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Hän kulkee kanssamme
Olemme jo ohittaneet pääsiäisen ja helatorstain välisen matka puolivälin. Kuljemme matkaa Jeesuksen seuraajien kanssa, jotka
jo kerran olivat luopuneet rakkaimmastaan, mutta saaneet hänet takaisin kuolemalta ja vielä muutaman päivän ajan saavat
pitää hänet luonaan. Pääsiäisen jälkeiset kertomukset ylösnousseen todistajista koskettavat joka kerta hyvin syvästi. Niistä
välittyy syvä ilo ja uusi toivo. Tyhjällä haudalla, Genesaretin järvellä, tai Emmauksen tiellä tapahtuneita kohtaamisia yhdistää
myös se, että oppilaat eivät ensin tunnista Jeesusta. Häntä luullaan puutarhuriksi, kalastajaksi, satunnaiseksi matkaa tekeväksi
kirjanoppineeksi.
Juuri tämä Kristuksen salattu läsnäolo puhuttelee itseäni näissä kertomuksissa. Kuinka me hätäännymme, hämmennymme,
yritämme ymmärtää tai liian suurten pettymysten tai elämän imun vieminä eksymme omille teillemme. Mutta Kristus kulkee koko
ajan kanssamme, vaikka emme häntä huomaisikaan. Hän kulkee rinnalla, ruokkii meidät, kaipaa tulla tunnistetuksi. Mutta
tunnistimme hänet tai emme, hän jakaa tämän koko tämän elämämme matkan kanssamme.
Jeesuksen oppilaille nuo neljäkymmentä päivää Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen välillä olivat myös
merkittävää valmistautumisen aikaa. Jeesus, joka oli kutsunut heidät mukaansa, valmisti heitä nyt itsenäiseen Jumalan
valtakunnan työhön. Samalla tavalla Jumalan valtakunnan työhön valmistautuu nyt se joukko, joka rukoussunnuntaina vihitään
pappis ja diakoninvirkaan Espoon tuomiokirkossa. Rukoussunnuntain teksteissä Jeesus itse opettaa meitä rukoilemaan – ei
vain itsemme, vaan myös toistemme ja koko maailman puolesta. Hyvä tapa opetella esirukousta näinä päivinä on rukoilla
näiden vihkimykseen valmistautuvien puolesta. Rukoilemme yhdessä, että he voisivat ylösnousseen todistajina kulkea tätä
yhteistä matkaa iloisina ja täynnä toivoa.
”Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille…?” (Lk 24:32)
Kaisamari

Rukous
Herra Jeesus, auta meitä näkemään sinun ristissäsi kaikki maailman ristit.
Sinun ristisi on kirkon, morsiamesi risti.
Leivän- ja rakkaudennälkäisten risti.
Yksinäisten ja hylättyjen risti.
Oikeutta ja rauhaa janoavien risti.
Uskon lohdutusta kaipaavien risti.
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Suljettujen ovien taakse pelon ja poliittisen laskelmoinnin takia jäävien siirtolaisten risti.
Vainottujen, nöyryytettyjen ja kaltoinkohdeltujen veljiemme risti.
Heikkoutemme, tekopyhyytemme, petostemme, syntiemme ja rikottujen lupaustemme risti.
Herra Jeesus, sytytä meissä jälleen ylösnousemuksen ja Sinun kuoleman ja pahuuden kukistavan lopullisen voittosi toivo.
Aamen!
Lux Mundi -järjestön materiaaleista, käännös Kati Pirttimaa

espoon-hiippakunta.mailpv.net/a/s/50100083-f6d25eae5515869b0f0d17b6c884484d/3252950

2/8

21.5.2019

Hiippa 5/2019

LAINE toi hiippakuntien ympäristövastaavat
yhteen!
Espoon, Helsingin ja Porvoon hiippakuntien ympäristövastaavat saivat nauttia
aurinkoisesta kesäpäivästä, meren läheisyydestä ja luomakunnan antimista
Isosaaressa 15.5.2019. Ympäristöpäivän osallistujamäärä on noussut vuosittain, mikä
kertoo kiinnostuksesta luomakuntavastuuseen.
Ympäristöpäivän teemana oli tänä vuonna puhdas vesi, jota käsiteltiin monesta
näkökulmasta. Piispa Björn Vikström avasi teemaa Raamatun näkökulmasta otsikolla
Heligt vatten, Kierrätyskeskus järjesti työpajan Mikromuoveista vedessä ja
asiantuntija Anssi Almgren piti kanavan Puhdas vesi ja pakolaisuus. Lisäksi päivä
sisälsi konkreettisia työskentelyjä, kuten vesitutkimuspajan, jossa haavien avulla
tutkittiin veden elämää.
Ympäristöpäivän osallistujia kiinnosti erityisesti kirkon Energia ja ilmastostrategia
Hiilineutraalikirkko 2030. Kirkkohallituksen johtaja asiantuntija Ilkka Sipiläinen alusti strategian tavoitteista ja suosituksista
aamupäivällä. Yhteisessä keskustelussa seurakuntien ympäristövastaavat pitivät tavoitteiden konkreettisuudesta ja selkeästä
aikataulusta. Sipiläisen mukaan ilmasto ja energiastrategian toimilla voimme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta ja ylikulutusta.
Esimerkiksi öljylämmityksestä ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä luopuminen ja tilojen energiakulutuksen
seuranta ovat nopeasti vaikuttavia toimia. Aikaa ei ole enää hukattavaksi, mutta vielä on toivoa, totesi Sipiläinen.
Kolme hiippakuntaa on yhdistänyt voimansa vaikuttavamman ympäristötyön puolesta. Jos olet kiinnostunut liittymään tähän
ryhmään, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa, niin laita viestiä Anssille.
Lue lisää

Kirkon nettisivut ovat uudistuneet!
Verkkosivuuudistus: evl.fi, evl.fi/plus ja sakasti
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evl.fi: kaikille avoin sivusto, erityisesti kansalaisille suunnattu sivusto
evl.fi/plus: kaikille avoin sivusto, suunnattu erityisesti yhteistyökumppaneille ja
työssään tai opinnoissaan perusteellista tietoa kirkosta tarvitseville. (Suurin osa
entisen sakastin materiaaleista löytyy nykyisin täältä.)
sakasti.fi: kirkon työntekijöiden intra  kirkkoverkon salasanan takana oleva
sivusto, vain kirkon työntekijöille tarkoitettu materiaali.

Jalkautuvan työn työnohjausryhmä
Jalkautuvalla työotteella työtä tekeville on perustettu oma työnohjausryhmä
Helsinkiin. Ryhmää ohjaa työnohjaaja Kimmo Nieminen kirkkohallituksesta.
Ryhmässä on vapaana vielä muutama paikka ja niitä tarjotaan Espoon hiippakunnan
seurakuntien työntekijöille. Jos kiinnostaa, ota yhteys Helsingin seurakuntayhtymän
päätoimiseen työnohjaajaan Seija Riekkiseen p. 050 4017045

Kirkon henkinen huolto (HeHu) Tuusulan
rovastikunnassa
Monessa seurakunnassa on pitkään toimittu ja kehitetty psykososiaalista tukea
suuronnettomuuksien varalle. Keskiviikkona 15.5.2019 Tuusulan rovastikunnan
seurakuntien edustajat kokoontuivat kirkkoherrojen johdolla Nurmijärven Klaukkalan
kirkolle pohtimaan ja kehittämään suuronnettomuusvalmiutta ja henkistä huoltoa eli
HeHu:a.
Tuomiokapitulista paikalla olivat lakimiesasessori Sari Anetjärvi ja asiantuntija Sirpa
Tirri, joka kertoi kirkon HeHu:sta. Sosiaali ja kriisipäivystyksen esimies ja johtava kriisityöntekijä olivat kertomassa alueellisesta
yhteistyöstä suuronnettomuuden sattuessa.
Kehittäminen asian ympärillä jatkuu, tavoitteena on löytää toimiva käytäntö suuronnettomuuksia varten, joissa seurakunta
laajasti voi toteuttaa omaa ydintehtäväänsä olla apuna ja tukena hädän hetkellä.

Kaste ja kummius hanke
Kaste ja kummius hankkeen tavoitteena on turvata kasteen asema
suomalaisten perheiden elämässä. Hanke tukee, koordinoi ja kokoaa kasteeseen
ja kummiuteen liittyvää kehittämistyötä ja viestintää. Hanke on kirkolliskokouksen
hyväksymä kirkkohallituksen erillishanke vuosille 2018  2020.
Lue lisää

LAPEakatemia kutsuu
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erityisesti lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevia. Valmennukset:
Uudet toimintaympäristöt: 24.5.2019 klo 9.0015.30, Lahden Sibeliustalo,
Ankkurikatu 7, Lahti
Uudenlainen johtaminen: 9.10.2019 Heureka, Vantaa
Uusi vaikuttavuus: 13.11.2019 Järvenpäätalo, Järvenpää
Lue lisää

Hengellinen elämä
Kaipaatko hengellistä matkakumppania?
Hiippakunta tarjoaa hengellistä ohjausta, kokeneen ohjaajan kanssa voit keskustella,
rukoilla, olla hiljaa, pohtia Jumalaa ja omaa matkaasi. Hiippakunnan hengelliset
ohjaajat, tarkemmat tiedot asiantuntija Sirpa Tirri.

Hengellisen elämän verkosto, lisätiedot asiantuntija Kati Pirttimaa
Seuraavat tapaamiset:
Päivä Fransiscus Assisilaisen seurassa la 31.8.2019
Mitä on fransiskaaninen spiritualiteetti? Tule kuulemaan lisää.
”Elävät kirjat” kertovat, kuka oli Pyhä Fransiskus ja mitä hän voi opettaa tämän päivän ihmisille.
Learning Cafe työskentelyssä pohditaan omaa tapaa elää kristittynä maailmassa näkökulmina oikeudenmukaisuus, rauha ja
luomakunnan eheytyminen. Päivän ohjelmassa myös kolmannen sääntökunnan rukoushetki, pieni pyhiinvaellus ja messu.
Ilmoittautuminen viimeistään 9.8.2019: Marja Malvaranta, p. 040 5311 040. Jos kuulut Espoon hiippakunnan hengellisen elämän
verkostoon, mainitse se ilmoittautumisesi yhteydessä.
Järjestäjä: Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoon hiippakunta ja Fransiskaaninen kolmas sääntökunta (TSSF)
Henry Morgan vierailee Espoossa la 7.9.2019. Lisätietoja tapahtumasta kesäkuussa.

Seurakuntaharjoittelun ohjaajien tapaaminen
Helsingin ja Espoon hiippakunnan tuomiokapitulit järjestävät tapaamisen diakonian,
nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen opiskelijoiden seurakuntaharjoitteluja
ohjaaville kirkon työntekijöille 11.10.2019 klo 1014. Tilaisuus järjestetään
Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin tiloissa (Bulevardi 16 B, 5. krs.). Tapaamisessa jaetaan harjoittelukokemuksia,
keskustellaan onnistuneen harjoittelun edellytyksistä sekä pohditaan harjoittelujen tulevaisuuden näkymiä. Työskentelyä
ohjaavat hiippakuntasihteeri Salla Poropudas ja asiantuntija Mika Nurmi. Osallistuminen on maksutonta. Kapitulit tarjoavat
lounaan osallistujille.
Ilmoittaudu tästä
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Työnohjaajakoulutukseen liittyvä ryhmätyönohjaus
Aikuistyön perhetyöntekijä Kristiina Larjava Tapiolan seurakunnasta suorittaa Kirkon
koulutuskeskuksen kaksivuotista työnohjaajakoulutusta. Hän etsii opintoihin
sisältyvää harjoittelua varten 47 hengen ryhmää, joka voi olla vertaisryhmä tai tiimi.
Tapaamiskertoja on tarpeen mukaan (esim. 1020). Aloitus on mahdollista heti
syyskauden alussa.
Työnohjauksen tavoitteena on vahvistaa ohjattavien omia voimavaroja ja ammatti
identiteettiä tutkimalla työtä ja työyhteisössä toimimista tiedostamalla niistä nousevia ajatuksia ja tunteita. Työnohjaus tukee
ammatilllisuutta, auttaa käsittelemään haastavia työtilanteita ja lisää osaltaan työkykyä. Työnohjaus on mahdollisuus, johon
kannattaa tarttua.
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Kristiina Larjava puh. 050 358 1064

Esimiesten verkostotapaaminen
Diakonian ja kasvatuksen esimiehet kokoontuivat ensimmäiseen hiippakunnalliseen
verkostotapaamiseen perjantaina 3.5.2019 Espoon tuomiokapituliin. Keskusteluja
käytiin mm. tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, oman työn omistamisesta,
kutsumuksesta, pelisäännöistä, palautteen antamisesta ja kannustamisesta sekä työn
johtamisen välineistä. Marina Tolonen piti virkistävän ja mielenkiintoisen esitelmän
esimiestyön haasteista.
Seuraava verkostotapaaminen järjestetään 2.4.2020 klo 915, Kirkonkymppi, Kirkkokatu 10, Espoo. Tiedustelut: Mika Nurmi tai
Sirpa Tirri

Ordinaatiopubliikki
Kutsuttuna kirkon työhön valmennuksessa mukana olleet osallistuivat tiistaina
21.5.2019 ordinaatiopubliikkiin, jonka yhteydessä tulevat papit antoivat
pappislupauksensa.
Sunnuntaina 26.5.2019 klo 10.00 alkavassa juhlamessussa Espoon tuomiokirkossa
vihitään diakonian virkaan Marianne Haataja (Keravan seurakunta), Anna Iivanainen
(Espoon tuomiokirkkoseurakunta) ja Hilkka Lydén (Vihdin, Karkkilan, Lohjan ja
Raaseporin seurakuntien alueelle). Pappisvirkaan vihitään Johanna Tilus
(Kirkkonummen suom. seurakunta) ja Tuula Tynjä (Kansan Raamattuseura).
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Istunnon päätökset

Istunnon aikataulut

Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista domus capituli.

Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava

Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Jo varhain

tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon
maanantaina.

historiassa piispa kokoontui työtovereidensa kanssa
tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja
rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan

Lue lisää

edelleenkin raamatunluvulla.
Tuomiokapituli kokoontui 21.5.2019. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 17:
"Kuinka suuri onkaan Herran laupeus, kuinka anteliaasti hän
armahtaa ne, jotka palaavat hänen luokseen!"
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(Sir 17:29)
Lue lisää

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
VAIHDE (09) 1802 080
PL 203
02771 Espoo
espoo.tuomiokapituli@evl.fi

Osoitelähde: Espoon Hiippakunnan Tuomiokapituli osoiterekisteri
Peruuta tilaus | Muuta tietojasi
Tietosuojaseloste
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