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Teija Lievonen lähtee Angolaan alkuvuodesta 2018. Hänen suunniteltu työkauden
kesto on 24 kuukautta. Teija tulee toimimaan raamattukoulun opettajana Shangalalan instituutissa Angolan evankelisluterilaisen kirkon työyhteydessä. Työkauden alkua edeltää noin kuuden kuukauden kielikoulujakso Portugalissa.
Teija on syntynyt ja kasvanut Rautavaaralla, Pohjois-Savossa. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (2012).
Teija on työskennellyt Porvoon kaupungilla nuorisotyöntekijänä vuodesta 2012 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt nuorisotyössä Savonlinna-Säämingin seurakunnassa kesäisin vuosina 2006-2012 sekä opettajan sijaisena eri kouluissa vuosina
2007-2012. Lisäksi hän on ollut FELM-volunteer-jaksolla puoli vuotta Thaimaassa
ja Kambodzhassa vuosina 2015-2016.

Kuva: Jori Gustaffsson
Teijan omin sanoin:

” Olen Teija, aikuiseksi kasvanut nuorisotyöntekijä. Savosta olen ponnistanut, mutta
jo useamman vuoden ajan kotipaikkani on ollut Porvoossa. Arkeni kuluu nuorten parissa. Koulutukseltani olen käsityön ja uskonnon opettaja, mutta sekä käsityöt että
usko ovat enemmän näkyviä nykyään vapaa-ajallani.
Vapaa-aikani on täynnä erilaisia aktiviteetteja. Olen aktiivinen seurakuntalainen ja
vietän aikaani kotiseurakunnassani sekä osallistujana, että vapaaehtoisena. Muun muassa ohjaan seurakunnassani käsityötapaamisia. Pidän pyöräilystä, jota teen lähes päivittäin ympäri vuoden. Pidän terveydestäni huolta liikkumalla jumpassa. Olen myös
erään yksinäisen ihmisen kävelykamu. Viihdyn myös kotona, jossa aika kuluu hyvin
ruuanlaiton, kotitöiden ja käsitöiden sekä television katselun parissa sekä kotia sisustellen. Pidän lukemisesta, mutta viime aikoina se on jäänyt vähemmälle. Sen sijaan
aikaa haluan aina omistaa ystävilleni ja perheelleni, yhteydenpitoon heidän kanssaan.
Perheeseeni kuuluu vanhempani sekä kolme isosiskoani perheineen. Kotona minulle
seuraa pitää kaksi kilpikonnaa.
Olen kotoisin pienestä, mutta rakkaasta pitäjästä, Rautavaaralta, Savonmaalta. Olen
ylpeä savolainen, vielä näin etelään kotiutuneenakin.
Lukion jälkeen lähdin Rautavaaralta ja vietin vuoden Kansanlähetysopiston nuorisotiimilinjalla. Avartavan vuoden jälkeen lähdin opiskelemaan opettajankoulutukseen
Savonlinnaan. Seitsemän vuoden maisteriopiskelujen aikana ehdinkin opiskella Savonlinnan lisäksi Joensuussa, Riiassa Latviassa ja Windhoekissa Namibiassa. Opiskelin käsityötiedettä, opettajan pedagogisia opintoja, yleistä teologiaa ja teknistä käsityötä.
Opiskeluaikana olin kesätyöntekijänä Savonlinna-Säämingin seurakunnassa useana
kesänä. Opiskeluaikana tein myös opettajan sijaisen tehtäviä eri oppiaineissa ja eri
kouluissa. Valmistuttuani en ehtinyt työskennellä

opettajana, vaan siirryin heti nykyiseen työhöni Porvoon kaupungin nuorisopalveluissa.
Työrupeamani Porvoossa sai tauon, kun kävin kokeilemassa jälleen siipiäni kaukomailla vuona 2015. Olin puolisen vuotta vapaaehtoistyössä, FELM-volunteerina,
Thaimaassa ja Kambodzhassa mm. käsityön ohjaamisen ja englannin opettamisen
tukitehtävissä. Ja nyt olen siis uuden seikkailun ja kutsumuksen äärellä. Minut on valittu raamattukoulun opettajaksi Angolaan. Opettajana osallistun teologien, diakonien,
lähetystyöntekijöiden ja evankelistojen kouluttamiseen sekä koulun hallinnon kehittämistyöhön. Lisäksi tarkoitukseni on olla mukana kehittämässä kirkon työntekijöiden
koulutusta vastaamaan entistä paremmin ajan haasteisiin.”

