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Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020

ARVOMME
Usko
Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta

Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on
muokannut kirkkoamme ja kansamme identiteettiä.










Messu—sana ja sakramentit— on hengellisen elämä keskiössä Lutherin opetuksen mukaisesti.
Vanhempina ja kasvattajina teemme kristillistä
kasvatustyötä lasten ja nuorten parissa kotona ja
arjessa.
Seurakuntalaisina rakennamme kirkkoa vapaaehtoistyön avulla.
Uskomme näkyy ja kuuluu - laulamme, soitamme
ja kerromme rohkeasti ja ymmärrettävästi Raamatun ikiaikaista sanomaa.
Pyhän Kolminaisen Jumalan kunnioitus yhteisössämme takaa ihmisarvoisen elämän meille kaikille.

Toivo
Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon
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Messuun osallistuminen on toivon ja elämänvoiman lähde arkiseen elämään.
Vältämme kaikissa toiminnoissamme turhaa kulutusta.
Toimimme seurakuntalaisina ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi Kontiolahden alueella.







Kannamme yhdessä vastuumme kansainvälisestä
lähetystehtävästä ja diakoniasta.
Tunnustamme pyhyyden kaipauksen muissa
uskonnoissa ja käymme arjessa avointa keskustelua
muiden uskonedustajien kanssa.
Rukoilemme ihmisten puolesta

Rakkaus
Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme








Pyrimme huolehtimaan lähimmäisistämme kaikissa
elämän olosuhteissa.
Rakennamme arjen yhteisöllisyyttä vapaaehtoistyön
kautta.
Seurakuntalaisina ja työntekijöina autamme vanhuksia, yksinäisiä, surevia ja kaikkinaisia avuntarvitsijoita löytämään oman arkiyhteisön.
Huomaamme toinen toisemme, myös uudet seurakuntalaiset ja maahanmuuttajat.
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STRATEGISET SUUNTAVIIVAT
Luterilainen identiteetti ja hengellisyys
Kontiolahden luterilainen seurakunta on laulava ja
iloitseva jumalanpalvelusyhteisö. Seurakuntalaiset
osallistuvat jumalanpalvelusten suunnitteluun ja
toteutukseen. Seurakuntamme eri jumalanpalvelusyhteisöt kutsuvat eri-ikäisiä seurakuntalaisia Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle. Rohkaisemme perheitä viettämään kodeissa kristillisiä juhlia sekä
opettamaan lapsille ilta- ja ruokarukouksen. Opimme
uutta luterilaisuudesta ja juhlimme reformaation 500juhlaa vuosien 2017-2020 aikana.

Lasten pyhäkoulu, päiväkerhot, varhaisnuorten ja nuorten toiminta kulkevat käsi kädessä. Tässä kasvatustyössä vahvistamme lasten ja nuorten hengellistä elämää.
Rohkaisemme vanhempia välittämään kristillisiä arvoja
kodeissa. Näemme isovanhemmat ja kummit lasten ja nuorten hengellisinä tukijoina ja esirukoilijoina.
Näemme Raamatun kertomukset tärkeänä osana kristityn hengellisessä kasvussa.
Kirkolliset toimitukset ovat keskeisiä tapahtumia kristityn elämänkaaressa. Pyydämme vanhempia kastattamaan lapsensa kirkon jäseniksi. Pidämme rippikoulun houkuttelevana ja ajanmukaisena. K irkollinen avioliittoon vihkiminen ja kirkollinen hautaan siunaaminen säilyvät tärkeinä asioina seurakuntalaisen elämässä. Pyrimme elämän taitekohdissa
välittämään toinen toisillemme rohkeutta ja toivoa.
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Toivo elämän voimana
Luterilaisina kristittyinä ymmärrämme jokaisen
vastuun toinen toisistamme ja seurakunnan hyvinvoinnista. Emme jätä ketään ulkopuolelle. Seurakuntana on
arjen turva-verkko. Kannamme vastuuta ja löydämme ja etsimme paikkamme, tehtävämme ja
kutsumuksemme seurakunnassa. Ymmärrämme
ihmisten hädän ja toivottomuuden taloudellisen laman
ja työttömyyden keskellä. Autamme maahanmuuttajia
kotoutumisessa uuteen kotikuntaan, kulttuuriin ja kieleen. Tervehdimme toisiamme niin kotona, työpaikoilla
kuin arkisessa elämässämme. Rakennamme tietoisesti
toinen toisistamme välittävää yhteisöllisyyttä. Otamme
sosiaalinen median ja tekniikan hyödyksi vapaaehtoistyön organisoimisessa sekä tiedotuksessa.
Seuraamme aktiivisesti vanhuksiin, omaishoitajiin ja
vammaisiin liittyvää kehitystä lähiyhteisössämme.
Osallistumme aktiivisesti taloudellisen hädän lieventämiseen ja poistamiseen. Emme käännä selkää kaukana
eläville lähimmäisillemme. Rakennamme luovia ja
uusia mahdollisuuksia auttaa ja olla mukana kansainvälisessä diakoniassa, Yhteisvastuukeräyksissä sekä
lähetyksen varainkeruussa. Nostamme lähettiperheiden työn osaksi seurakunnan perustyötä. Suuntaamme yhteisiä varoja lasten ja nuorten hyvinvointiin.
Lapsiasiahenkilöt tuovat lasten näkökulman kaikkinaiseen päätöksentekoon. Käymme keskustelua väkivaltaviihteestä, median ja virtuaalimaailmojen vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin.
KONTIOLAHDEN
SEURAKUNTA

Rakkaus
Avoin ja vieraanvarainen yhteisö
Pyrimme aktiivisesti kehittämään kokonaiskirkollisia
uudistushankkeita omassa seurakunnassamme.
Etsimme yhteistyökumppaneita lähiympäristöstämme.
Olemme aktiivisesti mukana Pohjois-Karjalan seurakuntien ”Siun seurakunta” -yhteistyöhankkeessa.
Yhteistyö niin Kontiolahden kunnan, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa on jatkossakin merkittävä voimavara.
Näemme kaiken rehellisen työn osana ihmisen Jumalalta saamaa kutsumusta.
Etsimme mahdollisuuksia järkeistää ja ajanmukaistaa
työtämme. Pyrimme avoimeen ja kuulevaan päätöksentekokulttuuriin. Käytämme hyväksi tietotekniikan
mahdollisuuksia ja olemme vaikuttamassa tietotekniikan käytön positiiviseen kehitykseen. Mahdollistamme
työntekijöiden etä– ja mobiilityön sekä rakennamme
terveellisiä työympäristöjä. Kehitämme asiakaspalveluprosesseja laadukkaiksi ja tasapuolisiksi.
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Suuntaamme työntekijöiden työpanosta myös uusien
haasteiden toteuttamiseen. Tarkastelemme arvioiden
toimintatapojamme.
Näemme vastuullisen talouden ja kiinteistöjen hoidon
perusjalkana koko muulle työlle. Remontoimme ja
rakennamme pitkäjänteisesti, laadukkaasti ja ekologisesti. Haemme seurakuntaamme kirkon ympäristödiplomia. Näemme uuden seurakuntakeskuksen
ja kirkon läheisyyden mahdollisuutena kehittää uusia
työmuotoja seurakuntaamme. Pidämme kirkon ovet
auki.
Huolehdimme siitä, että tästä kirkon ja oman seurakunnan strategiastamme muodostuu jatkuva prosessi,
joka hedelmöittää jokaista työalaa. Sitoudumme tekemään työalakohtaisia strategioita sekä suuntaamaan
työtämme sen mukaan. Analysoimme työtämme.
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Kirkon perustehtävä (MISSIO)


Kontiolahden seurakunnan tehtävänä on kutsua
ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja tuoda
elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään
lähimmäisestä ja luomakunnasta.

Kontiolahden seurakunta vuonna
2020 (VISIO)
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Kontiolahden seurakunta on hengellisesti kasvava
seurakunta, jossa arvostamme omaa luterilaisista
identiteettiämme. Rakennamme kirkkoa omilla
lahjoillamme. Tuemme seurakuntalaisten mahdollisuuksia toteuttaa omaa kutsumustaan kristittyinä. Rohkaisemme jäseniämme kantamaan vastuuta lähellä ja kaukana elävistä lähimmäisistä sekä
koko luomakunnasta.

