Ovet auki
Jämsän
seurakunnan
strategia vuoteen 2026

Johdanto
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 julkaistiin syksyllä 2020 nimellä
Ovet auki. Se on Jämsän seurakunnan uuden strategian tärkeä pohja. Kirkon strategiassa
hahmotetaan kattavasti luterilaisen kirkon toimintaympäristön menossa olevat muutokset. Uusia
mahdollisuuksia avaavat muutokset huomioidaan yhdessä Jämsän kaupungin ja seurakunnan
kehitysennusteiden kanssa myös tässä dokumentissa. Tärkeää pohjaa työskentelylle antoi sekä
seurakuntalaisille että työntekijöille suunnattu strategiakysely.
Tulevia vuosia ohjaava strategia pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miksi Jämsän
seurakunta on olemassa, mikä on perustehtävämme ja mitkä ovat arvomme? Samalla visioidaan,
millaista Jämsän seurakuntaa tavoitellaan vuoteen 2026 mennessä. Seurakunnan toimialat
laativat samalle ajanjaksolle strategiset valinnat. Ne linjaavat, mitä toimialalla tehdään, jotta
päästään asetettuihin tavoitteisiin. Vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa kerrotaan, miten
henkilöstö toimii ja käyttää olemassa olevia resursseja.
Tämän strategian lisäksi seurakunnan kiinteistöstrategia ja talouden tasapainottamisohjelma
ohjaavat tulevien vuosien toimintaa.

Seurakunnan perustehtävä
Seurakunnan perustehtävä on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman
pelastajana ja ainoana todellisena toivona. Tämä Jumalan antama tehtävä on kristillisen
seurakunnan olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea seurakunnan elämää ja
toimintaa. Seurakunnan tehtävän toteuttamisen tulisi olla myös osa jokaisen seurakuntalaisen
elämää.
Seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista pitämään huolta
lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Arvot
Arvot kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Seurakuntamme arvojen pohjana
ovat Raamatussa ilmoitetut hyveet: usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:3)
Usko: Uskon kohteena on Kolmiyhteinen Jumala, jota lähestymme Vapahtajan
Jeesuksen Kristuksen ja hänen tekemänsä pelastusteon kautta.
Toivo: Pelkoa aiheuttavien tulevaisuuskuvien edessä kristityllä on lupa luottaa
hyvään tulevaisuuteen. ”Uudeksi minä teen kaiken.” (Ilm 21:5)
Rakkaus: Kristillisen rakkauden perustana on pienoisevankeliumissa (Joh 3:16)
kuvattu Jumalan rakkaus maailmaa kohtaan. Rakkaus merkitsee meille
lähimmäisestä välittämistä aina ja kaikkialla.
Nämä arvot ohjaavat seurakunnan arjen toimintaa ja päätöksentekoa.
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Ovet auki – strategiset valinnat
Ovet auki osallisuuteen
Jämsä on mukana yhteiskunnan kehityskulussa, jossa kristillisen uskon ja seurakunnan
jäsenyyden merkitys on muutoksessa. Hengellistä etsintää on kuitenkin edelleen. Seurakunta
tavoittaa ihmisiä. Siksi lähdemme liikkeelle ja pidämme rohkeasti esillä hyvää sanomaa
Kristuksesta – myös muuttuvassa maailmassa. Käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät.







Jämsän väestömäärän arvioidaan laskevan vuoteen 2026 mennessä n. 18 300
asukkaaseen. Seurakunnan jäsenmäärä vähenee n. 12 500 jäseneen. Yli 65-vuotiaiden
suhteellinen ja määrällinen osuus tulee kasvamaan seuraavina vuosina.
Yhteiskunnan eriarvoistumisen, yksilöllistymisen, syrjäytymisen ja turvattomuuden
kasvun myötä diakonian tarve korostuu. Vastaamme aineelliseen tarpeeseen
mahdollisuuksien mukaan.
Haluamme olla yhä paremmin tietoisia jämsäläisten erilaisista odotuksista.
Tiedostamme evankeliumin kohtaamisen ihmisen suurimpana tarpeena.

Ovet auki kirkkoon ja kasvuun
Seurakunta on osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö, jonne ovi on aina avoinna. Toimimme
niin, että jokainen kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon jäsenyyden
merkitykselliseksi koko elämänkaarensa ajan.









Väestöennusteen mukaan lasten ja nuorten ikäluokat tulevat pienenemään Jämsässä
merkittävästi tulevina vuosina.
Painotamme tietoisesti kasteen ja kristillisen kasvatuksen merkitystä.
Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko heidän elämänsä ajan. Pidämme esillä
mahdollisuutta aikuisrippikoulun käymiseen ja järjestämme rippikoulun
kertaustapahtumia aikuisille.
Kohtaamme ihmisiä heidän elämänsä aikana iloissa, arkitoimissa, peloissa ja suruissa.
Meille on tärkeää alueellisesti laajan seurakunnan yhtenäisyys.
Lisäämme jumalanpalveluselämän monimuotoisuutta ja järjestämme jumalanpalveluksia
sekä muita tilaisuuksia myös muualla kuin seurakunnan tiloissa.
Kehitämme paikasta riippumattomia ja verkon välityksellä toteutettavia hengellisyyden ja
yhteisöllisyyden muotoja. Medianäkyvyyteen ja digitaalisuuden kehittämiseen
panostetaan.
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Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille
Seurakunnan työ on yhteistä työtä. Sen toteuttamiseen tarvitaan niin työntekijöitä kuin
seurakuntalaisia.





Seurakunnan resurssien pienentyessä seurakuntalaisten aloitteellisuus, osaaminen ja lahjat
korostuvat. Työntekijän rooli muuttuu enemmän mahdollistajaksi ja valmentajaksi.
Huolehdimme aloitteellisesti hyvistä suhteista ja yhteistyöstä seurakunnan kannalta
tärkeiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa. Pidämme kiinni seurakunnan perustehtävän
toteuttamisesta näissä yhteyksissä.
Seurakunta selkiyttää uutta paikkaansa Jyväskylän rovastikunnassa ja Lapuan
hiippakunnassa. Olemme samalla avoimia kirkon isoille rakenteellisille muutoksille.

Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen
Yhteiskuntaa kohtaavissa ennakoimattomissa muutoksissa seurakunnalta vaaditaan muutoskykyä
ja rohkeutta. On aika katsoa aikaisempaa laajemmin ja pidemmälle.






Toteutamme rohkeita kokeiluja emmekä pelkää epäonnistumisia.
Asetamme määrällisiä, laadullisia sekä vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita ja seuraamme
niiden toteutumista. Arvioimme kriittisesti työtämme. Uskallamme luopua hiipuneesta
toiminnasta ja epäröimättä etsimme uutta.
Terävöitämme ekologista vastuullisuutta kirkon toiminnassa. Toiminnassa otetaan
huomioon kestävän kehityksen askeleet.
Ylläpidämme toivoa ihmisten elämässä. Muistutamme toisen maailman äänestä ja
taivasten valtakunnasta (virsi 600).

Kuljemme kohti vuotta 2026 visiolla:

Seurakunta on hyvän Elämän lähde
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