SEURAKUNTAVIESTI

Uudet työntekijät esittelyssä
Laura Tornberg
laura.tornberg@evl.fi,
050 5965347
ammatti: muusikko, kokki,
kanttorin viransijainen
ikä: 28

Jari Lappalainen
jari.lappalainen@evl.fi,
puh. 050 310 5885
ammatti: seurakuntapastori
ikä: 51
Mistä olet kotoisin?
Kuopiosta

Mistä olet kotoisin?
Kuusamosta.
Missä olet työskennellyt aiemmin?
Kanttorin töitä olen tehnyt
Sallassa, Ranualla ja Kuusamossa. Minulla jatkuu vielä
kanttoriopinnot ammattikorkeakoulussa.

Missä olet työskennellyt aiemmin?
Olen ehtinyt hankkia ennen teologian opintoja kolme ammatillista tutkintoa
(restantti, yo-merkonomi ja
tradenomi), joten työkokemusta on myös karttunut kyseisiltä aloilta jonkin verran.
Viimeisin työpaikkani ennen
teologista tiedekuntaa oli sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa työskentelin valtion
virkamiehenä nelisen vuotta.
Teologiksi valmistumisen jälkeen sain pappisvihkimyksen
Lapuan hiippakunnasta ja ensimmäinen seurakunta, missä
pappina työskentelin, oli Pihtiputaan seurakunta KeskiSuomessa. Sen jälkeen toimin
pappina Somerolla eteläisessä
Hämeessä ja Ruotsinpyhtäällä
Uudellamaalla.

Miten työ on alkanut Kuusamossa?
Hyvin ja vauhdikkaasti.
Kuusamossa on upeat kuorolaiset, upea kirkko ja hyvät
soittimet tehdä musiikkia.
Hämmästyttävän paljon teen
töitäni myös tietokoneen äärellä, laitan viestejä ja valmistelen tulevia juttuja. Kaikki ovat
ottaneet minut hyvin vastaan.
Mikä sinut saa innostumaan
seurakuntatyössä?
Ihmisten kohtaaminen.
Musiikki, kuorot, yhteislaulut.
Mahdollisuus tehdä yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa.
Missä seurakunnan toiminnassa sinut tullaan näkemään?
Minua nähdään ja kuullaan viikonloppuisin messuissa
ja kirkollisissa toimituksissa,
kuten häissä ja hautajaisissa.
Arkena johdan kirkkokuoroa,
veteraanimieslaulajia ja mu-

siikkipiiriä. Tervetuloa mukaan
laulamaan yhdessä! Työhöni
kuuluu myös konserttien järjestäminen.
Mikä sinua on puhutellut
tänä vuonna paastonaikana?
Aloitin työt tuhkakeskiviik-

Atte Isoaho
tehtävä: kesäteologi
ikä: 22
Mistä olet kotoisin?
Olen syntynyt ja kasvanut
Helsingissä!
Missä seurakunnan toiminnassa sinut tullaan näkemään?
Toimin tulevana kesänä
ripareiden parissa ja järjestän seurakunnan vapaa-ajan
toimintaa alueen nuorille ja

Pilvi Määttä
tehtävä: varhaisnuoriso- ja diakoniatyön kesätyöntekijä
ikä: 30
Mistä olet kotoisin?
Opiskelen Oulussa, mutta
olen kotoisin Kuusamosta.
Missä seurakunnan toiminnassa sinut tullaan näkemään?
Kasvatuksen puolella minut tullaan näkemään lasten

kona, samana päivänä kuin
paastonaika alkoi. Olemme
laulaneet paastonajan virsiä
messuissa ja musiikkipiirissä.
Usein keskityn virsissä sävelmään, mutta tänä vuonna olen
saanut vaikuttua myös virsien
vaikuttavista sanoituksista.

kouluikäisille. Kesään mahtuu myös yksi lastenleiri, joten
tekemisestä ei ainakaan ole
puute! Tykkään olla mukana
eri paikoissa ja seurakunnassa
riittää valtavasti tekemistä!

Millä mielin aloitat työt
Kuusamossa?
Aloitan työt Kuusamossa
uudesta iloiten, vanhasta traditiosta ammentaen ja ennen
kaikkea avoimin mielin.
Mikä sinut saa innostumaan
seurakuntatyössä?
Seurakuntatyössä minua
puhuttelee erityisesti mahdollisuus kutsua kaikkia ihmisiä
Jumalayhteyteen juuri sellaisina kuin olemme. Seurakun-

Missä seurakunnan toiminnassa sinut tullaan näkemään?
Jumalanpalveluksissa, hartauksissa, rippikoulutyössä,
koulujen ja erilaisten laitosten
yhteistyössä, kerhoissa ja luonnollisesti kirkollisia toimituksia
toimittamassa – näin aluksi.

Mikä sinua on puhutellut
tänä vuonna paastonaikana?
Paastonaika tarjoaa kirkkovuodessa erityisen mahdollisuuden muistella Kristuksen
kuolemaa ja sen merkitystä
meille ihmisille. Visuaalisena
ihmisenä värit ovat minulle
tärkeitä. Kirkollisista väreistä violetti paastonajan värinä
korostaa minulle katumuksen
tärkeyttä omassa hengellisessä
elämässäni. Jotta voisin ottaa
Kristuksen pelastustyön omakseni puhtain sydämin, minun
on osattava ensin katua puutteellisuuttani ja heikkouttani
vajavaisena ihmisenä – vaikkakin ainutlaatuisena Jumalan
luotuna. Katumus takaa uuden
kasvun ja dialogin Pelastajamme kanssa.

Tukea elämääsi kotiseurakuntasi
diakonia- ja palvelutyön kautta
* Luottamuksellista keskustelutukea
* Taloudellista apua kaikkein kiperimpään tilanteeseen
* Ratkaisujen etsimistä yhdessä

Mikä sinua on puhutellut
tänä vuonna paastonaikana?
Nyt paastonaikana minua
on puhutellut vahvasti se, että
ei kannata olla ”pimeydessä”.
Valoa löytyy yllättävän läheltä - kunhan muistamme vain
panna sen päälle :).

Diakoniatyöntekijöiden
yhteystiedot ja vastuualueet

leireillä ja koululaisten kesätoiminnassa pappilassa sekä myös
diakoniatyössä.
Mikä sinua on puhutellut
tänä vuonna paastonaikana?
Tänä paastonaikana minua
on mietityttänyt tämän hetken
hätä maailmassa. Minua on
pohdituttanut, miten omalta
osaltani voisin toimia näiden
ihmisten auttamiseksi.

tatyön ydin, jumalanpalvelus,
hoitaa meitä kaikkia ja vahvistaa uskoamme. Synnintunnustus ja päästö, Jumalansanan
kuuleminen ja Herran ehtoollinen kantavat meitä arjessa ja
pyhässä. Reformaation perintönä meillä on olemassa myös
yhteisen pappeuden aarre, jota
ilman en edes osaisi seurakuntatyötä hahmottaa. Kaikenikäisten ihmisten kohtaaminen
on seurakuntatyön suola.

Ville Kettunen, teologian
maisteri Helsingistä, on harjoittelemassa neljä kuukautta Kalevalan kirkossa Vienan
Karjalassa ja tekee siellä lapsi- ja nuorisotyötä. Hän asuu
harjoittelun ajan Kalevalan
kirkossa.
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* Sivukylien osalta PohjoisKuusamon alue
* Perheet, mielenterveyskuntoutujat
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* Palvelujohtaja
* Sivukylien osalta EteläPalvelutyön teologi
Kuusamon alue
* Näkövammaiset, omaishoitajat Elsa Koivuranta
P. 050 5913 435
Marjatta Karvola
elsa.koivuranta@evl.fi
* Sairaalatyö, kriisityö ja
P. 050 5923 440
marjatta.karvola@evl.fi
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* Sivukylien osalta Itä* Vertaisryhmät
Kuusamon alue
* Parisuhdetyö
* Työnohjaus, työyhteisö* Vapaaehtoistyö,
kuulovammaiset
sovittelu, työyhteisön
kehittäminen
Johanna Saapunki
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Ikäihmisten parissa tehtävään
johanna.saapunki@evl.fi
työhön ja taloudelliseen autta* Sivukylien osalta Länsimistyöhön osallistuvat kaikki
Kuusamon alue
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* Kehitysvammaiset, Kirkon
Ulkomaanapu

