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Kokoustiedot

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Iida Rotko ja Juha 
Vähäsarja.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Tuomiokapitulin uusien työntekijöiden esittäytyminen

OTM, TT Aappo Laitinen on lakimiesasessorin viransijainen 26.10.2020-
25.4.2021.

FM Minna Törrönen on ma. asiantuntijana 1.1.-31.5.2021. Minna kehittää, 
suunnittelee ja tukee piispa Kaisamari Hintikan mediasuhteita ja viestintää 
sekä tuomiokapitulin viestintää. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu 
hiippakunnan seurakuntien ja tuomiokapitulin kansainvälisen toiminnan 
arviointi ja kehittäminen. Hän toimii myös kapitulin yhteyshenkilönä 
hiippakunnan kansainvälisen toiminnan ja ympäristöasioiden kysymyksissä. 

TM Salla Poropudas on vs. asiantuntijana 1.1.-31.12.2021. Sallan työtehtäviin 
kuuluvat jumalanpalvelukseen ja hengelliseen elämään liittyvät asiat. Hän 
vastaa myös uusille työntekijöille suunnatun Kutsuttuna kirkon työhön -
valmennuksen koordinoimisesta. Tämän lisäksi Salla toimii 
kehittämiskonsulttina kapitulin sisäisessä työyhteisöprosessissa, jonka 
tavoitteena on sopeuttaa Espoon tuomiokapitulissa tehtävää työtä muuttuviin 
resursseihin.
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Hiippakuntavaltuuston kutsuminen mukaan blogikirjoittajiksi

Minna Törrönen kertoi asiasta. 

Blogi ilmestyy 1-3 kertaa kuukaudessa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin 
verkkosivuilla: Blogit | Espoon hiippakunta

 Blogikirjoituksilla voimme tehdä hiippakuntavaltuustoa tunnetuksi ja tuoda 
valtuuston jäsenten havaintoja ja näkökulmia esille. 

 Blogikirjoitus voi sisältää havaintoja ja ajatuksia kirkon toiminnasta ja 
luottamushenkilönä olemisesta. Blogi on omaa pohdintaa sisältävä teksti, 
jossa voi olla ajankohtainen tai itselle tärkeä teema (esim. ympäristöasiat, 
jumalanpalvelukset, kirkkovuosi, vapaaehtoistoiminta, osallisuus, 
seurakuntalaisuus tai hallinto, esim. hiippakuntavaltuusto). 

 Kirjoitusta voidaan kuvittaa kuvituskuvilla ja kirjoittajan kuvalla. 
Kirjoituksen lopussa on mukana lyhyt esittely kirjoittajasta.

 Omaa blogia voi jakaa sosiaalisessa media linkillä. Espoon kapituli jakaa 
blogit Hiippa-uutiskirjeessä sekä FB- sivulla ja Twitterissä. 

Toimenpiteet: Hiippakuntavaltuutetuille lähetetään asiasta sähköpostia ja päivämäärälista, 
josta voi varata kirjoitusvuoroja.
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Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Diaarinumero DESP/47/02.00.01/2021

Esittelijä Tuomiokapituli

Perustelut Hiippakuntavaltuusto hyväksyy kirkkolain 17 b luvun 1 §:n mukaan 
hiippakunnan edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Kirkkojärjestyksen 19 luvun 1 §:n 5 kohdan mukaan tuomiokapitulin tehtävänä 
on valmistella asiat hiippakuntavaltuustolle.

Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää hyväksyä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin 
toimintakertomuksen, sen lyhennetyn version sekä tilinpäätöksen vuodelta 
2020.

Päätös Hiippakuntavaltuusto hyväksyi pienin tarkennuksin Espoon hiippakunnan 
tuomiokapitulin toimintakertomuksen, sen lyhennetyn version sekä 
tilinpäätöksen vuodelta 2020.

Toimenpiteet Vuosikertomus 2020 kirkolliskokoukselle

Lisätiedot Lisätietoja antaa tarvittaessa piispa Kaisamari Hintikka, 
kaisamari.hintikka@evl.fi, tai vs. lakimiesasessori Aappo Laitinen, 050 348 
4183, aappo.laitinen@evl.fi.

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Hiippakuntavaltuustoaloite: Tavoittava työ -projekti

Diaarinumero DESP/31/00.02.13/2021

Esittelijä Tuomiokapituli

Joukko Espoon hiippakuntavaltuuston jäseniä on toimittanut 
hiippakuntavaltuustolle liitteenä olevan 18.1.2021 päivätyn aloitteen.

Aloitteen mukaan Espoon hiippakunta käynnistäisi määräaikaisen tavoittavan 
työn kehittämisen projektin Espoon hiippakunnan alueella. Tavoittavalla työllä 
tarkoitetaan aloitteessa kirkosta vieraantuneiden ja eronneiden, kirkkoon 
kuulumattomien ja maahanmuuttajien tavoittamista rakastavalla 
kohtaamisella, fyysisten ja henkisten tarpeiden täyttämisellä ja evankeliumin 
sanomalla.

Aloitteen tausta ja perusteet sekä projektin yleiset suuntaviivat käyvät ilmi 
aloitteesta.

KJ 19 luvun 1 §:n 5 kohdan mukaan tuomiokapitulin tehtävänä on valmistella 
asiat hiippakuntavaltuustolle. Espoon hiippakunnan 
hiippakuntavaltuustontyöjärjestyksen 11 §:n mukaan aloitteet on toimitettava 
tuomiokapitulille viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta, jossa se toivotaan 
käsiteltävän. Aloite tuodaan tässä vaiheessa tiedoksi hiippakuntavaltuustolle.

Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää merkitä aloitteen tiedoksi. 

Päätös Hiippakuntavaltuusto keskusteli asiasta ja merkitsi aloitteen tiedoksi ja antoi 
sen tuomiokapitulin valmisteltavaksi. Aloite käsitellään hiippakuntavaltuuston 
kokouksessa 3.6.2021.

Toimenpiteet Aloite tuomiokapituliin valmisteltavaksi.

Lisätiedot Lisätietoja antaa tarvittaessa hiippakuntadekaani Kai Peltonen, 050-407 7963, 
kai.peltonen@evl.fi
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Muut asiat

Toimintalinjaus

Espoon tuomiokapitulin uusi toimintalinjaus Kutsuttuina kirkon työssä on 
valmistunut.

Toimintalinjaus on voimassa toistaiseksi. Toimintalinjaukseen perustuvat 
konkreettiset toimet kuvataan ja arvioidaan vuosittain Espoon hiippakunnan 
tuomiokapitulin toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä 
toimintakertomuksessa.

Toimintalinjauksesta keskusteltiin Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin 
toimintakertomus ja tilinpäätös 2020-asian käsittelyn yhteydessä.

Kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategia

Hiippakuntavaltuusto antoi 25.11.2020 lausunnon kirkon keskusrahaston 
kiinteistöstrategiasta. Vs. lakimiesasessori kertoi asian etenemisestä 
Kirkkohallituksessa. 

Täysistunto käsitteli kiinteistöstrategiaa kokouksessaan 15.12.2020. 
Kirkon keskusrahaston kiinteistökartoitus ja luonnoksesta saadut 
tuomiokapitulien ja hiippakuntavaltuustojen lausunnot merkittiin tiedoksi. 
Samalla perustetiin keskusrahaston kiinteistöstrategian jatkovalmistelua 
varten työryhmä, jonka puheenjohtaja on kirkkoneuvos Juha Tuohimäki. 
Työryhmän tulee jättää esityksensä kirkkohallitukselle 30.8.2021 
mennessä.

Keskustelu Espoon hiippakunnan alueelta valittavista jäsenistä 
Kirkkopalvelujen valtuustoon

Kirkkopalvelujen valtuusto valitaan toimikaudelle 2021–2025 yhdistyksen 
kokouksessa 21.5.2021. Jokaisesta suomenkielisestä hiippakunnasta, josta 
yhdistykseen kuuluu jäsenseurakuntia, valitaan kolme jäsentä valtuustoon. 
Kutakin hiippakuntaa koskevien kiintiöiden osalta valtuutetut on valittava ao. 
hiippakuntaan kuuluvien jäsenseurakuntien yhdistyksen kokouksessa 
asettamista ehdokkaista.

Espoon hiippakunnasta Kirkkopalvelujen valtuustoon toimikaudella 2017–21 
kuuluivat: taksiyrittäjä Pekka Luuk (Järvenpää), käytännöllisen teologian 
yliopisto-opettaja Johanna Lumijärvi (Kirkkonummen suomalainen 
seurakunta) ja kirkkoherra Ilkka Järvinen (Hyvinkää).

Keskusteltiin mahdollisista jäsenehdokkaista ja sovittiin, että asian 
käsittelyä jatketaan sähköpostitse. Sihteeri käynnistää keskustelun 
lähettämällä valtuutetuille asiaa koskevan sähköpostin. Espoon 
hiippakunnasta joku seurakunta tai jotkin seurakunnat tekevät 
valtuustojäsenesityksen, sillä Kirkkopalvelujen sääntöjen mukaan vain 
jäsenet ts. seurakunnat ja jäsenjärjestöt voivat tehdä esityksiä valtuuston 
jäseniksi.
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Seuraavat kokoukset
Hiippakuntavaltuuston seuraava kokous pidetään torstaina 3.6.2021 klo 
18.00.

Vuonna 2022 hiippakuntavaltuusto kokoontuu 28.2. ja 30.5.

Valtuustoseminaari

Syyskuussa 2021 pidetään valtuustoseminaari. Tavoitteena on, että 
valtuustoseminaari järjestetään joka toinen ja hiippakuntafoorumi joka 
toinen vuosi.

Valtuustoseminaaria valmistelee hiippakuntavaltuuston toiminnan 
kehittämistä varten asetettu työryhmä, jonka jäseniä ovat Pentti Aspila, 
Jaakko Rahja, Lea Ahonen, Sirpa Rantala ja Päivi Raunu. Piispa 
ilmoittaa myöhemmin, kuka tuomiokapitulista osallistuu seminaarin 
järjestämiseen.
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Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Kokouksen puolesta

Pentti Aspila Katriina Salo
puheenjohtaja sihteeri

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

Iida Rotko Juha Vähäsarja
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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