ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Korpilahti

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Musiikkityön tehtävänä on välittää musiikin avulla kirkon perussanomaa – evankeliumia eri tilaisuuksissa. Vuoden 2014 toiminnan keskiössä
on pääsiäinen ja sen tapahtumien toteuttaminen teemalla Toivon ja ilon pääsiäinen. Muut painopisteet ovat kuorotoiminnan sekä
jumalanpalveluselämän monipuolisen musiikin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tässä yhteydessä mainittakoon aikuisille suunnattu
projektikuorotoiminta, jonka puitteissa tullaan keskittymään joulun ja pääsiäisen ajanjaksolle sijoittuvien tilaisuuksien musiikin toteuttamiseen.
Alakoululaisille suunnattua musiikki-ja toimintakerhoa tullaan jatkamaan yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Uusina toimintamuotoina
yhteistyö alueen neuvolan sekä seurakunnan perhe-ja diakoniatyön kanssa vauvamuskarin muodossa.Taidetiistai-toimintaa kehitetään
yhdessä lapsi- ja lähetystyön kanssa.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Jumalanpalvelukset

Toteutumiseen Kuukauden musiikkivieras
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Jumalanpalveluselämän monipuolisen musiikin toteuttaminen yhdessä alueen muusikoiden ja
tähtäävä keino 2 musiikkiryhmien kanssa.
Avustajamäärien seuranta ja vertailu edellisiin vuosiin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Musiikin eri tyylilajien toteutumisen seuranta jumalanpalvelussuunnitelman avulla sekä
toimintakertomuksen yhteydessä.
Musiikkivieraita on ollut keskimäärin kerran kuukaudessa. Korpilahden kirkkokuoron lisäksi
mukana ovat olleet Keltinmäen, Korpilahden ja Säynätsalon alueseurakuntien lapsikuorot, Ihmisen
Ääni -kuoro, Kopilahden yhtenäiskoulun 6B-luokan kuoro, Muuramen seurakunnan lauluryhmä
Virsiveljet, Korpilahden Pelimannit sekä eri instrumenttien soittajia (mm. huilisti, viulisti ja kitaristi).
Virsikirjaan pohjautuvan jumalanpalvelusmusiikin lisäksi on toteutettu myös mm.
Arviointi:
kansanlaulukirkko sekä vauvakirkko Kirkkomuskari- ja Lasten virsi -kirjoja käyttäen. Näin ollen
sekä jumalanpalvelusmusiikin että musiikillisen yhteistyön voi sanoa olleen monipuolisesti
toteuttettua.

2. TAVOITE

Rohkaisemme elämään kristittyinä

Toteutumiseen Kirkolliset toimitukset & osallistuminen alueen tapahtumiin(palvi-&korpilahtipäivät, Putkilahti Jazz,
tähtäävä keino 1 joulukadun avaus) & aikuisille suunnattu projektikuorotoiminta ( joulu & pääsiäinen)
Toteutumiseen Rippikoulu & kinkerit & seurakuntaillat
tähtäävä keino 2
Toimitusten määrän seuranta ja vertailu edellisiin vuosiin. Alueen tapahtumiin osallistumisen sekä
Arviointitapa ja projektikuorotoiminnan seuranta toimintakertomuksen yhteydessä.
mittarit:
Osallistujamäärien seuranta ja vertailu edellisiin vuosiin ( kinkerit & seurakuntaillat) & kysely
rippikoulusta.
Kanttori on osallistunut kirkollisiin toimituksiin - lukuun ottamtta kasteita. Samoin mahdollisuuksien
mukaan kanttori on ollut mukana myös muistotilaisuuksissa. Kanttorin osallistumisesta ennen
syyskuun alkua olleisiin alueen tapahtumiin ei ollut tietoa ja loppuvuodelle sijoittuvaan joulukadun
avaukseen ei puolestaan päässyt päällekkäisten työtehtävien vuoksi. Projektikuorotoiminta ei
toteutunut: pääsiäisenä mukana oli Ihmisen Ääni -kuoro, jouluna puolestaan alueen kirkkokuoro.
Arviointi:
Kanttori on ollut mukana sekä rippikouluopetuksessa, kinkereillä että joissakin seurakuntailloissa.
Erityyppistä hengellistä musiikkia ovat tehneet tutuiksi Ihmisen Ääni -kuoron konsertti, Kuokkalan
pelimannien hengellisen kansanmusiikin konsertti sekä Vuori Quartetin jazzahtavan gospelmusiikin konsertti. Näin on pyritty palvelemaan seurakuntalaisia mahdollisimman monipuolisesti.
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen
Lapsikuorotoiminnan kehittäminen – ns. musiikki-ja toimintakerho. Toteutetaan yhteistyössä
varhaisnuorisotyön kanssa.Koulutoimen kanssa yhteistyönä laaditun OPSin toteuttaminen.
Kanttorin vierailut perhe-& päiväkerhoissa sekä nuorisotyön järjestämässä toiminnassa. Vauvamuskari
toiminta & Taidetiistai toiminta
Kuorotoimintaan osallistuminen ja kuoron jäsenten määrän seuranta. OPSin toteutumisen seuranta &
palautekeskustelut toiminnasta.
Vauvamuskari & taidetiistai toiminnan toteutuminen & palautekysely toiminnasta.

Arviointi:

Kevätkaudella toimi musiikki- ja toimintakerho mutta kanttorivaihdoksen myötä syyskaudella tämä
ei enää jatkunut - toiminnan jatkaminen olisi vaatinut kanttorilta enemmän aikaa orientoitua kerhon
pitämiseen. Syyskaudella kanttori vieraili Korpilahden kouluilla OPSin merkeissä jakamassa
virsikirjoja, perehdyttämässä niiden käyttöön ja pitämällä virsitunnin. Kanttori on vuoden mittaan
vieraillut taaperoryhmässä, perhekerhossa ja isoskoulutuksessa. Kanttori on ollut myös mukana
toteuttamassa perheiden kirkkohetkiä. Mahdollisuuksien mukaan (riippuen myös siitä, miten paljon
kanttorille alkaa tulla töitä muiden alueseurakuntien suuntaan) lapsikuoro tms. toimintaa voisi
harkita - ainakin yhtenäiskoululla virsilaulu herätti suurta innostusta.

Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden & syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi.
Toteutumiseen Vierailut alueen laitoksissa (Iltatähti & toimintakeskus & Korpihovi /palvelutalo ). Koululaisryhmien
tähtäävä keino 1 osallistuminen tilaisuuksien toteuttamiseen- yhteistyö alueen koulujen kanssa.
Toteutumiseen Asian esillä pitäminen mm. yhteisvastuukonsertit. Kauneimmat joululaulut tapahtumat muualla
tähtäävä keino 2 kuin seurakunnan tiloissa ( kylätalot , seurakuntalaisten kodit,laitokset,Koskibaari, Alkio-opisto ).
Tilaisuuksien arviointia toimintakertomuksen kirjoittamisen yhteydessä & keskustelut laitosten
Arviointitapa ja henkilökunnan kanssa. Kävijämäärien seuranta.
mittarit:
Tilaisuuksien määrät & kävijämäärät& tuotot
4. TAVOITE

Arviointi:

Kanttori on pitänyt tai ollut mukana hartaustilaisuuksissa Korpihovissa, Iltatähdessä ja Hoivakodilla
sekä Muuramen terveyskeskuksessa, samoin Sotainvalidien sairaskodilla. Syys-joulukuussa
tilaisuuksia oli yhteensä 9, joista joulukuun alussa 2 oli joululaulutilaisuudet Korpihovissa ja
Iltatähdessä, jossa oli mukana myös kirkkokuorolaisia. Muutoin Kauneimmat Joululaulut tilaisuuksia järejstettiin kirkon lisäksi Alkio-opistolla, Koskibaarissa, Mutasen leirikeskuksessa ja
Ylä-Muuratjärven kylätalolla. Kirkkoa lukuun ottamatta kanttori oli mukana näissä kaikissa.
Keväällä seurakuntatalolla järjestettiin yhteisvastuukonsertti. Elokuun lopulla
radiojumalanpalveluksessa oli avustamassa kuoro yhtenäiskoulun 6B-luokalta.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Kulutuksen vähentäminen – käytetään pääsääntöisesti valmista materiaalia.
Mahdollisuuksien mukaan on pyritty käyttämään aina valmista materiaalia. Tosin esim.
kirkkokuorolle joutunut kopioimaan materiaalia, koska kappaleita on joutunut itse sovittamaan.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Toiminnan vahvistaminen ja kehittäminen sekä kesäkonserttisarjan käynnistäminen. Konsertit toteutetaan
pääsääntöisesti alueen muiden yleisten tilaisuuksien yhteydessä, että ne tavoittaisivat mahdollisimman laajasti
kuulijat. Konserttisarja on tarkoitus toteuttaa alueseurakunnan alueella asuvien muusikkojen osaamista hyödyntäen.

