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KASTELLI-MAIKKULAN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
1. Alueneuvoston ja alueen työntekijät
Alueneuvoston jäseniä olivat Erkki Peltola (pj), Merja Jäntti, Anna-Liisa Hirvenoja, Reijo Muhola, Johannes Kata,
Eine Rautiainen, Leena Vainionpää ja Erja Oikarinen (aluevastaava kappalainen). Sihteerinä toimi Anu Kontio.
Varajäseniä ovat Raili Saarenpää, Helena Paulamäki ja Matti Pietilä. Alueneuvosto kokoontui kolme kertaa. KastelliMaikkula –aluetyöryhmään oli nimetty 15 työntekijää: lastenohjaajat Riitta Yliluoma, Maria Pirkola, Petra Kalapudas
ja Kati Parviainen; nuorisotyönohjaajat Katja Ylitalo ja Juha Kivirasi, diakoniatyöntekijät Sirpa Kemppainen ja Anu
Kontio, kanttorit Riitta Piippo, Ilkka Järviö (-15.5) , Heidi Heikkala (1.6.-31.8.), Eeva-Maija Sorvari (1.9.-31.10.) ja
Riitta Ojala (1.11.-), seurakuntamestarit Hannu Häkkinen ja Juuso Pitkänen sekä pastorit Erja Oikarinen, Juha
Vähäkangas ja Mirjami Dutton.
2. Jumalanpalveluselämä
Kastellin kirkossa jumalanpalveluksia pidettiin sunnuntaisin klo 10. Näistä perhemessuja oli 4 kpl. Kävijöitä oli
keskimäärin 67 hlöä/messu (vuonna 2016 86 hlöä/messu). Lisäksi vietettiin kiirastorstain messua, koululais- ja
päiväkotikirkkoja, Tuomasmessuja ja assyrialaisten jumalanpalvelusta. Kastellin kirkossa vietettiin myös joka
sunnuntai arabiankielistä sanajumalanpalvelusta. Suurimmat kävijämäärät tavoittivat konfirmaatiomessujen lisäksi 3.
adventtisunnuntain messu, jonka jälkeen vietettiin Wanhan ajan joulujuhlaa (225 hlöä). Kastellin kirkon
tekstinlukijoina ja ehtoollisavustajina palveli 18 henkilöä.
Maikkulan kappelin Kappelimessua vietettiin 8 kertaa, ja kävijöitä oli keskimäärin 55 henkilöä. Musiikkitoteutuksen
valmisteli Chapel Band, ja messuissa laulettiin pääsääntöisesti Nuoren seurakunnan veisukirjasta.
Tuomasmessua vietettiin Kastellin kirkossa 6 kertaa, ja kävijöitä oli keskimäärin 121 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
3775
441
4216
730

Kuorot ja soitinryhmät
Kastellin kirkossa toimi kaksi kuoroa: kirkkokuoro ja naiskuoro Kaarna. Naiskuoro Kaarna on 1.11. alkaen osana
Karjasillan seurakunnan musiikkitoimintaa. Kirkkokuoro esiintyi kahdessa kauneimmat joululaulut –tilaisuudessa,
kahdessa messussa kevätkaudella Kastellin kirkossa, jouluaamun jumalanpalveluksessa Kastellin kirkossa, sekä
osallistui Kirkon musiikkijuhlille Helsingissä. Naiskuoro Kaarna piti joulukonsertin Kastellin kirkossa ja avusti
messussa Karjasillan kirkossa.
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Maikkulan alueen musiikkitoimintaa elävöitti Chapelband ja Kappelin laulu. Alueen musiikillinen pääpaino oli
Kappelimessuissa. Chapelbandi ja Kappelin laulu avustivat myös muissa Karjasillan seurakunnan messuissa.
Kappelin laulu avusti hiljaisella viikolla, Helatorstaina ja äitienpäivämessussa Karjasillan kirkossa. Syksyllä 2017
Kappelin laulun toiminnassa tuli tauko, kun molemmat sopraanot muuttivat pois. Tavoitteena on että toiminta jatkuu
helmikuussa 2018 uudelleen.
Chapelbänd avusti kahdeksassa Kappelimessussa, kiirastorstain messussa ja kolmissa Kauneimmat
joululaulutilaisuudessa (Kastelli, Maikkula, Lämsäjärvi) sekä Yle 1 radiokirkossa Karjasillan kirkossa joka oli
haastava, mutta hieno kokemus.
Naistenpäivien musiikissa avusti naisenergiaa pulppuava lauluryhmä kitaran ja pianon säestyksellä.
Maikkulan ja Kastellin alueen messuissa avustivat myös aCorde lapsikuoro, sellistit Mikael Sähly ja Hilla Laitinen,
Sanna Pitkänen, huilisti Jenni Honkanen, laulajat Sari Hourula, Johanna Fiskaali, Jaana ja Jorma Pulkkinen.

3. Varhaiskasvatus
HelmiMuskarit
HelmiMuskareiden tavoitteena on ollut tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaisiän musiikkikasvatusta lapsille ja
heidän perheilleen. Kastellissa on keväällä 2017 ollut kolme muskariryhmää: yksi aamuryhmä 0-2-vuotiaille ja kaksi
iltaryhmää 0-6-vuotiaille vanhempineen. Kevätkaudella Kastellin muskariohjaajana toimi musiikkipainotteinen
lastenohjaaja Mari Liukkonen. Syyskaudella muskareita ohjasi musiikkikasvattaja Anna Haanpää-Vesenterä.
Muskariohjaajien tuurauksia hoiti kiertävä lastenohjaaja Maria Pirkola. HelmiMuskareissa käytettävästä musiikista
noin puolet on hengellistä lastenmusiikkia ja puolet uutta ja vanhaa lastenmusiikkia, loruja, musiikkiliikuntaa,
soittamista, musiikin kuuntelua jne.
Muskarilaiset esiintyivät Wanhan ajan joulujuhlassa 17.12.Kastellin kirkossa.
Laulu- ja leikkiryhmä
Kanttori Riitta Piippo ja lastenohjaaja Riitta Yliluoma laulattivat ja leikittivät lapsia kerran viikossa. Laulu- ja
leikkiryhmän muskaritoimintaan osallistuivat Maikkulan alueen yksityiset päiväkodit, päiväkodit Toivo ja Emilia sekä
Lilliputti. Lisäksi mukana on ollut perhepäivähoitajia.
Päiväkerho, Maikkulan kappeli
Maikkulassa oli keväällä yksi päiväkerhoryhmä, jossa ohjaajina toimivat Kati Parviainen ja Riitta Yliluoma.
Päiväkerho kokoontui kaksi kertaa viikossa. Syksylle kerholaisia ilmoittautui niin vähän, että kerhoa ei perustettu.
Päiväkerho, Kastellin kirkko.
Kastellin kirkolla toimi koko vuoden yksi päiväkerhoryhmä, jonka ohjaajina toimivat Kati Parviainen ja Petra
Kalapudas. Syksyllä päiväkerho kokoontui kolme kertaa viikossa. Kerhossa ulkoiltiin ja leivottiin paljon tänä syksynä.
Kerhossa vieraili palomiehiä, joille kerholaiset leipoivat tarjottavia.
Maikkulan Vanhan kopan tarinat ja Tunteita - ja Taitoja ryhmä
Kevätkaudella Maikkulan kappelilla on toiminut torstaisin Vanhan kopan tarinat – tunnetaitoryhmä kouluikäisille.
Syksyllä ryhmän nimeksi tuli Tunteita ja Taitoja. Ryhmiä ohjasivat lastenohjaajat Riitta Yliluoma ja Jenni Honkanen.
Tunnetaitoryhmä toteutti ahkerasti Karjasillan seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitetta, lapsen
osallisuuden vahvistaminen jumalanpalveluselämässä. Se valmisteli kappelimessuja tekemällä saarnaan materiaalia.
Taidenäyttelyitä oli kappelimessuissa toukokuussa ja joulukuussa.
Pyhäkoulu, Kastellin kirkko
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Pyhäkoulu kokoontui sunnuntaisin klo 10 Kastellin kirkolla 28 kertaa (15 kevät/13 syksy). Lapsia on ollut
keskimäärin kolme per kerta. Vapaaehtoisina ovat toimineet Päivi Eirola, Pirjo Kauppinen, Maarit Valkealahti sekä
syksystä Mervi Hälinen.
Pyhäkoulu, Tuomasmessu
Keskimäärin lapsia on ollut kuusi/ kerta. Mukana vapaaehtoiset Taina Kylmänen, Sisko Pietarinen ja Susanna
Raappana.
Lämsänjärven luonto/perhepyhis
Lämsänjärven luontopyhistä ei ollut kevätkaudella, koska Lämsänjärven kaupunkileirikeskus oli remontissa.
Kokoonnuimme kuitenkin syyskaudella 14 kertaa. Lapsia oli keskimäärin kolme per kerta. Vapaaehtoisina ovat
toimineet Riitta Leppäluoto, Hilkka Penttinen ja Annikki Pikkarainen Marin työparina.
Pyhäkoulu Naisten Päivässä
Toimintaa oli koko päivän ohjelman ajan ja sitä oli toteuttamassa Petra Kalapudas.
Perhekerho, Maikkulan kappeli
Maikkulan kappelin perhekerhossa oli ohjaajana kevätkaudella Petra Kalapudas. Hänen työparinaan oli vuorotellen
Riitta Yliluoma ja Anu Kontio. Myös alueen muita työntekijöitä vieraili kerhossa.
Syksyllä perhekerhossa työskentelivät Petra Kalapudas ja Riitta Yliluoma. Alueen työntekijät vierailivat kerhossa.
Vapaaehtoisena kahvinkeittäjänä toimi Anu Haipus.
Perhekerho, Kastellin kirkko
Perhekerhossa ohjaajina toimivat Kati Parviainen ja Maria Pirkola. Myös alueen muita työntekijöitä vieraili kerhossa.
Vapaaehtoisina kahvinkeittäjinä toimi kolme eri kahvinkeittäjää.
Lattiakuvaillat
Lattiakuvailtoja on ollut Maikkulan kappelilla koko vuoden ajan kerran kuussa, kesäaikaa lukuun ottamatta. Yhteensä
8 kertaa. Lattiakuvailtoja on vetänyt lasten kanssa Mari Jääskeläinen ja aikuisten puolella vuorotellen Riitta Yliluoma
ja Maija Hyvönen.
Perhetapahtumat
5.2. Kastellissa oli perhemessu. Messun jälkeen oli mahdollisuus askarrella.
3.-7.4. Alueellamme järjestettiin pääsiäisnäytelmä. Maanantaina 3.4. illalla oli avoin yleisövuoro Kastellin kirkolla.
Tiistai- ja keskiviikkoaamuna Kastellin kirkkoon oli kutsuttu alueen kouluja ja päiväkoteja. Torstai- ja
perjantaiaamuna Maikkulan alueen koulu ja päiväkodit kutsuttiin Maikkulan kappelille katsomaan näytelmää.
Torstaina 6.4. iltapäivällä kävimme esittämässä pääsiäisnäytelmän Castell-kodissa.
14.5. Kastellissa oli perhemessu. Messun jälkeen oli mahdollisuus askarrella.
21.5. Kappelimessun jälkeen oli Vanhan kopan tarinat-kerholaisten taidenäyttely Maikkulan kappelilla.
15.10. Kastellin perhemessun jälkeen oli mahdollisuus askarrella heijastimia ja värittää sarjakuvia.
2. ja 3.11. Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa järjestettiin perheiden pyhäinpäivätapahtuma. Tapahtumassa
kerrotaan kuolemasta ja ylösnousemususkosta, ja käsitellään surua perheen pienimmille sopivalla tavalla. Vaikka
osallistujamäärä ei ole iso, on tapahtuma koettu tärkeäksi aihepiirinsä vuoksi.
3.12. järjestettiin Kastellin kirkolla ensimmäisen adventin perhemessu, jonka jälkeen oli jouluaskartelua.
3.12. Maikkulan kappelilla oli kappelimessu ja taidepyhisläisten taidenäyttely.
13.12. klo 18 järjestettiin Lasten joulukirkko Kastellin kirkossa. Kirkko järjestettiin niiden päiväkotien toiveista, jotka
eivät halunneet tulla joulukirkkoon päiväkotipäivän aikana. Tilaisuus ei tavoittanut päiväkotiperheitä.
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17.12. oli Kastellin kirkossa jo neljättä kertaa perhemessu ja Wanhan ajan joulujuhla. Juhla alkoi messulla, jonka
jälkeen oli riisipuurotarjoilu. Tarjoilun aikana kellarissa oli Joulu sata vuotta sitten -näytelmä. Wanhan ajan
joulujuhlassa esittivät ohjelmaa päiväkerholaiset, perhekerholaiset ja muskarilaiset. Kutsuttuina vieraina oli
Ynninpoikien tiernapojat. Messun jälkeen osa ihmisistä lähti kotiin, toisaalta osa ihmisistä tuli juhlaa varten ruokailun
aikana. Kokonaisuutena päivä keräsi runsaasti väkeä (messussa 225 hlöä), joka vuosi kävijämäärä tuntuu kasvavan.

Kunnan tai muun tahon kanssa yhteistyössä järjestetty toiminta:
12.2. Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa järjestettiin ulkoilutapahtuma Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
yhteistyössä Honkala-Lämsänjärvi –asukasyhdistyksen kanssa.
13.3. Maikkulan koulun pihapiirissä järjestettiin ulkoilutapahtuma Yhteisvastuukeräyksen hyväksi yhteistyössä
Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmän kanssa.
Pyöräilytapahtumat järjestettiin Oulun triathlon &cyclingin kanssa tänäkin vuonna Lämsänjärvellä ja Kolehmaisen
kentällä. Lämsänjärven tapahtumassa ei ollut seurakunnan työntekijöitä mukana, koska se osui samalle päivälle
Rotuaarilla järjestettävän messun kanssa. Kolehmaisen kentällä oli mukana kaksi työntekijää. Tilaisuus houkutteli
paikalle runsaasti pyöräilijöitä.
Maikkulan esikoululaisten itsenäisyyspäiväjuhla toteutettiin Maikkulan yhteistyöryhmän kanssa myös tänä vuonna.
Juhlaan osallistui enemmän esikoululaisia kuin koskaan ennen.
Luciajuhla järjestettiin Maikkulan monitoimitalon pihalla 13.12. Maikkulan alueen päiväkotien kanssa.
Päiväkotiyhteistyö
Päiväkotiyhteistyössä tapahtui tänä vuonna iso muutos. Vielä kevään pikkukirkot toimivat edellisvuosien tapaan,
mutta syksyllä päiväkodit ottivat käyttöönsä uuden varhaiskasvatussuunnitelman. Uudessa vasussa sanotaan, että
päiväkodin järjestämä toiminta tulee olla uskontoon tai katsomukseen sitoutumatonta. Tämän vuoksi päiväkodit ovat
erittäin varovaisia yhteistyössään seurakunnan kanssa. Opetushallituksen ja kaupungin ohjeistus on jättänyt melko
paljon tulkinnanvaraa päiväkodeille, joten yhteistyö eri päiväkotien kanssa on poikennut hyvinkin paljon toisistaan.
Olemme kutsuneet päiväkodin johtajia ja yhteyshenkilöitä yhteisiin palavereihin, joissa olemme pohtineet tulevaa
yhteistyötä. Opetushallitus lupasi tarkentaa toimintaohjeitaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Päiväkodit odottavat
opetushallituksen ohjeistusta.
Kaikesta hämmennyksestä huolimatta olemme käyneet entiseen malliin pikkukirkoissa kerran kuukaudessa kahdessa
päiväkodissa. Viime vuonna alkaneet tunnetaitoryhmät päiväkodeissa ovat jatkuneet kerran viikossa yhdessä
päiväkodissa. Toinen päiväkoti kertoi, että he olivat aloittaneet omat tunnetaitoryhmät jatkumona viimevuotisille
seurakunnan pitämille tuokioille.
Lisäksi alueemme kahdestatoista päiväkodista kahdeksan halusi joulukirkot entiseen malliin päiväkotipäivän aikana.
Lisäksi perheille tarjottiin mahdollisuus lasten joulukirkkoon illalla, mutta arki-ilta kiinnosti hyvin pientä joukkoa
perheitä.
Kirkkovuosinäyttely
Kastellin kirkon eteisessä on toiminut Mikkelinpäivästä lähtien kirkkovuosinäyttely. Näyttelyssä on nukeilla ja
Raamatun lauseella kuvitettu sunnuntain evankeliumitekstiä. Lisäksi seinällä on hartauskirjoitus 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-sivuilla ja Oulun seurakuntien Facebook-sivuilla.
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
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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.
Päivähoitoyhteistyö on ollut meille tärkeää ja pyrimme säilyttämään yhteyden päiväkoteihin mahdollisimman hyvänä.
Keskusteluissa päiväkotien kanssa on tullut esiin mahdollisuus kutsua päiväkotiryhmiä tutustumaan kotikirkkoon,
joulukirkot ja kevätkirkot. Pidämme ovet avoimina uusille yhteistyömahdollisuuksille.

4. Varhaisnuoret ja nuoret
Tyttö- ja poikatyö
Kastelli-Maikkula alueella toimi viisi kerhoa. Kerhonohjaajina oli nuoria ja nuorisotyönohjaaja. Kaikissa kerhoissa oli
hyvin kerholaisia. Kastellin pappilassa oli kaksi kokkikerhoa, Lämsänjärven koululla kokoontui liikuntakerho,
Maikkulan kappelilla kaksi kokkikerhoa ja Maikkulan koululla 2 salibandykerhoa.
Marraskuussa pidettiin Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa askarteluilta yhdessä lapsityön kanssa, kuten myös
Tunteita ja taitoja – kerhoa.
Muu tyttö- ja poikatyö tehtiin koko seurakunnan alueella esim. alakoululaisten leirit ja 10-synttärit.
Koulutyö
Kastelli-Maikkula alueella sijaitsee neljä alakoulua, kaksi yläkoulua ja yksi lukio. Kouluunlähtevien siunaamiseen 7.8.
Kastellin kirkossa osallistui 115 henkilöä.
1-2-luokkalaisille järjestettiin viikoilla 38-39 Kotikirkkoviikko Kastellin kirkossa ja Maikkulan kappelissa.
Alakouluilla oli aamuhartauksia joka toinen tai joka kolmas viikko ja Kastellin alakoulussa kerran kuukaudessa.
Alakoulujen lukuvuosi päättyi kevätkirkkoon ja syyskausi joulukirkkoon.
Maikkulan yläkoulussa pidettiin aamuhartauksia joka toinen viikko ja Kastellin yläkoulussa kerran kuukaudessa.
Kastellin yläkoulun kaikkien kuuden 7-luokan ryhmäyttäminen oli jälleen Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa
yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa. Maikkulan yläkoulun neljän 7-luokan ryhmäyttäminen oli syyskuussa
Oulunsalon Koppanassa yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa. Kastellin koulun kuudelle 8-luokkalaisille
pidettiin rippikouluinfot heidän omissa luokissa luokka kerrallaan. Maikkulan koulun neljälle 8-luokkalaisille pidettiin
rippikouluinfot heidän omissa luokissa luokka kerallaan.
Kevätlukukaudella Maikkulan koululla oli kevätkirkko. Syyslukukausi päättyi kaikilla kouluilla joulukirkkoon.
Kastellin lukion joululaulutilaisuus pidettiin 21.12. klo 23.00 Karjasillan kirkossa.
Rippikoulutyö
Maikkulan alueella kokoontui kolme ja Kastellin kirkolla kolme rippikouluryhmää, kesällä kaikki ryhmät olivat
rippikoululeirillä. Syksystä 2017 lähtien rippikouluryhmät on nimetty konfirmaatiokirkon mukaan eikä enää alueen
mukaisesti.
Syksyllä Karjasillan alueella isoskoulutukseen osallistui tavallista enemmän nuoria.
Nuorisotyö
Alueen nuoria kutsuttiin nuorteniltoihin Kaakkuriin ja Karjasillalle. Alueella työ painottui yläkoulujen kanssa
tehtävään yhteistyöhön ja kouluilla vierailtiin säännöllisesti aamuhartauksien yhteydessä. Maikkulan yläkoululla jatkui
salibandykerho syksyllä. Nuoria oli paljon mukana koko seurakunnan yhteisessä isoskoulutuksessa ja muussa
rippikoulun jälkeisessä työssä. Nuorisotyönohjaajat tekivät myös yhteistyötä muiden rovastikunnan
nuorisotyönohjaajien kanssa yhteisissä tapahtumissa, kuten Kymppi-synttäreissä.
Partio
Karjasillan seurakunnan alueella toimii kolme partiolippukuntaa: Pohjolan Pirteät, Kelopojat ja Kokkopartio.
Lippukunnat kokoontuvat Kastellin ja Karjasillan kirkoissa sekä Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa.
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Nuorisotyönohjaaja Juha Kivirasi on nimetty partioyhdyshenkilöksi. Oulun seurakunnat ovat taustayhteisönä näille
lippukunnille. Karjasillan seurakunta ja sen aluetyöryhmät tukevat partiotoimintaa antamalla tiloja, osallistumalla
pyydettäessä tapahtumiin ja yhteistyön kautta. Juha Kivirasi osallistui työntekijänä Pohjolan Pirteiden syysleirille
Tyrnävällä 14.–15.10.2017.
5. Aikuiset
Herätysliikkeet
Kastellin kirkossa ja Maikkulan kappelissa pidettiin rauhanyhdistyksen ompeluseuroja ja kirkkoseuroja. Kastellin
kirkossa järjestettiin rauhanyhdistyksen kirkkopyhä mikkelinpäivänä, ja se kokosi 205 osallistujaa. Maikkulan
kappelissa kansanlähetyksen Donkkis Big Night –iltoja järjestettiin syksyllä 2 kertaa. Lähetysyhdistys Rauhan Sana
järjesti perheiden illan Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa elokuussa. Herättäjäyhdistyksen virsilaulukuoro
harjoitteli Maikkulan kappelissa.
Kirjallisuuspiiri
Kastellin kirkon ”Kirjavirtaa pappilassa” -kirjallisuuspiiri kokoontui 10 kertaa. Se kokosi yhteen innokkaita lukevaisia
keskustelemaan lukukokemuksista. Teemat liittyivät Suomi100 –juhlavuoteen. Kävijämäärä on vakiintunut. Eniten
kävijöitä oli elokuussa, 25 hlöä. Keskimäärin kävijöitä oli 12 henkilöä. Kokoontuminen käynnistyy virrenveisuulla ja
teetarjoilulla.
Runoillat
Kastellin kirkolla vietettiin 8 runoiltaa. Suosituimmat olivat Eino Leino –runoilta, Suomi100 –runoilta ja
joulurunoilta. Keskimääräinen kävijämäärä oli 99 henkilöä/ilta. Esiintyjät ovat olleet vapaaehtoisia, ja uusiakin on
tullut mukaan. Yhteistyö eri yhteistyötahojan kanssa on toiminut esimerkillisesti.
Raamattupiirit ja rukousryhmä
Kastellin kirkon raamattupiiri ja Maikkulan kappelin raamattupiiri kokoontuivat viikottain. Osallistujia oli n. 6-16/ilta.
Raamattupiirejä vetivät vapaaehtoiset vetäjät. Hanna-rukousryhmä kokoontui Kastellin kirkossa joka toinen viikko
vapaaehtoisen vetämänä.
Miesten keskusteluillat ja naisten päivä
Maikkulan kappelissa järjestettiin vakiintuneeseen tapaan miesten keskusteluiltoja. Ne kokosivat keskimäärin 15
henkilöä/ilta. Illoissa keskusteltiin miehiä kiinnostavasta aiheesta Raamatun valossa ja syötiin iltapalaa. Naisten
päivää vietettiin 28.10. otsikolla ”Koska olet kaunis minun silmissäni” Paneelikeskustelu ja puheenvuorot käsittelevät
häpeän ja syyllisyyden teemoja. Päivän lopuksi vietettiin viikkomessua. Päivään osallistui 100 henkilöä.
Perhevalmennus
Kontinkankaan neuvolassa pidettiin edelleen perhevalmennuksia ensisynnyttäjille yhdessä terveydenhoitajan kanssa.
Kastesukkia kutomaan
Kastesukkien kutojat kokoontuivat kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Eine Rautiaisen johdolla. Kastesukat
annetaan kastejuhlassa vauvalle seurakuntalaisten lahjana.
6. Diakoniatyö
Avustustoiminta
Kastelli-Maikkulan alueella tehtiin kotikäyntejä ja kohdattiin ihmisiä vastaanotoilla. Seurakuntalaisia pyydettiin
mukaan toimintaan ja tapahtumat toteutettiin yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa. Talousavustusasiakkaiden
vastaanotto ajanvarauksen kautta oli tiistaisin Kastellissa. Vastaanottoja oli asiakkaiden tilanteesta riippuen myös
Maikkulassa. Vastaanotolla yleisimmät asiakaskontaktien aiheet olivat talousasiat, terveys ja sairaus ja
ihmissuhdekysymykset. Kotikäynneillä aiheina olivat usein yksinäisyys, sairaudet ja suru.
Kuluneena vuonna ei asiakaskontakteissa ollut suurtakaan muutosta. Toimeentulon siirtyminen Kelalle vuoden alussa
toi jonkin verran tarvetta neuvontaan. Usein asiakkaan on entistä haasteellisempaa löytää apua tai päästä kohtaamaan
auttajaa. Sähköinen asiointi syrjäyttää entistä niitä, joiden elämänhallinta edellyttäisi henkilökohtaista ohjaamista.

7
Ryhmätoiminta
Eläkeläisten kerhot kokoontuivat joka toinen viikko. Maanantaisin Maikkulassa (18 kertaa) ja torstaisin Kastellissa(17
kertaa). Osallistujia oli Maikkulassa keskimäärin 17, Kastellissa 13.
Diakoniaryhmä kokoontui Maikkulassa tiistaisin (työntekijä oli mukana joka toinen viikko) osallistujia keskimäärin 7,
kokoontumisia 32 kertaa.
Kastellin asukastupa on kokoontunut Kastellin kirkon alakerrassa. Diakoniatyöntekijä on vieraillut siellä vähintään
joka toinen viikko.
Tilastoinnista
Kirkkohallituksen tilastointi muuttui 2017. Tilastointi tapahtuu suoraan primeohjelmaan. Sieltä ei voi tällä hetkellä
poimia eriteltyjä tilastoja (esim. Sirpalla tilastoituja merkintöjä 651 kpl, jotka koostuvat vastaanotoista,
kotikäynneistä, puhelin- ja sähköpostiyhteydenotoista). Vuoden 2017 tilastot antavat entistä epävarmemmin tietoa
diakoniatyöstä ja sen muutoksista. Kirkkohallituksen tilastointiuudistus ei palvele tarkempaa alue-/yksilökohtaista
työn arviointia. Uudistetussa tilastoinnissa aluekohtaisia tilastoja ei ole saatavilla

7. Arviointia
Alueen seurakuntatyö toteutui pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Jo pidempään näkyneet trendit ovat
jatkuneet: pääjumalanpalvelusten kävijämäärä on laskenut, mutta Maikkulan kappelimessun kävijämäärä
ilahduttavasti kasvoi. Kastellin kirkon osalta on huomattava, että kirkossa ei vuonna 2017 vietetty Karjasillan
rippikouluryhmien konfirmaatiomessuja, ja tämä osaltaan on pienentänyt kävijämääriä verrattuna aikaisempiin
vuosiin. Tilastoissa tavoittavimpina kuukausina erottuvat joulukuu ja huhtikuu. Kirkkovuoden merkittävimmät pyhät
kokoavat siis edelleen runsaimmin seurakuntalaisia jumalanpalveluksiin. Jumalanpalveluselämän kokonaisuus
Kastellin kirkossa monipuolistui säännöllisen arabiankielisen jumalanpalveluselämän ja myös assyrialaisten
jumalanpalvelusten myötä.
Varhaiskasvatuksessa koettiin haasteellinen murrosvaihe päiväkotiyhteistyön hakiessa uutta uomaa
varhaiskasvatussuunnitelman muuttuessa. Kokoava toiminta oli monipuolista ja työala toimi joustavasti ja uusia
toimintamuotoja avaten työalallaan.
Varhaisnuorisotyössä teemalliset kerhot, kuten sählykerho ja kokkikerhot ovat edelleen ne kokoavan toiminnan
muodot, jotka tavoittavat lapsia.
Aluetyön tärkeä ulottuvuus, verkostoituminen ja yhteistyö toisten alueellisten toimijoiden kanssa on vakiintunutta ja
mutkatonta. Etenkin isot perhetapahtumat on hyödyllistä järjestää yhteistyössä.
Diakoniatyön sekä aineellisen että hengellisen avun tarve on edelleen suuri. Aikuisten osalta perinteinen vakiintunut
toiminta säilyi edelleen vahvana. Alueen seurakuntaelämän suuri vahvuus ovat vapaaehtoiset aktiiviset
seurakuntalaiset. Jumalanpalvelustehtävät, kuorot ja musiikkiryhmät, raamattupiirit, kastesukkien kutojat, rukouspiiri,
miesten illat, naisten päivä, varhaisnuorten kerhot, kirkkokahvit ja tapahtumat, perhekerhojen kahvitukset, pyhäkoulu
ja Tuomasmessu eivät toteutuisi ilman vapaaehtoisten seurakuntalaisten aikaa ja innostusta. Alueneuvoston rooli
seurakuntaelämän ohjaajana ja rohkaisijana on merkittävä tuki työntekijöille. Alueneuvosto ilmaisee kuitenkin
huolensa alueellisen painotuksen heikentymisestä Karjasillan seurakunnan seurakuntaelämän kokonaisuudessa.
Tapahtumien keskittäminen esimerkiksi Karjasillan kirkolle ohjaa ihmisiä pois omasta lähikirkostaan. Kuitenkin vuosi
2017 oli onnistuneen yhteistyön vuosi monella tasolla yhteisestä evankeliumin sanomasta eläen.

