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Johdanto
Hattulan seurakunnan strategia pohjautuu suurelta osin Suomen evankelisluterilaisen kirkon ”Ovet auki” -strategiaan, joka julkaistiin syksyllä 2020.
Seurakuntalaisille suunnattu kysely seurakunnan toiminnan kehittämisestä
toteutettiin huhti-toukokuun 2021 aikana. Tulokset loivat pohjaa henkilöstön ja
luottamushenkilöiden yhteiselle työskentelylle syyskuussa 2021.
Strategia luotsaa seurakunnan toimintaa tuleville vuosille ja vastaa kysymyksiin,
miksi olemme olemassa, mikä on perustehtävämme ja millaisena näemme Hattulan
seurakunnan vuonna 2026.
Hattulan seurakunnan jäsenmäärä laskee loivasti muiden maaseutujen seurakuntien
tavoin, joissa väestö ikääntyy ja syntyvyys on laskenut. Seurakunnan talous on
kuitenkin vakaalla pohjalla ja näkymä on valoisa. Hattulan uusi seurakuntatalo
otettiin käyttöön loppuvuonna 2020 ja tilat palvelevat seurakuntalaisia
monipuolisesti.

Seurakunnan perustehtävä
Hattulan seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen, rohkaista
välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta, pitää ovia auki kaikille.
Seurakunnan perustehtävä on julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä
on myös olemassaolomme perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea
seurakunnan elämää ja toimintaa.

Arvot
Hattulan seurakunnan arvot ovat kirkon yhteisiksi arvoiksi määritellyt, perinteiset
kristilliset hyveet: Usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:3). Arvot kertovat mitä asioita
pidämme hyvinä ja tavoiteltavina. Arvojen tulee ohjata seurakuntamme arjen
toimintaa ja päätöksentekoa samoin kuin haastaa keskusteluun.
Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta,
huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä
välittämistä aina ja kaikkialla.
Strategiatyön yhteydessä Hattulan seurakunnan tavoitteeksi kiteytyi:
Harmoniaa Arkeen
Olemme läsnä hattulalaisten arjessa ja seurakuntalaisia varten.
Vahvistamme kehittävää kulttuuria jossa voi rohkeasti kokeilla uutta
luoden.

Toivoa Tulevaisuuteen
Muutoksen keskellä kirkon pysyvyys tuo toivoa.
Toimimme vastuullisesti ympäristöasiat huomioiden sekä pidämme
ovet auki uudelle, pysyvää perustaa kunnioittaen.
Uskoa Luojamme Armoon
Jumalan armo kantaa, sitä riittää ihan kaikille. Tunnistamme ihmisten
pyhyyden kaipuun: kirkon ovet auki myös omaehtoista hiljentymistä
varten, tule sellaisena kuin olet, pidämme esillä mahdollisuutta
hengellisten kysymysten pohtimiseen yhdessä tai yksin.

Visio vuoteen 2026
Hattulalaisista vähintään 75 % on seurakunnan jäseniä.
Vapaaehtoistoiminta on vilkasta.

Strategiset painopisteet vuoteen 2026
Viestimme rohkeasti ja ymmärrettävästi Kristuksesta.
Toimimme yhdessä.
Tuemme arjen hyvinvointia ja pidämme yllä toivoa.
Toimimme vastuullisesti ja kulttuuriperintöä vaalien.

Ovet auki ulospäin, kaikille ja kaikkialle
Diakonian tarve lisääntyy. Eriarvoisuuden kasvaminen, yksilöllistyminen,
syrjäytyminen ja ihmisten turvattomuus haastavat kirkon käyttämään uusia
toimintamalleja ja -tapoja. Jokaisen ihmisarvo on luovuttamaton ja sitä kirkko
puolustaa.





Kannamme diakonista vastuuta kaikissa ikäryhmissä. Tunnistamme
kansainvälisen vastuumme myös kaukaisten lähimmäisten auttamiseksi.
Kaikki ihmiset ovat tervetulleista seurakunnan toimintaan. Etsimme
aktiivisesti tilanteita, joissa seurakunnalla on luonteva kosketuspinta ihmisten
elämään.
Varmistamme seurakuntatyön jatkumisen Hattulassa myös tulevaisuudessa.

Ovet auki kirkkoon ja kasvuun
Seurakunta on osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö. Seurakunta toimii niin,
että jokainen kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon jäsenyyden
merkitykselliseksi koko elämänkaarensa ajan.



Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän ajan kasteen
merkitystä ja kristillistä kasvatusta painottaen.
Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta ja tuemme perheiden arjen
hyvinvointia. Toimimme mielekkäänä kohtaamispaikkana kaikille.

Ovet auki yhteiselle työlle ja uusille mahdollisuuksille
Seurakunnan työ on yhteistä työtä. Sen toteuttamiseen tarvitaan niin työntekijöitä
kuin seurakuntalaisiakin. Seurakunnalta vaaditaan muutoskykyä ja -ketteryyttä.
Muutokset ovat aiempaa nopeampia ja arvaamattomampia, eivätkä niiden
vaikutukset ilmene samalla tavalla kaikkialla.




Rakennamme luottamusta, yhteisöllisyyttä sekä yhdessä tekemisen
kulttuuria.
Teemme työtämme aktiivisesti verkottuvalla työotteella.
Vahvistamme kokeilukulttuuria emmekä pelkää epäonnistumisia,
uskallamme luopua hiipuneesta toiminnasta.

Ovet auki tulevaisuuteen
Kunnioitus luomakuntaa kohtaan, kohtuullinen elämäntapa ja vastuullisuus nousevat
kirkon perussanomasta.




Terävöitämme ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta seurakunnan
toiminnassa.
Huolehdimme, että Hattulan arvokas kulttuuriperintö säilyy ja siirtyy myös
tuleville sukupolville.
Ylläpidämme toivoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa.

