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JOHDANTO
Kallion seurakunta tavoittelee sitä, että yhä useampi alueemme asukas voisi löytää itselleen hengellisen  
kodin seurakunnastamme ja saada osakseen Jumalan rakkautta. Toteutamme tätä tavoitetta suunnittele-
malla ja toteuttamalla kaikkea toimintaamme alueemme ihmisten tarpeista käsin.

Meidän on löydettävä alueemme ihmiset, jatkuvasti syvennettävä suhdetta yhteisömme jäseniin ja tehtä-
vä vaikuttavaa työtä, jolla on kirkas tarkoitus. Vain näin tekemällä pystymme säilymään osana alueemme  
ihmisten elämää.

Kallion seurakunta on kehittyvä ja monimuotoinen kaupunkiseurakunta. Se on tunnettu yhteisölähtöises-
tä työstään, innovatiivisuudestaan ja ennakkoluulottomasta tavasta toimia yhdessä. Kallion seurakuntalai-
set ovat aktiivisia tekijöitä, eivät toiminnan kohteita. Haluamme, että osallisuuden ja aktiivisuuden muodot 
ovat ihmisistä lähtöisiä ja jokaisen omaan elämään sopivia. 

Kallion seurakunnan alueella asuvat ihmiset ovat aktiivisia, ja alueelle on kehittynyt vahva ja omaleimai-
nen ruohonjuuritason vaikuttamis- ja osallistumiskulttuuri ja paljon yhteisöllistä toimintaa. Kallion seura-
kunnan alue on tunnettu keskimäärin hyvin arvoliberaalista väestöstään, ja alueella on yhteiskunnallisen 
edelläkävijän maine.
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Seurakunnan jäsenten osuus alueen väestöstä on yksi maan alhaisimmista, ja laskee. Alueella asuu paljon 
opiskelijoita ja nuoria aikuisia, ja asukkaiden vaihtuvuus on suurta. 

Nyt valmisteltu strategia käsittää kauden 2020–2025. Strategian toimeenpanoon ja seurantaan liittyvät 
suunnitelmat ja mittarit valmistuvat kevään 2020 aikana työyhteisön ja seurakuntaneuvoston yhteistyö-
nä. Haluamme entisestään vahvistaa luottamusta ja koko yhteisömme mahdollisuuksia toteuttaa strategian  
tavoitteita yhdessä.

Strategia ja toimintamme pohjaavat seurakunnan arvoihin, jotka siksi ovat strategian ensimmäinen osa. 
Seuraavaksi kuvaamme seurakunnan toimintaan vaikuttavia ilmiöitä eli sitä maailmaa, jossa strategiaa to-
teutetaan. Strategian kolmas osio eli seurakunnan kivijalka kattaa toimintamme ytimen, eli ne keskeiset 
tavat millä toteutamme tavoitettamme tarjota hengellinen yhteisö mahdollisimman monelle seurakunnan 
alueen asukkalle. Viimeisessä osiossa kuvataan tämän strategiakauden tärkeimmät kehittämiskohteet.
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KALLION SEURAKUNNAN ARVOT
Arvot ohjaavat arkeamme ja tapaamme toimia ja kohdata ihmisiä sekä auttavat meitä tekemään  
valintoja Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti.

Armo
Seurakuntamme työn pohjana on armon ja toivon sanoma. Olemme hengellinen, kristillinen yhteisö,  
jonka tehtävänä on Jumalan rakkauden levittäminen ympärillämme.

Rohkeus
Olemme ennakkoluulottomia edelläkävijöitä. Haluamme uudistua ja uudistaa kirkkoa. Uskallamme  
avata suumme epäkohdista. Nostamme ihmisiä toimimaan ja annamme äänen hiljaisimmille.

Yhdenvertaisuus
Toimintamme lähtökohtana on ihmisarvon ehdottomuus. Kunnioitamme ja arvostamme kaikkia  
ihmisiä, ja kutsumme eri taustoista tulevia toimimaan yhteisessä seurakunnassamme. Jaamme  
omastamme ja toimimme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta.
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STRATEGIAKAUDEN KESKEISIMMÄT ILMIÖT
Ilmiöpohjainen ajattelu auttaa meitä tunnistamaan tärkeitä kehityskulkuja maailmassa ja Kalliossa 
nyt ja tulevina vuosina. Ilmiöt tuovat esiin asioita, joita meidän tulee ottaa huomioon seurakunnan  
toiminnassa. Ilmiöt voivat olla kannaltamme positiivisia, neutraaleja tai toimintaamme vaikeuttavia.  
Joitain ilmiöitä haluamme vahvistaa ja joidenkin kehityskulkua heikentää. 

Ilmiöihin tulee toiminnan suunnittelussa reagoida monialaisesti. Seuraamme aktiivisesti sitä, miten 
Kallion seurakunnan uudistettu organisaatio kykenee vastaamaan meille relevanttien ilmiöiden esiin 
nostamiin haasteisiin ja toimimaan niiden suhteen vaikuttavasti tällä strategiakaudella. 

Ilmiöiden luomaa kokonaiskuvaa tarkastellessa huomioidaan myös  johdannossa esitetty kuvaus  
seurakunnasta ja sen alueesta ja ihmisistä sekä se, että tämän strategiakauden aikana Kallion seurakun-
nan tulee sopeuttaa toimintaansa alati kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen.

KALLION SEURAKUNNALLE TÄRKEÄT ILMIÖT TÄMÄN STRATEGIAKAUDEN AIKANA:

Yhteisöllisyys ja yksinäisyys
Erilaiset yhteisöllisyyteen perustuvat toimintamallit yleistyvät yhteiskunnan monilla alueilla. Vaikka 
Kallion seurakunnan alueella on paljon yksin asuvia ihmisiä, on täällä samaan aikaan vahva ja kasvava 
kiinnostus yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen sekä monenlaisia mahdollisuuksia erilaiseen toimin-
taan yhdessä muiden kanssa. Yhteisöllisyyteen liittyy tasa-arvoinen ja avoin toimintakulttuuri, ja se on  
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leimallista seurakuntamme alueen kansalaistoiminnalle. Toisaalta yksinäisyyden kokemus koskettaa suur-
ta joukkoa erilaisia ihmisiä. Ilmiönä yksinäisyys lisääntyy Suomessa, ja sen myötä kasvaa muun muassa  
riski erilaisiin sairauksiin.

Kirkon merkityksen muutos
Kallion seurakunnan alueella vähemmistö asukkaista on seurakunnan jäseniä, ja avioliiton solmimi-
nen kirkossa tai lasten tuominen kasteelle on vähäisempää kuin Helsingissä tai muualla Suomessa keski-
määrin. Maallistuminen ja kirkon yhteiskunnallisen aseman murros näkyy kaikissa länsimaissa. Samaan  
aikaan hengellisyys monimuotoistuu ja erilaiset tavat ilmentää uskoa haastavat kirkon perinteisen tradi-
tion ja tavat. Suomessa evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä laskee tasaisesti ja Kalliossa olemme jo 
vähemmistökirkko. 

Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen
Kasvavat tulo-, varallisuus- ja hyvinvointierot jakavat ihmisiä eriarvoisiin asemiin yhteiskunnassa, ja 
tämä asetelma luo vastakkainasettelua. Syrjäytyminen voi olla toisaalta taloudellisista ja sosiaalisista syis-
tä johtuvaa, toisaalta tunnetta siitä, että ei ole yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. Eriarvoistumiskehitys 
näkyy arjessa Kallion seurakunnan alueella. Alueella on sosio-ekonomisesti erilaisia kaupunginosia, jotka 
ovat osittain eriytyneet toisistaan, ja lisäksi erot näkyvät kaupunginosien sisällä. 

Ilmastonmuutos ja ympäristökriisi 
Ilmastonmuutos on akuutti huolenaihe, joka koskettaa jokaista Kallion seurakunnan alueella asuvaa 
ihmistä. Ihmiset kokevat ahdistusta ja voimattomuutta sen edessä, että yhteinen luomakunta on vaarassa 
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tuhoutua. Ilmastonmuutos vaikuttaa tulevina vuosina kaikkiin ihmisiin, ja myös kirkolla on vastuu  
toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

KALLION SEURAKUNNAN TOIMINNAN KIVIJALKA
Seurakuntamme kivijalkana pidämme sellaisia asioita, toimintoja tai toimintaa ohjaavia periaatteita, 
jotka muodostavat Kallion seurakunnan toiminnan perustan ja luovat pohjan seurakunnan identiteetil-
le. Näistä kivijalan osasista haluamme pitää kiinni ja varmistaa niiden toteutumisen kaikissa tilanteissa.  
Kivijalka on Kallion seurakunnan luovuttamaton ydin, jota ilman seurakuntamme ei voi olla. 

1. Olemme rohkeasti kirkko, lähellä ja kaukana
Kallion seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa. Haluamme olla rohkeasti ja vahvas-
ti kirkko ja hengellinen yhteisö, ja kristinusko muodostaa toimintamme perustan. Menemme ja teemme, 
kutsumme ihmisiä mukaan kristittyyn perheeseen, ja edistämme kristinuskon todeksi elämistä lähellä ja 
kaukana.

2. Elämme arjessa yhdessä ihmisten kanssa
Kallion seurakunta kohtaa ihmiset arjessa ja elämän keskellä pyrkien tarttumaan esimerkiksi yksinäi-
syyden ja eriarvoisuuden ongelmiin. Etsimme ja kutsumme erilaisia ihmisiä elämään todeksi kristityn 
identeettiään ja olemaan osa yhteisöä. Arvostamme ja tuemme ihmisten monenlaisia tapoja elää todek-
si seurakunnan jäsenyyttä. Toimintamme on sellaista, johon ihmiset voivat ja haluavat matalalla kynnyk-
sellä liittyä, ja sitä kehitetään tasapuolisesti molemmissa kirkoissamme ja koko seurakunnan alueella. 
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3. Seurakuntalaisten erilaiset tarpeet näkyvät jumalanpalveluksissamme
Jumalanpalvelukset ja messut kokoavat seurakunnan toimimaan ja rukoilemaan yhdessä eri aikoi-
hin, eri viikonpäivinä, molemmissa kirkoissamme. Monipuolinen musiikki lisää mahdollisuuksia liittyä 
ja kokea. Kallion seurakunnassa messut ovat yhteisön yhdessä suunnittelemia ja toteuttamia, ja niissä 
seurakuntalaiset saavat halutessaan olla aktiivisia toimijoita myös yhteistä hetkeä rakentavana yhteisönä. 

4. Edistämme vahvasti yhdenvertaisuutta kirkossa ja yhteiskunnassa
Seurakuntamme on ylpeästi edelläkävijä yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Meillä on yhdenver-
taisuuden edistämisessä tärkeä rooli alueellamme, kaupungissamme, kirkossamme ja koko yhteiskun-
nassamme. Edistämme yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassamme, annamme tilaa syrjityille ja  
vähemmistöissä oleville ihmisille sekä toimimme äänitorvena yhdenvertaisuuden hyväksi.

5. Vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnassa
Olemme aluettamme ja kokoamme suurempi seurakunta. Vaikutamme aktiivisesti kirkon ja  
yhteiskunnan suuntaan, uskallamme avata suumme ja pidämme esillä meille tärkeitä teemoja.
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STRATEGIAKAUDEN KEHITTÄMISKOHTEET
Kehittämiskohteet ovat asioita, joihin haluamme panostaa juuri tällä strategiakaudella. Osassa kehittä-
miskohteista on kyse olemassa olevan toiminnan vahvistamisesta ja osa on uudenlaisen toimintakulttuu-
rin luomista Kallion seurakunnassa. Kehittämiskohteet nousevat aikamme tunnistetuista ilmiöistä sekä 
pyrkivät osaltaan viemään seurakunnan arvoja täytäntöön ja tukemaan kivijalan rakentumista.

1. Seurakuntalaiset aktiivisina toimijoina 
Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan kaiken toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkityksellisyyttä eri elämäntilanteissa ja pyrimme tavoitta-
maan ihmisiä heille sopivin tavoin. Rakennamme monipuolisia, seurakuntalaisten näkemyksistä  
nousevia tapoja olla mukana seurakunnassa. Tuemme sellaista toimintaa, joka on lähtenyt seurakunta-
laisten aloitteesta, ja juurrutamme sitä yhteiseksi.

2. Etsimme apua tarvitsevia 
Vahvistamme etsivää ja löytävää diakoniaa seurakuntamme alueella. Pyrimme löytämään eniten apua 
tarvitsevat, myös uudenlaisissa ihmisryhmissä. Huomioimme seurakunnan alueen päihdetilanteen ja  
siitä nousevat tarpeet. Kaikilla seurakunnan työntekijöillä on rooli diakonisessa työssä.
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3. Valmiina kehittämään yhteistyötä 
Haluamme vahvistaa toimivaa yhteistyötä seurakunnan alueella ja alueen ympärillä toimivien tahojen 
kanssa. Arvioimme rehellisesti ja arvolähtöisesti, millaista toimintaa teemme yksin, mitä yhdessä  
muiden kanssa ja milloin keskitymme tukemaan toisten tekemää työtä. Myös keskusteltaessa kirkon  
sisäisestä organisoitumisesta ja seurakuntien työnjaosta lähestymme erilaisia kumppanuuksia rohkeasti 
ja omista lähtökohdistamme, arvoihimme nojautuen.

4. Rakennamme yhdessä turvallisempaa tilaa
Kaikkea Kallion seurakunnan toimintaa kehitetään niin, että turvallisemman tilan periaate toteutuu  
jokaisessa kohtaamisessa - kaikessa toiminnassa ja kaikilla työaloilla. Turvallisempaa tilaa viedään  
täytäntöön yhteisönä oppien ja kehittyen.

Turvallisemmalla tilalla tarkoitamme kaikkien vastuulla olevia käytäntöjä, jotka saavat kaikki osallis-
tujat tuntemaan olonsa turvallisiksi. Turvallisempi tila syntyy tekemällä. Turvallisemman tilan taustalla 
on ajatus toisten kunnioittamisesta, syrjimättömyydestä sekä luovuttamattomasta ihmisarvosta.

5. Sitoudumme toiminnan kestävyyteen 
Kehitämme kaikkea toimintaamme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväksi. Toimimme 
resurssiviisaasti ja huomioimme kestävyyden vaateet läpileikkaavasti toiminnassamme. Toimintaamme 
ohjaa Jumalalta saatu tehtävä varjella luomakuntaa, johon sitoudumme rohkeasti ja seurakuntalaisille 
toivoa luoden.
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6. Viestintä vaikuttavaksi ja vuorovaikutteiseksi
Viestimme säännöllisesti ja monikanavaisesti. Haluamme käydä keskustelua seurakuntalaistemme, 
alueemme asukkaiden ja toimijoiden kanssa sekä kirkossa ja yhteiskunnassa. Kehitämme seurakunnan 
viestintää tavoittavammaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja monipuolisemmaksi, jotta ihmisten suhde  
seurakuntaan vahvistuu ja syvenee. 

Vahvistamme seurakunnan työntekijöiden ja toimijoiden viestinnällistä ajattelua ja siihen liittyvää 
osaamista. Huomioimme toiminnassamme ja viestinnässämme seurakunnan alueen erityispiirteet,  
kuten nuorten aikuisten suuren osuuden, asukkaiden suuren vaihtuvuuden, yksin asumisen yleisyyden 
sekä vähäisten kastettujen määrän. 

7. Vahvistamme uskonnollista yleissivistystä
Vahvistamme ihmisten tietämystä uskosta ja uskonnoista. Lisäämme toiminnassamme uskonnon  
perussivistyksen ja katsomuskasvatuksen roolia sekä seurakuntalaisten kristillisen kasvatuksen  
erilaisia malleja. Tarjoamme lapsen lähellä eläville välineitä kristilliseen kasvatukseen. Haluamme vies-
timme olevan selvää ja ymmärrettävää – kerromme, mitä tarkoitamme käyttäessämme kirkollista kieltä.
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