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RAJATTOMALLA RAJALLA - TORNION SEURAKUNTA VUOTEEN 2015

1. Tornion seurakunnan tehtävä
Tornion seurakunta ja sen jäsenet on kutsuttu omalta osaltaan toteuttamaan Kristuksen
kirkon maailmanlaajuista tehtävää. Seurakunnan perustehtävä on annettu
lähetyskäskyssä:" Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."
Kirkkolain 1. luvun mukaisesti Suomen evankelisluterilainen kirkko tunnustaa sitä
Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon
uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Seurakunnan tehtävä on
julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja ja toimia lähimmäisenrakkauden
toteuttamiseksi.
Muuttuvassa toimintaympäristössä kysytään yhä uudelleen, miten toimimme parhaalla
mahdollisella tavalla perustehtävämme mukaisesti.
Näkymme, millainen haluamme olla?
Tornion seurakunnassa ihmiset tulevat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja
saavat voimansa elämän arkeen Jumalan sanasta, sakramenteista, rukouksesta
2. Työyhteisöä ja seurakuntatyötä ohjaavat periaatteet
ja yhteisöllisyydestä.

2. Työyhteisöä ja seurakuntatyötä ohjaavat periaatteet
Tunnustamme pyhän komiyhteisen Jumalan ja hänen valmistamansa pelastuksen
Jeesuksessa Kristuksessa.
Tunnustamme Raamatun Jumalan sanana ja perustamme työmme ja elämämme sen
varaan.
Todistamme rohkeasti Jumalan pelastustyöstä, hoidamme tehtävämme laadukkaasti ja
kohtaamme ihmiset kiireettömästi.
Huolehdimme lähimmäisistämme lähellä ja kaukana sekä varjelemme luomakuntaa.
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3. Keskeiset päämäärät 2015
Tornion seurakunta liittyy kokonaiskirkon strategia "Meidän kirkko - osallisuuden yhteisö"
tavoitteisiin.
Tornion seurakunta pitää selkeästi ja rohkeasti esillä ainutlaatuista evankeliumin sanomaa
perinteisin ja uusin menetelmin. Opetuksessa on keskeisenä kristinuskon perusteiden
opettaminen.
Seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja tavoittaa kaikki ikäryhmät.
Jumalanpalveluselämää kehitetään siten, että seurakuntalaiset voivat kokea sen
läheiseksi ja omakseen.
Seurakunta kokonaisuudessaan kantaa diakonisen vastuunsa niin, että apua tarvitseva
tulee autetuksi sekä evankeliumin sanalla että muutenkin. Seurakuntalaisia rohkaistaan
toimimaan Kristuksen käsinä maailmassa.
Seurakuntalaiset kohdataan aidosti ja seurakunnassa keskinäinen yhteys ja
yhteisöllisyyden kokeminen on keskeinen pyrkimys. Seurakuntalaisten palautetta
kuunnellaan.
Erityishuomiota kiinnitetään nuorten perheiden, nuorten ja työikäisten tavoittamiseen.
Viestinnässä pidetään esillä seurakunnan jäsenyyden merkitystä sekä perinteisin että
uusin keinoin.
Seurakunta ennakoi valppaasti toimintaympäristön muutoksia ja vastaa niihin joustavasti.
Kaksoiskaupunkisuunnitelmia seurataan tarkasti ja varmistetaan seurakunnan läsnäolo
uusissa hankkeissa.
Maallikkovastuunkantajat toimivat seurakuntatyön eri tehtävissä työntekijöiden rinnalla ja
apuna mm jumalanpalveluselämässä, pienryhmätoiminnassa, lähetyksen, diakonian ja
aikuistyön toiminnoissa.
Seurakunnan luottamustoimet ja vapaaehtoistehtävät ovat haluttuja ja arvostettuja.
Tornion seurakunta toimii yhteistyöhakuisesti ja verkostoituneesti oman perustehtävänsä
muistaen.
Työntekijöiden työhyvinvointiin ja keskinäiseen yhteistyöhön kiinnitetään erityistä
huomiota.
Seurakunta arvostaa osaavaa henkilöstöä. Seurakunnan työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden yhteistyö on toimivaa ja toinen toistaan kunnioittavaa. Vahvistamme
yhteistä työnäkyä yhteisessä tehtävässämme.
Seurakunnan hallintoa hoidetaan joustavasti ja taloutta pitkäjänteisesti.

