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Oppia kevät kaikki
Takana on pitkä kevät. Se on tuntunut paljon pidemmältä, kuin miltä se kalenteria vilkaisemalla näyttää.
Silloin, kun elämä soljuu totutuilla urilla, tuttuja rutiineja noudattaen, aika katoaa kuin hujauksessa. Mutta
kun joudumme koko ajan vastaanottamaan ja oppimaan uutta, aika täyttyy ja hidastuu. Sillä tuottaako
opittu iloa vaiko surua ei ole suurta merkitystä.
Kuluneeseen kevääseen, viimeiseen kolmeen kuukauteen on pakkautunut niin paljon uutta ja ennen
kokematonta, että ei ihme että maaliskuusta tuntuu olevan ikuisuus. Koronaviruksen mukaan tuoma
poikkeustila on ollut uuden opettelun ja oppimisen aikaa jokaiselle meistä omassa elämässämme. Se on
ollut sitä myös kirkolle ja seurakunnille.
Juuri nyt haluaisimme malttamattomina nähdä mahdollisimman pitkälle eteenpäin, siihen päivään jolloin
elämä on palannut taas totuttuihin uomiinsa. Juuri nyt pitäisi kuitenkin muistaa katsoa myös taaksepäin,
ja arvioida mitä uutta olemme oppineet ja oivaltaneet tämän pitkän kevään mittaan. Erityisesti kannattaa
kiinnittää huomiota niihin uusiin toimintatapoihin, jotka ovat niin toimivia, että ne on hyvä säilyttää
jatkossakin. Ja niihin vanhoihin työmuotoihin tai -tapoihin, joita ilman on pärjätty oikein mainiosti – ja
joihin ei ole enää syytä palata.
Tällainen seurakunnan saati koko kirkon toiminnan tarkastelu ei onnistu yhdessä etäpalaverissa. Se
vaatii pidempää prosessia; huomioiden tekemistä, niiden kokoamista, pohdintaa ja yhteistä ajattelutyötä.
Se vaatii myös rukousta, että emme unohtaisi mikä ja kuka on kirkon ja seurakunnan kaiken elämän
keskus - oli ennen tätä kevättä, koko tämän pitkän kevään ajan, ja on sitä huomennakin, siinä
tulevaisuudessa, johon emme itse aivan vielä pysty näkemään.
Levollista ja siunattua kesää!
Kaisa

Rukous
Taivaallinen Isä,
kuten sinä hyvin tiedät, olemme joutuneet olemaan eristyksissä toisista ihmisistä.
Vaarallinen tauti on pakottanut ihmiset siihen kaikkialla maailmassa.
Suojellaksemme toisiamme ja itseämme meidän on täytynyt vetäytyä koteihimme.
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Se on lisännyt turvallisuutta, mutta on samalla ollut kipeää erillään olemista.
Nyt kun on tullut lupa jälleen liikkua ja tavata ihmisiä huomaan pelkääväni tartuntaa.
Pelkään myös sitä, että minä tietämättäni tartutan virusta kohtaamiini ihmisiin.
Miten käyttäytyisin, jotta olisi turvallista?
Missä voin liikkua ja keitä voin kohdata?
Herra, ohjaa askeleeni niin, että olen suojassa ja suojaan muita.
Auta päättäjiä ja asiantuntijoita, jotka kovien paineiden alla pyrkivät etsimään tietä ulos pandemiasta.
Tätä rukoilen Jeesuksen, kipujen ja sairauksien tuttavan kautta.
Aamen.
Korona-ajanrukouksia, evl.fi-sivustolta.

Missä piispa luuraa?
Olen kesästä 2019 lähtien ollut Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan jäsen.
Ulkopoliittinen instituutti (tuttavallisemmin UPI tai kansainvälisemmin FIIA) on eduskunnan vuonna 2006
perustama riippumaton tutkimuslaitos. Sen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa
kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja
julkaisemalla Ulkopolitiikka-lehteä ja raportteja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä.
Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa, pitää yllä
yhteyksiä sen kannalta keskeisiin viiteryhmiin ja seurata instituutin toiminnan yhteiskunnallista
vaikuttavuutta. Neuvottelukunta koostuu kahdeksasta kansanedustajasta sekä kahdestatoista muusta
instituutin toiminnan kannalta keskeisten yhteistyötahojen edustajasta.
Vaikka ajatus piispasta Ulkopoliittisen instituution hallituksessa saattaa olla yllättävä, olen itse valtavan
iloinen tästä tehtävästä. Pystyn neuvottelukunnan jäsenenä ammentamaan kokemuksistani
Luterilaisessa maailmanliitossa ja tuomaan esiin kirkkoliittojen työtä etenkin YK- ja muiden
kansainvälisten järjestöjen parissa. Yliopistotutkijana perehdyin kirkkohistoriaan osana Euroopan
poliittista historiaa – ja vaikka aktiiviset tutkimusvuodet ovat jo kaukana takanapäin, auttavat ne
ymmärtämään ulkopolitiikan tutkimuksen kysymyksenasetteluja. Samalla pääsen itse sellaiselle
näköalapaikalle, jossa voin tarkastella Suomea ja omaa kirkkoamme osana laajempaa kokonaisuutta.
Lisää tietoa Ulkopoliittisen instituutin toiminnasta löytyy täältä.

Parisuhteen pysäkki poikkeusaikana Mitä tapahtui teams-pysäkillä?
Linjoilla Outin ja Annan lisäksi 9 pariskuntaa/yksilöä.
Parisuhteen pysäkki -iltaan ilmoittautuneille lähetettiin etukäteen
sähköpostilla tervetulokirje. Viesti sisälsi lisätietoa illan kulusta, sen
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aikana käsiteltävistä aiheista sekä linkin Parisuhteen Pysäkkiin
Teamsissa.

Kokemuksia
Pysäkkiä oli mukavaa tehdä yhdessä tutun työparin kanssa, jonka
kanssa työtekoa ei tarvinnut jännittää. Jännitystä iltaan sen sijaan toi
Parisuhteen pysäkin toteuttaminen ensimmäistä kertaa Teamsissa.
On aika erilaista puhua yleisölle, jonka näkee samalla kuin pitää puhetta tietokoneen ruudulle, josta
vastaan hymyilee ainoastaan työkaveri. Kurssilaiset saivat, niin halutessaan, pitää kameraa tai mikrofonia
Mak / Unsplash

päällä illan aikana. Jokaisella oli vapaus valita itselle parhaiten sopiva osallistumisen tapa.
Outi oli illasta päävastuussa ja hän piti ammattitaidolla laaditun puheen aiheesta Erilaisina yhdessä.
Puheen tukena oli diaesitys illan aiheesta. Välillä äänessä oli myös Anna, jonka vastuulla oli myös lisätä
illan aikana mukaan liittyneet osallistujat sekä jakaa puheenvuoroja halukkaille. Alkuun illan
vuorovaikutuksellisuutta kannattelivat tilaisuuden ohjaajat. Oli ilo huomata, että illan loppupuolella myös
teams-kurssilaiset osallistuivat keskusteluun videokuvan välityksellä, pelkällä äänellä tai
keskustelukenttään kirjoittaen. Palaute teams-pysäkistä oli rohkaiseva! Tässä muutama illasta saatu
palaute:
”Ei ollut erityisiä odotuksia, mutta oli oikein hyvä sisällöltään. Verkkoluennot sopivat meidän
elämäntilanteeseen myös jatkossa.”
”Kiitos paljon. Tämän päiväisestä jäi hyvä mieli. Verkkototeutus toimi myös hyvin :)
Vaikka emme olleetkaan interaktiivisia, niin ainakin meillä kotona saatiin hyvää keskustelua :)”
”Kiitos illasta. Oli hyvä palauttaa asioita mieleen ja keskustella täällä kodin sohvalla niistä yhdessä.”
Osallistujien hiljaisuus luennon alussa ei siis tarkoittanutkaan hiljaisuutta kotisohvalla. Iltaan osallistuneet
toivoivat kotona alkaneiden keskustelujen tueksi myös illan aikana näytetyt diat sekä lisää
keskustelukysymyksiä illan aikana käsitellyistä aihealueista.
Lue lisää

Ohjeita ja tietoa leiri- ja retkitoimintaa
varten
Valtioneuvosto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kirkon kasvatus- ja perheasiat -yksikön sivut (mm. UKK-sivut)
Espoon hiippakunta
Espoon hiippakunnan seurakuntien rippikoulutyötä tekeville työntekijöille on perustettu Sharepoint
-alusta, johon on koottu rippikoulun toteuttamiseen liittyvää materiaalia. Pyydä käyttöoikeus seurakuntasi
rippikouluvastaavalta tai asiantuntija Mika Nurmelta, jos et pääse sivustolle.
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Jalkapalloa Espoon hiippakunnan
väreissä
Kun Espoon hiippakunta perustettiin v. 2004 uudella piispalla, Mikko
Heikalla oli ongelma. Häneltä katosi jalkapallojoukkue. Heikka oli
Helsingin hiippakunnan jalkapallojoukkueen Stadipappien
kantajäseniä ja nyt tarvittiin uusi joukkue. FC Ristisyöttö perustettiin
Heikan toimesta Espoon hiippakunnan joukkueeksi, pelaajia
rekrytoitiin, peliasut hankittiin ja joukkueen logon piirsi Erkki
Kuusanmäki.
Joukkueen kausi on lyhyt. Sen kunto mitataan vuosittain Ev. lut.
kirkon työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten
valtakunnallisessa jalkapalloturnauksessa, joka pelataan elokuun
viimeisenä perjantaina. FC Ristisyöttö on osallistunut vuodesta 2005
lähtien jokaiseen turnaukseen ja tänä vuonna järjestyksessä 28. turnaus, pelataan Turussa. Piispamme
Kaisamari on mukana ottelussa.
Viimeisin Ristisyötön mestaruus on vuodelta 2017 25-v. juhlaturnauksesta Helsingistä. Turnauksen voitto
kantoi edellisen piispamme Tapion aina arkkipiispaksi asti. Turnaus taustalla on nimittäin turkulainen
hegemonia ja erityisesti emeritusarkkipiispan John Vikströmin mittava työ.
Joukkueeseen tarvitaan verestä voimaa ja jos olet innostunut pelaamaan turnauksessa, niin ota yhteyttä
varakapteeni Matti Hyryyn p.050 491054. Joukkueen jäsenet harjoittelevat sunnuntaisin klo 20
Kauniaisten jalkapallohallissa.

Tulossa Gloria Patri-jalkapalloturnaus perjantaina 28.8.2020 Turun
Kupittaalla!
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Uusi hiippakuntavaltuusto kokoontui
ensimmäistä kertaa
Uusi hiippakuntavaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan
3.6.2020 tuomiokapitulin istunnon maallikkojäseneksi rehtori,
eläk. Lea Ahosen Tuusulan seurakunnasta ja hiippakuntavaltuuston
puheenjohtajaksi MMT, Senior Advisor Pentti Aspilan Vihdin
seurakunnasta. Molemmat ovat toimineet samoissa tehtävissä jo edellisellä kaudella.
Tuomiokapitulin istunnon maallikkojäsenen ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Nurmijärven
seurakunnan luottamushenkilönä toimiva KTM, luokanopettaja Sirpa Rantala. Toiseksi varajäseneksi
valittiin Olarin seurakunnan luottamushenkilönä toimiva YTM, sosiaalityöntekijä Päivi Raunu. Päivi Raunu
on myös Espoon hiippakunnan maallikkoedustaja kirkolliskokouksessa kaudella 2020-2024.
Hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin DI Jaakko Rahja Kirkkonummen suomalaisesta
seurakunnasta. Kokouksessa nimettiin työryhmä valmistelemaan marraskuussa järjestettävää
Hiippakuntafoorumia.
Lue lisää

Tuomiokapitulin virasto on kesälomalla heinäkuun ajan
Tuomiokapitulin virasto on kiinni 1.-31.7.2020. Asiakirjat voi tarvittaessa jättää Kirkonkympin
vahtimestarille tai lähettää sähköisesti.

Hyvää kesää!
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Istunnon päätökset

Istunnon aikataulut

Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista domus

Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on

capituli. Domus tarkoittaa taloa ja capituli
lukukappaletta. Jo varhain historiassa piispa
kokoontui työtovereidensa kanssa
tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja

toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa
edeltävän viikon maanantaina.
Lue lisää

rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto
aloitetaan edelleenkin raamatunluvulla.
Tuomiokapituli kokoontui 16.6.2020. Istunnossa
luettiin Sirakin kirjan luvusta 27:
”Puu kantaa hedelmää hoidon mukaisesti,
puhe ihmisen ajatusten mukaan.” (Sir. 27:6)
Lue lisää
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Espoon hiippakunnan
tuomiokapituli

espoo.tuomiokapituli@evl.fi

VAIHDE (09) 1802 080
PL 203
02771 Espoo

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