SKS:n pappi esittäytyy

Olen Pia Repo-Leine, suomalais-itävaltalainen, vuonna
1980 syntynyt teologian maisteri. Olen toiminut
Sveitsin ulkosuomalaispapin virassa vuodesta 2015
alkaen. Asun saksalaisen mieheni ja kahden lapseni
kanssa Bodenjärven äärellä, Meersburgissa.
Äidinkieleni ovat suomi ja saksa mutta puhun myös
erinomaisesti ruotsia ja englantia sekä auttavasti
ranskaa.
Olen syntynyt Kööpenhaminassa ja asunut perheeni kanssa Suomen lisäksi Alankomaissa,
Norjassa ja Ruotsissa. Ulkomailla asuessamme viihdyimme parhaiten kansainvälisissä
kirkollisissa piireissä ja olen näin ollen kasvanut hyvin ekumeenisessa ympäristössä.
Teologian maisteriksi opiskelin ensin Saksassa (Regensburgin ja Münsterin yliopistossa) ja
sen jälkeen vielä Helsingin yliopistossa. Münsterissä toimi pieni mutta hyvin aktiivinen
suomalainen seurakunta, jonka ”kirkkoraadissa” työskentelin useamman vuoden ja jonka
kautta päädyin lopulta myös SKTK:n (Suomalaisen kirkollisen työn keskus Saksassa)
johtokunnan jäseneksi muutamaksi vuodeksi. Münster on myös se kaupunki, jossa tutustuin
nykyiseen mieheeni heprean kielen kurssilla.
Kuopion hiippakunnan papiksi minut vihittiin pyhäinpäivänä 2013 Kajaanin seurakuntaan
hoitamaan 50% kappalaisen virkaa ja 50% oppilaitospapin virkaa. Työ oli erittäin antoisaa.
Sain tehdä yhteistyötä monien eri tahojen kanssa ja olla osa moniammatillista tiimiä.
Valitettavasti en saanut miestäni muuttamaan Suomeen, joten päätin palata hänen luokseen
Saksaan.
Olen hyvin kiitollinen mahdollisuudesta toimia Sveitsin suomalaispappina.
Ulkosuomalaisseurakunnissa tunnen olevani kotona. Jo harjoitteluni aikana Lontoon
Merimieskirkolla minut valtasi tunne, että tälle ulkosuomalaisten parissa tehtävälle
työkentälle minä kuulun. Työssäni koen tärkeäksi Jumalan armon, rakkauden ja toivon
eteenpäin välittämisen. Lupaan omasta puolestani tehdä parhaani sen eteen, että saisimme
rakennettua seurakuntaa, jossa sekä jokainen uusi tulija, että pitkäaikainen vanha kävijä
kokisi olevansa tervetullut, tarpeellinen ja hyväksytty juuri sellaisena kuin on –
paikkakunnasta, taustasta ja iästä riippumatta. Tällaisen, lähimmäisenrakkaudellisen
yhteisön rakentamiseen tarvitsen kuitenkin teidän apuanne. Yhteisöllisyys toteutuu vain
yhdessä tekemällä!
Työni Sveitsissä on osa Suomen ev.-lut.kirkon virallista ulksuomalaistyötä ja työnantajanani
Sveitsissä toimii BELK:in(Evangelis-luterilaisten kirkkojen liitto Sveitsissä) puolesta Bernin
evankelis-luterilainen seurakunta.
Otathan minuun yhteyttä ”ihan muuten vaan” ja erityisesti silloin, kun itse tarvitset tai tiedät
jonkun muun tarvitsevan suomalaisen papin palveluja täällä Sveitsissä.
Tapaamisiin! Pia-pappi

