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Valoa kohti  
Television ajankohtaislähetyksessä nuori ukrainalainen äiti heijaa vastasyntynyttä sylissään. ”Minkälaista
tulevaisuutta toivot lapsellesi?” kysyy toimittaja. ”Rauhaa.” äiti sanoo, ”Toivon, että hän saisi elää
maailmassa, jossa on rauha.”

Sama toive ja rukous on toistunut aina ja kaikkialla, siellä missä rauha on uhattuna tai murtunut. Sitä ovat
vanhemmat toivoneet lapsilleen, ystävät toisilleen, hyvän tahdon ihmiset kaikkeen maailmaan. Rauhaa.

»Kunnia korkeuksien Jumalalle                                                                                                                   
ja rauha maan päällä ihmisille,                                                                                                                 
joita hän rakastaa.» (Lk 2:14, UT2020)

Jouluevankeliumista tuttu enkelien rauhantervehdys haastaa tämän maailman voiman ja väkivallan
todellisuuden. Enkeleiden tervehdys on lupaus kaikkivaltiaan Jumalan rakkaudesta luotujaan kohtaan. Se
kerrotaan öisellä niityllä pimeän keskellä työssään valvoville paimenille. Viesti on niin voimallinen, kenties
kummallinen ja uteliaisuutta herättävä, että se saa paimenet liikkeelle. Se johdattaa heidät karjasuojaan
majoittuneen pienen perheen, vastasyntyneen lapsen luokse.

Enkelit ovat Jumalan viestinvälittäjiä, mutta joulun sanoman ytimessä ei ole se, mitä he sanovat, vaan se
mitä Jumala tekee ja kuka Jumala on. Kaikkivaltias Jumala syntyy ihmiseksi, tulee meidän luoksemme
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevana vastasyntyneenä lapsena. Kaikkein suurin syntyy
kaikkein pienimmäksi.

Tämän maailman varjot ovat syvät. Tämän vuoden aikana ne ovat syventyneet entisestään.  Joulun
sanoma ihmiseksi syntyneestä Jumalasta kuuluu myös varjoihin, suurimmankin pimeyden keskelle.
Pimeys voi olla murtuneen sydämen tai väsyneen mielen pimeyttä, se voi olla vaille lämpöä jääneen
kodin, kadun turvattomuuden tai pommitusten murjoman kotikylän pimeyttä. Mikään näistä varjoista ei ole
niin syvä, mikään pimeys ei ole niin suuri, etteikö Jumala olisi siellä läsnä.

Jouluyön pimeydessä Jumala syntyy ihmiseksi. Jumalan todellisuuden ja tämän maailman todellisuuden
välinen raja murtuu.  Joulun sanoma on lupaus uudesta, Jumalan tahdon mukaisesta todellisuudesta,
jossa pimeys väistyy valon tieltä, ja rauha karkottaa pelon. Se lupaus on annettu meille, jotka kuljemme
vielä pimeässä, mutta olemme matkalla kohti jouluyön kirkasta valoa.

Siunattua joulurahaa

Kaisa

 

 
 

    

 

 
  

 
 

 

Yhteistyösopimus puolustusvoimien
kanssa päivitettiin
Piispa Kaisamari Hintikka ja apulaiskomentaja eversti Vesa Laitonen
allekirjoittivat 12.12.2022 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin ja
Kaartin jääkärirykmentin päivitetyn yhteistoimintasopimuksen.

Tuomiokapituli ja sotilasviranomaiset pitävät kiinteästi yhteyttä
toisiinsa yhteistoiminnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Kirkko
tukee viranomaisten työtä kaikissa eri turvallisuustilanteissa ja turvaa
osaltaan ihmisten ja koko yhteiskunnan henkistä kriisinkestävyyttä.

 

 
 

  

 
 

 Kirkkorekry korvaa KirkkoHR:n 1.1.2023  

https://login.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
http://espoonhiippakunta.evl.fi/
https://www.facebook.com/piispakaisamarihintikka
https://www.instagram.com/piispakaisa/?hl=fi
https://twitter.com/kaesah
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Kuva: KEVA

Lue lisää ja ilmoittaudu

Vuonna 2023 avataan uusi kirkollisen työnhaun kohtaamispaikka,
KirkkoRekry-sivusto, joka kokoaa yhteen kirkollisten toimijoiden
avoimia työpaikkoja ja tarjoaa tietoa erilaisista kirkon ammateista ja
työnantajista. KirkkoRekry korvaa aikaisemman KirkkoHR alustan.

Avoimet hakemukset papin töihin 
Tietojen siirtäminen järjestelmien välillä ei valitettavasti ole
mahdollista. Jos olet täyttänyt avoimen hakemuksen papin töiden

etsimiseksi KirkkoHR:ssä, voit valmistautua muutokseen joulukuun aikana ottamalla KirkkoHR-
hakemuksestasi tiedot ja tekstit talteen. KirkkoRekry järjestelmän avauduttua voit rekisteröityä palveluun
ja jättää avoimen hakemuksesi uudelleen.

KirkkoRekry on FCG Finnish Consulting Groupin luoma ja ylläpitämä palvelu.

 
 

  

 
 

 

Saavutettavuuden teologiaa
Hyvinkään seurakunnan johtava sairaalapastori Tiina Peippo on
tutkinut  saavutettavuuden teologiaa. Tutkielma Sama tuli –
Saavutettavuuden teologia kirkon ihmisoikeusperustaisen
vammaispolitiikan kiteytymänä? hyväksyttiin ylempään
parstoraalitutkintoon vaadittavaksi kehittämishankkeen tukielmaksi. 

Tutkielman tavoitteena on saada näkyviin saavutettavuuden
teologian syntymiseen johtanut tilanne ja arvioida siinä näkyvää
kirkon itseymmärrystä yhteiskunnallisen muutoksen esittämään
haasteeseen. Tiina tukielma löytyy alla olevan linkin takaa.

Lue lisää

 

 
 

  

 
 

 

Tehkää hyvää ja tavoitelkaa
oikeudenmukaisuutta
Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikkoa vietetään
18.-25.1.2023 teemalla: Tehkää hyvää, tavoitelkaa
oikeudenmukaisuutta" (Jesaja 1:17). Tasavallan presidentin
rukouspäiväjulistus kehotetaan lukemaan seurakunnissa
ensimmäisenä rukouspäivänä 18.1. tai sitä edeltävänä sunnuntaina.

Kansainvälinen rukousaineisto on vuodelle 2023 valmisteltu Minnesotassa Yhdysvalloissa. Kristittyjen
ykseyden rukousviikko on kansainvälinen rukousliike, joka on laajasti tunnettu meillä ja muualla, sitä
vietetäänkin yli 120 maassa. Rukousaineistosta kahdeksalle päivälle on ensimmäistä kertaa
tehty mukautus selkosuomeksi. Aineisto soveltuu käyttöön vuoden ympäri.

Lisätietoja ja vinkkejä rukousviikon viettämiseen seurakunnassa löydät täältä.

Lue lisää

 

 
 

  

 
 

 

Hyvä mieli muutoksessa
Mielen hyvinvoinnista voi pitää huolta kuten muustakin terveydestä.
Sen hyväksi voidaan myös työpaikoilla tehdä paljon, ennen kuin

haasteet vaikuttavat työkykyyn. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun kohtaamme muutoksia: hyvä mieli
tukee jaksamista haastavissa tilanteissa.

Kevan verkkotilaisuudessa keskustellaan mielen hyvinvoinnista ja jaksamisesta työssä sekä keinoista
tukea mielenterveyttä muutosten keskellä.

Oman näkökulmansa aiheeseen tuovat työntekijät, työnantajat, esihenkilöt ja mielen hyvinvoinnin
asiantuntijat. Mitä työyhteisöissä ja arjessa voidaan tehdä, jotta mieli voi paremmin? Osallistu KEVA:n
webinaariin 26.1.2023 klo 15.00-16.30 (ilmoittaudu viimeistään 20.1.2023!)

 

 
 

  

 
 

 Kristilliset symbolit suntion työssä  

https://www.keva.fi/tapahtuma/hyvamielimuutoksessa/
https://kirkkorekry.fi/
https://www.espoonhiippakunta.fi/ajankohtaista/ylemman-pastoraalin-tutkielma-saavutettavuuden-teologiasta/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fevl-jumalanpalveluksen-uutiskirje.mailpv.net%2Fgo%2F42156853-1785315-63153362&data=05%7C01%7Ccarolina.koski%40evl.fi%7C35a3ba7eb3f9485742d908dad440dae2%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C638055672270580378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OGxJfP0KJYJch3HXFlHJ4OZ6bTGgsKq%2BZeZPrmInGTA%3D&reserved=0
http://www.ekumenia.fi/selkorukous
https://www.ekumenia.fi/rukousviikko2023/
http://www.ekumenia.fi/rukousviikko2023


 

 

Lue lisää

Kuvassa tuomiokapitulin istuntosalin
pöydälle lankeava auringon valo

Kuva: Pilvi Keravuori

Helsingin hiippakunta järjestää vuonna 2023 suntioille
jumalanpalveluselämän alueelta Kristilliset symbolit suntion työssä -
koulutuksen 25.-27.9.2023.

Koulutuksen tarkemmat tiedot löytyvät Kirkon henkilöstökoulutus-
kalenterista ja  Helsingin hiippakunnan kotisivuilta.

Ilmoittautuminen on jo alkanut ja se päättyy 30.4.2023. 
Koulustus on avoin kaikkien seurakuntien työntekijöille.
Ilmoittautuminen tapahtuu Lyytin kautta.

 
 

  

 
 

 

Joulunaika tuomiokapitulissa
Tuomiokapitulin virasto on kiinni  23.12.2022- 8.1.2023.

Siunattua joulua ja uutta vuotta 2023!

 
 

 
 

  

 
 

 

Pappisasessorin vaali keväällä 2023
Pappisasessori Tarja Meijerin toinen asessorikausi päättyy
30.4.2023. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin
vaali toimitetaan Espoon tuomiorovastikunnassa sekä Lohjan ja
Tuusulan rovastikunnissa lääninrovastin johdolla tiistaina 14.3.2023
klo 14.00. Pappisasessorin vaalissa ovat äänioikeutettuja
hiippakunnan papit ja lehtorit.

Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan
seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi
voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän
pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Pappisasessorin vaalissa ovat tämänhetkisen tiedon mukaan vaalikelpoisia alla mainitut henkilöt:

Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori Merja Alanne
Tuusulan seurakunnan kappalainen Timo Huuhtanen
Hyvinkään seurakunnan kappalainen Petteri Kerko
Lohjan seurakunnan kappalainen Raimo Kuismanen
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntapastori Kari Kuula
Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Kirsi Muurimäki
Espoon seurakuntayhtymän monikulttuurisuustyön asiantuntija Matti Peiponen
Tuusulan seurakunnan kirkkoherra Ulla Rosenqvist
Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen
Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori Kaisa Yletyinen
Tapiolan seurakunnan seurakuntapastori Heidi Zitting

 

 
 

  

 
 

  

 
 

 Tuomiokapituli kokoontui 15.12.2022
pappisasessorin vaali 2023
viranhoitomääräykset
irtisanoutuminen
hiippakuntasiirto
sivutoimiluvat
pastoraalitutkinnot

 

https://www.espoonhiippakunta.fi/yhteystiedot/
https://koulutuskalenteri.evl.fi/kristilliset-symbolit-suntion-tyossa-suntiokoulutus/
https://helsinginhiippakunta.fi/kirkon-tyontekijoille/suntio-2/
https://www.lyyti.fi/reg/Suntiokoulutus_2023_5985
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kappalaisen viran haettavaksi julistamisen lykkääminen

Lue tuomiokapitulin istunnon päätökset

 
 

 

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

Tulevat tuomiokapitulin istunnot

 

 
 

 

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.

Tuomiokapitulin istunnossa 15.12. luettiin Sirakin kirjan luvusta 49:

"Hän antoi sydämensä kokonaan Herralle." 
Sir. 49:3

 

 

 
 

    

 

 

  

Espoon hiippakunnan
tuomiokapituli 
VAIHDE (09) 1802 080 

PL 203 
02771 Espoo

 

espoo.tuomiokapituli@evl.fi
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https://www.espoonhiippakunta.fi/paatoksenteko/tiedotteet/
https://www.espoonhiippakunta.fi/kalenteri/#/tyyppi/tuomiokapitulin-istunto
https://www.facebook.com/espoonhiippakunta
https://www.instagram.com/espoontuomiokapituli/?hl=fi
https://twitter.com/Espoonhpk
http://espoonhiippakunta.evl.fi/
mailto:espoo.tuomiokapituli@evl.fi
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$unsubscribe$
https://evl.fi/tietosuoja/

