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PERUSTEHTÄVÄ
Toimimme Tuemme Vaikutamme

arkkihiippakunnan 

seurakuntien ja 

seurakuntayhtymien 

kumppanina 

seurakuntien 

työyhteisöjä, 

työntekijöitä ja 

vastuunkantajia, 

johtamista ja hallintoa 

hiippakunnan alueen 

verkostoissa ja 

osallistumme

yhteiskunnalliseen 

keskusteluun 



”Yhteinen tie ei 

tarkoita vain 

vaellusta rinta 

rinnan. Se merkitsee 

myös tavoitetta, jota 

kohti jatkuvasti 

pyrimme.”

TAPIO LUOMA

arkkipiispa



Onnistuaksemme 
tarvitsemme 

taitoa tulkita pyhää

resurssiviisasta toimintaa

rohkeaa vaikuttamista

ennakkoluulotonta 

kokeilukulttuuria ja hyvinvoivia 

työyhteisöjä



Tunnistetaan mitä pyhyys ja 

usko merkitsevät erilaisille 

ihmisille.

Luodaan pyhyyden ja uskon 

uusia ilmaisutapoja.

Arvostetaan arkista ja elettyä, 

lähimmäistä palvelevaa 

hengellisyyttä.Pyhän 
tulkitseminen 



Opetellaan tyytymään aineellisesti 

yksinkertaisempaan ja vähempään.

Käytetään toimintaresursseja 

kestävän kehityksen periaatteita 

noudattaen ja kustannustehokkaasti.

Luodaan pieniä ja seurakuntalaisia 

lähellä olevia toimintayksiköitä sekä 

suuria talous- ja hallintoyksiköitä 

pienten toimintayksiköiden tueksi. 

Kehitetään kirkoista seurakunnan 

elämän ja toiminnan keskuksia.

Resurssiviisas 
toiminta



Kirkon tekemää hyvää työtä ja

monimuotoista hengellisyyttä 

pidetään esillä rohkeasti ja 

rohkaisevasti.

Tuomiokapituli ja seurakunnat 

vaikuttavat ja vaikuttuvat

alueellisissa verkostoissa.

Tuomiokapituli ja seurakunnat 

rakentavat oikeudenmukaisuutta

ja elämän mielekkyyttä edistäviä 

verkostoja.

Rohkea 
vaikuttamistyö 



Rakennetaan avoimuuteen, 

luottamukseen ja vuorovaikutukseen 

perustuvia työyhteisöjä ja 

toimintakulttuureja.

Ollaan avoimia uusille 

toimintatavoille - kokeillaan, 

erehdytään, opitaan ja onnistutaan.

Ennakoidaan jatkuvasti ja 

systemaattisesti tulevaisuutta.

Ennakkoluuloton 

kokeilukulttuuri 

ja hyvinvoivat 

työyhteisöt



Porin rovastikunta
Ala-Satakunnan rovastikunta

Nousiaisten rovastikunta
Tuomiorovastikunta 

Paimion rovastikunta

Arkkihiippakuntaan 

kuuluu

46
seurakuntaa

Ne

muodostavat

5
rovastikuntaa



”Tehdään työtä ja 

eletään yhdessä 

niin, että tämä 

kirkko voi olla 

tulevienkin 

sukupolvien koti.”

MARI LEPPÄNEN

piispa
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