SUOMEN MERIMIESKIRKON STRATEGIA 2022-2026
TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA
Strategiakaudella Suomen Merimieskirkko valmistautuu merkittävään työn laajenemiseen
ulkomailla. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen kanssa sovitun sopimuksen mukaisesti
Merimieskirkko hoitaa kirkollisen ulkosuomalaistyön operatiivisen johtamisen ja
koordinoinnin vuoden 2025 alusta.
Mahdolliset ennakoimattomat muutokset vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja asumiseen
globaalisti. Digitalisaatio mahdollistaa aikaisempaa monimuotoisemman tavan kohdata
ulkosuomalaisia, merenkulkijoita ja raskaan liikenteen kuljettajia. Toimintaympäristössä
vaikuttavat myös ulkosuomalaisuuden profiilin sekä merenkulun muutokset. Ihmisten
suhde kristilliseen uskoon ja kirkkoon henkilökohtaistuu. Motivaatio vapaaehtoistoimintaan
yksilöllistyy ja monipuolistuu.
TOIMINTA-AJATUS
Tuemme ihmisiä ja yhteisöjä ilossa, surussa ja tavallisessa. Merimieskirkko on avoin ja
välittävä yhteisö sekä kumppani.
TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT
Vieraanvaraisuus
Vieraanvaraisuus on Jumalan rakkauden välittämistä, joka kohdistuu jokaiseen.
Rohkeus
Olemme rohkeasti ihmisen puolella.
Turvallisuus
Jokaisella ihmisellä on oikeus turvalliseen kohtaamiseen.
VISIO 2030
Sinun turvaverkkosi maailmalla – rohkea ja ammattitaitoinen hengellisen ja sosiaalisen työn
osaaja.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET 2022-2026
1. Ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi lisääntyy
Päämäärä 2026: Merimieskirkko tunnetaan toimijana, jolta saa tukea, tietoa ja ohjausta ihmisten
ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisääntymiseksi. Ihmiset ottavat rohkeasti yhteyttä ja tarjoavat myös
aikaansa yhteisön auttamiseen. Vapaaehtoisuus koetaan osallisuutena yhteisöön.
Strategiset tavoitteet 2026:
1 Merimieskirkon osaaminen ja asiantuntijuus hyvinvoinnin lisääjinä ovat vahvistuneet ja
niitä kehitetään jatkuvasti.
2 Merimieskirkon tarjoamien palvelujen tunnettuus on kasvanut.
3 Vapaaehtoistoiminta on monipuolista, innovatiivista ja hyvin organisoitua.
2. Merimieskirkon ja suomalaisten seurakuntien verkosto ulkomailla rakentuu
Päämäärä 2026: Merimieskirkko, ulkosuomalaisseurakunnat ja niissä toimivat ihmiset
muodostavat monipuolisen, avoimen, hengellistä elämää ja etsintää tukevan yhteisön.
Strategiset tavoitteet 2026:
1 Merimieskirkon identiteetti ja työn organisointi tukevat Merimieskirkon ja
ulkosuomalaisseurakuntien verkostoitumista.
2 On syntynyt uusi Merimieskirkko, joka mahdollistaa ulkosuomalaisseurakuntien ja
merimieskirkkotyön keskinäisen oppimisen ja uusien yhteistyömuotojen syntymisen.
3. Merimieskirkko on siellä missä ihmiset ovat
Päämäärä 2026: Kohtaamme ihmiset sekä läsnä että verkossa.
Strategiset tavoitteet 2026:
1 Liikumme ihmisten luokse.
2 Olemme merkittävä toimija myös verkossa ja hyödynnämme monipuolisesti
digitalisaation mahdollistamia työvälineitä.
3 Olemme monipuolisessa vuorovaikutuksessa verkostoissa paikallisesti ja globaalisti.
STRATEGIASSA ONNISTUMISEKSI
Vahvistamme strategiakaudella Merimieskirkon toimintaedellytyksiä laajentamalla
rahoituspohjaa, priorisoimalla työtä, kehittämällä henkilöstön työhyvinvointia sekä mittaamalla
työn vaikuttavuutta.

