteltäviä pykäliä oli yhteensä 7.
Karjasilta-Kaukovainio alueen työntekijät 2015
Kimmo Kieksi (aluekappalainen), Liisa Karkulehto (kappalainen), Maija Konttinen (seurakuntapastori), Satu Kreivi-Palosaari (seurakuntapastori), Marjukka Hamari (diakoniatyöntekijä), Terttu Rahko (diakoniatyöntekijä 50% kevät 2015), Sirpa Vähaaho-Kuusisto (diakoniatyöntekijä 50% kevät
2015), Juha Soranta (kanttori), Ilkka Järviö (kanttori, Kaukovainion kappeli), Anna Savuoja (nuorisotyönohjaaja, kevät 2015), Tiina Siloaho (nuorisotyönohjaaja, syksy 2015), Jenni Hepo-oja (lastenohjaaja äitiyslomalla), Taina Vuoppola (lastenohjaaja) Auli Kipinä (lastenohjaaja), Sanna Pitkänen (lastenohjaaja) Kristiina Sanaksenaho (seurakuntamestari) ja Kari Määttä (seurakuntamestari).
Vuoden 2015 aikana alueen toinen diakonian virka lakkautettiin.
Työntekijöiden aluetyöryhmä kokoontui säännöllisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko.
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Kaupunkiseurat keräsivät kiitettävästi väkeä Karjasillan kirkolle. Kuva: Satu Kreivi-Palosaari
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Toimintakertomus käsitelty ja hyväksytty
Karjasilta-Kaukovainio aluetyöryhmässä.
27.1.2016

Kimmo Kieksi
aluekappalainen

Toimintakertomus käsitelty ja hyväksytty
Karjasilta-Kaukovainio alueneuvostossa.
17.2.2016

pöytäkirjantarkastaja
Eetu Vuollo

pöytäkirjantarkastaja
Yrjö Vilhunen
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