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Imatran seurakunnan strategia vuoteen 2025
Näytämme suuntaa – KOHTI JUMALAA; KOHTI IHMISTÄ
Jeesus sanoo: Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää.
Imatran seurakunta on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neljästäsadasta seurakunnasta. Kuulumme Imatran rovastikuntaan Mikkelin
hiippakunnassa. Alueenamme on Imatran
kaupunki Vuoksen varrella Saimaan ja
Vahvuutemme
Mahdollisuutemme
valtakunnan itärajan välissä.
- pitkä kristillinen perinne
- paikkakunnan asukkaat
-

osaava henkilöstö
kaupunkiseurakunnan resurssit
viranomais- ja järjestöyhteistyö
monipuolisuus

Heikkoutemme
- riittämätön osallistaminen
- markkinointi
- ylimitoitettu, vanhentunut rakennuskanta

-

rovastikunnallinen yhteistyö
virtuaalimaailma
viestinnän kehittäminen

Haasteemme
- kristillisen kasvatuksen ja perinteen
oheneminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen
- monikulttuurisuus
- jäsenmäärän vähentyminen
- kiinnostavuuden ylläpitäminen
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Strategiset painopisteet
Nostamme seurakunnan profiilia
hengellisenä yhteisönä
Elämme Imatralla asuvien ja täällä
vierailevien arjessa ja juhlassa
keskellä muuttuvaa maailmaa.
Rohkaisemme elämään ja
uusiutumaan kristittynä.

Strategiset tavoitteet
Rikkaan hengellisen elämän
ulottaminen imatralaisten arkeen
Jumalanpalveluselämän merkitys
yhteisöllisyyden rakentajana
vahvistuu

Pidämme näkyvästi esillä
seurakuntamme arvoja
RAPUT = rakkaus, armo, pyhyys,
usko ja toivo
Rakkaus = antaa halun välittää
toisesta ihmisestä teoin ja häntä
rakastaen
Armo = antaa mahdollisuuden
aloittaa alusta
Pyhyys = antaa herkkyyden
havaita elämään kätkettyjä
aarteita
Usko = antaa yhteyden elämän
ytimeen henkilökohtaisesti ja
yhteisöllisesti
Toivo = antaa kyvyn etsiä
vaikeaan tilanteeseen rakentavia
vaihtoehtoja

Avoin vuorovaikutus
Henkilöstön monipuolisen
osaamisen lisääminen
Yhteistyö työalojen kesken
Seurakunnan vetovoiman
lisääminen
Seurakunnan arvostus hyvänä
työnantajana vahvistuu

Henkilöstökulut enintään 62 %
verotuloista

Keinot
Tarjoamme seurakunnan tiloja
herätysliikkeiden ja kristillisten
järjestöjen käyttöön
Kutsumme herätysliikkeitä ja
järjestöjä messukumppaneiksi
Toteutamme kaikkien ikä- ja
ihmisryhmien elämäntilanteisiin
soveltuvaa toimintaa
Jalkautuminen
Monialaistamme ja priorisoimme
työtehtäviä
Tuemme työssäjaksamista sekä
ammattitaidon ylläpitämistä ja
kehittämistä koulutuksella talouden
sallimissa rajoissa
Raikas, monikanavainen viestintä
Menojen sopeuttaminen
käytettävissä oleviin resursseihin
Kirkkojen käytössä otetaan
huomioon erikoispyhät ja –
tilaisuudet
Eläköitymisten hyödyntäminen ja
tehtäväkuvien laajennus

Arviointimittarit
Palautteet
Osallistujamäärät
Kumppanuustilanteiden määrä
Kohtaamisten määrä

Suorituslisäarvioinnit
Sairaspoissaolot

