Arvot

Missio

Pyhän kunnioitus

Kirkon diakoninen ja yhteiskunnallinen tehtävä
on toteuttaa lähimmäisenrakkautta, oikeudenmukaisuutta ja ympäristövastuuta kristillisen uskon
mukaisesti. Kirkko muodostuu jäsenistään. Seurakuntien toimintaan ovat tervetulleita muutkin kuin
jäsenet.

Näemme jokaisessa ihmisessä
Jumalan kuvan.

Vastuullisuus

Huolehdimme lähimmäisistämme ja
varjelemme luomakuntaa.

Meidän kirkko
Välittävä
yhteisö

Oikeudenmukaisuus
Puolustamme erityisesti heikoimmassa asemassa olevien oikeuksia.

Totuudellisuus

Uskomme ja elämme niin kuin opetamme.

Visio
Kirkko on välittävä yhteisö, joka rohkeasti
edistää lähimmäisenrakkautta ja hyvää elämää
Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Suomalainen
yhteiskunta on oikeudenmukainen, ja sen jäsenet
elävät kohtuullisesti.

Välittävä
yhteisö

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja
yhteiskuntatyön linjaus 2015
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Strategiset
suuntaviivat
Autamme erityisesti
ihmisiä, joiden hätä on
suurin
Autamme ihmisiä löytämään omat voimavaransa ja
toimimme yhdessä heidän kanssaan elinolosuhteiden
parantamiseksi. Annamme henkistä, hengellistä,
fyysistä, sosiaalista ja taloudellista apua. Tuemme
ihmisiä, jotta he saisivat heille kuuluvat palvelut.
Kunnioitamme erilaisia valintoja ja tulkintoja hyvästä
elämästä.
• Vahvistamme etsivää työtä ja tutkivaa työotetta, jotta
tunnistamme ja ennakoimme avun tarpeen.
• Edistämme yhdenvertaisuutta ja torjumme syrjintää.
• Yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja liike-elämän kanssa
etsimme rohkeasti uusia toimintatapoja.

Osallistumme yhteiskunnan kehittämiseen
Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon sosiaalisen
ja ympäristövastuun vahvistamiseksi. Etsimme yhteiskunnan kipupisteitä ja nostamme esiin ihmisten hätää julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Tuemme heitä, jotka
omassa työssään ja poliittisessa vastuunkantamisessaan
tekevät ihmisarvoista elämää edistäviä arvovalintoja ja
päätöksiä.
• Taistelemme perus- ja ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja tasa-arvon puolesta.
• Vaadimme valtiota ja kuntia kantamaan vastuun
Suomessa asuvien perusturvasta.
• Pidämme esillä kaikkien ihmisten oikeutta työhön ja
edistämme hyvää työelämää.

Rukoilemme
ja teemme työtä
Rukoilemme kolmiyhteistä Jumalaa, että hän uudistaisi meidät ja koko luomakunnan. Jeesuksen esimerkki ja opetukset
innoittavat ja ohjaavat elämäämme. Kohtaamme Kristuksen
erityisesti köyhissä, sairaissa ja sorretuissa. Pyhä Henki liittää meidät Kristukseen ja toisiimme sekä uudistaa meidät.
Kristuksen ruumiin jäseninä meillä jokaisella on oma paikkamme ja tehtävämme seurakunnassa.
• Vahvistamme jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyttä.
• Tuomme yhteisessä rukouksessa elämämme Jumalan eteen
ja etsimme hengellisyyden harjoittamisen tapoja arjessa ja
pyhässä.
• Rohkaisemme toinen toisiamme hengelliseen pohdintaan,
etsintään ja uudistumiseen.

Vahvistamme yhdessä
tekemistä
Toimimme yhdessä kirkon jäsenten ja muiden
ihmisten kanssa ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden
ja ympäristövastuun puolesta. Vahvistamme
seurakunnassa ja lähiyhteisöissä verkostoja, joissa
toteutuvat osallisuus, lähimmäisenrakkaus ja luottamus.
Opimme elämään yhdessä ja arvostamme toistemme
erilaisuutta.
• Vahvistamme seurakunnan vapaaehtoistoimintaa kaikenikäisten keskuudessa.
• Tuemme omaehtoisia toiminta- ja vertaisryhmiä.
• Edistämme ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan
elämäänsä ja osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon.

Edistämme maailmanlaajaa lähimmäisyyttä
Toimimme osana kansainvälistä kirkkojen ja
järjestöjen yhteisöä köyhyyden vähentämiseksi sekä
rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi.
Ylläpidämme yhteyttä kehitysmaiden kirkkoihin ja
heidän diakoniatyöhönsä.
• Tuemme erityisesti niitä ihmisiä, joita kansainvälinen talous, ilmastonmuutos sekä paikalliset kriisit
pahiten koettelevat.
• Puramme köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta
ylläpitäviä rakenteita.
• Edistämme ilmaston ja koko elinympäristömme
kannalta kestävää kehitystä.

