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Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä
Jyväskylän seurakunnan strategia vuoteen 2020
Perustehtävä
Kutsumme uskomaan ja luottamaan armolliseen Jumalaan ja rohkaisemme välittämään
lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Tavoite
Seurakunnan jäseninä olemme yhteisö, jossa usko, rukous ja lähimmäisistä huolehtiminen antavat
elämään tarkoituksen. Tuomme avoimesti julki evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta ja luomme
esimerkillämme ympärillemme välittämisen ilmapiirin.
Arvot
* Turvaudumme Raamatussa ilmoitettuun kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään ja Poikaan ja Pyhään
Henkeen.
* Arvostamme jokaista ihmistä Jumalan kuvana ja huolehdimme lähimmäisistämme.
* Varjelemme luomakuntaa ja elämme kohtuullisesti.
* Toimimme vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti.

SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2020
Olemme rohkeasti hengellisiä
* Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia. 2014
* Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja Raamatun
hengellisen elämän tueksi. 2016
* Järjestämme huolellisesti kirkolliset toimitukset ja muun eri elämän vaiheissa hengellistä tukea
antavan toiminnan.
* Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja,
päivähoitoa ja kouluja. 2013 ja 2015
* Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana. 2016
* Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista. (2017)
* Ymmärrämme monipuolisen musiikin merkityksen ja vaalimme yhdessä laulamisen
perinnettä.2015
Välitämme reilusti
* Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi.2015
* Tarjoamme kanavia hädässä olevien auttamiseen paikallisesti ja kansainvälisesti. 2014
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* Tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti. 2013
* Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin sielunhoidollisen ja käytännöllisen avun muotoja. 2016
* Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä. (2017)
* Otamme kaikessa toiminnassamme ja valinnoissamme huomioon ympäristövaikutukset.

Vahvistamme seurakuntayhteyttä
* Kasteessa olemme saaneet tehtävän kantaa yhdessä vastuuta seurakunnasta. 2013
* Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja. (2017)
* Otamme seurakuntaamme muuttaneisiin ja kirkkoon liittyneisiin henkilökohtaisesti yhteyttä.
2014
* Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri
viestintävälineiden avulla. 2015
* Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjastamme
käsin.
* Kehitämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina. 2016

Turvaamme toiminnan edellytykset
*Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa hallintomallia sekä alueellista työtä
tukevaa ja täydentävää yhteistä toimintaa.
*Osallistumme kirkossa käytävään keskusteluun seurakuntarakenteista jakaen kokemuksia
omasta hallintomallistamme.
*Käytämme tiloja, osaamista ja talouden voimavaroja tasapuolisesti, joustavasti ja yhteisöllisyyttä
tukevasti.
*Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuutta sekä
kehitämme toimintamme arviointia. 2013
*Tuemme seurakuntamme työntekijöiden työhyvinvointia kiinnittämällä huomiota
työyhteisötaitoihin ja johtamisosaamiseen sekä hengellisen elämän hoitamiseen. 2014
* Selvitämme ja hyödynnämme taloutemme vaihtoehtoisia rahoitusmalleja.

