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Ympäristödiplomi kaikille
Tuntui hienolta aloittaa kapitulin uusi istuntokausi merkitsemällä tiedoksi, kirkkohallituksen
päätös Espoon tuomiokapitulin Kirkon ympäristödiplomin uusimisesta vuosille 2022-2027.
Vaikka prosessi oli tuttu, se vaati aikaa ja paneutumista. Samalla koko kapitulin viraston
työyhteisölle tarjoutui mahdollisuus tarkastella uudelleen omia toiminta- ja työtapojamme.
Ovatko ne vastuullisia ja kestäviä? Olemmeko pystyneet pitämään kiinni siitä, mihin
sitouduimme, kun kapitulin ensimmäinen ympäristödiplomi valmistui vuonna 2017?

Kirkkohallituksen hyväksymän Hiilineutraali kirkko 2030 -ilmastostrategian suosituksena on, että
kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi
vuoteen 2025 mennessä. Espoon hiippakunnan seurakunnista ympäristödiplomin ovat tähän
mennessä saaneet Nurmijärvi, Hyvinkää ja Kauniaisten seurakuntayhtymä. Lisäksi diplomin
valmistelu on työn alla muutamassa seurakunnassa.

Tuomiokapitulin virasto on nostanut yhdeksi alkaneen vuoden toiminnan painopisteeksi
seurakuntien tukemisen kirkon ympäristödiplomin valmistelussa. Koulutusta, neuvontaa ja tukea
on siis tarjolla – ja aikaa juuri sopivasti diplomin valmisteluun vuodeksi 2025. Tämän kevään
mittaan Hiipassa kerrotaan, minkälaiseksi diplomin valmisteluprosessi on koettu niissä
seurakunnissa, joilla se jo on. Vertaistukeakin on siis tarjolla.

Tavoitteena on tehdä Espoosta ensimmäinen hiippakunta, jonka kaikilla seurakunnilla on kirkon
ympäristödiplomi.

Ympäristödiplomin hakeminen ei ole vain tekninen prosessi. Se voi ja sen on hyvä ollakin myös
seurakunnan yhteinen hengellinen matka. Jumala on Kristuksessa tehnyt sovinnon meidän
kanssamme, ja Kristuksen sovitustyö kutsuu meitä sovintoon lähimmäistemme kanssa. Myös
kärsivä luomakunta näyttäytyy lähimmäisenä. Sovinto luonnon kanssa edellyttää ihmisiltä ja
ihmisyhteisöiltä, myös kirkoilta ja seurakunnilta, kohtuullisuutta ja nykyistä kestävämpää
elämäntapaa.

Siunattua alkanutta vuotta!

Kaisa

 

https://evl.creamailer.fi/email/63c527572f76a
https://www.espoonhiippakunta.fi/
https://www.espoonhiippakunta.fi/
https://www.facebook.com/espoonhiippakunta
https://www.instagram.com/espoontuomiokapituli/
https://twitter.com/espoonhpk


 

Lue lisää →

 

Pyhän Henrikin
muistopäivä
Vatikaanissa
Suomen ekumeeninen valtuuskunta tapasi
paavi Franciscuksen Vatikaanissa Pyhän
Henrikin muistopäivänä 19.1. Tapaamisessa
olivat läsnä seurueineen piispa Kaisamari
Hintikka Suomen evankelis-luterilaisesta
kirkosta, asianhoitaja isä Marco Pasinato katolisesta kirkosta Suomessa sekä Haminan
piispa Sergei Suomen ortodoksisesta kirkosta. Tänä vuonna valtuuskunta oli tavallista
ekumeenisempi. Seurueeseen kuului myös Suomen Ekumeenisen neuvoston pääsihteeri
Mayvor Wärn-Rancken metodistikirkosta.  

Tapaamisessa Kaisamari ojensi paavi Franciscukselle Itämeren aalloissa hioutuneen kiven,
joka symboloi vierailua juhlistavaa lahjoitusta Itämerta suojelevalle John Nurmisen Säätiölle:  

”Lahjamme edistää omalta pieneltä osaltaan Itämeren suojelua. Toivomme sen kantavan myös
viestiä Itämeren ja muiden vesien merkityksestä elämälle.”
Lue Kaisamarin puhe paaville kokonaisuudessa.

Lue Kaisamarin saarna Pyhän Henrikin messussa.

 

 

 

 

Tulevaisuus
rakennetaan
kestävälle perustalle
Ympäristödiplomi on konkreettinen askel kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen
seurakunnassa. Diplomin avulla seurakunta voi helposti käydä läpi työnsä ympäristön
näkökulmasta ja ottaa askeleen kohti kestävää tulevaisuutta. Prosessi ympäristödiplomin
saamiseksi on selkeä, se vaatii työtä, mutta työ palkitsee ja kantaa eteenpäin pitkälle
tulevaisuuteen. Nyt rohkeasti liikkeelle!

Jaakko Niiles 050 342 7007 on kapitulissa kaikki teitä varten, jotka haluatte tietää
ympäristödiplomin tekemisestä lisää.

Löydät lisätietoja ympäristödiplomista sen hyödyistä ja konkreettisista askelista  hiippakunnan
sivuilta ja kirkon sivuilta.

 

https://www.piispakaisamarihintikka.fi/puheet/teidan-pyhyytenne/
https://www.piispakaisamarihintikka.fi/puheet/pyhan-henrikin-messu/
https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/46828/Piispa+Hintikka+paavi+Franciskukselle+Vatikaanissa-+Puhdas+vesi+on+valttamatonta+ihmisen+hyvinvoinnille
mailto:jaakko.niiles@evl.fi
https://www.espoonhiippakunta.fi/tukea-tyohon/
https://evl.fi/ymparistodiplomi/ymparistokasikirja/kirkon-ymparistodiplomi
https://evl.fi/ymparistodiplomi


 

Tutustu ehdokkaisiin →

 

Pappisasessorin vaali
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
pappisasessorin vaali toimitetaan Espoon
tuomiorovastikunnassa sekä Lohjan ja
Tuusulan rovastikunnissa lääninrovastin
johdolla tiistaina 14.3.2023 klo 14.00 .

Vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit ja lehtorit. Muista käyttää ääntäsi!

Mikä ihmeen pappisasessori?
Tarja Meijer kertoo pappisasessorin tehtävästä videolla.

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 tehtävään enintään kahdeksi toimikaudeksi.

 

 

 
 

Yhteisvastuukeräys uudistuu
Yli 70-vuotias Yhteisvastuu lähtee seuraavaan keräykseen
uudistuneella ilmeellä. Uusi ilme julkistetaan vuoden 2023
keräyksen avauspäivänä 5.2.2023, mutta materiaalit ovat
nähtävissä jo nyt seurakunnille.

Vuoden 2023 Yhteisvastuu-keräys kerää varoja nuorten
väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla
"Nuoret väkivaltaisessa maailmassa". Aseman Lapset ry  toimii
keräyksen yhteistyökumppanina ja järjestön nuorisotyön
ammattilaiset toimivat sovittelijoina. Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahasto tukee yhteisvastuuvaroin nuorten kouluun
paluuta ja koulussa pysymistä. Koulutus takaa nuorille paremmat
mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen omissa
yhteisöissään.

■ Aamulla 5.2.2023 Yhteisvastuun uusi nettisivusto aukeaa osoitteessa yhteisvastuu.fi.
■ Keräyksen avajaisjumalanpalvelus Karjasillan kirkosta Yle TV1:ssä 5.2.2023 klo 10.
■ Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avaa keräyksen Yle TV1:ssä 5.2. kello 12.
■ Yhteisvastuun tv-dokumentit katsottavissa Yle TV1:ssä, YleAreenassa sekä Yhteisvastuun

Youtube-kanavalla 5.2. alkaen. Sitä ennen seurakunnat voivat esittää videoita sisäisesti
esim. kerääjien koulutuksissa.

  

 

https://urly.fi/2ZBH
https://www.espoonhiippakunta.fi/ajankohtaista/pappisasessorin-vaali-2023/
http://www.yhteisvastuu.fi


 

Lue lisää →

 

Uusia ikkunoita
juutalaisuuteen
koulutuspäivä
Maanantaina 6.2.2023 klo 9-18
Espoonlahden kirkolla järjestetään
koulutuspäivä, joka on suunnattu Espoon
hiippakunnan seurakuntien ja
seurakuntayhtymien työntekijöille sekä koulujen opettajille.

Koulutuspäivän hinta on 20 euroa, sisältäen lounaan ja kahvitarjoilut sekä illan konserttilipun.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Inkeri Oinonen, 050 583 68830

Tapahtuman järjestää: Espoonlahden seurakunta, Espoon hiippakunta ja Kirkkohallituksen
Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä

 

 

 

Osallistumislinkin löydät täältä →

 

Kummit kunniaan
webinaari
Mikä on kummin tehtävä? Mitä kummiudella
tarkoitetaan? Miten kummeja tuetaan?
Kenelle kummitodistukset annetaan?

Tule kuulolle ja keskustelemaan webinaariin
torstaina 9.3.2023 klo 10.00-12.00.

Mukana: Heikki Lehti, Henri Järvinen, Marjut Mulari, Outi Pippuri sekä piispat Kaisamari
Hintikka ja Teemu Laajasalo
Järjestäjät: Espoon ja Helsingin hiippakunnat, Espoon, Helsingin ja Vantaan
seurakuntayhtymät.

Tallenna päivämäärä ja osallistumislinkki kalenteriisi:

 

 

mailto:inkeri.oinonen@evl.fi
https://www.espoonhiippakunta.fi/kalenteri/uusia-ikkunoita-juutalaisuuteen-koulutuspaiva/
https://www.espoonhiippakunta.fi/kalenteri/kummit-kunniaan-webinaari/


 
 

Työnohjaajat etsivät
ryhmiä
Ryhmätyönohjaus on työnohjaajan avulla
tapahtuvaa tiimin tai muun ryhmän työn
tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se
tarjoaa mahdollisuuden tulkita ja jäsentää
yhdessä työhön, työyhteisöön ja omaan
työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja
tunteita.

Useampi työnohjaajakoulutettava etsii osana
opintojaan ohjattavaa ryhmää. Löytyisikö
työsi piiristä ryhmä, joka olisi valmis
tutkimaan ja kehittämään työtä yhdessä?

Tarjolla on:

■ Monikulttuurisen diakoniatyön tai perhetyön ryhmä neljälle henkilölle. Ryhmä kokoontuu
viisitoista kertaa joka toinen perjantai Espoon perheasiain neuvottelukeskuksen tiloissa
(Spektri Business Park, Metsäneidonkuja 4, 02130 Espoo). Ohjaajana toimii Jukka
Törmänen.

■ Kolme muuta ryhmää, joiden teemat sekä kokoontumisajat ja -paikat sovitaan ryhmän
tarpeiden mukaan.

Lisätietoja antaa Timo-Matti Haapiainen, 050 406 9796

 

Lue tuomiokapitulin päätökset →

 

 

Tuomiokapituli kokoontui 26.1.2022
■ Lohjan seurakunnan V kappalaisen viran haettavaksi julistaminen
■ Espoonlahden seurakunnan kirkkoherran viran hakijat
■ Järvenpään seurakunnan II kappalaisen viran hakijoiden kelpoisuus
■ pappisasessorin vaalin 2023 vaaliluettelon täydentäminen
■ viranhoitomääräykset
■ irtisanoutumiset
■ ylempi pastoraalitutkinto
■ pastoraalitutkinto
■ seurakuntatyön johtamisen tutkinto
■ hiippakuntasiirrot
■ Kirkon ympäristödiplomi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille
■ lausunnon antaminen luonnoksesta laiksi yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa
  

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

Tulevat istunnot

 

 

mailto:timo-matti.haapiainen@evl.fi
https://www.espoonhiippakunta.fi/kalenteri/#/tyyppi/tuomiokapitulin-istunto
https://www.espoonhiippakunta.fi/paatoksenteko/tiedotteet/


Tulevat 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 26.1. luettiin
Sirakin kirjan luvusta 50:
"Ylistäkää siis tekin kaikkeuden Jumalaa!
Kaikkialla hän tekee suuria tekoja."
Sir. 50:22

 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
VAIHDE (09) 1802 080

PL 203
02771 Espoo

espoo.tuomiokapituli@evl.fi

 

 

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

Tulevat istunnot

 
 

    

Osoitelähde: Espoon Hiippakunnan Tuomiokapituli -osoiterekisteri  
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta, päivitä tietojasi, Tietosuojaseloste

https://www.espoonhiippakunta.fi/kalenteri/#/tyyppi/tuomiokapitulin-istunto
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