TUOMAS TÖLLI

Olen ehdolla Kemin seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Olen pian 39-vuotias pappi ja teologian maisteri, puoliso ja perheenisä,
kemiläinen jo vuodesta 2008. Minut on vihitty papiksi Oulun tuomiokirkossa
kyseisen vuoden laskiaissunnuntaina. Tämän yhdeksänvuotisen pappisurani
Kemin seurakunnassa voisi jakaa karkeasti kolmeen kolmen vuoden jaksoon.
Ensimmäiset kolme vuotta toimin oppilaitospappina ja Sauvosaaren
piirineuvoston puheenjohtajana. Tuona aikana opin, kuinka merkityksellistä
kirkon on olla siellä, missä sen jäsenetkin ovat. Kirkkoherrana haluaisin vaikuttaa
siihen, että seurakuntamme työntekijät olisivat edelleen ihmisten keskellä. Se
tarkoittaa arkeen osallistumista diakoniatyön sekä lapsi- ja perhetyön kautta,
mutta myös yhteistyön tekemistä eri kumppaneiden kanssa Kemin
kulttuurikaupungin keskellä ja naapuriseurakuntien välillä.
Toisen jakson työskentelin seurakuntamme lapsityön esimiehenä. Tuolloin sain
tutustua esimieheyden ja johtajuuden haasteisiin. Esimiehenä olen luonteeni
mukaisesti
kuunteleva
ja
keskusteleva,
oikeudenmukaisuuteen
ja
tasapuolisuuteen pyrkivä. Jo omalla esimerkilläni vaadin omistautumista
sovittuihin tehtäviin. Pidän arvokkaana sitä, että esimies rohkaisee ja motivoi työn
tekemiseen ja työn kehittämiseen. Tässä auttavat selkeät työyhteisön pelisäännöt
ja rakenteet, työn suunnitelmallisuus ja tehtävien määriteltävyys. Hyvillä
vuorovaikutustaidoillani haluaisin edistää myös seurakunnan työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden välistä yhteistyötä ja yhä kehittyä hallinnollisena osaajana.
Työyhteisömme haasteisiin olen perehtynyt syvällisesti myös seurakunnan
työsuojeluvaltuutettuna, jossa tehtävässä toimin nyt toista nelivuotiskautta.
Kolmas työjakso seurakuntapastorin virassa on pitänyt sisällään rippikoulutyön ja
ystäväseurakuntatyön vastaamisen muun seurakuntatyön ohella. Erityisesti
ystäväseurakuntatyö
on
opettanut
yhteisöllisyyden,
ekumenian
ja
seurakuntalaisuuden
merkityksestä
lisää.
Tätä
kirkkomme
tulevaisuuskomiteankin mainostamaa seurakuntanäkyä haluaisin kirkkoherrana
vaalia. Yhteisöllisyyden huipentumana pidän jumalanpalveluselämää, jonka
kehittäminen tulisi olemaan yksi painopisteistä valitessanne minut
kirkkoherraksi. Jumalanpalveluksissa tärkeintä on Jumalan sana ja sakramentit.
Jumalanpalveluksen ulkoiset puitteet voivat kuitenkin olla monenlaisia ja niitä
voimme yhdessä kehittää ja toteuttaa. Kirkkoherrana haluaisin auttaa jokaista
seurakuntalaista löytämään oman paikkansa seurakunnassamme ja kokemaan
seurakunnan kotina, jossa saa antaa lahjansa omaksi ja yhteiseksi iloksi, niin
jumalanpalveluksissa kuin niiden ulkopuolellakin.

Valitessanne minut Kemin seurakunnan kirkkoherraksi, saisitte tehtävään
henkilön, jolla on laaja tuntemus tästä seurakunnasta, hyvät edellytykset kehittyä
hallinnollisena johtajana ja kirkkoherran, joka on sitoutunut tehtäväänsä kaikkien
seurakuntalaisten palvelijana. Tulisin tekemään työtä seurakuntalaisuuden ja
jumalanpalveluselämän edistämiseksi, diakoniatyön, erityisesti lasten ja
perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä hyvän hallinnon puolesta. Tämä
kaikki vaatii pitkäjänteistä työtä, jota teemme yhdessä.
Toivotan sinulle aurinkoisia ja taivaan Isän siunaamia kesäpäiviä!

