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Karjasillan seurakunta
Kastelli-Maikkula –alue
Toimintakertomus 2018

15.1.2019

KASTELLI-MAIKKULAN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
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 12.3.2018 asti), jonka jälkeen
aluevastaavana on toiminut Mirjami Dutton. Sihteerinä toimi Katja Ylitalo. Varajäseniä ovat Raili Saarenpää, Helena
Paulamäki ja Matti Pietilä. Alueneuvosto kokoontui kolme kertaa. Kastelli-Maikkula –aluetyöryhmään oli nimetty 15
työntekijää: lastenohjaajat Riitta Yliluoma, Maria Pirkola, Sanna Pitkänen ja Kati Parviainen; nuorisotyönohjaajat
Katja Ylitalo ja Juha Kivirasi, diakoniatyöntekijät Sirpa Kemppainen ja Anu Kontio, kanttorit Riitta Piippo ja Riitta
Ojala, seurakuntamestarit Hannu Häkkinen ja Juuso Pitkänen sekä pastorit Erja Oikarinen (1.1.-12.3.18), Jonne
Pirkola (12.3.18 alk.) Juha Vähäkangas ja Mirjami Dutton.
2. Jumalanpalveluselämä
Kastellin kirkossa jumalanpalveluksia pidettiin sunnuntaisin klo 10. Mukaan lukien kiirastorstain messu (72hlöä),
jouluaaton hartaus (242hlöä) ja jouluaamun jumalanpalvelus (57hlöä). Perhemessuja oli 4 kpl. Kävijöitä kaikissa
messuissa oli keskimäärin 66 hlöä/messu (vuonna 2017 67 hlöä/messu). Lisäksi vietettiin koululais- ja
päiväkotikirkkoja sekä Tuomasmessuja. Kastellin kirkossa vietettiin myös joka sunnuntai arabiankielistä
sanajumalanpalvelusta. Suurimmat kävijämäärät tavoittivat konfirmaatiomessujen lisäksi 3. adventtisunnuntain messu,
jonka jälkeen vietettiin Wanhan ajan joulujuhlaa (220 hlöä) sekä jouluaaton hartaus (242hlöä). Kastellin kirkon
tekstinlukijoina ja ehtoollisavustajina palveli 18 henkilöä.
Maikkulan kappelin Kappelimessua vietettiin 10 kertaa, mukaan lukien kiirastorstain messu (130 hlöä) ja jouluaaton
hartaus (64 hlöä)ja kävijöitä oli keskimäärin 58 hlöä/messu (vuonna 2017 55hlöä/messu). Musiikkitoteutuksen
valmisteli Chapel Band, ja messuissa laulettiin pääsääntöisesti Nuoren seurakunnan veisukirjasta.
Tuomasmessua vietettiin Kastellin kirkossa 5 kertaa, ja kävijöitä oli keskimäärin 88 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
3775 3667
441

576

4216 4243
730

444

Kuorot ja soitinryhmät
Kastellin kirkon musiikkitoimintaan lukeutui lukuvuoden 2018 aikana kaksi kuoroa. Kirkkokuoro ja Naiskuoro
Kaarna. Kirkkokuoro harjoitteli Kastellin keväällä 2018 Kastellin kirkolla keskiviikkoisin klo 17-18.30. Kuoro
osallistui kolmeen jumalanpalvelusavustukseen, esitti Lasse Heikkilän Suomalaisen messun Kastellin kirkolla, piti
yhden kuoropäivän sekä osa kuorolaisista osallistui Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin koulutuspäivään sekä
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sävelhartauteen. Kirkkokuoron syksyn harjoitukset olivat ke klo 15.30-16.30. Kuoro toimi musiikkiavustajana neljä
kertaa jumalanpalveluksessa tai hartaudessa sekä osallistui kerran laitoshartauskäynnille.
Naiskuoro Kaarna harjoitteli kevään pääosin Karjasillan kirkolla torstaisin klo 19-20.30. Jumalanpalvelusavustuksia
oli kaksi, joista toisen yhteydessä ollessa 80v-juhlassa Kaarna esiintyi myös. Kaarnalla oli kevätkonsertti Kastellin
kirkossa. Syksyllä Kaarna harjoitteli Pyhän Andreaan kirkossa torstaisin klo 18-19.30. Kaarna avusti toimi kerran
jumalanpalvelusavustajana, lauloi naistenpäivillä sekä messussa Maikkulan kappelilla, piti konsertin yhdessä
Mieskuoro Weljien kanssa Kaakkurin kirkossa sekä osallistui Wanhanajan messuun ja joulujuhlaan Kastellin kirkolla.
Kastellin kirkolla oli keväällä Yhteisvastuu Soi-tapahtuma: yhteislaulutilaisuus ja muuta musiikkia yhteisvastuun
hyväksi. Syyslukukaudella kaksi konserttia: Kitarakonsertti, Ilkka Turta sekä joulukonsertti Sisko Leinonen ja Suvi
Partanen.
Maikkulan ja koko Karjasillan alueen musiikkitoimintaa rikastuttivat ChapelBand, aCorde-kuoro, Mido ja
heinäkuussa aCordesta eriytynyt Coru Nuortenkuoro. ChapelBandissa on viisi laulajaa ja viisi soittajaa. aCordessa ja
Corussa on yhteensä 25-30 laulajaa ja Midossa 15 laulajaa. ChapelBand oli mukana Kappelimessuissa yhdeksän
kertaa ja muissa messuissa kolme mm Rotuaarin messussa Helatorstaina. Kauneimpia joululauluja bändi säesti kaksi
kertaa. Lisäksi ChapelBand säesti yhteislaulut Nallikarissa järjestetyssä juhlaillallisessa marraskuussa.
Projektiluontoisesti kokoontunut neljän/ viiden hengen nimetön Aikuisten lauluryhmä on avustanut kaksi kertaa:
tuomiokirkon Yle 1:n sanajumalanpalveluksessa sekä hartaudessa.
aCorde kuoro avusti Kiirastorstain messussa yhdessä ChapelBandin kanssa. aCorden osallistuminen seurakunnan
musiikkielämään on monipuolista. Messuavustuksia heillä oli viisi, konsertteja kaksitoista, joista kaksi oli Lontoossa
Merimieskirkossa ja St. Maryn kappelissa. Muita juhlia ja esiintymisiä oli neljä mm, Caritas-säätiön 20v juhlassa,
Veteraanipäivän juhlassa ja 4-vuotis synttäreillä. Kaikissa konserteissa sekä Caritas – säätiön 20v ja Veteraanipäivän
juhlassa säestäjänä on toiminut Riitta Piippo. Kastellin seurakuntasalin tiloista ovat aCorden laulajat saaneet
hengitysoireita, joten he eivät pysty harjoittelemaan siellä eikä myöskään Kastellin messuissa avustaminen onnistu,
mikä on todella harmillista.
Muita yksittäisiä messumusiikin avustajia ovat olleet Silja Lassila, viulu, Mikael Säily, sellisti.
3. Varhaiskasvatus
HelmiMuskarit
HelmiMuskareiden tavoitteena on ollut tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaisiän musiikkikasvatusta lapsille ja
heidän perheilleen. Kastellissa oli keväällä kolme muskariryhmää: yksi aamuryhmä 0-2-vuotiaille ja kaksi iltaryhmää
0-6-vuotiaille vanhempineen. Syksyllä ryhmiä oli neljä: ilmoittautujien runsaan määrän vuoksi aamuryhmä jakaantui
1-2-vuotiaisiin ja alle vuoden ikäisiin. Muskariohjaanana toimi musiikkipainotteinen lastenohjaaja Sanna Pitkänen.
HelmiMuskareissa käytettävästä musiikista noin puolet on hengellistä lastenmusiikkia ja puolet uutta ja vanhaa
lastenmusiikkia, loruja, musiikkiliikuntaa, soittamista, musiikin kuuntelua jne.
Muskarilaiset esiintyivät perhemessuissa palmusunnuntaina ja ensimmäisenä adventtina.
Laulu- ja leikkiryhmä
Kanttori Riitta Piippo ja lastenohjaaja Riitta Yliluoma laulattivat ja leikittivät lapsia kerran viikossa. Laulu- ja
leikkiryhmän muskaritoimintaan osallistuivat kevätkaudella päiväkodit Toivo, Emilia ja Lilliputti. Lisäksi mukana on
ollut perhepäivähoitaja. Syyskaudella osallistuivat päiväkodit Lilliputti ja Emilia, sekä perhepäivähoitaja. Joulukuussa
2018 päiväkoti Emilia lopetti toimintansa Maikkulan alueella.
Päiväkerho, Kastellin kirkko.
Kastellin kirkolla toimi koko vuoden yksi päiväkerhoryhmä, jonka ohjaajina toimivat Kati Parviainen ja Sanna
Pitkänen. Päiväkerho kokoontui kolme kertaa viikossa. Kevätkaudella kerho kesti 2,5 tuntia ja syyskaudella 3 tuntia.
Päiväkerhossa oli maanantaisin muskarihetki ja tiistaisin ulkoiltiin sään salliessa. Kerhon ohjelmaan kuului mm.
kahvila kerholaisten vanhemmille kerran kaudessa ja esiintyminen isovanhempien päivänä Castell-kodilla sekä
Kastellin kirkolla vanhan ajan joulujuhlassa.
Parkkikerho
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Parkkikerho kokoontui keväällä Maikkulan kappelilla ja syksyllä Kastellin kirkolla kerran viikossa 2,5-3 tuntia
kerrallaan, Kastellin kirkolla yhtä aikaa päiväkerhoryhmän kanssa. Parkkikerho on avoimen varhaiskasvatuksen
ryhmä 2-6-vuotiaille lapsille.
Maikkulan Tunteita ja Taitoja -ryhmä
Kevätkaudella Maikkulan kappelilla on toiminut torstaisin tunnetaitoryhmä kouluikäisille. Ryhmää ohjasivat
lastenohjaajat Riitta Yliluoma ja Jenni Honkanen. Tunnetaitoryhmäläiset valmistelivat kappelimessuja tekemällä
saarnaan materiaalia. Toukokuun kappelimessussa oli Tunteita ja Taitoja -ryhmän taidenäyttely. Syyskaudella
tunnetaitoryhmää ei perustettu työntekijöiden resurssipulan vuoksi.
Pyhäkoulu, Kastellin kirkko
Pyhäkoulu kokoontui tänäkin vuonna sunnuntaisin klo 10 Kastellin kirkolla 25 kertaa (14 kevät/11 syksy). Lapsia on
ollut keskimäärin neljä per kerta. Vapaaehtoisina ovat toimineet Päivi Eirola, Pirjo Kauppinen, Maarit Valkealahti
sekä syksystä Mervi Hälinen. Perhemessusunnuntaisin ei ollut pyhäkoulua. Käyntikertoja oli vuoden aikana 139.
Pyhäkoulu, Tuomasmessu
Tuomasmessujen yhteydessä on neljä kertaa kokoontunut lapsille pyhäkoulu. Keskimäärin lapsia on ollut kuusi/ kerta.
Mukana vapaaehtoiset Taina Kylmänen, Sisko Pietarinen ja Susanna Raappana. Keväällä pidettiin kaikenikäisten
tuomasmessu huhtikuussa, jossa oli messussa otettu myös lapset ja perheet huomioon eli pyhäkoulu ei kokoontuntut
sillä kerralla.
Lämsänjärven luonto/perhepyhis
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa ei ollut pyhistä kevätkaudella, koska Lämsänjärven kaupunkileirikeskus oli
remontissa. Aloitimme syyskaudella perheiden kokkipyhiksen ja kokonnuimme 13 kertaa. Käyntikertoja oli 160
syksyn aikana. Mukana oli lapsia vanhempiensa kanssa. Isompia lapsia oli ilman vanhempiakin. Vapaaehtoisina ovat
toimineet Riitta Leppäluoto, Hilkka Penttinen ja Sisko Pietarinen Marin työparina. Ideana oli, että kokkaamme päivän/
hartauden teemaan liittyen jotain suolaista ja makeaa. Lopuksi kokoonnumme syömään yhdessä.
Pyhäkoulu Naisten Päivässä
Toimintaa oli koko päivän ohjelman ajan ja sitä oli toteuttamassa Mari Jääskeläinen vapaaehtoisten
pyhäkouluohjaajien Hilkka Penttisen ja Sisko Pietarisen kanssa.
Perhekerho, Maikkulan kappeli
Maikkulan kappelin perhekerhossa oli ohjaajana Petra Kalapudas ja Riitta Yliluoma. Myös alueen muita työntekijöitä
vieraili kerhossa. Kerhossa oli vapaaehtoinen kahvinkeittäjä. Perhekerho on viikottain kokoontuva avoin ryhmä alle
kouluikäisille lapsille vanhempineen.
Perhekerho, Kastellin kirkko
Perhekerhossa ohjaajina toimivat Kati Parviainen ja Maria Pirkola. Myös alueen muita työntekijöitä vieraili kerhossa.
Kerhossa oli vapaaehtoinen kahvinkeittäjä noin kerran kuussa. Kastellin perhekerhon kävijämäärä on noussut vuoden
aikana.
Iltaperhekerho
Tammikuusta 2018 aloitettiin iltaperhekerhotoiminta Kastellin kirkolla. Kirkon runsaan iltakäytön takia vapaat tilat
löytyivät pappilan puolelta.. Kerho kokoontui kerran kuukaudessa. Iltaperhekerho osoittautui suosituksi ja sen vuoksi
elokuusta lähtien iltaperhekerho kokoontui kaksi kertaa kuukaudessa. Paikaksi vaihdettiin Lämsänjärven
kaupunkileirikeskus koska Kastellin pappilan tilat kävivät ahtaiksi
Lattiakuvaillat
Lattiakuvailtoja on ollut Maikkulan kappelilla kevätkaudella kerran kuussa, yhteensä 4 kertaa. Lattiakuvailtoja on
ohjannut lapsille Mari Jääskeläinen ja aikuisille vuorotellen Riitta Yliluoma ja Maija Hyvönen. Maija Hyvösen jäätyä
vanhempainvapaille lattiakuvaillat jäivät toistaiseksi tauolle.
Perhetapahtumat


Kastellissa oli palmusunnuntain perhemessu. Messun jälkeen oli mahdollisuus askarrella virpomaoksia.
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Toukokuun kappelimessun jälkeen oli Tunteita ja taitoja -ryhmän taidenäyttely Maikkulan kappelilla.
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa järjestettiin perheiden pyhäinpäivätapahtuma. Tapahtumassa
kerrotaan kuolemasta ja ylösnousemususkosta ja käsitellään surua perheen pienimmille sopivalla tavalla.
Tapahtumia oli kolme: perheille torstai-iltana ja perjantaiaamuna sekä oma tapahtuma Mäntyrinteen
päiväkodin lapsille.
Kastellin kirkolla oli ensimmäisen adventin perhemessu, jonka jälkeen oli jouluaskartelua.
Maikkulan kappelilla oli ensimmäisen adventin kappelimessu ja Karjasillan varhaiskasvatuksen taidenäyttely.
Kolmantena adventtisunnuntaina oli Kastellin kirkossa messu ja vanhan ajan joulujuhla. Juhla alkoi messulla,
jonka jälkeen oli riisipuurotarjoilu. Tarjoilun aikana kellarissa oli varhaiskasvatuksen taidenäyttely. Kastellin
ja Karjasillan päiväkerholaiset, Kastellin eläkeläisten kerholaiset ja naiskuoro Kaarna esiintyivät juhlassa.
Kutsuttuna vieraana juhlassa esiintyi Kastehelmi-kuoro Kastellin koululta. Ruokailun aikana lastenohjaajista
koostuva Trio Iktys ja heleät kellot esitti musiikkia ja runonlausuntaa.
Viimeinen iltaperhekerho oli Pikku enkelin joulupolku. Tapahtumassa esiintyivät Pyhän Andreaan kirkon
muskarilaiset. Tarjolla oli joulupuuroa.

Kunnan tai muun tahon kanssa yhteistyössä järjestetty toiminta:





Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa järjestettiin ulkoilutapahtuma Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
yhteistyössä Honkala-Lämsänjärvi –asukasyhdistyksen kanssa.
Maikkulan koulun pihapiirissä järjestettiin ulkoilutapahtuma Yhteisvastuukeräyksen hyväksi yhteistyössä
Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmän kanssa.
Pyöräilytapahtumat järjestettiin Oulun triathlon & cyclingin kanssa tänäkin vuonna Lämsänjärvellä ja
Kolehmaisen kentällä.
Maikkulan esikoululaisten itsenäisyyspäiväjuhla toteutettiin Maikkulan yhteistyöryhmän kanssa myös tänä
vuonna.

Päiväkotiyhteistyö
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen varhaiskasvatuksen ja seurakuntien yhteistyö on vähitellen
selkiintymässä. Yhteistyön toimintasuunnitelmia lukuvuodelle on tehty. Osa päiväkodeista on osallistunut joulu- ja
kevätkirkkoon. Liitteenä kaavake päiväkotien kanssa toteutetusta yhteistyöstä.
Kirkkovuosinäyttely
Kastellin kirkon eteisessä on toiminut kirkkovuosinäyttely. Näyttelyssä on nukeilla ja raamatunlauseilla 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
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.

4. Varhaisnuoret ja nuoret
Alueella oli nuorisotyönohjaajina Juha Kivirasi ja Katja Ylitalo.
Tyttö- ja poikatyö
Kastelli-Maikkula alueella toimi seitsemän kerhoa. Kerhonohjaajina oli nuoria ja nuorisotyönohjaaja. Kaikissa
kerhoissa oli hyvin kerholaisia. Kastellin pappilassa oli kaksi kokkikerhoa, Lämsänjärven koululla kokoontui
liikuntakerho, Maikkulan kappelilla oli kaksi kokkikerhoa, Maikkulan koululla salibandykerho ja uutena aloitti
syksyllä Maikkulan kappelilla lautapelikerho.
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Marraskuussa pidettiin Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa jouluaskarteluilta yhdessä lapsityön kanssa. Muu
tyttö- ja poikatyö tehtiin yhteistyössä koulujen kanssa tai koko seurakunnan alueella esim. alakoululaisten leirit ja 10synttärit.
Koulutyö
Kastelli-Maikkula alueella sijaitsee neljä alakoulua, kaksi yläkoulua ja yksi lukio.
Ennen koulujen alkua kutsuttiin ekaluokkalaisten koulutielle siunaamiseen tulevia ekaluokkalaisia. Työntekijät olivat
Maikkulan ja Knuutilankankaan koulujen syyslukukauden ensimmäisissä vanhempainilloissa yhteistyötahojen
edustajina. Syksyllä Kotikirkkoon kävi tutustumassa luokkia Kastellin ja Maikkulan kouluista. Kastellin 3luokkalaiset viettivät leiripäivän syyskuussa Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. Lokakuussa gospelmuusikko
Jukka Salminen kävi esiintymässä Kastellin, Maikkulan ja Knuutilankankaan kouluissa. Joulukuun alussa Kastellin
koulun 1-luokkalaiset viettivät leiripäivän Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa.
Alakouluilla oli aamuhartauksia joka toinen tai joka kolmas viikko ja Kastellin alakoulussa kerran kuukaudessa.
Syyskaudella Kastellin alakoulun hartaudet väheni ja niitä oli kerran lukukaudessa. Alakoulujen lukuvuosi päättyi
kevätkirkkoon ja syyskausi joulukirkkoon.
Vuoden aikana alueen yläkouluilla, Kastellissa ja Maikkulassa pidettiin keskusradion kautta aamuhartauksia.
Syyskaudella Kastellin yläkoulun hartaudet loppuivat kokonaan.
Kastellin kaikkien kuuden 7-luokan ryhmäyttäminen oli jälleen Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa yhteistyössä
kaupungin nuorisotyön kanssa. Maikkulan yläkoulun neljän 7-luokan ryhmäyttäminen oli lokakuussa Lämsänjärven
kaupunkileirikeskuksessa yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa. Kastellin koulun kuudelle 8-luokalle ja
Maikkulan koulun neljälle 8-luokalle pidettiin rippikouluinfot heidän omissa luokissa luokka kerrallaan.
Kevätlukukaudella Maikkulan koululla oli kevätkirkko. Syyslukukausi päättyi Maikkulan ja Kastellin kouluilla
joulukirkkoon.
Rippikoulutyö
Syksystä 2017 lähtien rippikouluryhmät on nimetty konfirmaatiokirkon mukaan eikä enää alueen mukaisesti.
Nuorisotyö
Alueen nuoria kutsuttiin nuorteniltoihin Kaakkuriin ja Karjasillalle. Alueella työ painottui yläkoulujen kanssa
tehtävään yhteistyöhön ja kouluilla vierailtiin säännöllisesti, aina kun koulu tarjosi tähän mahdollisuuden. Maikkulan
yläkoululla jatkui salibandykerho syksyllä. Seurakunnan nuorisotyönohjaaja oli myös mukana Maikkulassa kaupungin
nuorisotyön järjestämässä Yönuokkarissa lokakuussa. Nuoria oli paljon mukana koko seurakunnan yhteisessä
isoskoulutuksessa ja muussa rippikoulun jälkeisessä työssä. Nuorisotyönohjaajat tekivät myös yhteistyötä muiden
rovastikunnan nuorisotyönohjaajien kanssa yhteisissä tapahtumissa, kuten Yövalvojakoulutuksessa.
Partio
Karjasillan seurakunnan alueella toimii kolme partiolippukuntaa: Pohjolan Pirteät, Kelopojat ja Kokkopartio.
Lippukunnat kokoontuvat Kastellin ja Karjasillan kirkoissa sekä Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa.
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.
5. Aikuiset
Herätysliikkeet
Kastellin kirkossa ja Maikkulan kappelissa pidettiin rauhanyhdistyksen ompeluseuroja ja kirkkoseuroja. Kastellin
kirkossa järjestettiin rauhanyhdistyksen kirkkopyhä 6.5. rukoussunnuntaina, ja se kokosi 197 osallistujaa. Maikkulan
kappelissa kansanlähetyksen Donkkis Big Night –iltoja järjestettiin keväällä ja syksyllä 9 kertaa. Lähetysyhdistys
Rauhan Sana järjesti 2 tapahtumaa Maikkulan kappelissa. Herättäjäyhdistyksen virsilaulukuoro harjoitteli Maikkulan
kappelissa. Lisäksi Kansanlähetys järjesti ”Raamattu on ihmeellinen” – kiertue –illan Kastellin kirkossa. Illan
puhujana oli italialainen Danilo Valla sekä Sakari Kalliomaa Ruotsin Kansanlähetyksestä.
Kirjallisuuspiiri
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Kastellin kirkon ”Kirjavirtaa pappilassa” -kirjallisuuspiiri kokoontui Kastellin kirkon pappilankamarissa kevätkaudella
5 ja syyskaudella 5 kertaa. Kävijämäärä on kasvanut. Lukeminen yhdistää ja ilo keskustella yhdessä lukukokemuksista
kasvanut. Keskimäärin kävijöitä oli 12 henkilöä. Kokoontuminen käynnistyy virrenveisuulla ja teetarjoilulla.
Runoillat
Kastellin kirkolla vietettiin 8 runoiltaa erilaisin teemoin. Suosituimmat olivat rakkausrunojen–ilta, Suomi101 –runoilta
ja joulurunoilta. Keskimääräinen kävijämäärä oli 79 henkilöä/ilta. Esiintyjät ovat olleet vapaaehtoisia. Inspiroiva
musiikki ja yhteistyö vapaaehtoisten kanssa loivat toimivan kokonaisuuden.
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 keväällä Kastellin kirkossa joka toinen
viikko vapaaehtoisen vetämänä ja syksyllä kokoontui Toivoa naisille –rukousryhmä.
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 6.10. otsikolla ”Älkää mistään murehtiko.” Puhujavieraana oli Anna-Liisa Valtavaara.
Paneelikeskustelu ja puheenvuorot käsittelivät kiltteyden ja huolehtimisen 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
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 ja kotikäynneillä. Vastaanotolla yleisimmät asiakaskontaktien aiheet olivat
talousasiat, terveys ja sairaus ja ihmissuhdekysymykset. Kotikäynneillä aiheina olivat usein yksinäisyys, sairaudet ja
suru.
Ryhmätoiminta
Eläkeläisten kerhot kokoontuivat joka toinen viikko. Maanantaisin Maikkulassa (17kertaa) ja torstaisin Kastellissa(16
kertaa). Osallistujia oli Maikkulassa keskimäärin 14, Kastellissa 15.
Diakoniaryhmä kokoontui Maikkulassa tiistaisin (työntekijä oli mukana joka toinen viikko) osallistujia kuusi,
kokoontumisia 32 kertaa.
Kastellin asukastupa on kokoontunut Kastellin kirkon alakerrassa. Diakoniatyöntekijä on vieraillut siellä suunnilleen
joka toinen viikko.
Kastellin kirkon pappilassa kokoontui syyskuusta alkaen avoimet päiväkahvit kuukauden 1. tiistai. Kokoontumisia 4,
osallistujia keskimäärin 5.
Alueen työntekijöiden yhteiset vastuut
Perhevalmennus Kontinkankaan hyvinvointineuvolassa, diakoniatyöntekijä mukana perhekerhossa kerran
kuukaudessa, kevään ja syksyn juhlat (kevään viimeinen kappelimessu, naistenpäivät ja vanhanajan joulujuhla).
Yhteisvastuukeräyksen tapahtumat, kotikirkkoviikko ja alueiden yhteistyöryhmien tapahtumat (laskiaistapahtuma ja
Tour de kids).
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7. Arviointia
Alueen seurakuntatyö toteutui pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Vaikka pääjumalanpalvelusten kävijämäärä
Kastellin kirkossa on edelleen hieman laskenut, se tuntuu tasaantuneen, ja laskua edellisvuoteen verrattuna ei ole
tapahtunut mitenkään merkittävästi. Kastellin kirkossa perhemessut ja erityispyhät tavoittivat osallistujia parhaiten.
Maikkulan kappelimessu on vakiintunut selkeästi osaksi alueen jumalanpalveluselämää ja kävijämäärät ovat
ilahduttavasti nousseet. Tilastoissa tavoittavimpina kuukausina erottuvat joulukuu ja huhtikuu. Kirkkovuoden
merkittävimmät pyhät kokoavat siis edelleen runsaimmin seurakuntalaisia jumalanpalveluksiin.
Varhaiskasvatus jatkoi päämäärätietoista yhteistyötä päiväkotien kanssa haasteista huolimatta ja uusia avauksia
koettiinkin yhteistyön hakiessa uutta muotoaan päiväkotikohtaisten toimintasuunnitelmien selkeytyessä. 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. Kouluyhteistyössä koettiin kuitenkin haasteita varsinkin Kastellin koulun halutessa
vähentää seurakunnan pitämiä päivänavausvuoroja.
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. Asiakaskontaktit jatkuivat vakiintuneesti,
mutta haasteita riittää varsinkin sähköisen asioinnin lisääntyessä. 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, jotka eivät toteutuisi
ilman vapaaehtoisten seurakuntalaisten aikaa ja innostusta. Alueneuvoston rooli seurakuntaelämän ohjaajana ja
rohkaisijana on merkittävä tuki työntekijöille. Kasvavista haasteista huolimatta vuosi 2018 oli onnistuneen toiminnan
ja yhteistyön vuosi monella tasolla yhteisestä evankeliumin sanomasta eläen.
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KERHOJEN JA TILAISUUKSIEN TILASTOINTI Vuosi 2018 Kastelli- Maikkula-alue___________
PÄIVÄKERHO

PARKKIKERHO

PERHEKERHO

PÄIVÄHOITOYHTEISTYÖ

kokoontumiskerrat

käyntikerrat

kerhossa olevien
lasten määrä
18

vanhempientilaisuudet
/- keskustelut
8

97

581

kokoontumiskerrat

käyntikerrat

29

40

kerhossa olevien
lasten määrä
9

ryhmien määrä

kokoontumiskerrat

käyntikerrat (a+l)

vapaaehtoiset emännät

3

76

1436

3

päiväkotien määrä

kaikille sopivat
hetket

”pikkukirkot”

kirkkoon tutust.
/kirkkoretket

tilanteet

18

tilanteet

määrä

osallistujat

426

osallistujat 257

osallistujat

tapahtuman nimi
Perheiden
pyhäinpäivätapahtuma
osallistujat
90
tapahtuman nimi
Pikku enkelin
joulupolku
Lämsänjärvellä
osallistujat
70
osallistujien
määrä
7

tapahtuman nimi
Vakan taidenäyttely
Maikkula 2.12
osallistujat
38
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LATTIAKUVAT

kokoontumiskerrat
4

käyntikerrat (a+l)
62

PERHETAPAHTUMAT
(myös messun jälkeen
olevat)

tapahtuman nimi
Palmusunnuntain
askartelu
Kastellissa
osallistujat
27
tapahtuman nimi
Joulukalenterin
askartelu
Kastellissa2.12
osallistujat
25
kokoontumiskerrat

tapahtuman nimi
Tunnetaitoryhmän
taidenäyttely
Maikkulassa
osallistujat
35
tapahtuman nimi
Vanhan ajan
joulujuhla
Kastellissa
osallistujat
210
käyntikerrat

12

71

KOULUIKÄISTEN
RYHMÄ (nimi)
Tunnetaitoryhmä,
Maikkula
VERKOSTOITUVA
YHTEISTYÖ
(sisäiset ja ulkoiset)

tapahtuma
Patamäen
ulkoilutapahtuma
osallistujat
234

tapahtuma
Lämsänjärven
ulkoilutapahtuma
osallistujat
300

tapahtuma
Tour de Kids
Lämsä
osallistujat
510

12

tapahtuma
Tour de Kids
Patamäki
osallistujat
200

tapahtuma
Esikoululaisten
itsenäisyyspäiväjuhla
osallistujat
130

9

MUSKARIT
esiintymiset
2
PYHÄKOULU

ryhmien määrä

jäseniä ryhmässä

6
ryhmiä

174
kokoontumiskerrat
42

3

kokoontumiskerrat
157
käyntikerrat
317

käyntikerrat
2014
vapaaehtoisia ohj. 5

