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Savonlinnan seurakunnan strategian pohjana on kokonaiskirkon toiminnan suuntaviivoja
käsittelevä asiakirja “Kohtaamisen kirkko”. Tässä sitä on sovellettu paikalliselle tasolle.
Toiminta-ajatus
Savonlinnan seurakunnan tehtävä on tuoda ihmisten elämään Jumalan todellisuus, lohdutus
ja rakkaus. Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä pitämällä esillä Jumalan sanaa ja sakramentteja
sekä olemalla yhteisö, jossa vallitsee avoimuus ja lähimmäisen rakkaus.
Arvot
Kaikessa toiminnassamme toteutamme seuraavia arvoja: rakkaus, oikeaoppisuus, rohkeus,
talouden kestävyys.
Visio eli mitä haluamme olla vuoteen 2020 mennessä
Vuosi vuodelta yhä useammat seurakuntalaiset kokevat kristittyjen yhteyttä kristinuskon
sanoman, rukouksen ja sakramenttien kautta. Usko Kristukseen on seurakuntamme alueen
ihmisille luonteva osa normaalia ihmisyyttä. He osallistuvat seurakunnan toimintaan ja
tuovat mukanaan uudenlaisia ihmisiä, koska kokevat, että kristillinen sanoma, sakramentit ja
seurakunnan mahdollistama ihmisten kohtaaminen ruokkivat heitä hengellisesti. Usko ja
seurakuntayhteys koetaan voimavarana yhä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa.
Toiminnan kolme strategista painopistettä
Pyrimme kohti vision toteutumista painottamalla kolmea asiaa:
1. Nostamme sanoman esiin
Savonlinnan seurakunta nostaa kaikessa toiminnassaan esiin kirkon sanoman. Sanoma on
evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, joka syntymällään, kuolemallaan ja
ylösnousemisellaan on tuonut ihmiskunnalle syntien sovituksen, voiton kuolemasta ja
elämän Luojan yhteydessä. Sanoman sisältö on pysyvä, sen muodot vaihtelevat olosuhteiden
mukaan. Sanoma saa aikaan uskoa Jumalaan, rakkauden tekoja ja kohtaamista ihmisten
välillä.
Savonlinnan seurakunnan ongelmana ei ole niinkään ollut se, että sanomaa ei olisi aiemmin
pidetty esillä. Parannettavaa on pikemminkin siinä, että sanoma ei ole tavoittanut läheskään
kaikkia seutukuntamme ihmisiä tai edes seurakuntamme jäseniä. Meidän on kiinnitettävä
entistä enemmän huomiota siihen, että tuomme sanoman esille mielenkiintoisessa ja
nykyihmisen kohtaavassa muodossa.
Siksi Savonlinnan seurakunta panostaa siihen, että
1.1. Sen tiedotus tavoittaa alueemme ihmiset. Tämä merkitsee nykyistä vahvempaa
panostusta internetin käyttöön.
1.2. Tapahtumien nimitykset, tyyli, toiminnan sisältö ja ajankohdat tehdään sellaisiksi, että
yhä useammat ihmiset osallistuvat niihin.
1.3. Lähetyskenttä on keskellämme, myös pakolaisten muodossa. Kristillinen sanoma on
kerrottava heillekin ja luotava heille mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan.
1.4. Työntekijöiden kykyä pitää sanomaa esillä ylläpidetään ja kehitetään, kullekin työalalle
soveltuvalla tavalla.

2. Kohtaamme ihmisen
Savonlinnan seurakunta toimii niin, että ihmisten välinen vuorovaikutus, rakkaudellinen
kohtaaminen ja yhteisöllisyys lisääntyvät. Seurakunnassamme ihminen kohtaa Jumalan ja
lähimmäisen sekä oman elämänsä todellisuuden. Siksi hän haluaa pysyä seurakunnan
jäsenenä.
Pyrkiessämme kohtaamaan ihmisen kiinnitämme huomiota seuraavaan:
2.1. Toteutamme seurakunnan tapahtumat niin, että ihmisten välinen kohtaaminen toteutuu
entistä paremmin, vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä korostaen. Kohtaamisen
perustana on Jumalan rakkaus, joka haastaa meitä keksimään erilaisia keinoja
yksinäisyyden vähentämiseksi ja yhteyden luomiseksi toinen toisiimme. Seurakunnan
toimintaan mukaan tulevan on voitava löytää seurakunnasta ihmisen kasvot.
2.2. Vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja organisointiin panostetaan riittävästi
työntekijäresursseja. Tarkoituksena on, että jokainen halukas löytää seurakunnasta
palvelutehtävän, jossa hän voi laittaa kristillisen uskon käytäntöön siten että siitä on
hyötyä apua tarvitseville, se on hänen omien lahjojensa kannalta mielekästä ja se
ruokkii häntä hengellisesti.
2.3. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon ihmisten elämänrytmit.
2.4. Työntekijöiden kykyä kohdata ihminen ylläpidetään ja kehitetään, kullekin työalalle
soveltuvalla tavalla.
3. Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken
Jotta kaksi edellistä strategista painotusta, sanoman esiin nostaminen ja ihmisen
kohtaaminen, voisivat toteutua seurakunnassamme, tarvitaan kolmatta: sanoman ja
kohtaamisen on läpäistävä seurakuntamme kaikki toiminta. Tällä osoitamme, että
arvostamme jäsenyyttä, tuemme toiminnassa mukana olevia seurakuntalaisia ja toivotamme
tervetulleeksi uudet jäsenet.
Tämän toteuttamiseksi toimimme seuraavasti:
3.1. Sanoman esiin nostaminen ja ihmisen kohtaaminen toteutuvat kaikkien työalojen
konkreettisessa toiminnassa. Siksi eri työalojen työntekijät suunnittelevat ja toteuttavat
toimintaa yhdessä siten, että sanoma on esillä kaikissa tapahtumissamme, erilaisia
ihmisiä kutsuvana ja ihmisten välistä kohtaamista luovana. Kohtaaminen ja sanoman
esiin nostaminen tuodaan myös vapaaehtoisista muodostuvien työryhmien ja piirien
toiminnan strategiaksi.
3.2. Työntekijöiden osaamista sanoman esillä pitämisessä ja ihmisen kohtaamisessa (omalle
työalalleen sopivalla tavalla) pidetään yllä yhteisten kokemusten jakamisen, alustusten
ja keskustelujen avulla, yli työalarajojen.
3.3. Kun alueellamme on löydetty hyvä toimintatapa, se ”monistetaan” muille alueillemme,
kierrättämällä joko ideoita tai työntekijöitä.
3.4. Seurakunta ei tarkoita vain sen palkattuja työntekijöitä, vaan kaikkia seurakuntalaisia.
Sanoman ja kohtaamisen tuominen strategiasta käytännöksi on jokaisen
seurakuntalaisen vastuu ja ilo. Se toteutuu toimimalla ja rukoilemalla.
3.5. Sen mahdollistuminen, että sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken toimintamme,
vaatii entistä enemmän aikaa yhteiseen suunnitteluun ja laadukkaaseen toteuttamiseen,
sekä työntekijöiltä että seurakuntalaisilta. Aikaa tähän on löydettävä karsimalla pois
toimimattomia tai muuten vanhentuneita toimintamuotoja. Siihen työmuotoja ja niiden
lähiesimiehiä kannustetaan.
Tämä strategia on lähtökohta koko seurakunnan kehitykselle ja toiminnalle vuosiksi 2017 –
2020. Strategian painopisteet sovelletaan toteutettaviksi toimintasuunnitelmiin niin, että ne
parhaiten palvelevat seurakunnan eri alueita.

