ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikki

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Seurakuntalaisille pyritään antamaan mahdollisuus ilmaista kristillistä uskoa laulaen, soittaen ja musiikkia kuunnellen.
Kristillinen kasvatus on luonnollinen osa musiikkityötä ja läpäisee toimintaa. Perustoiminta: Aluesrk:n
jumalanpalvelusten sekä Tuomasmessun (PB) musiikki, toimitusten musiikki, rippikouluopetus, musiikkiryhmät mm.
Stemmina, Hyvät Jyvät, viikottaiset musiikkitilaisuudet (Virsihetki, Lounasmusiikki, Joulun sävel), musiikkiprojekteja,
konsertteja, laitoshartauksia, yhteistyö lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön sekä sidosryhmien ja muusikkojen kanssa
kanssa, koulujen virsikasvatus.

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

Jumalanpalvelusten musiikillisessa toteutuksessa pyritään lähentämään eri kohderyhmiä.
1. Jumalanpalvelusten musiikki suunnitellaan monimuotoiseksi niin, että mahdollisimman monet
voivat tuntea musiikin omakseen.
2. Keskustan aluesrk:n kanttorit edustavat erilaista, toisiaan täydentävää musiikillista osaamista.
He tuovat jumalanpalveluksiin erilaisia musiikkiryhmiä ja monimuotoisen musiikillisen ilmeen
1. Tavoitteen toteutumista arvioidaan toimintakertomuksen liitteeksi laadittavalla
jumalanpalvelusmusiikin ja musiikkiavustajien listauksella. Seurataan osallistujamääriä.
2.

Tarjoamme seurakuntalaisille tilaisuuksia monipuoliseen musisointiin laulaen, soittaen ja
musiikkia kuunnellen.
Toteutumiseen 1. Kutsumme seurakuntalaisia laulamaan ja soittamaan yhdessä myös musiikkitilaisuuksissa,
tähtäävä keino 1 rippikoulussa, srk:n muissa työmuodoissa, laitoshartauksissa ja oppilaitoksissa.
Toteutumiseen 2. Tarjoamme laulajille ja soittajille mahdollisuuksia toimia srk:n musiikkiryhmissä ja kantaa siten
tähtäävä keino 2 vastuuta srk:n tilaisuuksien musiikista.
1. Arvioidaan em toimintamuotoja sisällöllisin, laadullisin ja määrällisin kriteerein.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
2. TAVOITE

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

Teemme yhteistyötä Jyväskylässä toimivien muusikoiden ja yhteisöjen kanssa.
1. Kutsumme muusikkoja ja musiikkiryhmiä esiintymään jumalanpalveluksiin ja muihin
seurakunnan tilaisuuksiin.
2. Vastaamme koulujen uskonnonopetuksen ops:n mukaiseen haasteeseen tukemalla koulujen
virsikasvatusta
1. Arvioidaan em toimintamuotoja sisällöllisin, laadullisin ja määrällisin kriteerein.
2. Tarkistetaan, että olemme ainakin jakaneet virsikirjat vastuullamme olevien koulujen IIluokkalaisille.
Reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden valmistelu ja aloitus.

Toteutumiseen 1. Adventtivesperin musiikki reformaation hengessä
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Juhlavuoden musiikin ja tapahtumien valmistelu ja suunnittelu
tähtäävä keino 2
1. Reformaation ajan musiikin monipuolisuuden (aika, maantiede jne.) toteutuminen
Arviointitapa ja musiikkitilaisuuksien/ toiminnan kokonaisuudessa.
mittarit:
2. Luterilaisuuden puhalluskoe. Tavoitteena 80% maksimista.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Käytämme mahdollisuuksien rajoissa työmatkoihin joukkoliikennettä ja polkupyörää.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Pyrimme vaikuttamaan siihen, että saamme toimivat tilat Keskustan alueseurakunnan musiikkityölle.

