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Paastonajan tiellä
Olemme jo ottaneet ensimmäiset askeleet seitsemän viikkoa kestävällä paaston tiellä. Ristiä kohti kulkevalla tiellä ei ole syytä
kiirehtiä. Paaston matkalla hitaus ja hiljaisuus ovat valttia. Silloin jää aikaa katsoa kahteen suuntaan: sisään ja ulos. Sisäänpäin
katsoessa yritän erottaa sen, mikä elämässäni on tärkeää siitä, mikä on vain hetken mielihalua - löytää sen mistä voin jakaa
toivoa ja iloa, jättää sen mikä syö ja kuihduttaa sisintäni. Ulospäin katsoessa yritän nähdä entistä tarkemmin sen hyvän, mikä
ympärilläni kaipaa vahvistamista, ja tunnistaa sen pahan, jota vastaan asettua.
Laskiaisviikolla julkaistiin Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispojen yhteinen paastokirje. Siihenkin on kirjoitettu kutsu
katsoa sisään- ja ulospäin: arvioida omaa elämää rukouksen kautta ja Raamatun äärellä, nähdä se vastuu, mikä meillä on
toisistamme ja luomakunnasta - tänään aivan erityisesti ilmastonmuutoksesta.
Samalla kun paasto on kutsu oman sisäisen tilan arvioimiseen, se on kutsu myös konkreettiseen muutokseen. Mitä voin jättää
pois, jotta omassa elämässäni jäisi tilaa elää evankeliumia todeksi? Mistä päästää irti niin, että paaston tien tihentyessä kohti
ristiä, sen takaa paistava ylösnousemuksen aurinko voisi antaa kasvun uudelle elämälle minussa ja tässä maailmassa?

Kaisamari

Efraim syyrialaisen paastorukous
Herra, elämäni valtias!
Estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.
Anna minulle, sinun palvelijallesi,
sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki.
Oi, Kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten veljeäni tuomitsisi,
sillä siunattu olet sinä iankaikkisesti.
Aamen.

Että meillä olisi toivo
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen tervehdys
paaston alkaessa 6.3.2019
Tuhkakeskiviikosta alkaa kirkon paastonaika. Valmistaudumme ristin ja
ylösnousemuksen pääsiäiseen seuraamalla Kristusta hänen kärsimystiellään.
Teemme sen rukoillen, Jumalan pyhää sanaa mietiskellen ja omaa elämäämme arvioiden. Pyydämme, että Vapahtajamme saisi
sijaa sydämessämme ja itsekäs elämäntapa tekisi tilaa elämälle Kristuksessa.
Paaston hiljaisuudessa tapahtuu paljon.
Paasto on tosiasioiden kohtaamista. Siinä pyritään eroon siitä, mikä kätkee totuuden oman elämän tilasta.
Paasto on parannuksentekoa – sen ymmärtämistä, että oma käyttäytyminen vaatii muutosta.
Paasto on kutsua sovintoon. Katumus ja anteeksianto palauttavat yhteyden Jumalaan, toisiin ihmisiin ja luomakuntaan.
Paasto on valmistautumista toivoon. Se on avautumista Jumalan ihmeitä tekevälle työlle yhdessä toisten ihmisten kanssa.
Itsetutkiskelua, parannusta, sovintoa ja toivoa tarvitaan juuri nyt myös siksi, että ilmaston lämpeneminen uhkaa
tulevaisuuttamme. Meidän ihmisten on herättävä tekojemme seurauksiin ja käytävä työhön tilanteen korjaamiseksi. Olemme
vastuussa haavoittuvassa asemassa olevista lähimmäisistämme, tulevista sukupolvista ja koko luomakunnasta.
Kirkkomme on hyväksynyt energia- ja ilmastostrategian. Strategian tavoite käy ilmi sen nimestä: Hiilineutraali kirkko 2030.
Kannustamme seurakuntia ja kaikkia kirkon toimijoita noudattamaan strategian suosituksia, liittymään Kirkon ympäristödiplomiin
ja jatkamaan aktiivista ympäristötyötä. Samalla vetoamme valtiovaltaan, yrityksiin, yhteisöihin ja kansalaisiin, että yhdessä
tekisimme kaikkemme ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tähän paastoon
kutsumme kaikkia – että meillä kaikilla olisi toivo. Apostolin sanoin:
Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä
kestävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Kun näet teillä
on kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää
teissä vaille hedelmää.
(2. Piet 1:5–8)
Tapio Luoma, Simo Peura, Matti Repo, Seppo Häkkinen, Björn Vikström, Kaarlo Kalliala, Jari Jolkkonen, Teemu Laajasalo,
Jukka Keskitalo, Kaisamari Hintikka

Yhdessä -palkinto Tuusulaan
Espoon hiippakunnan vuotuinen Yhdessä-tunnustuspalkinto myönnettiin
kolmannen kerran. Sen sai Tuusulan seurakunta tunnustuksena innovatiivisesta
yhdessä tekemisestä uuden seurakuntakeskuksen rakentamisessa.
Palkinnolla halutaan nostaa esiin uusia avauksia ja hyvin toteutettua
perustoimintaa, jotka seurakunta on toteuttanut huomattavana yhteistyönä.
Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka myöntää ja jakaa palkinnon.
Yhdessä-palkinnon symbolina on pöytäristi. Ristin on valmistanut Edinburghin
ystävyyshiippakunnastamme Mike Appleby. Korvaukseksi rististä Espoon
hiippakunta on tukenut Christian Aid -avustusjärjestöä. Tällä videolla Mike kertoo
siitä, mitä puutöiden tekeminen merkitsee hänelle.

Lue lisää

Kirkkoherrat Oulussa
Espoon hiippakunnan kirkkoherrojen kokous pidettiin tänä vuonna 5.-7.32019
Oulussa teemalla ”Muutos- uhka vai mahdollisuus?”. Kirkkoherrat ja tuomiokapitulin
henkilökunta vierailivat Oulun tuomiokapitulissa. Siellä kaksi ajallisesti hyvin lähekkäin
virkaan vihittyä piispaamme Oulun Jukka Keskitalo ja Espoon Kaisamari
Hintikka keskustelivat kirkkoherrojemme kanssa aiheesta ”Kirkon isot haasteet, minkä
pitäisi muuttua?”. Päivien aikana tutustuttiin Oulun seurakuntayhtymän toimintaan,
henkilöstöhallintoon, seurakuntarakenteeseen ja viestintään. Tuhkakeskiviikon
messua vietettiin Oulun tuomiokirkossa. Kokouksen aikana vierailtiin myös Kirkon palvelukeskuksen uusissa tiloissa. Tärkeänä
osana kokousta oli uuden piispan tutustuminen hiippakuntansa kirkkoherroihin.
Kuvassa keskustelmassa: Tuomiorovasti Antti Kujanpää, piispa Jukka Keskitalo, piispa Kaisamari Hintikka ja kirkkoherra
Mimosa Mäkinen.

Piispan seurakuntavierailukierros käynnistyi
Piispa Kaisamari Hintikka vierailee vuoden 2019 aikana kaikissa Espoon hiippakunnan seurakunnissa. Piispa Kaisamarin
seurakuntakierros alkoi Keravalta 4.3.2019, jossa hän tutustui Keravan seurakunnan työntekijöihin ja luottamushenkilöihin sekä
tapasi keravalaisia kirkossa pidetyn päivärukouksen yhteydessä. Piispa vieraili myös seurakunnan vapaaehtoisten
ylläpitämässä Katupappilassa.
Diakoniatiimin esittelylaulun voit käydä katsomassa täältä.
Vierailukierros jatkui vierailuilla ma 11.3.2019 Vihtiin ja ke 13.3.2019 Järvenpäähän.
Tulevat vierailut:
* 18.3. Tuusula
* 20.3. Tuomiokirkkoseurakunta
* 3.4. Kirkkonummi
* 7.4. Siuntio
* 10.4. Tapiola
* 23.4. Karkkila
* 16.5. Kauniainen
* 22.5. Leppävaara
* 23.5. Hanko
* 27.5. Lohja

* 2.9. Raasepori
* 4.9. Hyvinkää
* 18.9. Olari
* 19.9. Mäntsälä
* 26.9. Espoonlahti
* 2.10. Nurmijärvi
Kuvat ylhäältä alas: Keravan seurakunnan nuorisotyön tiimi, Vihdin seurakunnan vastuunkantajia ja työntekijöitä, Järvenpään
seurakunnan työntekijäjoukko

Pastoraalipubliikki
Tuomiokapitulin istunnon 14.3.2019 yhteydessä järjestettiin pastoraalipubliikki,
jossa todistuksen pastoraalitutkinnosta sai Tuusulan seurakunnan
seurakuntapastori Eliisa Winberg. Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin Suomen
Valkoisen Ruusun I luokan mitali (SVR M I) tuomiokapitulin pitkäaikaiselle, viime
syksynä eläkkeelle siirtyneelle toimistosihteeri Eeva Partiolle.
Onnittelut molemmille!

Ajatushautomo - mikä se on?
Lue lisää

Hengellinen elämä ja hengellinen ohjaus
Kiinnostaako arkiretriitti, mutta et ehdi osallistua viikottaiseen ryhmään? Liity
Facebook-ryhmään Arkiretriitti 2019, voit kulkea paastonaikaa päivittäisten
raamatuntekstien ja kuvien kanssa.
Haluatko pohtia hengellistä matkaasi ja jumalasuhdettasi yhdessä kokoneen kristityn
kanssa? Toivoisitko rinnallakukijaa matkallesi? Espoon hiippakunta tarjoaa
hengellistä ohjausta seurakuntien työntekijöille samoin periaattein kuin
työnohjausta. Hengelliset ohjaajat löydät nettisivuilta. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
asiantuntija Sirpa Tirriin.
Haluatko syventää omaa hengellistä elämääsi ja saada välineitä hengellisen elämän tukemiseen ja hengelliseen ohjaukseen
seurakuntatyössä? Tule mukaan Hengellisen elämän verkostoon – ota yhteyttä: asiantuntija Kati Pirttimaa.
Hengellisen elämän verkosto kokoontuu seuraavan kerran 11.4.2019 Suvelan kappelilla klo 9-15, aiheena Keho, kehollisuus
ja hengellinen elämä. Pastori Miia Moisio ohjaa kehollisten harjoitusten avulla. Mukaan mukava vaatetus ja jumppamatto, jos
mahdollista.
La 31.8.2019 Fransiskus-päivä Hvittorpin kurssikeskuksessa Kirkkonummella. Päivä järjestetään yhdessä Espoon
tuomiokirkkoseurakunnan ja Fransiskaaninen kolmas sääntökunta Suomessa kanssa. Mitä on fransiskaanisuus, ja mitä voimme
oppia Pyhältä Fransiskukselta?
Helsingin ja Espoon hiippakunnat sekä Hiljaisuuden Ystävät saavat vieraakseen pastori Henry Morganin Suomeen syyskuun
alussa.

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus kaikille
uusille työntekijöille
Espoon hiippakunnan järjestämä Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus on tarjolla
kaikille hiippakunnan seurakuntien uusille työntekijöille. Teologeille, diakoneille ja
diakonissoille se on samalla ordinaatiovalmennus, johon kuuluu vihkimys.
Valmennus on upea mahdollisuus syventyä siihen, mitä on kirkon työ, mitä sen
erityisluonteeseen kuuluu, pohtia omaa kutsumusta ja työnäkyä yhdessä
moniammatillisessa joukossa. Valmennukseen kuuluu koulutusjakso, retriitti, vierailu piispalassa, juhlamessu sekä vuoden
kestävä ryhmämentorointi. Valmennus syventää työpaikalla tapahtuvaa perehdytystä laajasti. Vuoden 2019 aikataulut.
Ilmoittautuminen kevään 2019 Kutsuttunua kirkon työhön -valmennukseen on mahdollista 22.3.2019 asti. Syksyn jaksoon voi
ilmoittautua viimeistään 25.9.2019. Ilmoittautuminen tapahtuu kirkon koulutuskalenterin kautta.
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Istunnon päätökset

Istunnon aikataulut

Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista domus capituli.
Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Jo varhain

Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava

historiassa piispa kokoontui työtovereidensa kanssa

tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon
maanantaina.

tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja
rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan
edelleenkin raamatunluvulla.
Tuomiokapituli kokoontui 14.3.2019. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 16: "Suurin osa Herran teoista on
salattuja." (Sir. 16: 21)
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