ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Opiskelijatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2013 erityispiirteet ja painopisteet
Opiskelijatyön muotoja alueseurakunnassa vakiinnutetaan järjestämällä säännöllisesti vaihtelevasti toteutettavia
jumalanpalveluksia opiskelijoille ja nuorille aikuisille. Matalakynnyksistä toimintaa kasvatetaan jumalanpalveluselämän
tukemisen rinnalla, pyrkien integroimaan mahdollisimman paljon olemassa olevan toiminnan pariin ja vastuutehtäviin.
Opiskelijatyön mahdollisuuksia kartoitetaan yhdessä oppilaitostyön kanssa. Toiminnan tavoitteena on, että opiskelijat
ja nuoret aikuiset löytäisivät paikkansa seurakunnan toiminnassa, ja kokisivat yhteyden pyhään, seurakuntaan
kuulumisen sekä uskon merkittävinä elämässään.

TAVOITTEET 2013:
Opiskelijoille suunnatuista erityis- ja kutsumessuista laaditaan selkeä vuosikalenteri, joka
rytmitetään alueseurakunnan yhteisen kalenterin kannalta mielekkäästi.
Toteutumiseen Yhteistyötä alueseurakunnan musiikkityön kanssa vahvistetaan suunnittelemalla vuosikalenteria
tähtäävä keino 1 yhdessä kanttoreiden ja kuorojen kanssa.
Toteutumiseen Opiskelijoiden messuihin panostetaan nykyistä enemmän sisällön ja ajankohtien
tähtäävä keino 2 suunnitelmallisuudella sekä jakamalla tilaisuuksia Keltinmäen ja Kortepohjan kesken.
Opiskelijoita ajatellen on järjestetty erityisesti Taize-messuja Kortepohjassa, kerran kuukaudessa.
Lähde-kuoro on ollut mukana toteuttamassa messuja. Kuoro on ollut mukana monissa muissakin
messuissa. Taize-hartauksia on pidetty myös Keltinmäessä. Loppiaisena pidettiin Keltinmäessä
kansainvälinen lähetysmessu, teemana lähetyslounaalla Kiina. Tässä messussa pyrittiin
Arviointi:
huomioimaan opiskelijat. Suunnitelmallisuutta voi lisätä jatkossa.
1. TAVOITE

2. TAVOITE

Opiskelijatyön ja kansainvalisen/monikulttuurisen/lähetystyön kohtaamisen
mahdollisuuksia hyödynnetään näkyvinä toimintoina.
Loppiaisena 2013 järjestetään israelilainen messu ja juhla.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kansainvälinen konsertti (lähetystyö) suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen pääasiallisena
tähtäävä keino 2 kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset.
Niin kuin yllä on todettu, tämä messu toteutettiin, mutta teemana oli Kiina Israelin sijasta. Messu ja
tilaisuus keräsi yli 100 henkeä. Kokonaisuus toimi hyvin. Kansainvälinen konsertti siirrettiin ja
päätettiin toteuttaa myöhemmin vapaaehtoisten esiintyjien toteutuksella.
Arviointi:

Opiskelijoiden kokkauskurssin järjestämistä jatketaan teemallisena kokonaisuutena
vuosittain tai joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2013.
Toteutumiseen Yhteistyötä diakoniatyön kanssa selvitetään, ja aikataulu ja tilankäyttö suunnitellaan edellisvuosia
tähtäävä keino 1 mielekkäämmin, jotta mahdollisimman moni halukas voisi osallistua.
Toteutumiseen Opiskelijatyön vastuutyöntekijä osallistuu keskeisenä toimijana kurssin käytännön toteuttamiseen,
tähtäävä keino 2 mikä helpottaa suunnittelua, kokonaisuuden hallintaa ja kontakteja osallistujiin.
Kokkauskurssia ei järjestetty ohjaajan puuttuessa. Pohditaan voisiko tätä tulevaisuudessa järjestää
monikulttuurisuusteemalla, niin että osallistujat toimisivat ”ohjaajina”, tuoden oman kulttuurinsa
”kotikeittiötavat ja –reseptit” muiden tutustuttaviksi. Kontaktien luominen varsinkin kv-opiskelijoihin
haasteellista.
Arviointi:
3. TAVOITE

Alueseurakunnan opiskelijoille suunnatun toiminnan tiedotusta oppilaitosten kautta
vahvistetaan.
Toteutumiseen Toiminnan suunnitelmasta lähetetään puolivuosittain kalenteri oppilaitoksiin, jossa keskeiset
tähtäävä keino 1 tapahtumat ja tilaisuuden on nostettu esiin. Oppilaitosten sähköpostilistoja päivitetään.
Toteutumiseen Osallistuminen uusien opiskelijoiden viikoille eri yhteisöjen toiminnan esittelyn viikolla syksyllä.
tähtäävä keino 2 Yhteyttä oppilaitostyöhön vahvistetaan.
Tiedotukseen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota, ja se on haasteellista esim. siksi, että
yliopistojen sähköpostilistat keskittyvät oppilaitoksen ja ainejärjestöjen sisäiseen tiedottamiseen.
Toiminnasta on tiedotettu sähköpostilistoille mahdollisuuksien mukaan. Joitakin ”nostoja” on otettu.
Oppilaitostyön ja nuorten aikuisten tapahtumia kokoava ”parikalaa.net” –sivusto ollut käytössä.
Arviointi:
Sivusto on tunnettu kristillisten opiskelijoiden keskuudessa. Kokoseurakunnallista Facebooksivustoa suunnitellaan. Kokemusten mukaan parhaiten toimii viestintä "kasvokkain". Toimintaa on
suunniteltu ja toteutettu yhdessä oppilaitostyön kanssa. Yhteisseurakunnallinen
oppilaitostyöntekijöiden tiimi on kokoontunut säännöllisesti.
4. TAVOITE

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2013
Suositaan toiminnassa lähituotteita. Vältetään turhaa paperitulostusta. Sähköistä viestintää tehostetaan.
Tilaisuuksien pitopaikat valitaan huolellisesti ja mielekkäästi.
Sähköistä viestintää on käytetty suurimmaksi osin. Erityiset tapahtumat ovat saaneet rinnalleen
paperimainoksia.
Tavoitteisiin on kiinnitetty huomiota.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2014 - 2015
Edellisvuosien kokemusten perusteella keskeinen toiminta vakiinnutetaan vuositasolla. Yhteistyötä eri työalojen,
erityisesti musiikkityön kanssa laajennetaan, samoin oppilaitostyön kanssa. Opiskelijatyölle kehittyy säännöllisiä
toimintoja, jotka kokoavat osallistujia kaikista osista alueseurakuntaa. Mahdollisuutta järjestää tutustumismatka
Taizéen selvitetään kahden seuraavan vuoden aikana.

