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  Kahdenlaisia kiireitä
Toivottavasti sinulla on ollut kesän aikana lomaa tai muuten
mahdollisuus rauhoittua, levätä ja antaa aikaa itsellesi ja rakkaillesi.
Koko kesän töitä tehneille tai loman jälkeen työhön palaaville on
kaikille yhtä tärkeää, että työn tahti ja määrä pysyy ihmisen
kokoisena.

Kaikissa työelämätutkimuksissa - tuntuu, että alasta riippumatta -
keskeisenä ihmisten huonovointisuuden ja uupumisen syynä on
työmäärä ja tekemisen tahdin hektisyys. Aina on kiire, ja se syö työn
tekijää. Kiireen tuntuun kasvatamme huomaamattamme
lapsemmekin.

Siksi on hyvä tietoisesti rakentaa ja varjella elämän kiireettömiä tiloja – lomia, viikkovapaita, mikrotaukoja.
Hiljaisuutta ja rukousta. Niitä ei tarvitse suorittaa.

Sitten on isoja, meitä kaikkia koskettavia asioita, joilla ei tunnu olevan kiire – vaikka pitäisi. Ilmastokriisi,
syrjäytyminen, yksinäisyys. Pelkkä puhe niistä ei riitä, tarvitaan konkreettisia tekoja, ja niillä on kiire.
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Rippikoulun ohjesäännöt
Osana Suuri ihme -rippikoulu-uudistusta
Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi
23.10.2018 rippikoulun malliohjesäännön. Se
korvaa aiemmin voimassaolleen

Ensimmäisillä kristityillä oli kiire. Jumalan valtakunta oli tulossa ja kiisteltiin siitä kenelle kaikille sanoma
siitä pitäisi viedä. Seuraavan sukupolven kristityt joutivat muuttamaan suhtautumistaan Jumalan
valtakunnan kiireellisyyteen, kun sen tuleminen näytti viivästyvän. Me tämän päivän kristityt joudumme
elämään tässä kiireellisyyden ja viipymisen välisessä ristiriidassa. Jumalan valtakunnan asialla
ollessamme kiireellisyyden ei pidä unohtua. Me emme tiedä päivää emmekä hetkeä, mutta emme voi
vain odottaa peukaloitamme pyöritellen. On silti tehtävä Jumalan valtakunnan työtä, niin että se pääsee
murtautumaan tähän todellisuuteen jo nyt. Lähimmäisen ja luomakunnan hyvinvoinnista huolehtiminen
ovat kiireellisiä asioita. Myös ne ovat Jumalan valtakunnan asioita.

Kaisamari
 
 

 

Rukous
Lapsen rukous Liberiasta

Jumala, minkälaisen maailman aikuiset jättävät meille lapsille?
Joka puolella taistellaan, ja meille kerrotaan, että elämme rauhan aikaa.
Sinä olet ainoa auttajamme.
Jumala, anna meille uusi maailma, jossa voimme olla onnellisia, 
missä meillä on ystäviä ja teemme yhdessä työtä hyvän tulevaisuuden puolesta. 
Maailma, missä ei ole julmia ihmisiä, heitä, jotka haluavat tuhota meitä ja maailmaamme niin monin
tavoin.
Aamen.

KMN:n rukouskalenteri. Rukous Liberiasta, koonnut John Carden, SPCK. Käännös: Kati Pirttimaa

 

 
 

     

 
 

   
 

   

https://www.oikoumene.org/en/resources/prayer-cycle/liberia-sierra-leone
https://www.facebook.com/piispakaisamarihintikka/
https://twitter.com/kaesah


malliohjesäännön vuodelta 2002. Rippikoulun
ohjesäännön hyväksyy seurakuntaneuvosto tai
kirkkoneuvosto. RKS2017:n mukaiset
ohjesäännöt tulee toimittaa kapituliin 30.9.2019
mennessä sähköpostitse.

 
Open-line counseling
Namibian läntinen hiippakunta piispa Veikko
Munyikan johdolla on päättänyt aloittaa puhelin
auttamisen hiippakunnan alueella. Näin halutaan
vastata alueen ihmisten pahaan oloon ja hätään 
perustamalla palveleva puhelin.

Puhelin tulee toimimaan vapaaehtoisten
päivystäjien avulla ja toimintaan on palkattu
koordinaattori johtamaan työtä.

Asiantuntija Sirpa Tirri matkustaa syyskuussa
Namibiaan konsultoimaan ja tukemaan puhelin
auttamisen aloittamista.
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Lue lisää

 

  Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri on
julkaistu uudistetussa muodossa
 

Espoon hiippakunnan järjestämät koulutukset löydät täältä.

 

 

 
 

   
 
 

 

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto
uudistuu!
Piispainkokous teki toukokuussa 2019 päätöksen Seurakuntatyön
johtamisen tutkinnon uudistamisesta vuoden 2021 alusta lukien.
Muutokset koskevat tutkinnon sisältöjä ja arviointia, koulutukseen
osallistumisen edellytyksiä ja soveltuvuusarviointia. Seurakuntatyön
johtamisen tutkintoa koskeva säädös julkaistaan syksyn 2019
aikana.
 
Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamista ja kirkkoherran viran hakukelpoisuuden hankkimista
suunnittelevien pappien on välttämätöntä perehtyä uudistuksen vaikutuksiin ennen vuoden 2020
henkilöstökoulutukseen hakeutumista. Uudistuksesta ja sen vaikutuksista kerrotaan lähemmin Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin verkkosivulla.
 
Lisätietoja: hiippakuntadekaani Kai Peltonen

 

 
 

   
 
 

  D-day!  

https://koulutuskalenteri.evl.fi/
https://www.espoonhiippakunta.fi/kalenteri/#/tyyppi/koulutus
mailto:kai.peltonen@evl.fi


 

 

Suomen ensimmäiseksi diakonissaksi vihittiin Matilda Hoffman
1.9.1872. Tuota päivää lähinnä oleva arkipäivä on tänä vuonna
2.9.2019. Diakonian viran päivä. Tuona päivänä kaikkien diakonian
virkaan vihitttyjen olisi hyvä käyttää viran tunnuksia: vihreää
virkapaitaa tai diakonissa pukua, diakonissan tai diakonin
virkamerkkiä tai diakonian riipusta.

Kirjahyllyssäni on monia diakonian historiasta kertovia kirjoja.
Diakonian saralla työtä on tehty paljon kehittämällä ja edistämällä
monia asioita, selkäytimessä ajatus auttaa niitä, joiden hätä on
suurin ja joita eivät muut auta.

 
 

   
 
 

 

Rukousaamiaiset syksyllä 2019
ma 30.9.2019 klo 9.00-10.30 Kerava katupappilan uusissa tiloissa

Teema: Hiilineutraali kirkko 2030

to 7.11.2019 klo 9.00-10.30 ravintola Henricuksessa, Kirkkokatu
16

Teema: Uusi elämäsen kulttuuri - muutos Tampereella. Vieraana
Mikko Malkavaara

Tule mukaan ajankohtaisen teeman, hyvän aamiaisen ja rukouksen äärelle! Tutustu työtovereihin ja
yhteistyökumppaneihin ja löydä uusia näkökulmia! Ilmoittaudu mukaan!

 

 
 

   
 
 

  Rippikouluvastaavien ja kehittäjien päivä  

mailto:ilmo.espoo@evl.fi


 

 

Lue lisää

Lähde mukaan löytöjä ja huteja sekä työstämään rippikoulun
arvioivaa kehittämistä to 21.11.2019. Lataa päivän PDF-esite tästä.

Lue lisää

 
 

   
 
 

 

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus
Mikä on kirkko? Mitä on kirkon työ? Mikä on kirkon tehtävä? Mikä on
kutsumukseni ja työni merkitys? Oletko uusi kirkon työntekijä tai
palannut töihin tauon jälkeen? Oletko ollut töissä pitkään, mutta et
ole päässyt pohtimaan kirkon työn erityisyyttä?

Tule Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen! Papeille ja
diakoneille valmennus edeltää vihkimystä, ja kaikkien alojen työntekijät ovat tervetulleita mukaan
yhteiselle matkalle, pohtimaan kirkon virkaa ja tehtävää. Valmennukseen kuuluu retriitti sekä
koulutusjakso, piispan tapaaminen, juhlamessu sekä mentorointiryhmä.

Esimies: toivoisitko, että uusi työntekijä saa tukea työuransa alkuvaiheessa? Pohtii työnsä merkitystä ja
identiteettiään moniammatillisessa ryhmässä? Löytää keinoja työssä jaksamiseen ja työn kokonaisuuden
hahmottamiseen? Kutsuttuna kirkon työhön -valmennusta suositellaan uuden työnkijän
koulutuskalenteriin.

Tämän syksyn ja ensi vuoden aikataulut löytyvät täältä. Lisätiedot: asiantuntija Kati Pirttimaa
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  Hengellinen elämä ja ohjaus
Anglikaanipappi, hengellinen ohjaaja Henry Morgan vierailee
syyskuun alussa Suomessa. Espoossa hän on lauantaina 7.9.2019.

Morgan on tunnettu innostavana, lämpimänä, lempeänä ja viisaana
puhujana, jolla on pitkä kokemus ihmisten hengellisen elämän
erilaisista vaiheista ja tarpeista. Hänen maanläheinen
lähestymistapansa kristityn elämään on auttanut monia. Henry
Morganin yhdessä Roy Gregoryn kanssa hengellisen elämän
syventämisestä kirjoittama kirja The God you already know on
Suomessakin paljon luettu ja pidetty.

"Developing spiritual life" Suvelan kappelilla la 7.9.2019 klo 9.00-
11.30

Mitä on hengellinen kasvu ja miksi se on tärkeää? Miksi ajan varaaminen rukoukselle kannattaa?
Vuorovaikutteinen työkentely, kaikille avoin.

Klo 12.30-15.30 pidetään erillinen työpaja hengellisestä ohjauksesta kiinnostuneille. Jos olet kiinnostunut,
ota yhteyttä asiantuntija Kati Pirttimaahan.

Hengellinen ohjaus

Espoon hiippakunnassa toimii kymmenen hengellistä ohjaajaa. Voit saada ohjausta omaan hengelliseen
elämään, matkakumppanin jumalasuhteen pohtimiseen. Hengellinen ohjaus voi myös olla yhteistä
rukousta ja hiljaisuutta. Ota yhteyttä asiantuntija Sirpa Tirriin.

 

 
 

   
 
 

  Vuonna 2009 vihittyjen tapaaminen
Piispa Kaisamari Hintikka kutsui Espoossa 10-vuotta sitten pappis- ja
diakonian virkaan vihityt tuomiokapituliin 20.8.2019 keskustelemaan
vuosien aikana työelmässä kertyneistä kokemuksista ja kirkon
toimintaympäristössä tapahtuvista ajankohtaisista asioista.

Tapaamisen jälkeen vuonna 2009 vihityt osallistuivat tuomiokapitulin
syyskauden avausmessuun Espoon tuomiokirkossa.

 

mailto:kati.pirttimaa@evl.fi
mailto:sirpa.tirri@evl.fi


 Avausmessussa siunattiin tehtäväänsä Espoon tuomiokapitulin
toimistosihteeri Päivi Nurmela (kuva alla).

 
 

   

 
 

   
 
 

     



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 20.8.2019. Istunnossa
luettiin Sirakin kirjan luvusta 18:

"Viisaasti puhuvat ovat itse olleet opissa."

(Sir. 18:29)

Lue lisää

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

Lue lisää
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  Espoon hiippakunnan
tuomiokapituli
VAIHDE (09) 1802 080

PL 203
02771 Espoo

espoo.tuomiokapituli@evl.fi  
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