ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Kirkkomusiikki

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin monipuolinen toteuttaminen. Suosittujen yhteislaulutilaisuuksien ja
erilaisten konserttien järjestäminen. Kuorotoiminnan ja muiden musiikkiryhmien vireänä säilyttäminen. Yhteistyö
muiden työalojen ja tahojen (koulut, laitokset, järjestöt) kanssa. Kanttorityövoima vähenee Vaajakoskella Sirpa
Piilosen siirryttyä Tikkakoskelle ja se tulee ottaa huomioon toiminnassa.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia.
Kutsutaan omien musiikkiryhmien lisäksi ulkopuolisia musiikkiryhmiä ja avustajia rikastuttamaan
jumalanpalveluselämää musiikin keinoin.
Suunnitellaan ja toteutetaan erityismessuja (vauvakirkot, perhekirkot,pehmolelukirkot, nuorten
messut, kansanlaulumessut, joululaulumessut) muiden työlalojen kanssa.
Messuissa kävijöiden lukumäärä, kuunnellaan mielipiteitä ja otetaan vastaan palautetta.
Musiikkiryhmä tai -avustaja lähes joka messuun mukaan. Panostetaan erityisesti juhla-aikoihin.
Omien musiikkiryhmien lisäksi oli musiikkiavustajia messuissa. Toteutimme myös erityismessuja
lapsityön kanssa sekä nuorten messuja nuorisotyön kanssa. Kirkossamme pidettiin myös mm.
kansanlaulumessu ja joululaulumessu. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina kirkkokuoro ja
orkesteri juhlistivat uuden kirkkokvuoden alkua.

Arviointi:

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Monipuoleinen kuorotoiminta, kantelepiiri
Jatketaan kirkkokuoron, seniorikuoron, Kimmel-kvartetin ja kantelepiirin toimintaa ja pyritään
saamaan uusia laulajia ja muusikoita mukaan. Koko seurakunnallinen kirkkokuorojen projekti.
Pyritään järjestämään musiikkitoimintaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksien mukaan esim.
projektiluonteisesti. Pyydetään koulujen kuoroja esiintymään kirkkoon.
Olemassa olevien musiikkiryhmien säilyttäminen. Kuoroprojeksin toteutuminen.
Lasten ja/tai nuorten musiikkiprojektin toteutuminen.
Musiikkiryhmät jatkoivat toimintaansa entiseen malliin. Koko seurakunnallinen kuorojen projekti
typistyi perinteiseen adventtimessuun Taulumäen kirkossa. Kanttorivajeen vuoksi lasten ja
nuorten musiikkiprojektit eivät toteutuneet.

Arviointi:

3. TAVOITE

Musiikkikasvatusta eri ikäisille

Toteutumiseen Virsikasvatusta kouluissa ja rippikoulussa. Vanhemmalle väelle virsi- ja lauluhetkiä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kanttorin vierailut perhekerhoissa, vanhemman väen keskiviikkokerhoissa ym.
tähtäävä keino 2
Kouluvierailujen säännöllisyys
Arviointitapa ja
mittarit:
kerhovierailujen säännöllisyys
Kanttorit kävivät kouluilla pitämässä virsiopetusta. Taulumäelle oli jälleen kutsuttu koko
kaupungin neljäsluokkalaiset virsilaulutapahtumaan ja kaikille kakkosluokkalaisille seurakunta
lahjoitti virsikirjat. Kanttorit olivat jälleen mukana rippikoululeireillä. Päiväkerhojen sekä
keskiviikkokerhojen vierailut jäivät pääosin toteutumatta kanttoreiden vähyyden vuoksi.
Arviointi:

4. TAVOITE

Musiikkitilaisuudet ja konsertit

Toteutumiseen Järjestetään yhteislaulutilaisuuksia ja konsertteja.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Pidetään omien ryhmien kanssa konsertteja ja järjestetään myös ulkopuolisten muusikoiden
tähtäävä keino 2 konsertteja.
Yhteislaulutilaisuuksien suosio
Arviointitapa ja
mittarit:
Konserttivieraiden lukumäärä
Yhteislaulutilaisuuksia ja konsertteja oli muutama. Keväällä oli mm.hengellisten laulujen
yhteislaulutilaisuus ja kirkkokuoron Pänkäläisen Luukas-passio. Syksyllä toteutui pyhäinpäiväillan
konsertti, jossa selloa soitti Lauri Voipio ja pianoa Jukka Hovi. Kauneimmat joululaulut-tilaisuudet
vetivät useamman kerran kirkon täyteen innokkaita laulajia ja kuoroja.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Projektiluonteista kuorotoimintaa, vapaaehtoisten mukaansaaminen.

