Painopistealueet
Panostamme työhön lasten ja nuorten parissa.
Annamme laadukkaasti tehdyllä perustyöllä
hyvän pohjan tulevaisuuteen.
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Turvaamme riittävät toimintaresurssit
lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.
Säilytämme hyvät yhteydet päivähoitoon ja kouluihin.
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Kirkon perustehtävä
Tehtävämme on kutsua ihmisiä
armollisen Jumalan yhteyteen,
tuoda elämään kestävä perusta
ja rohkaista välittämään
lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Tuemme kotien hengellistä elämää perheiden arjessa ja juhlassa.

Arvot

Jalkaudumme kohtaamaan ihmiset siellä, missä he ovat.

Kristillisyys

Tuemme seurakuntalaisten jaksamista arjen keskellä.

Olemme yhteisö, joka
pitää esillä evankeliumia
ja välittää armon
sanomaa.

Vahvistamme seurakuntayhteyttä kirkollisten toimitusten kautta.

Inhimillisyys
Huolehdimme
lähimmäisistämme
tasa-arvoisesti ja
aidosti välittäen.

Puhumme uskosta aidosti ja ymmärrettävästi.
Emme unohda heikoimmassa asemassa olevia lähimmäisiämme.

Kehitämme vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia.
Tarjoamme halukkaille mielekästä tekemistä
erilaisissa palvelutehtävissä.
Kehitämme aikuisten parissa tehtävää matalan kynnyksen toimintaa.

Ajassa eläminen

Edistämme järjestöjen kanssa tapahtuvaa yhteistyötä.

Elämme tässä ajassa
perustehtävällemme
uskollisina.

Tavoitamme paikkakunnalle muuttaneet.

Avoimuus
Pidämme toiminnan
avoimena ja hallinnon
kevyenä yhteistyötä
tehden.

Seurakuntamme on vuonna 2020 yhteisö,
johon kaikki ovat tervetulleita ja hyväksyttyjä.
joka elää vastuullisesti ja seuraa aikaansa.
joka kuuntelee askolalaisia ja
jonka selkeä sanoma tukee heitä elämän eri vaiheissa.
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Kirkossa strategian laadinta on tullut ajankohtaiseksi, koska seurakuntien asema yhteiskunnassa on muuttunut. Seurakuntien jäsenkato
on todellisuutta. Seurakuntarakenteet ovat
jatkuvassa muutoksessa. Voidakseen menestyä,
seurakunnan on tiedettävä, mihin se on matkalla.

Mikä on strategian merkitys?
Strategia-ajattelu korostaa tavoitteita ja niiden
jatkuvaa käsittelyä seurakuntatyössä. Seurakunnalle on olennaista hengellinen elämä, jota
toiminta palvelee. Siksi seurakunnan arvot ovat
kaiken suunnittelun pohjana.

Mistä strategiassa on kysymys?
Strategia on alun perin sotilastermi, mutta
viime vuosina se on siirtynyt liikemaailman
kautta myös seurakuntasuunnittelun sanastoon. Strategian avulla pyritään määrittelemään tavoitteet ja ne keinot, joilla tavoitteisiin
pyritään.
Strategiatyössä arvioidaan lähtötilanne,
kartoitetaan resurssit ja määritellään toiminnan painopistealueet. Perustehtävään
kiteytetään seurakunnan olemassaolon
tarkoitus. Arvot kertovat perustan, josta
toiminta nousee.

Miksi strategia tehtiin?
Askolan seurakunnan strategia syntyi vuoden
2012 aikana. Strategiatyössä oli mukana
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvosten jäseniä
sekä työntekijöitä. Heidän pohjatyönsä
perustalta strategian laati työryhmä, johon
kuuluivat kirkkoherran lisäksi Malla Felin,
Reino Halonen, Jorma Linna, Irja Mäittälä ja
Taina Lapinniemi.

Strategia kuvaa, miten seurakunta aikoo toteuttaa
tehtäväänsä. Strategia vastaa kysymykseen; Mitä
meidän pitää tehdä menestyäksemme? Siksi
strategiaa voidaan kutsua myös onnistumisohjelmaksi.

Hyvässä mukana
Askolan seurakunta täyttää ensi vuonna 375 vuotta.
Seurakunta on ollut vuosisatoja mukana
askolalaisten iloissa ja suruissa. Se haluaa olla
myös tulevaisuudessa hyvässä mukana ja toimia
kaikkien askolalaisten parhaaksi.
Afrikkalainen sananlasku sanoo, ettei tallatulta
polulta enää löydy timantteja. Uskon itse siihen,
että timantteja voi löytää sekä tutulta kirkkopolulta
että tiettömästä maastosta. Niissä molemmissa
voimme seurakuntana pitää esillä sanomaa
armosta ja rakkaudesta.
Päivi Erkkilä
kirkkoherra, rovasti
P.S. Voit kertoa mielipiteesi Askolan seurakunnan strategiasta
lähettämällä postia Askolantie 23, 07500 Askola tai sähköpostia
paivi.erkkila@evl.fi. Voit antaa palautteesi myös työryhmän jäsenille.

ASKOLAN SEURAKUNTA
Askolantie 23, 07500 ASKOLA
www.askolanseurakunta.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
fax (019) 663 0535
Kirkkoherranvirasto
(019) 6630011
ma 9-12
ti 9-12
ke 12-17
to 9-12
pe suljettu
Perttilä Tiina, kanslisti
(019) 663 0011
Tissola Päivi, talouspäällikkö
(019) 663 0535
Erkkilä Päivi, kirkkoherra
040 8258 058
Kupiainen Antti, pastori
0400 199 839
Erkkilä Vesa, kanttori
050 587 3040
Lapinniemi Taina, diakoni
040 839 0192
Rouhiainen Martti,
vs. nuorisotyönohjaaja
040 703 3211
Tyyskä Leena,
vastaava lastenohjaaja
0400 598 010
Kauranne Leena, lastenohjaaja
040 748 3011
Vahteri Kirsi, lastenohjaaja
040 354 1210
Vilkki Jouni, seurakuntamestari
040 525 6504
Homma Terttu, siivooja
040 748 2133

