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Strategia 2030

Suomen Vapaakirkko

On aika katsoa eteenpäin. Yhteiskunnan muutokset, erityisesti sen arvot ja niiden mukainen elämä, ovat käsittä-
mättömän nopeita. Kristillinen kenttä on suurten ja kiihtyvien muutosten kourissa. Kirkot, herätysliikkeet ja kristilliset 
järjestöt menettävät jäseniään tai korkeintaan pysyvät ennallaan. Toisaalta muutoksiin liittyy uusien mahdollisuuksien 
toivoa, toisaalta vakiintuneiden rakenteiden hajoamista ja sen myötä epävarmuutta. Suomalainen todellisuus alkaa 
olla hyvinkin moniarvoinen, ja samalla perinteinen kristillinen usko näyttäisi joutuvan hyvinkin ahtaalle ja työnnetyksi 
marginaaliin.

Suomen Vapaakirkko on viime vuosikymmenten aikana säilyttänyt asemansa. Jäsenmäärä on ollut jopa hienoises-
sa kasvussa jo pitkään. Valitettavasti parin viime vuoden aikana siinäkin on ollut havaittavissa pysähtymisen merkke-
jä. Vaikka hienoinen kasvu jatkuisikin, emme juurikaan laajenisi ja saavuttaisi merkittävästi uusia ihmisiä Kristuksen 
opetuslapsiksi. Seurakuntiemme lukumäärä on pitkään pysynyt suurin piirtein samana. Useissa seurakunnissa uuden 
sukupolven tavoittaminen on vaatimatonta. Samalla on ollut nähtävissä rohkaisevia esimerkkejä toisenlaisesta suun-
nasta. Uudet seurakunnat ovat tavoittaneet nuorta väkeä mukaan rakentamaan tavoittavia yhteisöjä, olemassa olevat 
seurakunnat ovat löytäneet uutta näkyä ja intoa uusiin askeleisiin, nuoria ihmisiä on hakeutunut koulutuksemme pariin 
varustautuakseen kutsumuksensa toteuttamiseen. Virkistyneen diakoniatyön avulla kymmenet seurakunnat ovat saa-
neet uutta innoitusta työhönsä samoin kuin uusia työvälineitä palvellakseen lähimmäisiään.

Viime aikoina on alkanut tarkentua näkymä uudistuvaan Vapaakirkkoon. Silloin puhumme seurakuntien elinvoi-
maisuudesta ja sen kasvusta, uusista vapaaseurakunnista ja kaikkien Vapaakirkon seurakuntien vahvistuneesta kes-
kinäisestä yhteydestä ja verkostosta. Työvälineeksi muutoksen tekemiseen ja tavoitteelliseen toimintaan on laadittu 
Strategia 2030.

Strategia 2030 on Suomen Vapaakirkon strategia. Se ohjaa nimenomaan yhteisten toimialojen toimintaa, ja ensi-
sijainen vastuu sen toteuttamisesta on Vapaakirkon toimihenkilöillä. Koska Vapaakirkko muodostuu seurakunnistaan, 
strategia palvelee seurakuntia ja sen toteutuminen toki edellyttää seurakuntakentän yhteistä ponnistelua strategian 
painopisteiden toteutumiseksi. Seurakunnilla on sitten omia strategisia suunnitelmia ominaispiirteidensä ja olosuhtei-
densa mukaisesti.

Strategia on tehty vuosiksi 2020–2030. Koska kymmenen vuotta on strategialle pitkä aika, sen painopisteitä ja 
kohdistuksia täytyy tarkistaa säännöllisesti. Samoin sen toteutumista pitää rehellisesti ja luotettavasti arvioida riittävän 
usein. Arviointia toteutetaan toimialoilla, johtoryhmässä, hallituksessa ja kirkon kokouksissa. Hyvän ja huonon stra-
tegian ero ei ole muotoilussa tai sanamuodoissa tai esitystavassa, vaan siinä, toteutetaanko se suunnitelmallisesti. 
Strategian toimeenpano tekee siitä hyvän. Tähän sitoudumme.

Strategia 2030 on osa kokonaisuutta, johon liittyvät Vapaakirkon tunnustus, näky ja arvot.
Tunnustuksemme on koeteltu historian saatossa ja muuttuvissa olosuhteissa. Se on edelleenkin ajankohtainen ja 

kiteyttää hyvin vapaakirkollisuuden tärkeimmät elementit. 
Joitakin vuosia sitten kirjasimme näkymme muotoon: ”Suomen Vapaakirkko — läsnäoloa ja Jumalan muuttavaa 

voimaa.” Näemme siis itsemme seuraamassa Jeesusta, Herraamme. Hän tuli Isän Jumalan kirkkaudesta jakamaan 
ihmisen osan. Hän oli vahvasti läsnä ja lähellä. ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme” (Joh. 1:14). Hänen 
läsnäolonsa myötä ilmeni Jumalan voima, joka muutti ihmisten elämää ja toi Jumalan valtakunnan lähelle. Samoin 
me tavoittelemme vahvaa läsnäoloa seurakuntiemme kautta paikkakunnilla, joilla ne ovat, ja seurakuntalaisten myötä 
perheissä ja koko yhteiskunnassa. Rukoilemme uskossa, että läsnäolomme kautta Jumalan Hengen voima ilmenee ja 
muuttaa ihmisiä ja yhteiskuntaa.

Samaan aikaan sanoitimme Vapaakirkon arvot. Ne on ilmaistu sanapareilla, joiden välillä on positiivinen jännite. 
Ne ovat kuin akun kaksi napaa, joiden välille syntyy virta. Ne kertovat, mikä on meille arvokasta ja tärkeää. Ne ovat kuin 
yhteinen kielimurre, jota puhumalla tunnistamme kotiseutumme maailmassa ja kristillisen kirjon keskellä.

.
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Arvot:

Jumalan sana — Pyhän Hengen ohjaus 

Henkilökohtainen usko Jeesukseen — seurakuntayhteys

Evankeliumin julistaminen — pyyteetön palveleminen

Vakaumuksellisuus — avarakatseisuus

Yliluonnollisuus — tavallinen elämä 

Vahvat juuret — uudistuvat yhteisöt

Strategian tehtävä on ohjata ja suunnata toimintaamme. Se auttaa meitä tekemään vuosittaisia toimintasuunnitelmia 
ja suuntaamaan resurssimme tärkeimpiin tavoitteisiin. Se antaa yhteisen maalitaulun, johon tähtäämme. Se haastaa 
meitä toimimaan vastuullisesti ja tehokkaasti.

Uskomme vahvasti Raamatun ilmoitukseen siitä, että ilman Jumalan siunausta omat toimemme ovat turhia, mutta 
Jumalan armollisen vaikutuksen myötä meidän työllämme voi olla suuri merkitys ja vaikuttavuus. Siksi Strategia 2030 
saa voimansa rukouksesta — yhteisestä ja yksityisestä. Rukoilemista ei voi korvata millään, sen pitää olla ensisijaista. 
Siksi tärkein edellytys Strategia 2030 toteutumiselle on nöyrä turvautuminen Jumalaan ja sen ilmaiseminen jatkuvana 
ja säännöllisenä anomisena, kiitoksena ja esirukouksina. Tähän sitoudumme ja tässä toinen toistamme tuemme. Herra 
Jeesus meitä auttakoon!
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Strategia on osa kokonaisuutta

Tunnustuksensa mukaisesti Vapaakirkko herättää 
ja ylläpitää uskoa Jeesukseen, rakentuu seura-
kuntina Raamatun opetuksen mukaisesti, vaikut-
taa yhteiskuntaan kristillisen maailmankuvan oh-
jaamana ja toimii kristittyjen yhteyttä rakentavasti.

Strategia ohjaa toimintaamme 2020–2030.

Strategia lyhyesti

• Elinvoimaiset seurakunnat.
• Uudet seurakunnat.
• Verkostoituneet seurakunnat.

Strategia: Elinvoimaiset seurakunnat

• 50 seurakuntaa kehittää yhteisöään elinvoimaisuusprosessin avulla.
• Uusi sukupolvi nousee palvelemaan kokeneiden rinnalle.
• 70 seurakuntaa tekee lapsi- tai nuorisotyötä, ja jokainen seurakunta osallistuu lapsi- tai nuorisotyöhön.
• Jokaisessa seurakunnassa tehdään diakoniatyötä, ja ViaDia-työväline on käytössä 60 seurakunnassa.
• 70 % seurakuntien vanhimmistoista on saanut Vapaakirkon tarjoamaa koulutusta.
• 70 seurakunnassa on vähintään puoliaikainen palkattu työntekijä. Vakituisista työntekijöistä jokaisella on Vapaa-

kirkon valtakirja tai he ovat hankkimassa sellaista. 
• Työsuhteessa olevat työntekijät osallistuvat Vapaakirkon järjestämään täydennyskoulutukseen joka toinen vuosi. 

Uusia työntekijöitä perehdytetään työhön henkilökohtaisesti.
• Johtamisen toimintamalleja kehitetään toimiviksi seurakuntien käyttöön.

Strategia: Uudet seurakunnat

• Istutetaan 27 uutta vapaaseurakuntaa, joista pääkaupunkiseudun neljään kaupunkiin yhdeksän, viiteen muuhun 
suureen kaupunkiin kymmenen ja maakuntiin kahdeksan.

Strategia: Verkostoituneet seurakunnat

• Luodaan rakenteita ja hyviä käytäntöjä, niin että seurakunnat 
tukevat toisiaan yhteisvastuullisesti.

• Vapaakirkollinen yhteys ja identiteetti seurakunnissa vahvis-
tuu seurakuntien yhteisten toimintojen avulla. Tämän seu-
rauksena: 

 � Vapaakirkon kotimaantyön kannatuksiin osallistuu vä-
hintään 90 % seurakunnista

 � Suomen Viikkolehden tilaajakanta kasvaa kaksinkertai-
seksi lähtötilanteesta

 � Vapaakirkon kesäjuhlien järjestelyvastuut jaetaan ny-
kyistä useammille seurakunnille, ja kävijämäärä kasvaa 
nykyisestä 25 %

Näky: 

Vapaakirkko — läsnäoloa ja Jumalan muuttavaa voimaa!

Vapaakirkon arvot: 

Jumalan sana — Pyhän Hengen ohjaus
Henkilökohtainen usko Jeesukseen — seurakuntayhteys
Evankeliumin julistaminen — pyyteetön palveleminen

Vakaumuksellisuus — avarakatseisuus
Yliluonnollisuus — tavallinen elämä 
Vahvat juuret — uudistuvat yhteisöt

Strategian toimeenpanosuunnitelmat

• Jokainen toimiala ja osasto kuvaa lähtötilan-
teen ja tekee vuositavoitteet ja ”tulostaulun”.

• Seuranta vuosittain:
 � Laaja johtoryhmä kaksi kertaa vuodessa
 � Johtoryhmä kaksi kertaa vuodessa
 � Seurakuntien kanssa vuosikokouksen 

toimintakertomuksen yhteydessä ja 
syyskokouksen toimintasuunnitelman 
yhteydessä (hallituksen esitykset)


