ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäki

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

Musiikkitoiminnan sydän on jumalanpalveluselämä. Kasvatustyö antaa pohjan seurakuntalaisen sitoutumiselle
jumalanpalveluselämään (kuorot, kouluvierailut, rippikoulu jne.). Musiikkitoiminta avaa seurakuntaa ja kristillistä uskoa
erilaisissa musiikkitilaisuuksissa (kauneimmat joululaulut ja muut yhteislaulutilaisuudet, konsertit).

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Jumalanpalveluselämän toteuttaminen rikkaasti.

Toteutumiseen Hyvä suunnittelu tiimityönä, yhteistyö vapaaehtoisten ja eri tahojen kanssa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Kirkossakävijämäärä, uusia avustajia messuihin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Jp-suunnittelussa tiimityö on vahvistunut. Kausisuunnittelusta edetään entistä useammin myös
yksityiskohtaisessa suunnittelussa tiimityötä hyödyntäen. Musiikkiavustajien löytämisessä ja
käyttämisessä on tiimityöskentely kehittynyt. Avustajien lukumäärä ei ole kuitenkaan olennaisesti
muuttunut ja tarvetta lisävoimallekin on.
Arviointi:

2. TAVOITE

Kuorotoiminnan edistäminen, kuorojen yhteistyö, kuorojen toiminnan vahvistaminen

Toteutumiseen Kuorojen mainonnan kehittäminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kuoroyhteistyön vahvistaminen
tähtäävä keino 2
Uusien kuorolaisten määrä, yhdistetyt kuorot kahdessa messussa ja yhdessä konsertissa.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

3. TAVOITE

Kuorotyöskentelyssä tiimin yhteistyö on vahvistanut kuorojen toiminnan suunnittelua ja toteutusta.
Normaaliaikoinakin kanttoreiden yhteinen vastuunotto alueen kaikista kuoroista on vahvistunut
mutta kuluneena vuonna on ollut useiden kuukausien sijaisjaksoja, jotka voisivat heikentää
nimenomaan kuorojen toimintaa. Näin ei kuitenkaan ole onneksi tapahtunut, koska viranhaltijat ja
sijainen ovat hoitaneet suunnittelua ja toteutusta hyvin yhteisvastuullisesti. Kuorojen
mainostamisen kehittäminen ei ole toteutunut. Kuorolaisten määrä ei ole lisääntynyt ja lapsikuoron
laulajamäärän vähentymisen vuoksi Näkkäri on loppuvuodesta jäänyt toistaiseksi tauolle. Kuorot
ovat yhdistäneet vuoden aikana useita kertoja voimansa samoihin tilaisuuksiin. Uutena hienona
asiana oli Lähde!-kuoron joulukonsertti.
Koulujen ja seurakunnan välinen yhteistyö

Toteutumiseen Vuosittaiset virsitunnit 2.- ja 3.-luokkalaisille, yhteistyö koulujen juhlissa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Koulujen yhteinen 3.-luokkalaisten musiikkitilaisuus yhteistyöalueella.
tähtäävä keino 2
Tilaisuudet pidetään, koulujen ja kollegojen antama palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Toisen viran sijaisjärjestelyissä ei saatu kaikkea koulujen OPSia toteutumaan ja osa on siirtynyt
vuodelle 2015. Yhteistyöalueella toteutettiin alueseurakuntien yhteinen musiikkityöprojekti yhdessä
lapsityön kanssa: Kussakin alueseurakunnassa pidettiin uusien Lasten virsi -kirjan laulujen ilta.
Koulujen sijasta kohderyhmänä olivat kerhoikäiset lapset ja heidän perheensä sekä päiväkotien
hoitohenkilökunta.

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

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Turhaa monistamista vältetään: musiikkiavustajille nuotit sähköpostitse, vieraileville kuoroille nuotit lainassa,
paperitiedotteita vältetään ja käytetään sähköistä tiedottamista, messusuunnitelmat kuorolaisille etukäteen
sähköpostitse.
Musiikkiavustajien nuotit on toimitettu pääsääntöisesti sähköpostiliitteinä. Seurakunnan oma
tietoturvakäytäntö aiheuttaa tähän käsittämätöntä ja turhauttavaa mutkikkuutta: nuotit on
skannattava omaan postiin ja sen jälkeen avattava tietokoneelta oma sähköposti ja vasta sitten
päästään lähettämään nuotit avustajille! Messusuunnitelmien lähettäminen kuorolaisille liitteinä
etukäteen ei ole toteutunut vielä. Kaikenkaikkiaan voidaan todeta, että monistamisen määrään
Arviointi:
vaikutetaan erittäin hyvällä ennakoinnilla - mutta työn luonnetta ja työtapoja ei ole helppo kehittää
tältä osin aivan niin pitkälle. Tähän suuntaan toki edetään.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Sanna Salmisen tekemän juhlamessumusiikin tallentaminen äänitteelle.

