ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Kirkkomusiikki

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Jumalanpalvelusten ja toimitusten monipuolinen toteuttaminen. Suosittujen yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen.
Kuorotoiminnan ja muiden musiikkiryhmien vireänä säilyttäminen. Yhteistyö muiden työalojen ja tahojen (koulut,
laitokset, järjestöt) kanssa. Kanttorityövoima on vähentynyt 50% ja se tulee ottaa huomioon toiminnassa.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE

Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia
Kutsutaan omien musiikkiryhmien lisäksi ulkopuolisia musiikkiryhmiä ja avustajia rikastuttamaan
jumalanpalveluksia musiikin keinoin.
Suunnitellaan ja toteutetaan erityismessuja (vauvakirkot, perhekirkot, pehmolelukirkot, nuorten
messut, kansanlaulumessut, joululaulumessut) muiden työalojen kanssa.
Messussa kävijöiden lukumäärä, seurakuntalaisten palaute.
Pyritään ottamaan mahdollisimman paljon musiikkiryhmiä ja -avustajia messuun mukaan.
Panostetaan musiikillisesti juhla-aikoihin.
Messuissa omat kuorot ja ulkopuoliset musiikkiryhmät ja avustajat olivat mukana aktiivisesti
keskimäärin 2-3 sunnuntaina/kk. Seurakuntalaisilta on tullut positiivista palautetta
monipuolisesta musiikista messuissa. Juhla-aikoina musiikkiin satsattu. Kansanlaulukirkko ja
joululaulumessu järjestetty vuoden aikana. Uutena kokeiluna yhdessä varhaiskasvatustyön
kanssa järjestettiin liikunnallinen "verkkarimessu" sekä Laura-papin kanssa elämyksellinen
jouluyönmessu, jossa näytteleminen ja musiikki olivat pääosassa.

Monipuolinen kuorotoiminta, kantelepiiri

Toteutumiseen Jatketaan kirkkokuoron, seniorikuoron, Kimmel-kvartetin sekä kantelepiirin toimintaa ja pyritään
tähtäävä keino 1 saamaan mukaan uusia laulajia ja muusikoita.
Toteutumiseen Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa. Pyritään järjestämään lapsille ja nuorille musiikkitoimintaa.
tähtäävä keino 2
Olemassa olevien musiikkiryhmien säilyttäminen ja kehittäminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Koulujen kuoroja esiintymään kirkkoon.

Arviointi:

3. TAVOITE

Kantelepiiri lopetettiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi keväällä 2016. Kimmeli-kvartetti siirtyi
Liisan mukana Palokkaan. Kanttoritilanne alueella on ollut haastava, kun toinen työntekijä on ollut
pois lähes koko ajan. Yhden kanttorin tehdessä työtä yksin alueella muutamia kuukausia
lukuunottamatta, kirkkokuorolle ei ollut johtajaa, siksi kuoro loppui syksyn aikana. Alueella toimii
aktiivisesti kuitenkin muita kuoroja: Ihanaiset-gospelkuoro (n. 30-henkinen naiskuoro) , Majakkakuoro (11 henkilöä), Valoa-lauluyhtye, Seniorit-kuoro, jossa jo 15 laulajaa mukana, sekä Aavalauluyhtye. Kuoroihin on tullut uusia laulajia mukaan ilahduttavasti. Lisäksi kirkolla toimii Esterlauluryhmä, jota johtaa Ursula Hyvärinen. Vaajakummun koulun kuoro oli esiintymässä
diakoniatyön joulukonsertissa.
Musiikkikasvatusta eri ikäisille

Toteutumiseen Virsikasvatusta kouluissa ja rippikouluissa. Vanhemmalle väelle virsi- ja lauluhetkiä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Musiikkityön ja lapsityön yhteiset projektit, perheiden kirkkohetket. Kanttorin vierailut
tähtäävä keino 2 keskiviikkokerhoissa.
Kouluvierailujen säännöllisyys. Kanttori mukana rippikouluissa koko leirin ajan.
Arviointitapa ja
mittarit:
Keskiviikkokerhovierailujen säännöllisyys. Musiikkityön ja lapsityön yhteisten messujen ym.
Toteuttaminen.
Vaajakosken 2-luokkalaisille Maria kävi jakamassa virsikirjat, tutustuttiin virsikirjaan ja laulettiin
yhdessä.Taulumäellä järjestettävään 4-luokkien virsilaulutapahtumaan Maria myös kävi oppilaita
aktiivisesti valmentamassa virsiä opettaen eri kouluilla. 3-luokkalaisten virsilauluvierailut oli
pakko jättää kalenterista pois, koska yksi kanttori ei ehdi tekemään kaikkea. Vanhemman väen
virsihetkiä ei voitu valitettavasti myöskään järjestää. Perheiden kirkkohetkissä Maria lähes aina
Arviointi:
mukana sekä verkkarikirkko tehtiin yhdessä varhaiskasvatustyön kanssa. Kanttori kahdella
rippileirillä, toisessa mukana koko leirin ajan.

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 ei järjestetty vähäisten resurssien takia KJL-tilaisuuksia lukuunottamatta.
Erilaisia konsertteja kirkolla järjestetty runsaasti.Konsertteihin tuli hyvin kuulijoita, tosin klassiset
konsertit tavoittivat vähemmän kuulijoita, vaikka ne laadukkaita olivatkin. Kuulijakunta oli eri
klassisissa konserteissa silti.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Kirkon musiikkijuhlat Helsingissä v. 2017. Kuorojen valmistautuminen niihin.

