ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikki

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 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, Laulurinki, viikottaiset musiikkitilaisuudet (Virsihetki, Lounasmusiikki, Joulun sävel),
musiikkiprojekteja, konsertteja, laitoshartauksia, yhteistyö lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön sekä sidosryhmien ja
muusikkojen kanssa kanssa, koulujen virsikasvatus.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE

Jumalanpalvelusten musiikillisessa toteutuksessa pyritään lähentämään eri kohderyhmiä.
Jumalanpalvelusten musiikki suunnitellaan monimuotoiseksi niin, että mahdollisimman monet
voivat tuntea musiikin omakseen.
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.

Jumalanpalveluksien musiikillinen toteutus on ollut monipuolista ja kanttoreiden musiikillisesta
osaamisesta nousevaa. Messuissa on käytetty mm. klassista kirkkomusiikkia, lasten virsiä,
nuorten veisuja, ja uudenmpaa hengellistä musiikkia. Jumalanpalveluksissa on vieraillut
musiikkiavustajia; eri instrumenttien soittajia ja kuoroja/lauluyhtyeitä ja laulajia. Juhla-ajat
korostuvat kävijämäärissä varsinkin adventin ja joulun aikana. Tuomasmessun musiikkivastuu on
siirtynyt PB:ltä PL:lle. Keskustan alueella PL on aloittanut uutena ryhmätoimintamuotona
vauvatanssin syksyllä 2017.

Osallistuminen kirkon musiikkijuhlille (Helsinki 2017) musiikkiryhmien jäsenten kanssa
mahdollisuuksien ja halukkuuden mukaan.
Nuottihankinnat ja ohjelmiston valmistaminen. Matka musiikkijuhlille.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kustannusten sisällyttäminen 2017 talousarvioon kertaluonteisesti.
tähtäävä keino 2
Juhlan vaikutusten arviointi kirkon musiikkiryhmien ja niiden jäsenten tasolla.
Arviointitapa ja
mittarit:

Keskustan musiikkiryhmät eivät olleet halukkaita lähtemään Kirkon musiikkijuhlille, joten juhlat
eivät vaikuttaneet musiikkiryhmien toimintaan. Musiikkijuhlille osallistumisen sijaan Keskustan
kanttorit ahkeroivat Jyväskylässä. Budjettiraamin puitteissa osallistumiseen varatut määrärahat
käytettiin musiikkitoimintaan omassa alueseurakunnassa.
Arviointi:

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

Arviointi:

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.
Useat paikkaakuntamme musiikkiryhmät ja muusikot ovat vierailleet jumalanpalveluksissa ja
musiikkitilaisuuksissa esiintymässä (mm. Lounasmusiikki kesällä, Joulun sävel). Paikalliset kuorot
ovat konserttitoiminnan vastavuoroisuusperiaatteen mukaan vierailleet jumalanpalveluksissa
musiikkiavustajina. Jokaiseen alueemme kouluun on jaettu yhteistyösuunnitelman mukaisesti
virsikirjat 2 -luokkalaisille ja käyty pitämässä virsikasvatusta uskonnonopetukseen liittyen.
Kanttorit ovat panostaneet myös 4-luokkalaisille vuosittain järjestettävään virsilaulutapahtuman.
Koulujen jumalanpalvelukset on pyritty toteuttamaan musiikillisessa yhteistyössä koulun kanssa.

Reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden toteutus musiikkityössä

Toteutumiseen Musiikkitilaisuuksissa pyritään pitämään esillä juhlavuoden teemoja.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Musiikkiryhmien ohjelmistossa huomioidaan juhlavuoden teemat. Ryhmien toiminta nivelletään
tähtäävä keino 2 koko seurakunnan ja alueseurakunnan juhlavuoden projekteihin.
Tarkastellaan juhlavuoden teemojen toteutumista musiikkiryhmien ohjelmistossa ja
Arviointitapa ja musikkitilaisuuksissa.
mittarit:
Luterilaisuuden puhalluskoe. Tavoitteena 80% maksimista.
Musiikkiryhmien ohjelmistossa huomioitiin juhlavuoden teemat soveltuvin osin. Lisävihkon virsiä
pidettiin esillä jumalanpalveluksissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa. Itsenäisyyden juhlavuoden
kunniaksi Kaupunginkirkossa järjestettiin "Vain pieni kansanlaulu" -konsertti, jossa kansanlaulut
kohtaavat jazzmusiikin.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Käytämme mahdollisuuksien rajoissa työmatkoihin joukkoliikennettä tai polkupyörää.
Kimppakyytejä, joukkoliikennettä, polkupyörää sekä apostolinkyytiä on käytetty aina
mahdollisuuksien mukaan. Tuomasmessussa on käytetty vanhoja nuottimonisteita uusien
monisteiden välttämiseksi.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Pyrimme vaikuttamaan siihen, että saamme toimivat tilat Keskustan aluesrk:n musiikkityölle.

