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Outokummun seurakunnan TULEVAISUUSSUUNNITELMA vuoteen 2025
MISSIO: perustehtävä
Outokummun seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen elämään ja toimimaan
lähimmäisiä palvellen ja luomakuntaa varjellen.
VISIO: näkemys toivotusta tulevaisuudesta
Vuonna 2025 Outokummun seurakunta on kodinomainen seurakuntayhteisö, joka tukee jäseniään
elämän eri vaiheissa ja rohkaisee heitä lähimmäisenrakkauteen. Seurakunta on merkityksellinen
osa seurakuntalaisten arkea.
Outokummussa on paikallinen luterilainen hengellinen yhteisö seurakuntien mahdollisista
rakennemuutoksista huolimatta. Jumalanpalveluselämä kirkollisine toimituksineen, diakonia ja
kristillinen kasvatus ovat seurakunnan toiminnan keskiössä.
ARVOT
Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.
Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.
Rakkaus - Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

SUUNTAVIIVAT: miten visioon päästään
Hengellisen elämän vahvistaminen: Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä puhutaan
rohkeasti ja ymmärrettävästi. Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia ja sopivat kaiken ikäisille.
Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kristillistä kasvua tuetaan
kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan.
Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen: Jokainen Outokummun seurakunnan jäsen
kohdataan vähintään vuosittain laadukkaasti.
Vapaaehtoistyön vahvistaminen: Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja
toteuttamiseen ja saavat omat kykynsä ja taitonsa käyttöön. Mahdolliset ongelmalliset
vapaaehtoistyön vastuukysymykset ratkaistaan positiivisesti.
Rakenteet palvelemaan toimintaa: Outokummun seurakunnan hallinto on riittävän kevyt, mutta
samalla tehokas ja toimintaa tukeva. Henkilöstö- ja kiinteistökulut suhteutetaan yhteen
seurakunnan perustehtävän ja vähenevien verotulojen kanssa.
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Outokummun seurakunnan heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat
(toimintaympäristön analyysi)
VAHVUUDET







paljon monipuolista toimintaa eri ikäisille
sitoutuneet, osaavat työntekijät
vapaaehtoiset, heistä useat moniosaajia
yhteistyö eri toimijoiden ja sidosryhmien
kanssa
Okun kirkon esteettömät toimitilat
seurakunta on velaton

MAHDOLLISUUDET









vapaaehtoistyön lisääminen
yhteistyön lisääminen
yhteisöllisyyden lisääminen
uudet työtavat (jalkautuminen, some,
tunnettavuuden lisääminen)
työntekijöiden työnkuvien
uudelleenajattelu
Kuusjärven kirkon käyttömahdollisuudet
kristillisen sanoman ja toivon näköalat
(kotiseurakunta tukipilari muutosten
ajassa)
seurakuntaliitos

HEIKKOUDET






jäsenistön väheneminen ja ikääntyminen
talouden heikkeneminen
maallistumisen lisääntyminen
ikäluokat, jotka eivät löydä yhteyttä srk:n
toimintaan ja palveluihin
peruskorjattavat kiinteistöt (jopa 1,2 milj. €)

UHAT








väestön väheneminen
kirkon verotusoikeuden menettäminen
työntekijöiden uupuminen
vapaaehtoisten väsyminen
kilpailu ihmisten vapaa-ajasta
kiinteistömassa, joka syö resursseja
toiminnalta
yhteiskunnan muuttuminen
uskontokielteisemmäksi

