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Strategian

teologinen lähtökohta

Jeesus aloitti työnsä menemällä periferiaan, hän
liikkui yhteiskunnan laidalla ja perusti keskuksen
työlleen sinne. Jeesus nosti viimeiset
ensimmäisiksi, niin että köyhät ja alas painetut
saisivat vapautuksen. Köyhyyttä on monenlaista:
aineellista köyhyyttä, syrjäytyneisyyden ja
yksinäisyyden aiheuttamaa köyhyyttä, merkityksen
ja elämän suunnan puutteen aiheuttamaa köyhyyttä
ja köyhyyttä, joka johtuu siitä, ettei evankeliumi ole
elämän keskiössä.

Kirkko löytää identiteettiinsä asettumalla näiden
köyhien rinnalle ja ymmärtäessään, ettei sen osa tässä
maailmassa ole menestystarina. Kirkossa ei ole
auttajia ja autettavia, on vain sisaria ja veljiä. Kirkko
löytää tehtävänsä, kun se tunnistaa haavansa. Silloin
se voi olla yhteisö, jossa haavoitetut löytävät kotinsa.
Kirkon työn keskus on köyhien, syrjäytyneiden ja
yksinäisten keskellä tehtävä työ, mutta sen sydän on
puolestaan rukouksessa ja jumalanpalveluksessa.
Kirkon olemassaolo on osallisuutta
Jumalan missioon tässä maailmassa.
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Perustehtävämme
MISSIO
Oulun hiippakunnan ja sen seurakuntien tehtävänä on
kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista
välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Pelastavan evankeliumin julistus, osallisuus,
yhteisvastuu, heikoimpien puolesta puhuminen,
sielunhoito, tasa-arvosta ja ihmisarvosta
huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden
vaaliminen kuuluvat yhteen.

Näky tulevaisuudesta
VISIO
Oulun hiippakunta ja
sen seurakunnat ovat
uskon, toivon ja rakkauden yhteisö:
· Usko on sitä, että me olemme
Jumalan edessä - saamassa.
· Rakkaus on sitä, että me olemme
ihmisten keskellä - jakamassa.
· Toivo on sitä, että suuntaudumme
rohkeasti tulevaisuuteen
- Jumalaan luottaen.
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Strategiset valinnat
1. Tuemme seurakuntia strategisessa suunnittelussa ja
toimintakulttuurin uudistamisessa
2. Kohdennamme hiippakunnan resursseja seurakuntien
henkilöstön jaksamisen ja työyhteisöjen tukemiseen
3. Tuemme seurakuntien teologista työskentelyä ja hengellistä
syventymistä

4. Lisäämme koulutuksiimme digitaalisuutta,
saavutettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä
5. Tuemme seurakuntia kiinteistöjen, kulttuuriperinnön ja
metsien hoitamisessa
6. Kehitämme saamenkielistä kirkollista työtä yhdessä
seurakuntien kanssa
7. Harjoitamme aktiivista vaikuttamistoimintaa vankilatyön ja
viittomakielisen työn edellytysten turvaamiseksi

