OVET AUKI

ROHKEASTI
Lapuan hiippakunnan
strategia vuoteen 2026

Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Lapuan hiippakunta tukee seurakuntia kirkon perustehtävän toteuttamisessa ja toteuttaa sitä tuomiokapitulin omassa työssä. Lisäksi hiippakunta vahvistaa
seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan. Hiippakunnan toimintaa ohjaavat perinteiset
kristilliset hyveet: usko, toivo ja rakkaus (1. Kor. 13:13).
Lapuan hiippakunnan strategia linjaa tuomiokapitulin ja sen henkilöstön arkista työtä ja päätöksentekoa. Strategian pohjalta laadimme toiminta- ja taloussuunnitelman, joka konkretisoi
strategiassa tekemiämme valintoja. Strategia ei rajaa seurakuntien toiminnan itsenäistä
suunnittelua, mutta sen avulla viestimme seurakunnille hiippakunnan lähivuosien keskeisistä painopisteistä. Samalla kutsumme seurakuntia kulkemaan yhteiseen suuntaan.
Syyskuussa 2020 hyväksytty kirkon yhteinen strategia on nimeltään Ovet auki. Lapuan hiippakunnan strategia liittyy kirkon yhteisen strategian linjauksiin. Haluamme kohdata tuntemattoman tulevaisuuden mahdollisuuksineen ja haasteineen rohkeasti Jumalan armoon ja
hyvyyteen luottaen.

Ovet auki ulospäin
Hiippakunnan ja sen seurakuntien työnäky on missionaarinen. Lähdemme liikkeelle ja julistamme sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, palvelemme lähimmäisiämme, puhumme heikompien puolesta ja vaalimme luomakunnan eheyttä. Haluamme kohdata myös heidät,
jotka eivät ole vielä tai enää kirkon jäseniä.
 Kaikessa hiippakunnan työssä toimimme, keskustelemme ja viestimme rohkeasti
Raamatun ja kristillisen sanoman pohjalta.
 Tuemme seurakuntia lähimmäisenrakkauden toteuttamisessa koulutusten, konsultointien ja yhteisen kehittämisen kautta.
 Kannustamme seurakuntia verkostoitumaan ja näin rohkaisemaan toinen toistaan
arjen työssä.
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Ovet auki kirkkoon ja kasvuun
Pyrimme toimimaan niin, että jokainen voi kokea kirkon jäsenyyden merkitykselliseksi elämänkaarensa ajan. Jotta tämä on mahdollista, tarvitsemme tietoa ja ymmärrystä sekä toimintaympäristöstämme että tämän ajan ihmisten arvomaailmasta ja ajattelutavoista. Kokonaiskuva voi syntyä vain dialogissa.
 Etsimme yhdessä seurakuntien kanssa erilaisia tapoja toteuttaa jumalanpalveluselämää. Rohkaisemme seurakuntia kehittämään kirkkorakennuksista monipuolisen seurakuntaelämän keskuksia, joiden ovet ovat mahdollisimman usein auki.
 Vakiinnutamme Polku-toimintamallin osaksi seurakuntien tapaa tarkastella ja jäsentää työtään. Nostamme tuomiokapitulin työssä esille Polku-mallin näkökulmat:
verkko ja koti, kirkkovuosi, yhteistyö, vanhemmuuden tukeminen ja kokoava toiminta.

Ovet auki kaikille
Jokaisen ihmisarvo on luovuttamaton, ja kristittyinä tehtävämme on puolustaa sitä. Yhdessä
rukoileminen on toimintamme perusta ja lähtökohta. Hiippakunnassa näemme seurakuntien
erilaisuuden rikkautena. Iloitsemme siitä, että saamme tehdä kirkon työtä yhdessä.
 Kaikki ovat tervetulleita. Edistämme yhteyttä.
 Tuemme seurakuntia etsimään ennakkoluulottomasti rakenneratkaisuja, joilla
voimme parhaiten turvata seurakuntien työn eripuolilla hiippakuntaa riippumatta
seurakunnan koosta, sijainnista tai varallisuudesta.
 Palvelemme seurakuntia tasapuolisesti kolmen maakunnan alueella. Haapaniemen hiippakuntakartanossa sykkii hiippakunnan sydän.

Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille
Työmme rakentuu luottamuksen, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen varaan. Tuomiokapitulissa haluamme esimerkillämme rohkaista seurakuntia yhteiseen työhön ja strategisiin
kumppanuuksiin.
 Innostamme seurakuntia edistämään seurakuntalaisten osallisuutta ja mahdollisuuksia palvella lahjoillaan seurakuntaa.
 Vahvistamme yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä kirkollisten
järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa. Edustamme selkeästi ja rohkeasti evankelis-luterilaista kirkkoa kaikissa yhteistyöverkostoissa, joissa olemme mukana.
 Edistämme hyvää hallintoa ja päätöksentekoa. Tuemme työssä jaksamista
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Ovet auki uusille mahdollisuuksille
Tämä aika vaatii kaikilta toimijoilta muutoskykyä ja -ketteryyttä. Samalla, kun luomme uutta,
joudumme luopumaan siitä, mikä ei enää ole tarpeen. Resurssien kaventuessa priorisoimme tuomiokapitulissa toimintojamme entistä vahvemmin.
 Uskallamme ajatella asioita erilaisista näkökulmista, olemme avoimia uusille ideoille. Vahvistamme muutossitkeyttä ja -positiivisuutta seurakunnissa.
 Kehitämme yhdessä seurakuntien kanssa digitaalista työtä, palveluja ja viestintää
entistä yhteisöllisemmäksi ja vuorovaikutteisemmaksi.
 Rohkaisemme ja opastamme seurakuntia erilaisiin kokeiluihin. Jaamme tietoa kokeilujen rahoitusmahdollisuuksista. Kokeilut ovat merkittävässä asemassa myös
tuomiokapitulin työssä.

Ovet auki tulevaisuuteen
Niin kriisien kuin rauhankin keskellä hiippakunnan ja sen seurakuntien tehtävänä on pitää
esillä uskon, toivon ja rakkauden näkökulmia. Kristus on kaikkea pahaa voimakkaampi. Siksi
katsomme rohkeasti tulevaisuuteen.
 Rakennamme yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta pirstaleisessa ja polarisoituneessa
maailmassa. Vahvistamme monikulttuurisuustaitojamme. Emme unohda olevamme osa maailmanlaajaa kirkkoa.
 Toimimme eettisesti ja ekologisesti. Muistutamme ihmisiä siitä, että kerran luodaan uusi taivas ja uusi maa.
 Työmme keskiössä on toivo. Vähennämme tietoisesti huoli- ja pelkopuhetta. Tuemme strategista ajattelua ja muutosjohtamista.

Ovet auki rohkeasti - Lapuan hiippakunnan strategia vuoteen 2026
hyväksytty tuomiokapitulin istunnossa 10.2.2021
vahvistettu hiippakuntavaltuuston kokouksessa 23.2.2021
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