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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-Kaukovainio alueella pääpaino kertomusvuonna oli jo vakiintuneessa toiminnassa sekä
perinteisten tapahtumien järjestämisessä. Aikaa ja resursseja varattiin toiminnan kehittämiseen,
vahvistamiseen, suunnitteluun ja viestintään sekä yhteistyökumppaneiden ja yhteistyökuvioiden
kartoittamiseen. Yhtenä syynä tähän oli Kaukovainion kappelin sulkeminen vuoden 2017 alussa ja
sen myötä Kaukovainion alueellisen toiminnan uudelleen järjestely. Toisena syynä olivat henkilöstövaihdokset alueella. Aikaa on jouduttu varaamaan henkilöstön tehtävien uudelleen jakoon ja perehdyttämiseen. Kolmantena syynä oli valmistautuminen vuonna 2017 vietettävään Reformaation
merkkivuoteen ja Suomi 100 vuotta juhlavuoteen.
Kaukovainion kappelista luopuminen loi oman toiminnallisen haasteensa. Toimitilana kappeli oli
palvellut Kaukovainion alueen ihmisiä pitkään ja luopuminen herätti monenlaisia tuntemuksia. Kaukovainiolla on ollut hyvin virkeä jumalanpalveluselämä. Osallistumista Karjasillan kirkon jumalanpalveluksiin on pyritty helpottamaan MessuBussi -kokeilulla. Vaikka kokeilulla onkin ollut näkyvä
vaikutus jumalanpalvelusten osallistujamääriin Karjasillalla, niin kaukovainiolaisten osalta voidaan
sanoa, että iso osa kappelin jumalanpalveluskävijöistä on tyytynyt seuraamaan messuja joko internetin tai radion välityksellä. Muu Kaukovainion kappelin perinteinen toiminta kuten perhekerho,
varhaisnuorten kerhot ja lähetyspiiri ovat löytäneet uudet toimipaikkansa alueella ja niissä kävijämäärät ovat kasvaneet. Yhteenvetona voidaan sanoa, että toimitilamuutos on ollut haastava, mutta
toiminta ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on säilynyt ja vahvistunut entisestään. Tulevaisuudessa mahdollisen uuden toimitilan saaminen Kaukovainion alueelle lisää seurakunnan
toiminnan näkyvyyttä ja monipuolisuutta entisestään.
Vuosi 2017 oli Reformaation 500-vuotis ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Molemmat
juhlavuodet ovat näkyneet teemallisesti jumalanpalveluksissa, lukuisissa konserteissa, erilaisissa
keskustelu- ja raamattutilaisuuksissa, näyttelyissä ja vierailuissa. Juhlavuosien päätarkoituksena
oli vahvistaa osaltaan suomalaista, kristillistä ja luterilaista identiteettiä ja ennen kaikkea yhteenkuuluvuutta. Reformaation juhlavuoden teema ”Armo on sitä, ettei kukaan jää yksin” korosti toinen
toisistamme vastuunkantamista ja lähimmäisen rakkautta. Samalla teema nosti esille kirkon monimuotoisuuden ja vaikutuksen ihmisten arkisessa elämässä. Kristilliset arvot ja lähimmäisen rakkaus ovat monessa mielessä pohja myös suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle.
Reformaation juhlavuoden teema nosti esille myös pohdiskelua kirkosta ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkkoon kuulumisen syiden ja kirkon itseymmärryksen välillä on pysyvä
jännite. Kirkko korostaa hengellisiä syitä, kuten uskoa ja jumalanpalvelusta. Jäsenet korostavat
ennen kaikkea auttamistyötä, joka on merkittävä syy kuulua kirkkoon. Lisäksi oma osallistuminen
ja vaikuttaminen koetaan tärkeänä. Osassa työmuotoja kuten diakonia-, aikuis- ja lähetystyössä
jäsenten panos ja auttamistyö ovat keskeisellä sijalla. Haasteena on jatkossakin se, kuinka auttaa
seurakuntalaisia näkemään hengellisyys ja kirkon sanoma ennen kaikkea voimavarana ja kannustimena tehdä auttamistyötä toisten hyväksi.
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2. Toimintakauden tavoitteet
Kokonaiskirkkoa koskevat arviot toiminnan toteutumisesta on koottu Kohtaamisen kirkko - Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 -asiakirjaan ja ne koskevat aikaisempaa Meidän kirkko -strategiaa. (Asiakirja löytyy tämän toimintakertomuksen liitteenä)
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.
Haasteina ovat edelleen kohdassa luvussa 1 mainittu jännite kirkon itseymmärryksen ja ihmisten
kirkkoon kuulumisen syiden välillä. Kirkollisten toimitusten määrä on laskenut ja myös jumalanpalveluksiin osallistuminen on pienentynyt. Vastaavasti muun muassa kirkon auttamistyö ja toiminnalliset ryhmät koetaan mielekkäinä ja niissä osanottajamäärät ovat kasvaneet.
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.
Alueen jumalanpalveluselämää on luonnehdittu monipuoliseksi ja rikkaaksi. Tämä johtuu osaltaan
siitä, että jumalanpalveluksien yhteyteen on sidottu myös monia alueellisia tapahtumia. Tällä on
pyritty ennen kaikkea siihen, että jumalanpalvelus voitaisiin mieltää voimavarana ja keitaana, mistä
ammentaa uutta voimaa toimia Kristuksen ja lähimmäisen parhaaksi arkisessa elämässä. Samalla
se auttaa vahvistamaan kristillistä identiteettiä ja näkemään kristinuskon ja sen perinteen merkityksen omassa elämässä. Esimerkkeinä mainittakoon luomakunnan sunnuntai ja siihen kytkeytyvä
kaupunkiviljely sekä Marian päivän perhemessu ja perhetapahtumaan kytkeytyvät vanhemmuus,
kaste ja sukupolvien yhteenkuuluvuus.
Haasteena on, että sanoma välittyy messussa selkeästi ja ymmärrettävästi ja siinä tarjoutuu tilaa
myös henkilökohtaiselle kokemiselle ja osallistumiselle esimerkiksi esirukouksessa. Messun sisältöön ja kestoon tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota. Tunnin mittainen messu voidaan toteuttaa ilman
kiireen tuntua. Muun muassa tuttuus virsissä, jokaisen messuvieraan kohtaaminen ovella ja kiireetön kirkkokahvihetki luovat vieraanvaraista ja yhteisöllistä tunnelmaa. Messun sisällöllä, monipuolisella toteutuksella, avoimella ja henkilökohtaisella kutsulla ja viestinnällä voidaan mataloittaa ja
kannustaa messuun osallistumista jatkossakin. Kirkkoväärtien ja rukouspalvelun merkitys Karjasillan kirkon jumalanpalveluselämässä on merkittävä.
Tilastollisesti alueen messukävijöiden määrä verrattuna edellisiin vuosiin on laskenut. Laskua voidaan selittää Kaukovainion kappelin luopumisella, Karjasillan kirkon messukertojen vähentämisellä
sekä osin tilastointiin liittyvien muutoksien johdosta. Vuosi 2018 näyttää paremmin oikeamman
suunnan. On kuitenkin todettava, että ilman MessuBussia kävijämäärä olisi vieläkin alhaisempi.
MessuBussissa on parhaimmillaan ollut 38 käyttäjää ja keskiarvo on ollut OTP:n mukaan 22 henkeä messukerta.
(Tilastouudistuksen johdosta vertailusta puuttuu vuoden 2016 tilasto ja vertailuvuotena toimii vuosi 2015.
Kaukovainion kappelin kävijämäärät sisältyvät vuoden 2015 lukuihin. Suuri eroavuus luvuissa selittyy pitkälti
Kaukovainion kappelista luopumisella vuoden 2017 alussa. Jumalanpalvelusten määrässä ja osallistuneiden
määrässä ei ole huomioitu konfirmaatiojumalanpalveluksia eikä koulu- ja päiväkotikirkkoja.)

2015
Kaukovainio
2015 Karjasilta
2017

Jumalanpalveluksia

Osallistuneita
1660

Ehtoolliselle
osallistuneita
1254

Keskiarvo /
messu
49

34
71
72

10009
9076

6035
5550

141
126

5

KARJASILLAN SEURAKUNTA
Karjasilta-Kaukovainio alueen toimintakertomus 2017

Ylh.vas. Karjasillan kirkon lasten alttari
Ylh.oik. Rippikoululaisia
Kesk.vas. Luontopyhäkoululaisia
Kesk.oik. Luentosarjan kuuntelijoita
Alh.vas. Päiväkerhon ruokarukous
Alh.oik. Ehtoollinen laitoksessa
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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 sekä vierailuissa kodeissa, kouluissa, päiväkodeissa, asukastuvalla, työpaikoilla ja laitoksissa. Suurimmat haasteet ja muutokset toimintakertomusvuonna koskettivat varhaiskasvatustyötä ja nuorisotyötä. Diakoniatyössä tapahtuvien asiakaskontaktien määrä kasvoi merkittävästi.
Syksyllä astui voimaan uudistettu valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka muutti yhteistyömuotoja päiväkotien kanssa. Uusien linjausten mukaan yhteiskunnallinen varhaiskasvatus on
uskonnollisesti sitoutumatonta. Käytännössä sen mukaan uskonnollinen kasvatus ei saa olla varhaiskasvatuksessa säännöllistä, tämä sulkee pois pikkukirkkomaisen säännöllisen uskonnonharjoittamisen. Karjasillan ja Kaukovainion alueen päiväkodeissa vierailuja on tehty lapsen oikeuksien
päivän teemalla, joka soveltuu kaikille päiväkodin lapsille. Lapsille suunnatut joulukirkot järjestettiin
ilta-aikaan, joihin kutsuttiin myös alueen päivä- ja perhekerholaisia.
Kaukovainion perhekerho ja Karjasillan perhetupa ovat tärkeitä arjen ryhmiä vanhemmille ja lapsille. Alueella toteutetaan hyvin laaja-alaista lapsi- ja perhetyötä. Hyvänä esimerkkinä on vuonna
2017 aloitettu Monen Polven perhekerho. Perhekerho toimii Oulun Palvelusäätiön palvelutalon
tiloissa Merikotkantie 1:ssä. Monen polven perhekerhon ideana on, että yksinäiset vanhukset pääsevät kohtaamaan lapsia ja perheitä. Tämä osaltaan tuo iloa vanhusten arkeen. Samalla perheet,
joiden isovanhemmat asuvat kaukana tai heitä ei enää ole, saavat talon asukkaista kerhon ajaksi
varamummoja ja -pappoja. Kerhoa mainostettiin paljon eri lehdissä, joka lisäsi kerhon suosiota ja
kävijöitä oli enemmän kuin Kaukovainion kappelilla. Syksyllä Monen polven perhekerhon nimestä
tiputettiin sana -perhe pois, koska sen ajateltiin rajaavan liikaa pois yksinhuoltajia ja vanhuksia,
jotka eivät ole palvelutalon asukkaita.
Karjasillalla kokoontunut perhetupa osoitti keväällä hiipumisen merkkejä, syksyllä se alkoi taas
tavoittaa enemmän lapsiperheitä viikonpäivän muuttumisen ansiosta. Merikotkantien palvelutalolla
kokoontuva Monen polven kerho ja Karjasillalla kokoontuva Perhetupa, ottavat huomioon perheiden tarpeet toisistaan erilaisilla ohjelmarungoilla, ja antavat mahdollisuuden eri-ikäisten ihmisten
kohtaamiselle. Kumpikin kerho sisältää lyhyen hartauden.
Karjasillalla toimi 3-5-vuotiaiden päiväkerhoryhmä. Ryhmä kokoontui tiistaisin ja perjantaisin kello
9–11.30. Syksyllä päiväkerhoa lisättiin yhdellä päivällä ja kerho toimi maanantai-, tiistai- ja perjantaiaamuisin. Syksyllä päiväkerholaisia on ollut vähemmän perheiden muuttojen ja vanhempien
töiden alkamisen vuoksi. Syksyn lopussa kerhon jatkuvuutta jouduttiin pohtimaan kevään vähäisen
kävijämäärän vuoksi. Tammikuusta 2018 lähtien tiistain päiväkerho muutetaan avoimeksi parkkikerhoksi, johon lapsia voi tuoda kerhoon siksi aikaa kun käy vaikkapa kaupungissa asioilla. Toiveissa on, että tämä muutos saa kerholaisten määrän lisääntymään.
Taidepyhäkoulut ovat osoittaneet seurakuntamme alueella pieniä hiipumisen merkkejä jo jonkin
aikaa ja varhaiskasvatuksen tiimissä mietitty uusia toimintaideoita alaluokkalaisille lapsille koulun
jälkeen. Syksyllä 2016 Kaukovainion taidepyhäkoulun tilalla alkoi Vanhan kopan tarinat -kerho.
Kerho on tunteiden tunnistamiseen keskittyvä työmuoto. Vanhasta pyhäkouluopettajan korista löytyy pyhäkoululaulukirja, joka alkaa puhua ja kokea erilaisia tunteita. Kirjan tunteiden avulla herätellään lapsia pohtimaan omia tunteitaan ja keksimään keinoja, miten tunteita voi käsitellä. Vanhan
kopan tarinat muotoutuivat tälle nimelle ja tähän muotoon Kaukovainion alueen tarpeita ajatellen ja
kerho on suunnattu 1. ja 2. luokan oppilaille.
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Syksyllä Vanhan kopan tarinat -kerho muutti nimeään Tunteita ja taitoja -kerhoksi. Tämä nimi kuvaa paremmin sitä, mitä kerhossa teemme. Kerho sai hyvän vastaanoton ja kerholaisia on riittänyt.
Yhteistyö koulujen, päiväkotien, iltapäiväkerhojen ja seurakunnan välillä on ollut kaikesta huolimatta toimivaa. Kokonaisuudessa vuoden aikana on tavoitettu paljon lapsia ja perheitä seurakunnan
toiminnassa. Karjasillan seurakunnassa toteutetaan laaja-alaista lapsi- ja perhetyötä. Työtä kehitetään jatkuvasti vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita.
Kertomusvuoden aikana nuorisotyön uusi toimintamalli muuttui ja kulkee nyt nimellä Nuorten Juhlaviikot, jotka järjestetään kerran kuussa. Viikoilla on aina sama ohjelma vaihtuvin teemoin. Erityisesti Jatkot, Nuorten iltapäiväkerho ja Överit -ryhmä toimivat Karjasillan kirkolla.
Torstaisin kokoontuva nuorten iltapäiväkerho on kaikille avoin levähdyspaikka koulupäivän jälkeen
ennen iltatoiminnan alkamista. Lauantaisin järjestettävät Överit on kaikille Karjasillan seurakunnan
nuorille aikuisille järjestetty cocktail-tilaisuus Karjasillan kirkon Vintissä, jossa muistellaan menneitä, jaetaan elämän iloja ja suruja ja unelmoidaan yhdessä paremmasta maailmasta.
Kouluyhteistyötä tehtiin vahvasti alueen kouluilla säännöllisten aamunavauksien ja hartauksien
lisäksi Madetojan musiikkilukiolla pidettiin ylioppilaskirjoitusten yhteydessä Abikahviloita keväällä 3
kertaa ja syksyllä 3 kertaa. Käyntejä kahvilassa oli yhteensä 358. Nuorisotyö osallistui myös Kaukovainion 7. luokkalaisten ryhmäytykseen syksyllä kolme kertaa. Lisäksi nuorisotyö järjesti ammattiopiston Kontinkankaan yksikössä lähihoitajaopiskelijoille pakohuonepelin.
Diakoniatyön suurin asiakaskontaktiryhmä ovat yksin asuvat, työikäiset, eri syistä työelämän ulkopuolella olevat alueen asukkaat. Tämä näkyy myös selkeästi alueen vastaanottotyössä avustusasiakkaiden runsautena. Talousasioiden lisäksi vastaanotoilla ja kotikäynneillä käsitellään erilaisia ihmissuhteisiin sekä terveyteen ja sairauteen liittyviä kysymyksiä. Edelliseen vuoteen verrattuna asiakaskontaktien määrä vastaanotolla on kasvanut yli 30% kotikäyntien pysyessä samalla tasolla. Myös verkkokontaktien määrä on lisääntynyt. Alueen diakoniatyöntekijän lisäksi myös vanhustyön diakoniatyöntekijän kotikäyntityöstä suuri osa kohdistuu tälle alueelle. Koska alueella on
muista seurakunnan alueista poiketen ollut vain yksi diakoniatyöntekijä, on työtä myös kokoavien
toimintojen osalta (eläkeläisten kerho ja aamupuurot) jaettu muiden työntekijöiden kanssa. Kaukovainion kappelista luopumisen jälkeen ei diakoniatyössä ole vielä tehty alueen työssä mitään uusia
avauksia.
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4.2. Vapaaehtoisuus ja yhteisöllisyys
Alueen jumalanpalvelukset, viikoittaiset aamupuurot, kirkkokahvit, kaupunkiviljely, puurosunnuntait
palvelivat alueella yhteisöllisyyden rakentamisessa. Myös monenlaiset avointen ovien tilaisuudet
kuten kotikirkkoviikot sekä lukuisat tapahtumat kokosivat ihmisiä yhteen.
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.
Kansainvälisyys näkyy ja luo entistä enemmän yhteisöllisyyttä alueen seurakunnallisessa elämässä. Karjasillan kirkon vieressä sijaitsee Oulun kaupungin palvelukeskus maahanmuuttajille, jonka
kautta maahanmuuttajat löytävät tiensä Karjasillan kirkolle. Kansainvälisyys näkyy jumalanpalveluselämässä. Turvapaikanhakijoiden parissa tehtävä työ on käsittänyt perinteisten rippikoulujen
lisäksi myös raamatturyhmiä ja leirejä. Turvapaikanhakijat ovat toimineet jumalanpalveluksissa
tekstinlukijoina ja valmistaneet kirkkokahveja.

Kuva: Kansainvälinen rippikoulu, syksyn 2017 ryhmä
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4.3. Yhteistyö ja verkostot
Yhteistyö on rikastuttanut ja monipuolistanut alueen jumalanpalvelus- ja hartauselämää, synnyttänyt uutta toimintaa ja täydentänyt monipuolisesti alueen toimintaa lukuisilla tilaisuuksilla ja konserteilla. Yhteistyö on mahdollistanut sen, että seurakunnan sanoma tavoittaa uusia ihmisiä, kokonaisia ikäryhmiä sekä sellaisia kohderyhmiä, joita ei muuten varsinaisella toiminnalla tavoitettaisi.
Yhteistyö on usein projektiluonteista ja se vaihtelee vuosittain eri toimijoiden kanssa. Pitkäkestoista
yhteistyötä tehdään lähinnä koulujen, oppilaitosten, päiväkotien ja kaupungin eri yksiköiden kanssa. Niissä yhteistyö on vakiintunutta ja koordinoitua. Seurakunnalla on omat edustajansa Oulun
kaupungin suuralueiden yhteistyöryhmissä.

OULUN KAUPUNKI
Asukastuvat
Alueiden yhteistyöryhmät
Ympäristötalo
Maahanmuuttajien palvelut
Kontinkankaan hyvinvointikeskus

PARTIOLIPPUKUNNAT
Pohjolan Pirteät ja
Kelopojat

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

12 päiväkotia
8 palvelu- ja hoitokotia

LÄHETYSJÄRJESTÖT
HERÄTYSLIIKKEET
ALUEEN YRITYKSET JA
yksityiset henkilöt

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET
NMKY, Muistiyhdistys…
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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 ja tapahtumia. Näitä järjestivät yhteistyössä niin eri työalat,
yhdistykset, piirit, alueen kuorot ja ryhmät kuin yksittäiset henkilötkin. Alueen työntekijät olivat vahvasti tapahtumissa mukana.
Varsinaisia alueellisia tapahtumia kertomusvuonna oli muun muassa Kotikirkkoviikko tammikuussa. Viikko piti sisällään opastettuja tutustumisia Karjasillan kirkkoon niin päiväkoti-, koulu-, partio- ja
aikuisryhmille, kotikirkko-illan yhteislauluineen, pakohuone-pelin, kanttorien sävelhartauden, aamupuuron ja messut. Lisäksi Karjasillan kirkko oli avoinna koko viikon ajan klo 9–20. Avoimet ovet
tarjosivat kotikirkkoviikolla mahdollisuuden omakohtaiseen hiljentymiseen, keskusteluun työntekijöiden kanssa tai päiväuniin kirkon penkillä. Kotikirkkoviikon tilaisuuksiin osallistui yhteensä 883
henkeä.
Muita alueellisia tapahtumia olivat messu kynttilänpäivänä ja Yhteisvastuukeräyksen aloitus (133),
Laskiaissunnuntain messu ja laskiaistapahtuma (126), Teesit 2017 -keskustelupaneeli (42), Marian
päivän messu ja perhetapahtuma (244), Seitsemän naista ristillä -näytelmä (250), Häämusiikkikonsertti (88), Koulujen kevätkirkot (842), Kaupunkiviljelypäivä (32), Tour de Kids -pyöräilytapahtuma
(137), Elokarnevaalit Kaukovainiolla, Kansanlaulukirkko (77), Sadonkorjuumessu ja -juhla (81),
Mikkelinpäivän messu ja vanhusten kirkkopyhä (184), Enkelilaulujen -ilta (54), Lutherin virret yhteislaulutilaisuus (101), Uskonpuhdistuksen muistopäivän messu ja Reformaation juhlavuoden tapahtuma (120), ”Elämää suurempi luottamus” -raamattuopetus (17), Suomi 100 itsenäisyysjuhla
(367), Uususkonnollisuus Suomessa luentosarja (120), Saamenkieliset Kauneimmat Joululaulut
(120), Suomalaisten laulujen -ilta (13), Perheiden jouluhartaudet ”Matkalla Jouluun” (102), Lintulammen asukasyhdistyksen ja Asukastupa Välkkeen joululaulutilaisuus (163) ja koulujen joulukirkot
(759). Yhteensä tapahtumiin osallistui 5055 henkeä.
Alueellisten tapahtumien lisäksi Karjasillan kirkossa järjestettiin yhteensä 30 musiikkitapahtumaa ja
konserttia (7436), Kauneimpia Joululaulut tilaisuuksia 4 (933), raamattuopetus, koulutustilaisuuksia
ja vierailuja oli 8 (1170), kirkkokahveja järjestettiin 39 kertaa (2808), Vähävaraisten joulujuhla (105)
sekä eri ikäryhmille ja erityisryhmille järjestettyjä syntymäpäiväjuhlia ja tilaisuuksia oli 12 (1369).
Kaiken kaikkiaan tapahtumia alueella ja Karjasillan kirkossa oli 118 ja niihin osallistui 18876 henkeä. Tapahtumista puuttuvat järjestöjen seuratilaisuudet sekä Karjasillan kirkon aamupuurot.
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Alueen kerhot ja piirit
2017 / 2015
Perhekerhoja
Päiväkerhoja
Pyhäkouluja*
Varhaisnuorten kerhoja
Nuortenryhmiä**
Kuorot ja musiikkiryhmät
Raamattu- ja rukouspiirit
Lähetyspiiri
Diakoniapiirit
Seniorikerhot
Kirkkoväärtit
Kaupunkiviljelijät***
Perhevalmennusryhmiä
Yhteensä

Ryhmiä

Jäseniä

2/2
1/1
2/3
4/4
3/3/3
3/3
1/2
1/2
2/2
1/1
1/7/7
31 / 30

75 / 45
18 / 22
28 / 48
48 / 50
30 / 90 / 90
43 / 41
24 / 24
16 / 25
55 / 40
25 / 33
33 / 70 / 70
555 / 488

*Pyhäkoulut ovat muuttuneet kertomusvuoden aikana ja kulkevat Tunteita ja taitoja -kerhojen nimellä.
**Nuorisotyön toimintamalli on uudistunut vuoden 2017 aikana. Nuortenryhmiä toimii kolme. Ryhmien lisäksi
nuorille aikuisille suunnatut Minun tarinani -illat alkavat keväällä 2018. ***Kaupunkiviljelijöiden ryhmä on
muodostettu keväällä 2017.

Oulun kaupungin
ikäluokkatilasto
31.12.2016
Höyhtyä
Kaukovainio
Yhteensä

Yhteensä

0-6

7-12

13–
15

16–
18

19–
24

25–
64

65–

8998
6795
15793

511
443
954

505
267
772

228
134
362

297
239
536

1050
1217
2267

4510
3317
7827

1897
1178
3075

(Karjasilta-Kaukovainio alue kirkkoon kuuluvat ikäryhmittäin 31.12.2013 / 31.12.2017, 90140, 90150, 90250)

Ikäryhmä
Yhteensä

0-6
744 /
521

7-12
591 /
585

13–15
321 /
284

16–18
505 /
402

19–24
1617 /
1588

25–64
5242 /
4988

65–
2362 /
2661

Yht.
11382 /
11029

Vuonna 2018 kirkkoon kuuluvien osuus alueen asukkaista on 70%. Vuonna 2013 vastaava luku oli 73%.
Kirkkoon kuulumisprosentissa on virhemarginaali johtuen siitä, että käytössä oleva Oulun kaupungin ikäluokkatilasto on vuodelta 2016. Virhemarginaali on kuitenkin suhteellisen pieni.
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6. Karjasilta-Kaukovainio alueneuvosto ja työntekijät
Karjasilta-Kaukovainio alueneuvosto vuonna 2017
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 kaksi kertaa. Käsiteltäviä pykäliä oli yhteensä 10.
Karjasilta-Kaukovainio alueen työntekijät 2017
Kimmo Kieksi (aluekappalainen), Liisa Karkulehto (kappalainen), Maija Hyvönen (seurakuntapastori), Satu Kreivi-Palosaari (seurakuntapastori kevät 2017), Olavi Mäkelä (kappalainen, kevät 2017
alkaen), Marjukka Hamari (diakoniatyöntekijä), Juha Soranta (kanttori), Ilkka Järviö (kanttori, eläkkeelle 2017), Tiina Siloaho (nuorisotyönohjaaja), Jenni Honkanen (lastenohjaaja), Petra Kalapudas
(lastenohjaaja) Auli Kipinä (lastenohjaaja), Kristiina Sanaksenaho (seurakuntamestari) ja Juha Ridell (seurakuntamestari 50%), Hannu Kukkurainen (seurakuntamestari 50%).
Työntekijöiden aluetyöryhmä kokoontui säännöllisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko
paitsi kesäkuukausina.
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Toimintakertomus käsitelty ja hyväksytty
Karjasilta-Kaukovainio aluetyöryhmässä.
24.1.2018

Kimmo Kieksi
aluekappalainen

Toimintakertomus käsitelty ja hyväksytty
Karjasilta-Kaukovainio alueneuvostossa.
24.1.2018
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