ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alue

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikki

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet
Seurakuntalaisille pyritään antamaan mahdollisuus ilmaista kristillistä uskoa laulaen, soittaen ja musiikkia kuunnellen.
Musiikkityön ytimessä on seurakuntalaisten hengellisyyden tukeminen. Perustoiminta: Alueseurakunnan
jumalanpalvelusten sekä Tuomasmessun (PL) musiikki, toimitusten musiikki, rippikouluopetus, musiikkiryhmät mm.
Stemmina, Hyvät jyvät, Laulurinki, viikoittaiset musiikkitilaisuudet (virsi- ja lauluhetki, lounasmusiikki, joulusävel),
musiikkiprojekteja, konsertteja laitoshartauksia, yhteistyö lapsi- nuoriso- ja diakoniatyön sekä sidosryhmien ja
muusikkojen kanssa ja koulujen virsikasvatus.

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Jumalanpalvelusten musiikillisessa toteutuksessa pyritään lähentämään eri kohderyhmiä
Jumalanpalvelusten musiikki suunnitellaan monimuotoiseksi niin, että mahdollisimman monset
voivat tuntea musiikin omakseen.
Keskustan aluesrk:n kanttorit edustavat erilaista, toisiaan täydentävää musiikillista osaamista. He
tuovat jumalanpalveluksiin erilaisia musiikkiryhmiä ja monimuotoisen musiikillisen ilmeen.
Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan työkokouksissa keskustellen.
Seurataan osallistujamääriä
Teemme yhteistyötä Jyväskylässä toimivien muusikoiden ja yhteisöjen kanssa.
Kutsumme muusikkoja ja musiikkiryhmiä musisoimaan jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan
tilaisuuksiin.
Vastaamme koulujen uskonnonopetuksen ops:n mukaiseen haasteeseen tukemalla koulujen
virsikasvatusta.
Arvioidaan toimintamuotoja sisällöllisin, laadullisin ja määrällisin kriteerein.

Arviointitapa ja
mittarit:

Tarkistetaan että olemme jakaneet virsikirjat vastuullamme olevien koulujen 2-luokkalaisille ja
tuemme koulujen hartauselämää.
Yhteistyön rakentaminen ja kehittäminen uuden yt-alueen, Huhtasuon, sekä Taulumäen
3. TAVOITE
kanttorien kanssa työntekijäresurssien muuttuessa.
Toteutumiseen Tapaamiset kanttoriporukalla vähintään kaksi kertaa vuodessa ja siinä työvuorojen ja toiminnan
tähtäävä keino 1 suunnittelu.
Toteutumiseen Järjestäämme alueiden kanttoreille yhteisiä tapaamisia ateriayhteydellä.
tähtäävä keino 2
Lasketaan tapaamisten määrät ja tarkistellaan yhteistyön sujuvuutta ja työvuorojen sovittelun
Arviointitapa ja onnistumista.
mittarit:
4. TAVOITE

Huomioidaan Kirkkopäivät 2019 työn suunniittelussa ja toiminnassa

Toteutumiseen Pidetään omassa toiminnassa esillä tulevia kirkkopäiviä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Osallistutaan Kirkkopäivien 2019 suunnitteluun ja toteutukseen omalta osaltamme.
tähtäävä keino 2
Kuinka onnistuneesti Kirkkopäivät niveltyvät omaan toimintaan ja oma toiminta taas kirkkopäiviin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Lasketaan Kirkkopäivien hyväksi tehdyt moduulimäärät.
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019
Suosimme apostolinkyytiä sekä joukkoliikennevälineitä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Pyrimme vaikuttamaan Kaupunginkirkon peruskorjaukseen niin että musiikkityön tarpeet tulevat huomioiduiksi. Sama
tavoite koskee muitakin toimitiloja. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan että Keskustan alueseurakunnan musiikkitoiminta on
monipuolista ja rikasta.

