ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta/Musiikkityö

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

1092220000

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Johtaa mus.toimintaa alueseurakunnassa ja vastata musiikin toteutuksesta jumalanpalveluksissa. Vastata
kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien musiikista koko seurakunnassa. Vuoden 2017 erityispiirteinä
monipuolisen kuorotoiminnan jatkaminen, erilaisten konserttien ja erilaisten yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen ja
siten erilaisten ihmisten tavoittaminen tilaisuuksiin. Reformaation juhlavuoden ja itsenäisyyden juhlavuoden
huomioiminen toiminnassa.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Monipuolinen kuorotoiminta, jonka toiminta tähtää yhteiseen jumalanpalvelukseen

Toteutumiseen Tarjotaan musiikillisesti erilaisia kuoroja seurakuntalaisille
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kuorojen ohjelmistot erilaisia -->musiikillisesti monipuolisia jumalanpalveluksia
tähtäävä keino 2
Kuorolaisten osallistuminen harjoituksiin ja esiintymisiin
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute
Kirkon pidettiin 87 kuoroharjoitusta, lisäksi Maria piti harjoituksia Taulumäellä. Kuorot avustivat
messuissa ja Kauneimmissa joululauluissa sekä muissa tapahtumissa.

Arviointi:

2. TAVOITE

Juhlavuoden konsertti yhteistyössä Huhtasuon musiikkityön kanssa

Toteutumiseen Hyvä etukäteissuunnittelu ja vastuiden selkeä jako sekä markkinointi
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rahallinen satsaus (haetaan projektirahaa juhlavuoden kassasta)
tähtäävä keino 2
Osallistujien määrä
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute
Reformaatiojuhlaa vietettiin helatorstaina 25.5. Mukana oli Jussi Keltakangas Huhtasuolta.
Osallistujia oli 150.

Arviointi:

3. TAVOITE

Järjestetään musiikkitilaisuuksia, joilla tavoitellaan niitä ihmisiä, jotka eivät kirkolla
tavallisesti käy.
Laadukkaasti toteutettuja matalan kynnyksen yhteislaulutilaisuuksia ja konsertteja.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tehokas markkinointi
tähtäävä keino 2
Kävijämäärä
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute

Ihmisiä, jotka eivät tavallisesti käy kirkolla tavoitettiin yhteislaulutilaisuuksilla, erityisesti Syntisten
veisuilla, Kyynelten messun lauluilla harjoituksineen sekä Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksilla.
Monipuolisesta konserttitarjonnasta kertovat esiintyjien nimet: Viktor Klimenko, Aava, Jonna
Ortju, Gospel Covertajat, Ruamjai sekä Varusmiessoittokunta.
Arviointi:

4. TAVOITE

Musiikkikasvatusta eri ikäisille ottaen huomioon uuden virsikirjan lisävihon käytön.

Toteutumiseen Virsikasvatusta kouluissa ja rippikouluissa, perheiden kirkkohetket, vanhusten piirit ja tapahtumat.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kaikille avoimet yhteislaulutilaisuudet joissa opetellaan virsikirjan uuden lisävihkon virsiä
tähtäävä keino 2 yhdessä.
Kouluvierailujen määrä ja palaute kouluilta. Palaute rippikoulusta sekä vanhusten piireistä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kävijämäärä yhteislaulutilaisuuksissa ja palaute niistä.
Kanttorit jakoivat virsikirjat kakkosluokkalaisille ja laulattivat lapsia. Yhteislaulutilaisuuksia
järjestettiin kahdeksan. Seurakuntalaiset kokivat mielekkääksi uusien virsien opettelun niissä ja
toivovat yhteislaulutilaisuuksia jatkossakin.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017

Arviointi:
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