EURAJOEN SEURAKUNNAN ASKELMERKIT VUOTEEN 2025

1. JOHDANTO
Eurajoen seurakunnan piispantarkastuksessa 20 ja 22.3.2015 tuli esiin uuden strategian laatimisen
tarpeellisuus. Piispantarkastuksen pöytäkirjassa määräajaksi annettiin 31.5.2017.
Piispantarkastuksessa oli jo ennakoitavissa, että Eurajoen seurakunta ei kauan jatka silloisen
näköisenä tai kokoisena. Yhdistymisneuvotteluja oli käyty Euran ja Rauman seurakuntien kanssa,
mutta liitossuunnaksi tuli Luvia. Strategian työstämiseksi oli perusteltua anoa tuomiokapitulilta
lisäaikaa vuoden 2017 loppuun. Strategian laatimiseen haluttiin mukaan mahdollisimman laaja
joukko työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja myös seurakuntalaisia. Seminaari pidettiin Eurajoen
kristillisellä opistolla 11.5.2017. Seminaarissa luottamushenkilöt ja työntekijät työstivät
ajatuksiaan strategiasta. Näitä ajatuksia on edelleen työstänyt strategiatyöryhmä, johon ovat
kuuluneet: Markku Haavisto, Maarit Hollmen, Kristiina Isokorpi, Enni Järvikangas, Seppo
Lempainen, Virpi Pämppi, Kirsi Rantala, Samu Repo, Asko Riihimäki, Jari Suvila (konsultti).
Lopullisen muodon strategia on saanut kirkkovaltuuston hyväksyttyä sen. Jokaisen askelmerkin
alla on teesi. Ne on kerätty seurakuntalaisilta reformaation juhlavuonna 2017.
Teesi: Seurakunta yhdistää ihmisiä – tilaa unelmille.

2. MITÄ YMPÄRILLÄMME TAPAHTUU?






Maallistuminen
Yhteiskunnan muutos
Arvomaailman muutos
Maailman tapahtumat
Ympäristövastuu

Maailman tapahtumat lähellä ja kaukana muokkaavat arvomaailmaamme. Arvomaailman muutos ja
maallistuminen heijastuvat kirkossa jäsenkatona. Pahoinvointi yhteiskunnassamme kasvaa.
Yhteiskuntamme muuttuu monikulttuuriseksi ja tuo omat haasteensa seurakunnille. Jatkuvaa
muutosta tapahtuu lähellä ja kaukana. Perhe on seurakunnan ja yhteiskunnan perusyksikkö.
Perheiden hyvinvointiin on panostettava. Kannamme vastuuta ympäristön hyvinvoinnista.
Teesi: Vaikeuksissa turvaa Herraan Jeesukseen. Häneltä tulee apu.

3. MISSIOMME






Kaikkien eurajokelaisten tavoittaminen
Toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus
Matala kynnys osallistumiseen
Ihmisten osallistaminen seurakunnan toimintaan
Jumalan sanan julistaminen

Haluamme kertoa ihmisille evankeliumia rakastavasta Jumalasta. Näin osallistumme myös
maailmanlaajuiseen lähetystyöhön, johon Jeesus Raamatussa kehotti. Seurakuntaamme ohjaa
ajatus kaikkien eurajokelaisten tavoittamisesta. Haluamme olla helposti lähestyttävissä. Jokainen
on tervetullut seurakuntaan. Seurakuntaelämämme on avointa ja läpinäkyvää. Osallistamme
seurakuntalaisia monenlaiseen toimintaan. Työntekijät ovat tekemisen ja hiljentymisen
mahdollistajia. Jokaisella on mahdollisuus auttaa ja olla mukana vapaaehtoisena omien taitojensa
mukaan niin säännöllisessä toiminnassa kuin harvemmin järjestettävissä tilaisuuksissa.
Teesi: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

4. PERUSTEHTÄVÄMME





Evankeliumin julistaminen
Palveleminen
Kristillinen kasvatus
”Hän on arvokas.”

Alussa oli sanoma. Jumalan sanan julistaminen ja sakramenttien oikein toimittaminen on
tehtävämme. Jumalan sanalla seurakunta kokoaa yhteen, hoitaa, varustaa ja lähettää eri-ikäisiä
ihmisiä. Hoidamme oman osamme kirkon maailmanlaajuisesta lähetystehtävästä. Kristinusko on
apostolien ajoista lähtien ollut viestin viemistä palvellen ja julistaen.
Teesi: Kirkon päänä on Kristus, ohjenuorana Raamattu ja motiivina lähimmäisenrakkaus.

5. TOIMINTA-AJATUKSEMME





Hyvän sanoman kertominen kaikille eurajokelaisille
Palveleminen
Jumalan sanan julistaminen
Ihmisten kohtaaminen

Kerromme evankeliumia kaikille eurajokelaisille. Haluamme tehdä Raamatun sanomasta
ymmärrettävää nykypäivänä. Eri työmuotojen työntekijät ja vapaaehtoiset kohtaavat eri-ikäisiä
ihmisiä. Olemme läsnä ja valmiina auttamaan. Pyrimme tavoittamaan myös niitä, joilla ei ole vielä
yhteyttä seurakuntaan. Järjestämme sekä säännöllistä toimintaa että yksittäisiä tapahtumia.
Työotteemme on palveleva. Haluamme Jeesuksen esimerkin tavoin tehdä hyvää. Olemme ihmisiä
varten, valmiina kulkemaan rinnalla sekä kertomaan Jumalan rakkaudesta.
Teesi: Toisen kuunteleminen aidosti on tärkeää.

6. VISIOMME
 Olemme yksi yhteinen
 Kunnioitamme perinteitä, luomme uutta
 Kynnys kirkkoon madaltuu
Meillä on yksi yhteinen seurakunta, joka on luonteva osa yhteisöä. Seurakunnan eri tilaisuuksiin
on helppo tulla. Seurakunta on kaikille avoin hengellinen koti. Se on läsnä ihmisten arjessa ja
tavoittaa eri-ikäiset ja eri elämätilanteissa olevat ihmiset.
Teesi: Seurakunta yhdistää ihmisiä. Luterilainen kirkko antaa ihmisille vapauden ajatella.

7. ARVOMME





Kristilliset perusarvot
Tasa-arvoisuus ja avoimuus
Lähimmäisenrakkaus
Yhteys

Muuttuvassa maailmassa arvotkin muuttuvat. Elämme arvomurroksessa Kristillinen arvomaailma ei
ole enää itsestäänselvyys. Arvopohjamme näkyy tekemissämme valinnoissa. Ihminen tarvitsee
turvaa, jonka Jumalan sana ja hänen läsnäolonsa tuo, vaikka ei itse sitä tiedostaisi. Yksinäisyys,
itsekkyys, syrjäytyminen ja paha olo ovat nykyisin ihmisenä olemisen suuria haasteita. Seurakunta
kutsuu ihmisiä yksinäisyydestä yhteyteen. Virtuaalimaailma on haaste hyvässä ja pahassa.
Seurakunnan tulee olla paikka, jossa ihmiset kohtaavat aidosti kasvokkain. Tämä luo sitä
yhteisöllisyyttä, jolle ajassamme on suuri tarve. Lähtökohtana on Jumalan armosta kumpuava
jokaisen ihmisen yhtäläinen arvo ja lähimmäisen rakkaus.
Teesi: Jumalan luomaa on kunnioitettava

8. MENESTYSTEKIJÄMME





Yhteistyö
Avarakatseisuus
Tiedottaminen ja viestintä
Palveleminen

Strategisia menestystekijöitä ovat verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.
Viestimme ja tiedotamme aktiivisesti tavoittaaksemme ihmiset. Käytämme erilaisia
viestintävälineitä, jotta tavoitamme kattavasti eri ikäryhmät. Eurajoen seurakunta palvelee
avarakatseisesti erilaisia ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä.
Teesi: Kirkon tulisi julistaa sanomaansa avoimesti, ei kuitenkaan tuputtaen

9. TOIMINNALLISET SUUNTAVIIVAMME





Jalkaudumme ihmisten pariin
Rakennamme yhden yhteisen seurakunnan
Toimimme laadukkaasti niukkenevasta taloudesta huolimatta
Yhdessä tekemisen meininki

Eurajoen seurakunnan toiminnassa sitoudumme yhden yhteisen seurakunnan rakentamiseen.
Eurajoen seurakunnan ja Luvian kappeliseurakunnan toiminta ja palvelut täydentävät toisiaan.
Järjestämme toimintaa alueellisesti huomioon ottaen seurakunnan eri osien omaleimaisuuden.
Entistä enemmän jalkaudumme seurakunnan alueella sinne, missä ihmiset ovat. Innostamme ja
rohkaisemme ihmisiä seurakunnan toimintaan.
Teesi: Anna rauha, varjele meitä…

