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Medlemsstrategi 
FÖR MÄNSKAN  

• Kyrkan i Helsingfors omfattar helhetskyrkans strategi och 
värdegrund.  

• Den verkar för mänskorna så att de tror på Gud, älskar sin nästa 
och bär ansvar för miljön.  

BETYDELSEFULLT SAMARBETE, VIKTIGA MEDLEMMAR 

• Vi strävar till att helsingforsarna ska se kyrkan som en ge-menskap 
som är viktig för dem i livets olika skeden och som de vill tillhöra. 

• Församlingens samtliga medlemmar är lika viktiga. 

MEDLEMMARNA SKAPAR GEMENSKAPEN 

• Kyrkan är en kristen gemenskap som är öppen för alla. 
• Den betjänar mänskorna med nådens budskap och kärleks-

gärningar. 
• Varje medlem ger efter bästa förmåga sin insats då ge-menskapen 

byggs upp. 
• Den avlönade personalen har specialkompetens och förväntas 

utföra högklassigt arbete.  

MEDLEMMARNAS BEHOV OCH LIVSSITUATION 

• Vi utvecklar kyrkans verksamhet så att den blir medlems-
orienterad 

• Med hjälp av ett responssystem och undersökningar samlar vi in 
information om medlemmarnas verkliga önskemål, behov och 
livssituation. 

UTVECKLING AV VERKSAMHETEN 

• Vi planerar arbetet tillsammans och förverkligar det lokalt i alla 
församlingar och enheter. Särskilt koncenterar vi oss på sådan 
verksamhet som berör hela medlemskåren. 



Genomförande och uppföljning 
GENOMFÖRANDE 

• Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer medlemsstrategin och 
följer upp hur den förverkligas. 

• Gemensamma kyrkorådet utser en styrgrupp som ska utveckla 
verksamheten och väljer på styrgruppens förslag årligen 2-3 
utvecklingsprojekt som hänför sig till en åldersgrupp, livssitua-tion 
eller en verksamhetsform inom församlingen.  

• Styrgruppen hör församlingarna, kyrkoherdekonferensen och 
samfällighetens ledningsgrupp innan den ger sitt förslag. 

• För varje utvecklingsprojekt utser styrgruppen en arbetsgrupp som 
består av en kyrkoherde samt experter på ifrågavarande område 
från församlingarna och samfällighetens gemensam-ma enheter. 

• På basis av arbetsgruppernas arbete lägger styrgruppen upp en 
åtgärdsplan. 

• Kyrkoherdekonferensen besluter i samråd med samfällighe-tens 
ledningsgrupp om vilka åtgärder som ska omsättas i prak-tiken. 

• Kyrkoherden och de ledande tjänsteinnehavarna svarar för att 
åtgärderna förverkligas på lokalplanet.  

STÖDÅTGÄRDER, HUR RESULTATET MÄTS OCH 
KRITERIER PÅ EN HÖGKLASSIG VERKSAMHET 

• Utvecklingsprojekten stöds med ett skräddarsytt medlems-
stödsystem och med riktad kommunikation och marknads-föring. 

• Hur projekten lyckas mäts med enkäter bland medlemmarna samt 
genom den respons som systematiskt samlas in.  

• På basis av de resultat som erhållits skapas kriterier för en 
högklassig medlemsorienterad verksamhet.  

 



Så här tänker vi – strategiska avsikter 
MEDLEMSUTVECKLINGEN 

• Vi vill på tre år stoppa helsingforsförsamlingarnas medlemsminskning 
och balansera medlemsutvecklingen på fem års sikt. 

• Vi lyckas med detta om församlingarna, samfällighetens ledning, de 
förtroendevalda och personalen samarbetar målmedvetet. 

• Som riktlinje för medlemsutvecklingen använder vi helsingforsförsam-
lingarnas gemensamma och församlingarnas individuella medlemsut-
vecklingsprogram, gemensamma mål, modeller, mätare och ansvar. 

• Vi använder våra resursereffektivt och agerar såväl tillsammans som 
var för sig. Vi ser medlemmarna som en del av vår kraftresurs. 

• Vi dimensionerar vår insats rätt i relation till de mål och resultat som 
uppställts.  

• Vi fäster särskild uppmärksamhet vid unga vuxna, konfirmander, aktiva 
medlemmar och barnfamiljer. Detta gör vi utan att för den skull förbise 
någon. 

MED FOKUS PÅ MEDLEMMARNA   
• Vi övergår från en uppgiftscentrerad verksamhet till en medlemsorien-

terad filosofi och verksamhet. 
• Vi skapar ett responssystem så att vi kan följa med vad våra medlem-

mar väntar sig av oss och hur nöjda de är med oss.  
• Vi lyssnar till medlemmarna då vi utvecklar vår verksamhet. 
• Vi utbyter information med varandra för att lära oss med om våra 

medlemmar. 

VÅRT SÄTT ATT AGERA  
• Sida vid sida med våra medlemmar går vi genom de stora och små 

händelserna i livet.  
• Vi utökar antalet kontakter och breddar vårt influensområde genom att 

reallokera våra resurser. 
• Vi rör oss bland medlemmarna, vi visar oss, lyssnar och diskuterar. 
• Vi agerar professionellt, systematiskt och kostnadeseffektivt. 
• För att effektivera verksamheten förbättrar vi vår information om med-

lemmarna och gör informationen mer tillgänglig. 
• Vi stöder församlingsmedlemmarna i de situationer då vi möter dem. 

MEDLEMMARNAS UPPFATTNING OM OSS 
• Vi effektiverar vår kommunikation och framför allt utnyttjandet av olika 

elektroniska kanaler. 
• Vi informerar tydligt om vår verksamhet och om det goda vi gör. 
• Vi samlar systematiskt in information om medlemmarnas förväntningar 

och åsikter.  


	Medlemsstrategi
	Medlemsstrategi
	FÖR MÄNSKAN
	BETYDELSEFULLT SAMARBETE, VIKTIGA MEDLEMMAR
	MEDLEMMARNA SKAPAR GEMENSKAPEN
	MEDLEMMARNAS BEHOV OCH LIVSSITUATION
	UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

	Genomförande och uppföljning
	GENOMFÖRANDE
	STÖDÅTGÄRDER, HUR RESULTATET MÄTS OCH KRITERIER PÅ EN HÖGKLASSIG VERKSAMHET

	Så här tänker vi – strategiska avsikter
	MEDLEMSUTVECKLINGEN
	MED fokus på medlemmarna
	VÅRT SÄTT ATT AGERA
	MEDLEMMARNAS UPPFATTNING OM OSS


