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Pimeydestä valoon
Elämme marraskuuta, vuoden pimeintä aikaa. Ulkona on pimeää ja kosteaa ja tuntuu kuin päivä ei valkenisi lainkaan. Syyllä voi
puhua arjen harmaudesta, jopa tummuudesta. Tänä vuonna olemme kuitenkin onneksi saaneet nauttia poikkeuksellisen
pitkästä ja lämpimästä kesäkaudesta sekä värikkäästä syksystä ja sen voimin jaksamme paremmin jouluun ja talvikauden yli
uuteen kevääseen.

Tuomiokapitulissa on eletty odotuksen aikaa, ikään kuin suvantovaihetta. Piispanvaalit ovat olleet kaksivaiheiset ja odottelun
jälkeen Espoon hiippakuntaan on valittu uusi piispa ja samalla tuomiokapituliin uusi esimies. Uutta piispaa on odotettu pitkään ja
mielessä risteilee monenlaisia mietteitä. Millaista on tuleva yhteistyömme, miten asiat painottuvat ja löytyykö helposti yhteinen
tapa työskennellä. Näitä miettii varmasti jokainen uuden esimiehen saava työntekijä. Omaa työtäni ajattelen niin, että pystyisin
avustamaan piispaa mahdollisimman hyvin siten, että hänen olisi helppo aloittaa uudessa tehtävässään.

Varmasti myös monet hiippakunnan työntekijöistä ja luottamushenkilöistä sekä seurakuntalaisista miettivät milloin pääsevät
ensimmäisen kerran tapaamaan piispaa ja vaihtamaan hänen kanssaan kuulumisia. Tämä mahdollistuu piispan tehdessä
vuoden 2019 aikana tutustumiskäyntejä hiippakunnan kaikkiin seurakuntiin. 

Rukouksin olemme saatelleet Espoon entisen piispan Tapio Luoman arkkipiispan haasteelliseen tehtävään, rukouksin olemme
seuranneet piispan vaalikampanjaa ja rukouksin otamme vastaan uuden piispamme. Lämpimät onnentoivotukset ja Jumalan
siunausta Kaisamarille. Tervetuloa Espoon hiippakuntaan!

Edessä on pian adventin aika ja sen voimin suuntaamme kohti joulua. Odotamme valon juhlaa, Vapahtajamme syntymäjuhlaa.
Kauneimmat joululaulut soivat ja joka vuosi ihmettelen sitä, miten joulun salaisuus valtaa mielen. Kiitollisuus täyttää mielen,
meillä on aihetta siirtyä pimeydestä valoon. Ihanaa on taas päästä laulamaan Hoosiannaa!  Hoosianna Daavidin Poika, kiitetty
olkoon Hän! Kiitetty Daavidin poika, joka tulee Herran nimeen.

 

Päivi Härkönen

piispan sihteeri, hallintosihteeri

Rukous
Pyhä ja väkevä Yksi, 
me tulemme sinun luoksesi heikkoina

Vahvista meitä, laupias Herra

 
21.11.2018 Lue viesti selaimessa
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Me tuomme sinun eteesi kirkon, 
heikon työssään, epäilevän uskossaan, 
jäsenmäärältään hupenevan, 
pelokkaana lähtemään liikkeelle.

Vahvista meitä, laupias Herra

Me tuomme sinun eteesi maailman, 
uupuneen ja huolten painaman, 
sodan ja rikosten runteleman, 
pahan lannistaman, väkivallan musertaman.

Vahvista meitä, laupias Herra

Me tuomme sinun eteesi ystävät, 
yksinäiset ja rakkaudessa pettyneet, 
ikävän ja kaipauksen uuvuttamat, 
pelon ja tuskan ahdistamat.

Vahvista meitä, laupias Herra

Me tuomme sinun eteesi sairaat ja kärsivät, 
kivun ja epätoivon runtelemat, 
ihmisten hylkäämät ja pettämät.

Vahvista meitä, laupias Herra

Me tuomme sinun eteesi, Herra, 
kansojen ja kansakuntien  
vastoinkäymiset ja vaarat, 
vankien huokaukset, 
jälkeenjääneiden surun, 
muukalaisten tarpeet, 
uupuneiden huolet, 
ikääntyvien heikkenevät voimat. 
Herra, vedä puoleesi jokaista 
Jeesuksen Kristuksen tähden.  
Aamen.

(Kirkkoisä Augustinus 354-430)

Uudet kotisivut joulukuussa
Hiippakunnan uudet kotisivut julkaistaan 4.12.2018. Osoite säilyy:
www.espoonhiippakunta.fi

Uudistuksen tavoitteena on sivujen selkeyttäminen ja modernisointi sekä
hiippakuntien verkkosivujen yhtenäistäminen. Uusiin sivuihin kuuluu mm.
blogialusta sekä ajankohtaisartikkelit. Uusi kalenteri on monipuolinen ja
helppokäyttöinen.

Otamme mielellämme vastaan palautetta uusista nettisivuista ja niiden
käytettävyydestä. Kysy lisää asiantuntija Kati Pirttimaalta.

Seurakuntavaalit 2018
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Lue lisää

Marraskuussa käydyissä seurakuntavaaleissa valittiin uudet luottamushenkilöt
Espoon hiippakunnan seurakuntiin. Luottamushenkilöitä valittiin kirkkovaltuustoihin
407, joista uusia on 215 edustajaa. Lisäksi valittiin seurakuntaneuvostoihin 140
jäsentä. Espoon hiippakunnassa äänioikeutettuja oli 318041, joista äänioikeuttaan
käytti 13,1%. Äänioikeutetuista 16-17 -vuotiaista äänioikeuttaan käytti 8,0%.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tarjoaa valmennusta uusille luottamushenkilöille.
Lakimiesasessori Sari Anetjärveä voi pyytää perehdyttämään esimerkiksi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden rooleista,
hallintoasioiden käsittelystä sekä kokousmenettelystä. Tilausvalmennuksista ja ajatushautomoista löytyy myös useita
kokonaisuuksia, joita voi hyödyntää luottamushenkilöiden kanssa.

Seurakuntavaaleihin ehdolle asettuminen on monen ehdokkaan kohdalla vahva sitoutumisen ja aktiivisuuden osoitus. Kaikki
eivät voi tulla valituiksi, mutta myös valitsematta jääneisiin on syytä olla yhteydessä ja pohtia yhdessä heille sopiva
seurakuntalaisaktiivisuuden tapa ja tehtävä.

 

Rippikoulun ohjesäännön valmisteluun lisäaikaa
Kirkossamme on vuosina 2014-2018 tehty laajamittainen rippikoulu-uudistus. Osana
rippikoulu-uudistusta kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 23.10.2018 rippikoulun
malliohjesäännön. Rippikoulun malliohjesääntö korvaa aiemmin voimassa olleen
rippikoulun malliohjesäännön vuodelta 2002. Rippikoulun malliohjesääntö luo puitteet
seurakuntien rippikoulutyön järjestämiselle.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli rippikoulu-uudistusta ja sen edellyttämiä
toimenpiteitä istunnossaan marraskuussa 2017. Tuolloin tehdyn päätöksen
mukaisesti Espoon hiippakunnan seurakuntien tulee laatia Suuri ihme –

Rippikoulusuunnitelma 2017:n perustuva rippikoulun paikallissuunnitelma, sekä toimittaa kirkko- tai seurakuntaneuvoston
hyväksymä dokumentti Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin asiantuntija Mika Nurmelle 28.2.2019 mennessä.

Rippikoulun malliohjesäännön valmistumisen viivästymisen takia Espoon hiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan
20.11.2018 antaa lisäaikaa rippikoulun ohjesäännön valmistelemiseen. Istunto päätti, että seurakunnilta edellytetään, että ne
alistavat rippikoulun ohjesäännön Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi 30.9.2019 mennessä. Lisätietoja
asiantuntija Mika Nurmelta.

 

Teologiharjoittelun ohjaajien tapaaminen
Teologian opiskelu ja teologiharjoittelu on viime vuosina muuttunut. Missä nyt
mennään? Espoon hiippakunnan teologiharjoittelun ohjaajien tapaaminen järjestetään
pe 30.11.2018 klo 9.00-11.30 (+lounas) Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa
Kirkkokatu 10 3. krs. Aamupäivässä on mukana myös teologisen tiedekunnan
opettajia. Imoittaudu mukaan 23.11.2018 mennessä!

Lue lisää
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Moniammatillinen työnohjausryhmä
maahanmuuttajien kanssa työskenteleville papeille ja diakoneille. Ryhmä
kokoontuu Lähetysseuran tiloissa Pasilassa (Maistraatinportti 2 A 3. krs) torstai-
iltapäivisin klo 14 – 15.30. Ensimmäinen tapaaminen on 10.1.2019.

Ryhmää ohjaavat kirkollisen työn koordinaattori FM., MA. Elisa Nousiainen ja
HR-asiantuntija, TM., trad. Hanna Paananen. Elisalla on pitkä ja monipuolinen
työkokemus järjestötyöstä. Hän on myös toiminut noin 13 vuotta
ulkomaantyössä. Hanna hoitaa Lähetysseurassa mm. ulkomaantyöntekijöiden
työsuhdeasioita ja koordinoi järjestön työnohjauksia sekä toimii erilaisissa
työryhmissä. Työnohjaus on osallistujille ilmaista.

 

Työnohjausryhmä lähiesimiehille
Oletko kiinnostunut työnohjauksesta, jossa keskitytään tarkastelemaan johtamistyötä
ja pohditaan johtamisen haasteita.

Työnohjaus alkaa vuoden vaihteen jälkeen ja kestää ryhmän keskinäisen sopimuksen
mukaan vuoden 2019 loppuun tai mahdollisesti pidempään. Työnohjauksesta
sovitaan esimiehen kanssa, sillä se tapahtuu työajalla. Työnohjaus on ilmaista,
matkakorvaukset sovitaan työnantajan kanssa.

Yksi ryhmä tulee kokoontumaan Kirkkonummella ja työnohjaajana toimii
perheneuvoja Pirjo Kettu.

Yksi kokoontuu Espoossa joko Kirkonkympissä (Kirkkokatu 10) tai Kirkonkulmassa (Kirkkokatu 1). Parityönohjaajina toimivat
kanttori Sari Rautio ja varhaiskasvatuksen ohjaaja Hanna Suhonen.

Ilmoita kiinnostuksesi Sirpa Tirrille.

 

Diakonian ja kasvatuksen esimiestehtävissä
toimivien verkostotapaaminen
järjestetään tuomiokapitulissa 3.5.2019 klo 8.30 -15.00. Tapaamisen tavoitteena on
mm. miettiä diakonian ja kasvatuksen yhteisiä haasteita. Esimiesten yhteentulolla ja
päivän sisällöllä pyritään tukemaan johtajuuden tehtävää ja saamaan vertaistukea.

Ilmoittautudu mukaan!

Tiedustelut: Mika Nurmi ja Sirpa Tirri

Hengellinen elämä
Espoon hiippakunnan hengellisen elämän verkosto tukee seurakuntien hengellistä
elämää ja tarjoaa koulutusta hengellisen elämän ja spiritualiteetin tukemiseen
seurakunnissa. 
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Hengellisen elämän verkosto kokoontuu:

Ti 22.1.2019 aiheena kehollisuus ja hengellinen elämä

La 31.8.2019 Fransiskus-päivä Hvittorpissa

Jos haluat mukaan hengellisen elämän hiippakunnalliseen verkostoon, ota yhteyttä
asiantuntija Kati Pirttimaahan.

Adventin arkiretriitti 
Mikä on arkiretriitti? Hiljenny päivittäin puolen tunnin ajan (haluamanasi ajankohtana)
annetun raamatuntekstin äärellä. Voit pitää matkastasi päiväkirjaa. Osallistujille luodaan FB-ryhmä, johon omia pohdintoja,
matkaa ja kokemuksia voi jakaa toisten kanssa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Kati Pirttimaahan. Saat sähköpostitse retriitin
materiaalin ja tarkemmat ohjeet.

Hengellistä ohjausta hiippakunnan työntekijöille
Jos haluat tukea hengelliseen elämän vahvistumiseen, haluat pohtia jumalasuhdetta, hengellistä taustaasi ja matkaasi,
hengellinen ohjaus voisi olla sinua varten. Hiippakunnan ohjauspaletissa tarjotaan työnohjauksen ja mentoroinnin ohella
hengellistä ohjausta. Ota yhteyttä asiantuntija Sirpa Tirriin.

Lue lisää

 

Pastoraalipubliikki
Tuomiokapitulin istunnon yhteydessä 20.11.2018 järjestetyssä publiikissa annettiin
todistus pastoraalitutkinnosta pastoreille: Kirsi Erkama, Riitta Haapa-aho, Katja Hero,
Sini Honkanen, Veikko Karhumaa, Päivi Linervo, Petra Niemi, Emilia Turpeinen, Inari
Varimo ja Heidi Zitting.

Espoon hiippakunnan tähän astisen historian (2004-2018) aikana on suoritettu
jo satakahdeksan pastoraalitutkintoa.
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Istunnon päätökset
Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista domus capituli.
Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Jo varhain
historiassa piispa kokoontui työtovereidensa kanssa
tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja
rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan
edelleenkin raamatunluvulla. 
 
Tuomiokapituli kokoontui 23.10.2018. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 14:

"Onnellinen se, jota ei hänen sisimpänsä soimaa ja joka ei
luovu toivostaan." (Sir. 14:2.)

 

Lue lisää

Istuntoaikataulu
Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava
tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon
maanantaina.

Lue lisää

 
 

 

 

     

   

 

https://www.facebook.com/espoonhiippakunta/
https://www.instagram.com/espoon_tuomiokapituli/
https://twitter.com/Espoonhpk
http://espoonhiippakunta.evl.fi/
mailto:espoo.tuomiokapituli@evl.fi
http://espoon-hiippakunta.mailpv.net/account/50100083-ebf0eac2ba2498bf661ea0f8e042f318-0/2763871
https://evl.fi/tietosuoja/
http://www.postiviidakko.fi/
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet-2018/
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/tuomiokapitulin_istunnot/

