pyritään vahvistamaan ihmisen vastuuta omasta
elämästä, pyritään kohti tavoittavaa ja
määräkestoista työotetta. Seurakunnan jäsenyyttä
vahvistetaan aktiivisella viestinnällä.

Strategia 2016 - 2019
POHJA
Toiminta-ajatus eli perustehtävien kiteytys:
Toimimme ihmisen hyväksi välittäen sanomaa
Kristuksesta. Levitämme uskoa, toivoa ja rakkautta sanoin
ja teoin.
Seurakunnan perustehtävät:
Julistamme Jumalan sanaa ja huolehdimme
sakramenteista ja toimituksista, toimimme kristillisen
lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi, huolehdimme
kristillisestä kasvatuksesta ja sielunhoidosta.
Arvot:
Pyhän Kunnioitus: Kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä
Jumalaa, tunnustamme Kristuksen ainutlaatuisuuden,
näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden.
Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme,
varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia voimavaroja
vastuullisesti.
Oikeudenmukaisuus: Toimimme heikkojen ja
syrjäytyneiden puolesta, ratkaisemme asiat tasapuolisesti
ja kaiken tarkastelun kestävästi.
Totuudellisuus: Uskomme ja elämme niin kuin opetamme,
pidämme toiminnan avoimena kunnioittaen erilaisia
kokemuksia Jumalasta.
KÄYTÄNTÖ
Visio eli tavoitetila vuonna 2020:

Kaarinalainen haluaa kuulua seurakuntaan
ja seurakunta toimii siten, että ihmisen usko,
toivo ja rakkaus voisivat vahvistua.
Tärkeimmät strategiset linjaukset, joilla tavoitetilaan
pyritään:

a) Perustehtävät toteutetaan laadukkaasti
tiedostaen ihmisten erilaiset tarpeet ja
toiveet.
Diakoniatyössä tämä tarkoittaa: Vapaaehtoisten
lisääntyvä käyttö, jatkuva tiedotus joka nostaa
heikompien ääntä kuuluviin, kohtaamisten kautta

Nuorisotyössä tämä tarkoittaa: Nuorten kohtaamiset
tärkeintä, kynnyksen madaltaminen olennaista.
Nuorisotyö tarvitsee oman tilan. Rippikoulutyölle
pääosa resursseista, myös isoskoulutus tähtää
rippikoulutyön mahdollistamiseen. Seurakunnan
jäsenyyttä vahvistetaan some-aktiivisuudella ja
konfirmaationmessujen laadukkaalla hoitamisella.
Lapsityössä tämä tarkoittaa: Panostetaan
perhemessuihin ja niiden kehittämiseen sekä
perhekerhoihin ja päiväkotiyhteistyöhön.
Yhtymätason yhteistyö hoidetaan hyvin. Seurakunnan
jäsenyyttä vahvistetaan lapsiystävällisillä
tilaisuuksilla ja viestimällä aktiivisesti kasteperheille.
Lähetys- ja evankeliointityössä tämä tarkoittaa:
Lähetyspiirit ja lähetyspyhien pitäminen jatkuvat
samalla laajuudella, niiden työtä esitellään aktiivisesti
mediassa. Monipuolinen ihmisten tavoittaminen
tärkeää.
Yleisessä seurakuntatyössä tämä tarkoittaa: Tiivis,
työekonomian huomioiva ja seurakuntaa yhdistävä
jumalanpalvelussuunnitelma. Työt suunnitellaan ja
jaetaan siten, että toimituksiin ja kaikkiin
kohtaamisiin on tarpeeksi aikaa.
Jumalanpalvelusryhmien toiminta alkaa ja niiden
toimintaa kehitetään jatkuvasti. Ihmisten toiveita
kuunnellaan jumalanpalvelusten kehittämisessä.
Seurakunnan jäsenyyttä vahvistetaan kirkollisten
toimitusten laadukkaalla hoitamisella.
Kirkkomusiikissa tämä tarkoittaa:
Jumalanpalvelukset, toimitukset, hartaudet ja kuorot
ovat ydintä, joihin keskitytään. Tehdään tiivistä
yhteistyötä eri työmuotoihin. Seurakunnan jäsenyyttä
vahvistetaan monipuolisella musiikkitarjonnalla.
Päätöksenteossa tämä tarkoittaa: Huolehditaan
taloudellisista resursseista ja niiden asianmukaisesta
jakamisesta sekä henkilöstön jaksamisesta.
Lisäksi linjataan, että 2016 ei järjestetä isoja
projekteja, 2017 satsataan ”Reformaatio 500v.” - ja
”Suomi 100v.” – juhliin, 2018 toteutetaan koko
seurakunnan pääsiäisnäytelmä, 2019 ei järjestetä
isoja projekteja.

b) Viestintä on kokeilevaa, uudistuvaa,
tavoittavaa ja vuorovaikutteista.

