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Kuusamon seurakunnan strategia 2015:
KUUSAMON SEURAKUNTA 2015 – ”NE TULEVAT VALKEIKSI KUIN LUMI”

1. Kuusamon seurakunnan tehtävä
Kuusamon seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda
elämään
kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
2. Seurakuntalaisten kohtaamista ja työyhteisöä ohjaavat arvot
Kuusamon seurakunta liittyy Suomen evankelisluterilaisen kirkon arvoihin, joilla Kuusamossa tarkoitamme seuraavaa:
Pyhän kunnioitus
Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Näemme Jumalan
kuvan jokaisessa ihmisessä ja kohtaamme kaikki lähimmäisinä.
Kunnioitamme Raamatusta nousevia, 10 käskyyn perustuvia pyhiä arvoja elämän ohjeena.

Vastuullisuus
Huolehdimme vastuullisesti itsestämme ja lähimmäisestämme. Varjelemme osana luontokaupunkia luomakuntaamme ja huolehdimme elinympäristömme järkevästä käytöstä. Seurakunnan toiminnoissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Työyhteisössä teemme huolellisesti omat työmme ja autamme tarvittaessa toisiamme.
Oikeudenmukaisuus
Toimimme oikeuden, kohtuuden ja tasa-arvoisuuden puolesta. Tavoittelemme oikeudenmukaista maailmaa, jossa heikoimmassa asemassa olevillakin on mahdollisuus elää ihmisarvon mukaista elämää.
Työyhteisössä arvostamme ja kunnioitamme toisiamme sekä toistemme tekemää työtä.
Varmistamme, että kaikilla kuusamolaisilla on mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintoihin.
Totuudellisuus
Pidämme Jumalan sanaa esillä ja pyrimme Jumalan armon avulla elämään niin kuin opetamme.
Seurakunnan toiminta on avointa, hallinto läpinäkyvää ja sisäinen viestintä toimii.
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3. Näkymme – millainen haluamme olla

Kuusamon seurakunta pitää Jumalan sanaa ymmärrettävästi esillä. Ihmiset kokevat seurakunnan läheisenä, kiireettömänä ja kuuntelevana yhteisönä.

Kuusamon seurakunnan keskeiset päämäärät
Kuusamon seurakunta hoitaa perustehtävänsä hyvin ja laadukkaasti.
Seurakunta elää mukana kuusamolaisten elämän arjessa ja työntekijät liikkuvat siellä,
missä seurakuntalaiset ovat. Kynnys seurakuntaan on matala ja tilaisuuksiin on helppo
tulla. Seurakunnan työntekijät ovat helposti tavoitettavissa.
Seurakunta toimii hyvän palvelun periaatteiden mukaisesti ja ottaa huomioon ihmisten
odotukset seurakuntaa kohtaan. Se palvelee eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä omien
arvojensa mukaisesti.
Seurakunta seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja suuntaa voimavaransa
tarkoituksenmukaisesti huomioiden muun muassa väestörakenteen muutokset. Seurakunnassa on rohkeutta muutoksiin.
Seurakunnan toiminnassa keskeisellä sijalla on lähimmäisen rakkaus. Kuusamon seurakunta osallistuu vastuun kantamiseen niin lähellä kuin kaukana olevista lähimmäisistämme. Seurakunta pyrkii tavoittamaan syrjäytyneet.
Ihmiset löytävät seurakunnasta mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Seurakunnan luottamus- ja vapaaehtoistehtävät ovat arvostettuja.
Nuoret aikuiset tiedostavat kirkkoon kuulumisen merkityksen ja jäsenyys koetaan tärkeäksi. Seurakunta kiinnittää huomiota siihen, etteivät käytännön asiat (lapsenhoito ym.) ole
esteenä nuorille aikuisille osallistua toimintaan.
Viestintä on toimivaa ja ajan tasalla olevaa sekä monipuolista.
Seurakunta toimii myös matkailijoiden parissa kutsumalla heitä seurakunnan tilaisuuksiin.
Työssä toimitaan yhteistyöhakuisesti ja verkostoituneesti.
Seurakunnassa vallitsee myönteinen ja armollinen ilmapiiri.
Kuusamon seurakunta on työyhteisönä toimiva ja turvallinen. Asiat hoidetaan hyvässä yhteisymmärryksessä. Seurakunta työnantajana pitää työntekijöistään hyvän huolen ja työntekijöiden motivaatio työn haasteisiin on korkea.

