ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Opiskelijatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Opiskelijatyön muotoja alueseurakunnassa vakiinnutetaan järjestämällä säännöllisesti vaihtelevasti toteutettavia
jumalanpalveluksia opiskelijoille ja nuorille aikuisille, pyrkien myös 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 2014:
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.
Eri työalojen toimijoiden väliset keskustelut ja palautteet.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kävijämäärät sekä vertaaminen edellisvuosien lähtökohtaisesti toisentyyppiseen perusratkaisuun
ja siitä saatuihin kokemuksiin.
Vuoden aikana on järjestetty messuja, joissa nuorten aikuisten Lähde! -kuoro on ollut mukana.
Lisäksi on ollut messuja, joissa musiikki on ollut "nuorekasta". Loppiaisen edellä Kortepohjassa
toteutettu Senegalilainen messu on yksi esimerkki edellä mainituista. Kortepohjan Taize-messut
kokoavat normaalia messua enemmän opiskelijoita ja nuoria aikuisia. Suunnitelmallisuudessa on
kuitenkin vielä parantamisen varaa. Osaltaan tämä johtuu työntekijätilanteen vähentymisestä ja
Arviointi:
elämisestä. Vastuu opiskelijatyöstä on vaihdellut viime vuosina pappien kesken tästä syystä.
1. TAVOITE

Opiskelijatyön ja kansainvalisen/monikulttuurisen/lähetystyön kohtaamisen
mahdollisuuksia hyödynnetään näkyvinä toimintoina.
Toteutumiseen Kansainvälisen ja monikulttuurisen näkökulman painotus yhdessä lähetystyön kanssa
tähtäävä keino 1 toteutettavissa jumalanpalveluksissa.
Toteutumiseen Pääsiäinen painopisteenä kokoaa monimuotoisten tilaisuuksiensa kautta ja nykyistä paremman
tähtäävä keino 2 viestinnän tuloksena ko. kohderyhmää.
Kävijämäärä ja tilaisuuksista saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kokemusten vaihto eri työalojen edustajien sekä muiden toimijoiden kanssa yhteisesti.
2. TAVOITE

Arviointi:

3. TAVOITE

Edellä onkin jo mainittu, kuinka senegalilainen messu pyrki osaltaan toimimaan opiskelijoita
kokoavana messuna. Tässä messussa oli selvästi normaalia enemmän kävijöitä (103), joukossa
oli myös opiskelijoita. Keltinmäen pääsiäisyön messu nyyttikesteineen keräsi nuoria aikuisia ja
opiskelijoita. Sähköisellä ja "perinteisellä" viestinnällä pyrittiin tavoittamaan pääsiäisen messuihin
monikulttuurista kohderyhmää, mutta viesti tavoitti kohteensa huonosti. Huuto Iranista -elokuvailta
ei myöskään tavoittanut opiskelijoita tiedotuksesta huolimatta. Kutsuja olisi saatava tehtyä
kasvokkain tai muuten tehokkaan kohdistetusti.

Yhteistyötä kokoseurakunnallisen tason ja järjestöjen kanssa vahvistetaan.

Toteutumiseen Vastuutyöntekijän osallistuminen ja verkostoituminen järjestötoiminnan kanssa yhteistyössä
tähtäävä keino 1 toteutettaviin tilaisuuksiin.
Toteutumiseen Osallistuminen kokoseurakunnallisen tason suunnittelu- ja palautefoorumiin.
tähtäävä keino 2
Toiminnan kautta saadut kontaktit ja niiden näkyminen alueseurakunnan omassa toiminnassa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Em. tahojen kanssa käydyt arviointikeskustelut ja vastuiden jakautuminen.

Arviointi:

Johtuen vastuutyöntekijöiden vaihtumisesta ja työtehtävien päällekkäisyydestä verkostoituminen
on jäänyt vähäiseksi. Esimerkiksi yksi käynti järjestön nuorten aikuisten iltaan peruuntui
työtehtävien päällekkäisyydestä johtuen. Samoin tapahtui kokoseurakunnallisen
suunnittelufoorumin suhteen. Tosin keskusteluja on käyty mm. sähköpostin välityksellä. Kansan
Raamattuseuran opiskelijat ovat saaneet syksyisin tilat käyttöön omalle tapahtumalleen
Kortepohjassa. He ovat puolestaan avustaneet messuissa mm. kahvituksin. Yhteistyötä järjestöjen
kanssa täytyy arvioida ja suunnitella uudelleen, kunhan työntekijätilanne vakiintuu.

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.
Oppilaitosten ja oppilaitostön toimijoiden kanssa tehty yhteistyö.
Arviointitapa ja
mittarit:
Saatu palaute tilaisuuksista ja kävijäämän seuraaminen ja vertaaminen edellisvuosiin.
4. TAVOITE

Arviointi:

Oppilaitokset ottavat melko heikosti tapahtumia sähköpostilistoilleen. Parhaaksi tiedotuskanavaksi
on tällä hetkellä arvioitu "Pari kalaa" -sivusto, joka on opiskelijoiden käyttämä ja heidän tiedossaan.
Sinne on päivitetty tietoja alueseurakunnan tapahtumista. Lisäksi on käytetty alueseurakunnan
Facebook-sivuja. Viestintäyhteistyötä on tehty oppilaitostyön kanssa. Alueseurakunta ei ollut
mukana uusien opiskelijoiden viikolla(?). Tosin suunnitelmia opiskelijoiden vastaanottamiseksi
Kortepohjassa seuraavana syksynä on tehty. Olemassa olevat tapahtumat eivät ole keränneet
kovin paljon opiskelijoita.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Suositaan toiminnassa lähituotteita. Vältetään turhaa paperitulostusta. Sähköistä viestintää tehostetaan.
Tilaisuuksien pitopaikat valitaan huolellisesti ja mielekkäästi.
Sähköistä viestintää on tehostettu. Paperiviestintää on ollut vähän. Reilun kaupan kahvia
käytetään. Lähikauppojen käyttäminen elintarvikeostoihin pitäisi saada mahdolliseksi.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Edellisvuosien kokemusten perusteella keskeinen toiminta vakiinnutetaan vuositasolla. Yhteistyötä eri työalojen,
erityisesti järjestöjen ja kokoseurakunnallisen tason kanssa laajennetaan, samoin oppilaitostyön ja musiikkityön
kanssa. Opiskelijatyölle kehittyy säännöllisiä toimintoja, jotka kokoavat osallistujia kaikista osista alueseurakuntaa.
Mahdollisuutta järjestää tutustumismatka Taizéen selvitetään kahden seuraavan vuoden aikana.

