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Kokoustiedot

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja luki piispa Tapio Luoman tervehdyksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Nimenhuudolla kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Finskas ja Outi Krause.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös                               Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021

Diaarinumero DESP/135/02.00.01/2018

Esittelijä Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

Kirkkolain 17 b luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan hiippakuntavaltuuston tehtävän 
on vuosittain hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä 
talousarvio.

Tuomiokapituli on valmistellut hiippakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 
hiippakunnan talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-
2021. Toiminta- ja taloussuunnitelmasta on myös laadittu kirkkohallituksen 
ohjeiden mukainen lyhennetty versio liitettäväksi kirkolliskokouksen 
hyväksyttäväksi menevään aineistoon.

Hiippakuntien  talousarviokehyksen  mukaan  kiinteistökulut  maksetaan
todellisen  suuruisina  ja  muihin  kuluihin  (henkilöstö  ja  toiminta)  tarkoitettu
kokonaismääräraha jaetaan hiippakuntien kesken seuraavin perustein:
Ensin erotetaan erityisosa, jota maksetaan arkkipiispasta, kuurojen papeista 
ja vankiladiakoneista.
Loppuosa jaetaan seuraavasti:
• Kiinteä osa 62,5 %
• Muuttuva osa 37,5 %, jossa jakoperusteina

o Väkiluku 50 %
o Seurakuntien lukumäärä 25 %
o Matkustusala 25 %

Kansainvälisen  työn  hiippakuntasihteerin  palkkakuluista  puolet  tuli  vuonna
2018 Espoon hiippakunnan määrärahoihin. Vuonna 2019 toinenkin puolikas
tulee osaksi hiippakunnan määrärahaa.

Hiippakuntien talousarviokehyksen mukaan kiinteistökulut maksetaan 
todellisen suuruisina ja muihin kuluihin (henkilöstö ja toiminta) tarkoitettu 
kokonaismääräraha jaetaan hiippakuntien kesken. Espoon hiippakunnan 
kokonaismääräraha on 1.275.300 €. Siihen sisältyvät kiinteistökulut ovat 
206.000 €. Vakinaisen henkilöstön palkkakulut sekä tuomiorovastin, 
lääninrovastien ja pappisasessoreiden palkkiokulut sivukuluineen ovat 
yhteensä 859.169 €.

Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää hyväksyä Espoon hiippakunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelman 2019-2021 ja sen lyhennetyn version sekä talousarvion 
vuodelle 2019.

Päätös Hiippakuntavaltuusto hyväksyi Espoon hiippakunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelman 2019-2021 ja sen lyhennetyn version sekä talousarvion 
vuodelle 2019.

Toimenpiteet Lyhyt toiminta- ja taloussuunnitelma kirkkohallitukselle.

Lisätiedot sari.anetjarvi@evl.fi, p. 040 5888317

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

                       
                                                                                                    
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN TEHTÄVÄ JA TAVOITE

Toimintalinjauksensa  Kutsuttuna  kirkon  työssä mukaisesti  Espoon  hiippakunnan  tuomiokapituli
vahvistaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tukemalla hiippakunnan seurakuntia. Tavoitteena
on, että hiippakunnan seurakunnat osaavat hyödyntää tuomiokapitulin seurakuntien henkilöstölle ja
luottamushenkilöille tarjoamaa tukea ja ohjausta.

KOHTI VUOSIA 2019-2021

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tulevaan vuoteen vaikuttaa merkittävästi uuden piispan 
tuleminen hiippakunnan johtoon. Tämän vuoksi varaudutaan siihen, että mm. piispantarkastukset 
jatkuvat vasta vuonna 2020. 
 
Keskusrahastomaksun alenemisen seurauksiin tuomiokapitulin toiminnassa varaudutaan henkilöstö-
ja toimintasuunnittelussa. Kirkon yhteisten kehittämispalvelujen rakentumista seurataan ja sen 
rakentamiseen osallistutaan. Tavoitteena pidetään, että kehittämispalveluista tulee hiippakunnan 
kannalta hyödyllinen ja toimiva resurssi tuomiokapitulin perustyössä, seurakuntien tukemisessa
 
Voimassa oleva toimintalinjaus Kutsuttuna kirkon työssä ulottuu vuoden 2020 loppuun. Seuraavan 
toimintalinjauksen laadinta on tarkoituksenmukaista aloittaa uuden piispan aloitettua virassaan. 

VUOSI 2019

Työn rakenteet

Espoon  hiippakunnan  uusi  piispa  aloittaa  työnsä  vuoden  2019  alkupuolella.  Tuomiokapitulin
ylimmän  johdon  vaihtuminen  johtanee  muutoksiin  tuomiokapitulin  toimintakulttuurissa  ja
työskentelytavoissa.  Uuden  piispan  hyvä  perehdyttäminen  niin  Espoon  hiippakuntaan  ja  sen
seurakuntiin, tuomiokapitulin toimintaan kuin piispan tehtäväkenttäänkin edellyttää tuomiokapitulin
virastolta ja istunnolta merkittävää resursointia erityisesti kevään 2019 aikana. Erityisen tärkeätä on
panostaa  välittömien  ja  toimivien  yhteistyösuhteiden  rakentamiseen  seurakuntien  kanssa  mm.
viivytyksettä ja suunnitelmallisesti toteutettavien tutustumiskäyntien muodossa.

Piispantarkastuksia ei piispan vaihtumisesta johtuen järjestetä Espoon hiippakunnassa vuoden 2019
aikana.  Nykyiset  piispantarkastusprosessit  arvioidaan  ja  niitä  kehitetään  yhteistyössä  piispan,
tuomiokapitulin  ja  seurakuntien  kanssa  siten,  että  säännölliset  piispantarkastukset  voidaan  taas
käynnistää vuoden 2020 aikana.

Kirkon keskusrahastomaksun alentamisen vaikutukset tulevat näkyviin suunnittelukaudella 2019-
2021.  Rakenteita  ja  toimintaa  on  tarpeen  mukaan  sopeutettava  niukkenevien  taloudellisten
resurssien  mukaisiksi.  Sopeutustoimia  suunnitellaan  ja  valmistellaan  tiiviissä  yhteistyössä
kirkkohallituksen ja toisten hiippakuntien kanssa. Toistaiseksi merkittävin kirkon keskusrahaston
alaisten  toimijoiden  uusi  yhteistyöhanke  koskee  yhteisten  ns.  kehittämispalvelujen  luomista.
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Prosessin  suunnitteluun  ja  edistämiseen  osallistutaan  aktiivisesti  ja  siitä  aiheutuviin  muutoksiin
varaudutaan mahdollisimman ennakoivasti.

Tuomiokapitulin  seurakunnille,  niiden  henkilöstölle  ja  luottamushenkilöille  suuntaamasta
koulutuksesta enin osa toteutetaan erilaisten valmennusten ja ajatushautomoiden muodossa. Niiden
suunnittelun ja toteutuksen keskeisin elementti  on aktiivinen seurakuntien tarpeiden kuuntelu ja
yhteinen  prosessointi.  Valmennuksien  ja  ajatushautomoiden  teemoja  ja  aihioita  sisältävä  esite
uudistetaan vuosittain.

Seurakuntien  hallintoa  ja  henkilöstöhallintoa  hoitavaa  henkilöstöä  neuvotaan  ja  koulutetaan.
Tuomiokapituli järjestää hallinnon teemapäivän.

Johtamista  seurakunnissa  tuetaan  ja  vahvistetaan  eri  tavoin.  Vuoden  2019  aikana  järjestetään
hiippakunnallinen  johtamisfoorumi  ja  käynnistetään  uusien  kirkkoherrojen  pitkä  koulutus.
Johtamisen tukemiseen kiinnitetään  erityistä  huomiota  piispantarkastusprosessien  arvioinnissa  ja
suunnittelussa

Luottamushenkilöiden  valmentamista  vahvistetaan  uuden  vaalikauden  alussa.  Seurakunnat  tai
rovastikunnat voivat tilata tuomiokapitulilta koulutusta hallintoasioiden käsittelyyn. Syksyllä 2019
järjestetään hiippakuntafoorumi tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston yhteistyönä. Foorumissa
nostetaan  esille  ajankohtaisia  kysymyksiä  sekä  tuetaan  työntekijöiden  ja  luottamushenkilöiden
työskentelyä  yhteisten  tavoitteiden  hyväksi.  Tilausvalmennuksia  tarjotaan  entistä  enemmän
luottamushenkilöille ja työntekijöille yhteisinä.

Tuomiokapitulin  viestintäryhmä arvioi  ja  kehittää  viestinnän  välineitä  ja  järjestelmiä  (kotisivut,
Hiippa,  Instagram,  Twitter,  Facebook,  Youtube)  yhtenä  kokonaisuutena.  Uusien  kotisivujen
käyttöönoton  myötä  tarkennetaan  eri  viestintävälineiden  profiili,  tavoitteet  ja  periaatteet.
Kotisivujen päivittämiseen hankitaan tarvittavaa tukea. 

Maakunta-  ja  sote-uudistuksen  vaikutuksia  seurakuntien  toimintaan  ja  yhteistyöjärjestelmiin
seurataan  tarkoin.  Seurakuntien  suunnittelu-,  valmistautumis-  ja  sopimusprosesseja  tuetaan
tarpeellisin  muodoin.  Seurakuntia  ohjataan  hyödyntämään  aktiivisesti  kirkkohallituksen
asiantuntemusta  ja  verkostoja.  Yhteistyötä  ja  vastuunjakoa  pääkaupunkiseudun  hiippakuntien
kesken syvennetään ja hyödynnetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Työn merkitys

Tuomiokapituli mahdollistaa lähetyksen ja kansainvälisen työn verkoston yhteen tulon neljä kertaa
vuodessa. Verkostossa voi kokea vertaistukea, saada tietoa ajankohtaisista ilmiöistä ja hyödyntää
jaettua asiantuntijuutta. 

Monikulttuurista seurakuntaelämää tuetaan hyödyntämällä uutta Kirkon vieraskielisen työn opasta
ja  konkreettisilla  yhteistyöhankkeilla  (esim.  Maahanmuuttajat  pyörillä  -hanke).  Tuomiokapituli
tutkii  mahdollisuuksia  tarjota  vuoden  aikana  harjoittelupaikka  tai  useampia  työelämätaitojen
kehittymistä ja suomen kielen oppimista varten.

Tuomiokapituli  seuraa  edelleen  Suomen  hallituksen  lapsi-  ja  perhepalveluiden  muutosohjelman
(LAPE) etenemistä.  Keskeinen näkökulma on alueellinen yhteistyö,  jossa seurakunnilla  voi olla
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merkittävä  rooli.  Maakunnallinen  toiminta  ja  erityisesti  maakunta-  ja  sote-uudistus  saattavat
toteutuessaan vaatia pikaisia toimenpiteitä.

Diakonian ja kasvatuksen lähiesimiehet kutsutaan koolle kevään 2019 aikana. Tavoitteena on tukea
esimiestyötä sekä edistää työalojen välistä yhteistyötä.

Yhteistyö ystävyyshiippakuntien kanssa vahvistuu. Namibian evankelis-luterilaisen kirkon läntisen
hiippakunnan  kanssa  laaditaan  uusi  konkreettisen  yhteistyön  ”tiekartta”.  Lisäksi  järjestetään
opintomatka  Edinburghiin,  jossa  syvennytään  jumalanpalveluselämään,  uskontodialogiin  ja
ekologisen oikeudenmukaisuuden teemoihin.

Hengellinen elämä

Hengellisen ohjauksen hiippakunnallisen verkoston toiminta jatkuu ja sitä laajennetaan niin, että
kaikista  seurakunnista  on  riittävä  edustus.  Hengellistä  elämää seurakunnissa  tukevia  tapaamisia
järjestetään  vähintään  kaksi  kertaa  vuodessa.  Hengellinen  ohjaus  nivotaan  yhteen  muun
ohjaustoiminnan, mentoroinnin ja työnohjausjärjestelmän kanssa.

Hiippakunnallisten  hengellisten  ohjaajien  toiminta  vakiinnutetaan,  ja  heille  rakennetaan
työnohjauksellinen  tukijärjestelmä.  Hengellistä  ohjausta  nostetaan  esiin  yhtenä
ohjausmahdollisuutena  hiippakunnan  seurakuntien  työntekijöille. Lisäksi  järjestetään  hengellisen
elämän päiviä, hiippakunnallinen hiljaisuuden retriitti sekä arkiretriitti. 

Vuonna 2019 keskitytään ehtoolliskasvatuksen tukemiseen. Seurakunnille tarjotaan mahdollisuutta
pohtia ehtoollisen merkitystä ja ehtoolliskäytäntöjä tilausvalmennusten avulla. 

Espoon  hiippakunnan  tuomiokapituli  ja  Seurakuntaopisto  järjestivät  seurakuntien
rippikouluvastaaville  vuosien  2016-2018  aikana  tuotekehitystyön  erikoisammattitutkintoon
tähtäävän  koulutuksen.  Hiippakunnan  seurakunnissa  on  koulutuksen  päätyttyä  22  koulutettua
rippikoulun  kehittäjää,  jotka  vastaavat  RKS2017:n  paikallisesta  toteutuksesta.  Tuomiokapituli
seuraa rippikoulun paikallista kehittämistä ja tukee hengellisen elämän vahvistamista rippikoulun
keskeisenä elementtinä. Tuomiokapituli on edellyttänyt seurakuntia laatimaan uudet rippikoulujen
paikallissuunnitelmat  28.2.2019  mennessä.  Tuomiokapituli  ohjaa  paikallissuunnitelmatyötä
tarvittavin tavoin.

Hiippakunnan ympäristöryhmän (HYRRÄ) identiteettiä vahvistetaan luomalla sille logo, brändi ja
kehittämissuunnitelma.  Tavoitteena  on  luoda kaikille  avoin  ympäristöliike,  jonka  voima  nousee
rakkaudesta luomakuntaan. 

Työn ilo ja työhyvinvointi

Työn ilo, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen perustuvat hyviin ja toimiviin työn rakenteisiin sekä
työn merkityksellisyyden kokemiseen ja mission tiedostamiseen.

Verkostomaista  työotetta  ja  -orientaatiota  pidetään esillä  ja  pyritään vahvistamaan kaikin tavoin
sekä  tuomiokapitulin  toiminnassa  että  seurakunnissa.  Toiminta  verkostoissa  tarjoaa  lukuisia
mahdollisuuksia  yhdessä  innovointiin,  kokemuksista  oppimiseen  ja  jaettuun  asiantuntijuuteen.
Verkostot muodostavat myös välineen sopeuttaa toimintarakenteita joustavasti toimintaympäristön
muutoksiin ja väheneviin resursseihin.
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Hiippakunnan  konsulttiverkoston  yhteydenpitoa  ja  toimintavalmiutta  pidetään  yllä  aiempaa
aktiivisemmin.  Seurakuntia  kannustetaan  hyödyntämään  konsultointiprosesseja  toimintansa
arvioinnissa ja kehittämisessä.

Espoon hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen yhdessä järjestämä sielunhoidon erityiskoulutus
(30 op) järjestetään vuosina 2019-2021.  Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, jotka tarvitsevat
työssään  syvällistä  sielunhoidollista  osaamista.  Tavoitteena  on  koota  hiippakunnasta
moniammatillinen opiskelijaryhmä.

Henkisen  huollon  rakenteiden  ja  toiminnan  kehittämistä  jatketaan  hiippakunnan  alueella.
Tavoitteena on luoda hiippakunnan kattava Hehu-verkosto  sekä  jokaiseen  rovastikuntaan Hehu-
valmiusryhmät ja -yhteistyö.

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

Yleistä

Tuomiokapitulin toiminta vuosina 2019–2021 tapahtuu kirkolliskokouksessa päätetyn budjettike-
hyksen  puitteissa.  Talousarvioehdotuksen  lähtökohtina  ovat  kirkkohallituksen  ohjeet  sekä
hiippakuntavaltuuston hyväksymä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021.

TALOUSARVIO 2019

Talousarvion sitovuustasona on tuomiokapitulin toimintajäämä. Talousarvio vuodelle 2019 perustuu
kirkolliskokouksen hyväksymään vuosien 2018-2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 

Hiippakuntien  talousarviokehyksen  mukaan  kiinteistökulut  maksetaan  todellisen  suuruisina  ja
muihin  kuluihin  (henkilöstö  ja  toiminta)  tarkoitettu  kokonaismääräraha  jaetaan  hiippakuntien
kesken seuraavin perustein:
Ensin erotetaan erityisosa, jota maksetaan arkkipiispasta, kuurojen papeista ja vankiladiakoneista.
Loppuosa jaetaan seuraavasti:

• Kiinteä osa 62,5 %
• Muuttuva osa 37,5 %, jossa jakoperusteina

o Väkiluku 50 %
o Seurakuntien lukumäärä 25 %
o Matkustusala 25 %

Kansainvälisen  työn  asiantuntijan  palkkakulut  lisätään  kokonaisuudessaan  hiippakuntien
määrärahoihin ja palkat tulevat hiippakuntien itsensä maksettaviksi.

Espoon hiippakunnan määräraha on 1.275.300 euroa. Siihen sisältyvien kiinteistökulujen arvioidaan
olevan  206.000  €.  Vakinaisen  henkilöstön  palkkakulut  sekä  tuomiorovastin,  lääninrovastien  ja
pappisasessoreiden palkkiokulut sivukuluineen ovat yhteensä 859.169 €.

Palkkakustannukset  kasvavat  edelliseen  vuoteen  verrattuna  1,825 %.  Palkkakustannusten  nousu
ylittää keskimääräisen tason (1,6 %), koska 1.4.2019 yleiskorotuksen (1,0 %) lisäksi kesäkuussa
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maksetaan  kertaeränä  korvaus  järjestelyerän  toteutuksen  lykkäämisestä  vuoden  2020  alkuun  ja
sopimuskauden pidentämisestä kahdella kuukaudella. 

Talousarvion erityisperustelu vuonna 2019

Espoon hiippakunnan uusi piispa aloittaa viranhoitonsa tammi- tai helmikuun alussa vuonna 2019.
Hiippakunta tarvitsee lisämäärärahaa 55.000 euroa piispan virkaan asettamisen ja siihen liittyvien
tilaisuuksien rahoittamiseen.
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Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

1. Nykytilanne ja tuleva

Toimintalinjauksensa  Kutsuttuna kirkon työssä mukaisesti  Espoon hiippakunnan tuomiokapituli  vahvistaa
Suomen  evankelis-luterilaista  kirkkoa  tukemalla  hiippakunnan  seurakuntia.  Tavoitteena  on,  että
hiippakunnan  seurakunnat  osaavat  hyödyntää  tuomiokapitulin  seurakuntien  henkilöstölle  ja
luottamushenkilöille tarjoamaa tukea ja ohjausta.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tulevaan vuoteen vaikuttaa merkittävästi uuden piispan tuleminen
hiippakunnan  johtoon.  Tämän  vuoksi  varaudutaan  siihen,  että  mm.  piispantarkastukset  jatkuvat  vasta
vuonna 2020. 
 
Keskusrahastomaksun  alenemisen  seurauksiin  tuomiokapitulin  toiminnassa  varaudutaan  henkilöstö-  ja
toimintasuunnittelussa. Kirkon yhteisten kehittämispalvelujen rakentumista seurataan ja sen rakentamiseen
osallistutaan. Tavoitteena pidetään, että kehittämispalveluista tulee hiippakunnan kannalta hyödyllinen ja
toimiva resurssi tuomiokapitulin perustyössä, seurakuntien tukemisessa
 
2. Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet

Työn rakenteet

2.1. Kirkon keskusrahastomaksun alentamisen vaikutukset tulevat näkyviin suunnittelukaudella 2019-2021.
Rakenteita ja toimintaa on tarpeen mukaan sopeutettava niukkenevien taloudellisten resurssien mukaisiksi.
Sopeutustoimia  suunnitellaan  ja  valmistellaan  tiiviissä  yhteistyössä  kirkkohallituksen  ja  toisten
hiippakuntien  kanssa.  Toistaiseksi  merkittävin  kirkon  keskusrahaston  alaisten  toimijoiden  uusi
yhteistyöhanke koskee yhteisten ns. kehittämispalvelujen luomista. Prosessin suunnitteluun ja edistämiseen
osallistutaan aktiivisesti ja siitä aiheutuviin muutoksiin varaudutaan mahdollisimman ennakoivasti.

2.2. Tuomiokapitulin seurakunnille, niiden henkilöstölle ja luottamushenkilöille suuntaamasta koulutuksesta
enin  osa  toteutetaan  erilaisten  valmennusten  ja  ajatushautomoiden  muodossa.  Niiden  suunnittelun  ja
toteutuksen keskeisin elementti  on aktiivinen seurakuntien tarpeiden kuuntelu ja  yhteinen prosessointi.
Valmennuksien ja ajatushautomoiden teemoja ja aihioita sisältävä esite uudistetaan vuosittain.

2.3.  Seurakuntien  hallintoa  ja  henkilöstöhallintoa  hoitavaa  henkilöstöä  neuvotaan  ja  koulutetaan.
Tuomiokapituli järjestää hallinnon teemapäivän.
 
Työn merkitys

2.4.  Diakonian ja  kasvatuksen lähiesimiehet kutsutaan koolle kevään 2019 aikana.  Tavoitteena on tukea
esimiestyötä sekä edistää työalojen välistä yhteistyötä.

2.5.  Yhteistyö  ystävyyshiippakuntien  kanssa  vahvistuu.  Namibian  evankelis-luterilaisen  kirkon  läntisen
hiippakunnan kanssa laaditaan uusi konkreettisen yhteistyön ”tiekartta”. Lisäksi järjestetään opintomatka
Edinburghiin,  jossa  syvennytään  jumalanpalveluselämään,  uskontodialogiin  ja  ekologisen
oikeudenmukaisuuden teemoihin.
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Hengellinen elämä

2.6.  Hengellisen  ohjauksen  hiippakunnallisen  verkoston  toiminta  jatkuu  ja  sitä  laajennetaan  niin,  että
kaikista seurakunnista on riittävä edustus. Hengellistä elämää seurakunnissa tukevia tapaamisia järjestetään
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hengellinen ohjaus nivotaan yhteen muun ohjaustoiminnan, mentoroinnin
ja työnohjausjärjestelmän kanssa.

Työn ilo ja työhyvinvointi

2.7. Verkostomaista työotetta ja -orientaatiota pidetään esillä ja pyritään vahvistamaan kaikin tavoin sekä
tuomiokapitulin  toiminnassa  että  seurakunnissa.  Toiminta  verkostoissa  tarjoaa  lukuisia  mahdollisuuksia
yhdessä innovointiin, kokemuksista oppimiseen ja jaettuun asiantuntijuuteen. Verkostot muodostavat myös
välineen  sopeuttaa  toimintarakenteita  joustavasti  toimintaympäristön  muutoksiin  ja  väheneviin
resursseihin.

2.8.  Hiippakunnan  konsulttiverkoston  yhteydenpitoa  ja  toimintavalmiutta  pidetään  yllä  aiempaa
aktiivisemmin. Seurakuntia kannustetaan hyödyntämään konsultointiprosesseja toimintansa arvioinnissa ja
kehittämisessä.

2.9. Espoon hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen yhdessä järjestämä sielunhoidon erityiskoulutus (30
op)  järjestetään  vuosina  2019-2021.   Koulutus  soveltuu  kirkon  työntekijöille,  jotka  tarvitsevat  työssään
syvällistä  sielunhoidollista  osaamista.  Tavoitteena  on  koota  hiippakunnasta  moniammatillinen
opiskelijaryhmä.

2.10. Henkisen huollon rakenteiden ja toiminnan kehittämistä jatketaan hiippakunnan alueella. Tavoitteena
on  luoda  hiippakunnan  kattava  HeHu-verkosto  sekä  jokaiseen  rovastikuntaan  Hehu-valmiusryhmät  ja
-yhteistyö.

3. Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

3.1. Espoon hiippakunnan uusi piispa aloittaa työnsä vuoden 2019 alkupuolella. Tuomiokapitulin ylimmän
johdon  vaihtuminen  johtanee  muutoksiin  tuomiokapitulin  toimintakulttuurissa  ja  työskentelytavoissa.
Uuden  piispan  hyvä  perehdyttäminen  niin  Espoon  hiippakuntaan  ja  sen  seurakuntiin,  tuomiokapitulin
toimintaan kuin piispan tehtäväkenttäänkin edellyttää tuomiokapitulin virastolta ja istunnolta merkittävää
resursointia  erityisesti  kevään  2019  aikana.  Erityisen  tärkeätä  on  panostaa  välittömien  ja  toimivien
yhteistyösuhteiden  rakentamiseen  seurakuntien  kanssa  mm.  viivytyksettä  ja  suunnitelmallisesti
toteutettavien tutustumiskäyntien muodossa.

3.2.  Luottamushenkilöiden  valmentamista  vahvistetaan  uuden  vaalikauden  alussa.  Seurakunnat  tai
rovastikunnat  voivat  tilata  tuomiokapitulilta  koulutusta  hallintoasioiden  käsittelyyn.  Syksyllä  2019
järjestetään  hiippakuntafoorumi  tuomiokapitulin  ja  hiippakuntavaltuuston  yhteistyönä.  Foorumissa
nostetaan esille ajankohtaisia kysymyksiä sekä tuetaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden työskentelyä
yhteisten  tavoitteiden  hyväksi.  Tilausvalmennuksia  tarjotaan  entistä  enemmän  luottamushenkilöille  ja
työntekijöille yhteisinä.

4. Talousarvion erityisperustelu vuonna 2019

Espoon  hiippakunnan  uusi  piispa  aloittaa  viranhoitonsa  tammi-  tai  helmikuun  alussa  vuonna  2019.
Hiippakunta  tarvitsee  lisämäärärahaa  55.000  euroa  piispan  virkaan  asettamisen  ja  siihen  liittyvien
tilaisuuksien rahoittamiseen.

2
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Muut asiat                       Tuomiorovasti Antti Kujanpää kertoi tulevasta piispan vaalista ja siihen 

liittyvistä järjestelyistä sekä totesi tuomiokapitulin istunnon antavan piispaksi 

valitulle viranhoitomääräyksen joulukuun istunnossa 13.12.2018.

                                        

Terveisiä kirkolliskokouksesta kertoivat Heikki Sorvari ja Päivi Linnoinen.

                                        

Hiippakuntafoorumi järjestetään syksyllä 2018, kokoonkutsujana toimii Pentti 

                                        Aspila. Työryhmässä ovat hänen lisäkseen vs. johtava oppilaitospastori, 

rovasti Margit Peltovirta ja asiantuntija Kati Pirttimaa. Foorumin aiheiksi 

ehdotettiin kastetta (Päivi Linnoinen) ja ehtoollista (Tarja Meijer).

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Kokouksen puolesta

Pentti Aspila                         Eeva Partio

puheenjohtaja                         sihteeri

Pöytäkirjantarkastus Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen 
päätösten mukaiseksi.

Matti Finskas Outi Krause

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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