VISIO VUODESTA 2023:
Harjavallan seurakunta on kasvava armon yhteisö,
johon on helppo tulla ja jossa on hyvä olla.
Jumala ja ihminen kohtaavat pyhässä ja arjessa.

Arvot
RAAMATTU, ISÄ, POIKA JA PYHÄ HENKI
Harjavallan seurakunta on osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Se tarkoittaa sitä, että seurakunta
sitoutuu Raamattuun, joka on kolmiyhteisen Jumalan ilmoitus itsestään. Seurakunta sitoutuu Kristukseen,
joka on tullut maailmaan pelastaakseen meidät. Tämä armon sanoma on seurakunnan sanoma ihmisille,
joiden keskellä se elää. Pyhä Henki kutsuu ihmistä Jumalan läheisyyteen ja siten seurakunnan yhteyteen.
PALVELUALTTIUS
Harjavallan seurakunta ja sen työntekijät ovat halukkaita palvelemaan kohtaamiaan ihmisiä parhaan
taitonsa ja kykynsä mukaan. Ymmärrämme laadukkaan kohtaamisen merkityksen kaikessa seurakunnan
työssä. Jokainen kohtaaminen on merkityksellinen ja jokainen hyvä kohtaaminen kasvattaa luottamusta
seurakuntaan ja sen työntekijöihin. Uskomme, että jokaisessa kohtaamisessa Jumala on läsnä.
JÄSENTEN KUNNIOITUS
Harjavallan seurakunta kunnioittaa jäseniään ja heidän jäsenyyttään. Seurakuntaan kuuluminen ja
seurakunnan elämään osallistuminen ovat kristityn elämän perustuksena. Seurakunta kunnioittaa erilaisia
tapoja osallistua ja elää kristittynä. Armon sanoma on tarkoitettu jokaiselle, ketään arvottamatta tai
arvioimatta. Seurakunnan jäsenten kunnioitus on myös jäsenten keskinäistä kunnioitusta.
MONIÄÄNISYYS
Harjavallan seurakunta on kristittyjen yhteisö, joka koostuu monenlaisista ihmisistä. Seurakunta sitoutuu
kolmiyhteiseen Jumalaan ja Raamattuun sekä Luterilaisiin tunnustuskirjoihin, kuitenkin seurakunnassa on
tilaa erilaiselle ajattelulle ja tulkinnalle.
PAIKALLISUUS
Harjavallan seurakunta ja sen työntekijät arvostavat paikallista yhteisöä ja yhteisön erilaisia toimijoita.
Paikallisuus tulee ilmi seurakunnan tekemissä valinnoissa esimerkiksi tehtäessä hankintoja sekä
yhteistyökumppaneita valittaessa. Ymmärrämme olevamme osa Harjavaltaa, jossa elämme ja toimimme –
yhteisö yhteisössä. Ilman paikallista yhteisöä ei ole paikallista seurakuntaa, toisaalta ilman seurakuntaa
kaupunki olisi toisen näköinen.
EKOLOGISUUS
Harjavallan seurakunta haluaa säilyttää luonnon puhtaana. Kristillinen yhteisö on velvollinen
huolehtimaan Jumalan luomasta maailmasta parhaan taitonsa mukaan. Tämä näkyy seurakunnan
tekemissä valinnoissa, kun niillä on vaikutuksia ympäristöön. Seurakunta haluaa rohkaista muitakin
ekologiseen elämäntapaan.
TALOUDELLISUUS
Harjavallan seurakunta tekee työtä huolehtien myös omasta taloudellisesta hyvinvoinnistaan. Tämä
näkyy tehtävissä valinnoissa, kun seurakunnassa tehdään hankintoja tai arvioidaan tehtävien valintojen
vaikutuksia myös pitkälle tulevaisuuteen.

Strategia
JÄSENHANKINTA JA JALKAUTUMINEN
Seurakunnan kasvu on yksi tärkeimpiä tehtäviämme, siksi aktiivinen jäsenhankinta ja jalkautuminen
ympäröivään yhteisöön on meille tärkeä asia. Meidän täytyy olla siellä, missä ihmiset ovat, osana heidän
arkeaan.
Osana aktiivista jalkautumista seurakunta kehittää yhteistyötä Harjavallan kaupungin ja eri järjestöjen
kanssa. Jokaisella harjavaltalaisella pitäisi olla kosketuspinta meihin ja siihen, mitä me edustamme.
OPETUSLAPSEUTTAMINEN
Jäsenhankinnan lisäksi seurakunnassa pyritään kasvuun myös seurakuntalaisten aktivoinnin osalta.
Seurakunnan jäsenyys ei ole ainoastaan jäsenyyttä vaan myös osallistumista. Seurakunnan jäseniä
rohkaistaan seurakunnan toimintaan myös aktiivisina toimijoina. Seurakunta kunnioittaa myös passiivista
seurakuntaan kuulumista. Seurakunta saa yhdessä juurtua Kristukseen ja kasvaa uskossa.
TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN, AMMATTITAITOISUUS, TYÖN IMU (FLOW)
Työyhteisön ammattitaito ja hyvinvointi ovat avaimia onnistumiseen kaikilla seurakunnan työn osaalueilla. Seurakunnassa oman ammattitaidon kehittämistä tuetaan ja kannustetaan. Ammattitaitoisuus
tukee paitsi työntekijöitä, myös seurakuntalaisia, joiden kanssa työtä tehdään. Kun työssä saadaan
käyntiin hyvä imu (flow), kantaa työ myös tekijäänsä. Työyhteisön toiminnan kannalta tärkeitä asioita
ovat myös sisäinen viestintä ja kommunikaatio sekä viestintä ulkopuolelle. Sitä hyvää, mikä meillä on, ei
pidä kätkeä. Kirkonkellot eivät kuulu kauas eivätkä tule aina ymmärretyksi. Eri tiedotuskanavia pitkin
kerromme asiastamme, olemme läsnä elämässä.
PALVELU
Seurakunta ja seurakuntalaiset ovat palvelemassa toinen toistaan. Seurakunnassa ymmärretään palvelun
arvo oman työn perustana, Kristuksen esimerkkiä ja kehotusta seuraten. Palvelualttius on seurakunnan
toiminnan keskeinen perusta. Seurakunta kannustaa jäseniään kasvamaan palvelemisessa ja erityisesti
työntekijöitä kehittämään palvelutaitoaan.
ARMO
Seurakunnan työhön kiinteästi liittyvä armo on myös työn väline. Osoitamme armoa itsellemme,
ymmärrämme oman rajallisuutemme työtä tehdessä. Osoitamme armoa myös muille, ymmärrämme sen
että työssämme kohtaamme eri tavoin vajavaisia ihmisiä. Emme voi vaatia täydellisyyttä itseltämme
emmekä muilta, samaan aikaan voimme tehdä parhaamme, jotta työmme tavoitteet täyttyisivät. Kirkon
tulisi olla paikka, jossa ihmisen ainutlaatuisuus hyväksytään.
RUKOUS
Seurakunnan työssä rukous on työtä kantava voima. Me saamme jättää työmme kaikkivaltiaan Jumalan
varaan ja kantaa rukouksessamme myös kaikkia seurakunnan ja Kristuksen maailmanlaajan kirkon jäseniä.
Samaan aikaan saamme luottaa siihen, että työmme puolesta rukoillaan ja työmme on siunattu.
Seurakunnassa työtä tehdään rukouksen varassa, tämä tarkoittaa sitä että jokainen työtehtävä on hyvä
aloittaa rukouksessa, pyytää siunausta tehtävään Jumalalta ja jättää itsemme Hänen varaansa.

