Arvot
Pyhän kunnioitus

Näemme Jumalan kuvan ihmisessä.

Vastuullisuus

Huolehdimme lähimmäisistämme.

Oikeudenmukaisuus

Kirkkomme
kasvatuksen ytimessä
Jumala Luottamus kolmiyhteiseen Juma-

laan luo perustan kasvullemme. Kristus vapauttaa kasvun esteistä. Pyhä Henki luo yhteisöllisyyttä ja uskoa tulevaisuuteen.

Elämä

Puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden
oikeuksia.

Jumalan luomana elämä on pyhää.
Jumala pitää huolta jokaisesta kaikissa
elämäntilanteissa.

Totuudellisuus

Ihminen Jumalan luomina olemme arvok-

Uskomme ja elämme niin kuin opetamme.

Kirkkomme
perustehtävät
Kasvatus
Lähetys

Julistus

Palvelu
Kirkollamme on neljä perustehtävää: kasvatus, julistus, lähetys ja palvelu. Seurakunnan
elämässä ja kaikessa toiminnassa toteutuu
jokainen perustehtävä. Kirkkomme kehittämisasiakirjat jäsentyvät ja rakentuvat jokaisen
perustehtävän pohjalta.

Meidän
kirkko

kaita ja ainutkertaisia, ja hän osoittaa rakkauttaan. Ihmisen arvo ei määrity tekojen tai saavutusten kautta. Jumala hyväksyy ihmisen, vaikka
ihmisen tekoja ei voi aina hyväksyä. Olemme
samalla kertaa pyhiä ja pahoja.

”Minä istutin,
Apollos kasteli,
mutta Jumala
antoi kasvun.”

kasvamme
yhdessä

(Apostoli Paavalin
ensimmäisestä
kirjeestä
korinttilaisille)

Usko Usko Jumalaan on perusta turvallisel-

le ja hyvälle elämälle. Usko on Jumalan lahja,
joka annetaan kasteessa jokaiselle. Kaste liittää
seurakuntaan ja maailmanlaajaan Kristuksen
kirkkoon.

Armo

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus
lahjoittavat anteeksiannon ja armon. Hänen
elämänsä ja opetuksensa antavat meille esimerkin, miten elää. Armo merkitsee koko ihmisen
hyväksymistä; se on enemmän kuin yksittäisten
tekojen anteeksisaamista.
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Kirkkomme kasvatuksen strategiset suuntaviivat
Kasvamme yhdessä
Kirkkomme kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen
tukemista. Se on yhdessä tekemistä, olemista ja
ihmettelyä.
Mahdollistamme jokaisen kasvua omana
itsenään, lähimmäisenä ja yhteisönsä jäsenenä.
Seurakuntana kasvamme yhdessä Jumalan tuntemisessa sekä vastuun kantamisessa
paikallisesti ja maailmanlaajasti.

Rakennamme kasteen varaan
Avaamme ja etsimme yhdessä kasteen
merkitystä.
Kaste on kutsu
• jokaiselle kasvaa kristittynä
• vanhemmille kristilliseen kasvatukseen
• kummeille tukea kastetun elämää ja rukoilla
hänen puolestaan
• seurakuntana toimia yhdessä kastettavan,
vanhempien, isovanhempien ja kummien
kanssa
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Turvaamme elämää
Suuntaudumme tulevaisuuteen

Kunnioitamme ja arvostamme jokaista.
Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti ja
syrjimättä.

Luomme toivoa ja rohkaisemme elämään
tässä ja nyt.

Luomme turvallisen ilmapiirin, jossa toteutuu fyysinen, henkinen ja hengellinen
kasvurauha.

Osallistumme, vaikutamme ja kasvamme
vastuuseen.

Tuemme jokaisen osallisuutta yhteisöissä.

Sitoudumme hyvään ja vältämme pahaa.

Pidämme tärkeänä, että jokainen tulee
kuulluksi ja nähdyksi.

Kristittyinä elämme arjen keskellä.
Kirkkomme jäseninä vaikutamme päätöksentekoon ja toimintaan kirkossa ja seurakunnassa.

Kasvua koko elämä
Toteutamme kirkkona kasvatuksen tehtävää
niin, että
• se perustuu kasteeseen, ja toimintaa
kehitetään palvelemaan kaikkia kastettuja
• tuemme kasvua elämänkaaren
eri vaiheissa
• se on avointa jokaiselle
• kaikenikäiset kohtaavat toisiaan
• toimimme verkostoissa ja yhteistyössä
			
• kuntien kanssa
			
• järjestöjen, työpaikkojen ja
harrastusryhmien kanssa

