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Utsjoen seurakunta

PERUSTEHTÄVÄ
Pitää yllä uskoa, toivoa ja rakkautta Utsjoella. Uskoa, toivoa ja rakkautta pidetään yllä luottamalla
kolmiyhteiseen Jumalaan ja hänen Sanaansa sekä elämällä luottamusta todeksi seurakuntana ja
yksittäisinä kristittyinä.

NÄKY TULEVAISUUDESTA
Kristillisellä seurakunnalla on vahva sija utsjokisten elämässä myös tulevaisuudessa. Usko, toivo ja
rakkaus konkretisoituvat jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa
sekä diakoniatyössä ja seurakuntalaisten arjessa. Seurakunnan resurssit ovat riittävät omaan toimintaan ja
seurakunta pystyy tukemaan myös lähetystyötä. Seurakunta toimii sekä suomen että saamen kielellä ja
tukee molempien kulttuurien rinnakkaiseloa.

TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT
Vaalimme jumalanpalveluselämää
Jumalanpalvelukseen pyritään aina saamaan säestäjä ja messun jälkeen tarjotaan kirkkokahvit, jotka
mahdollistavat kohtaamisen. Vapaaehtoisia rohkaistaan mukaan eri tehtäviin. Jumalanpalveluksia
pidetään Utsjoella, Karigasniemellä, Nuorgamissa ja Nuvvuksessa. Mahdollisuuksien mukaan
jumalanpalveluksia pidetään myös luonnossa ja kodeissa.
Arvostamme jäsenyyttä
Seurakuntatyön painopisteinä ovat jumalanpalveluselämän lisäksi kirkolliset toimitukset, varhaisnuorisoja nuorisotyö sekä diakoniatyö. Pyrimme työalat ylittävään ja erilaisia ihmisiä kokoavaan yhteiseen
toimintaan. Toivotamme uudet jäsenet tervetulleeksi seurakuntaan, arvostamme palautetta,
kuuntelemme seurakuntalaisten toiveita ja madallamme kynnyksiä.
Viestintä on monipuolista
Puhumme uskosta ymmärrettävästi. Käytämme monia kanavia, tekstiä ja kuvaa: facebook, instagram,
paikallislehti Inarilainen ja nettisivut. Jokainen seurakunnan työntekijä on myös viestijä ja pyrimme
saamaan tähän myös seurakuntalaisia mukaan. Seurakunnan toiminnasta tehdään livelähetyksiä
mahdollisuuksien mukaan. Kerromme toiminnastamme, päätöksistämme ja sanomastamme
monipuolisesti. Pyrimme viestimään sekä suomeksi että saameksi.
Kehitämme diakoniatyötä
Seurakunta tekee diakoniatyötä yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Pyrimme etsimään
vapaaehtoisia diakoniatyöhön. Uusissa tilanteissa etsimme uusia mahdollisuuksia auttaa. Ystävätoiminnan
kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa on uusin haaste.
Nuorisotyö rakentaa tulevaisuutta
Lapsi- ja nuorisotyö on seurakunnan tulevaisuuden kivijalka. Teemme varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä
Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa. Nuoria pyritään saamaan mukaan kantamaan vastuuta ja
mahdollisuuksien mukaan koko perheet pyritään saamaan mukaan. Saamelaista rippikoulua kehitetään
yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Yhteistyö toimii, rakennamme yhteisöllisyyttä

Teemme yhteistyötä kaikkien niiden toimijoiden kanssa, jotka voivat sitoutua arvoihimme. Seurakunta
elää ihmisten keskellä, haluamme olla rakentamassa luottamusta ja yhteisöllisyyttä eri ihmisryhmien
välillä Utsjoella. Menemme mukaan hankkeisiin ja tapahtumiin, seurakunta näkyy ja kuuluu.
Yhteistyökumppaneitamme ovat esim. Samisoster, Utsjoen kunta (koulut, sosiaalitoimi), kyläyhdistykset,
Kirkkotupayhdistys, Utsjoen Eränkävijät, Saamelaisalueen koulutuskeskus. Teemme yhteistyötä myös
yrittäjien kanssa. Kunnioitamme myös toisin uskovia ja toisin ajattelevia.
Työyhteisö on toimintakykyinen
Seurakunta huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista. Rakennamme yhä toimivampaa yhteistyötä Inarin
seurakunnan suuntaan. Tavoitteena on, että hallinto palvelee toimintaa ja toiminta ei turhaan kuormita
hallintoa. Perehdytämme luottamushenkilöitä riittävästi.

SEURAKUNNAN VAHVUUDET, KEHITTÄMISEN PAIKAT JA HAASTEET
Seurakunnan vahvuudet nyt:
Seurakunnan arvostus yhteisössä, esim. herätysliikkeiden perintö, vahva nuorisotyön perinne, lahjoitukset
ja talkoohenki.
Toimiva yhteistyö ja selkeät kontaktit, esim. yhteistyö kunnan ja eri järjestöjen kanssa. Asiat hoituvat, kun
tunnetaan oikeat ihmiset
Pieni ja nopeasti reagoiva sekä innostunut työyhteisö. Kokeneet ja osaavat luottamushenkilöt.
Monipuolinen viestintä tavoittaa nekin, jotka eivät muuten osallistu seurakunnan toimintaan.
Muualta tulevat vapaaehtoiset ovat merkittävä resurssi seurakunnan työssä.
Hyvä ja toimiva yhteistyö Inarin seurakunnan suuntaan sekä seurakuntatyössä että hallinnossa.
Kehittämisen paikat:
Monikulttuurisuuden huomioiminen toiminnassa, saamenkielisen työn lisääminen ja yhteistyön
lisääminen Norjan suuntaan.
Seurakuntatyön tasapuolinen jakautuminen seurakunnan eri alueilla.
Yhteistyön lisääminen kiinteistöjen käytössä. Utsjoen kirkon ja Karigasniemen kappelin avaaminen,
kirkon avaaminen kesällä 24/7 ja kappelin saaminen tiekirkoksi.
Haasteet:
Taloudellisten resurssien riittävyys myös tulevaisuudessa. Riippuvuus Kirkkohallituksen tuesta.
Seurakunnan kiinteistöjen tulevaisuus – monet kiinteistöt ovat vähällä käytöllä.

