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FÖRSAMLINGEN 2015

Det föreligger ovanligt stor press på att revidera församlingarnas förvaltnings- och
verksamhetsstrukturer. Orsaken ligger dels i kommun- och servicestrukturreformen, dels i församlingarnas egna behov till följd av förändringar i omvärlden.
Med hjälp av struktur- och verksamhetsomställningar skapas nu ramar för hur
församlingsborna ska betjänas och kyrkans grundläggande uppgift skötas under
årtionden framöver. Det finns alla skäl att i god tid och med utgångspunkt i kyrkans egna premisser ta en aktiv roll i den pågående utvecklingen.
Det som nu behövs i församlingarna är ett dynamiskt och visionsinriktat arbete för
att utveckla strukturerna för verksamheten, förvaltningen och ekonomin. Församlingarna har anledning att arbeta parallellt med kommun- och servicestrukturreformen och utarbeta egna framtidsplaner med ett tillräckligt långt tidsperspektiv. Alla församlingar och kyrkliga samfälligheter och även prosterierna
uppmanas att under 2007 utarbeta en egen vision och strategi, Församlingen 2015.
Kyrkostyrelsens arbetsgrupp för församlingsstrukturen, som leds av biskop Voitto
Huotari, följer med utvecklingen i församlingarnas interna verksamhetsstrukturer
och i församlingssamarbetet, stöder utbyte av erfarenheter och lägger fram utvecklingsalternativ. Arbetsgruppen har gett ut den bifogade mellanrapporten Närvarande gemenskap som ett verktyg för framtidsplaneringen i församlingarna.
Kyrkostyrelsen önskar att redskapet ska få stor spridning bland församlingarnas
anställda och förtroendevalda. Rapporten kan laddas ner och skrivas ut på strukturreformens egna webbsidor på adressen www.evl.fi/keskushallinto/seurakuntarakenne och på Kyrkostyrelsens cirkulärsidor. På struktursidorna finns också möjlighet att ge respons på rapporten. Kyrkostyrelsens strategiarbetsgrupps
material Kyrkan 2015 ger också riktlinjer för hur församlingens uppgift kan uttryckas. På webbsidan finns en länk till detta material.
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Kyrkostyrelsen och strukturarbetsgruppen ordnar ett seminarium om utveckling
av församlingsstrukturerna tisdagen den 20 mars 2007 i Helsingfors. Seminariet
hålls på finska och en inbjudan medföljer som bilaga till detta cirkulär. Seminariet
är avsett för domprostar, kyrkoherdar och ledande tjänsteinnehavare inom församlingarnas förvaltning och ekonomi. Förtroendevalda får en möjlighet att fördjupa sig i frågan bl.a. på rådplägningsdagar som ordnas av föreningen
Kirkkopalvelut i Tammerfors den 14–15 april 2007.
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