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Vapaus
Uskonnonvapauslaki Suomessa täyttää alkaneena vuonna 100 vuotta. Kun uusi
uskonnonvapauslaki hyväksyttiin vuonna 1923, Suomi oli pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta
täysin luterilainen yhteiskunta. Tähän verrattuna oikeus kuulua haluamaansa uskonnolliseen
yhteisöön tai olla kuulumatta mihinkään niistä oli merkittävä muutos. Vaikka se luterilaisen
kirkon näkökulmasta mursi perustavanlaatuisella tavalla kirkon monopolia, uskonnonvapauden
näkökulmasta uusi laki merkitsi isoa edistysaskelta.

Paljon on muuttunut sadassa vuodessa. Luterilaisesta Suomesta on tullut moniuskontoinen
yhteiskunta, vaikka kehitys tapahtuukin alueellisesti eri tahtiin. Moninaisuuden kasvaessa
korostuu tarve ymmärtää, että uskonnon ja omantunnon vapaus kuuluu todella kaikille.

Vuonna 2003 voimaan tullut uskonnonvapauslaki on kirjoitettu positiivisen uskonnonvapauden
hengessä. Sitä on kuitenkin viime vuosina pyritty tulkitsemaan yhä useammin negatiivisen
uskonnonvapauden valossa. Uskonnonvapaus halutaan ymmärtää ensisijaisesti vapautena
uskonnosta.

Seurakuntien työssä tämä on näyttäytynyt konkreettisimmin kouluyhteistyössä. Yhteistyöstä
sovittaessa tarvitaan pitkäjänteistä keskustelua, jossa otetaan huomioon monenlaisista
katsomuksellisista taustoista tulevien lasten yhteinen etu. Hyvä keskusteluyhteys muiden
alueella toimivien uskonnollisten yhteisöjen kanssa on tässä tärkeää.

Juhlavuosi painottaa uskonnonvapauden myönteistä puolta: iloa, mahdollisuuksia ja toivoa.
Vuoden otsikkona on ytimekkäästi Vapaus. Suurten muutosten keskellä se muistuttaa meitä
siitä, että vapaus ei ole itsestäänselvyys. Sitä on vaalittava ja sen eteen on tehtävä töitä niin,
että vapaus, myös uskonnonvapaus, voisi kuulua kaikille.

Tähän työhön meitä kirkkona ja kristittyinä kutsuu se vapaus, johon Kristus on vapauttanut
meidät. Siinä vapaudessa ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. (Gal. 5:1,6)

Kaisa

 

https://evl.creamailer.fi/email/63c696296a53a
https://www.espoonhiippakunta.fi/
https://www.espoonhiippakunta.fi/
https://www.facebook.com/espoonhiippakunta
https://www.instagram.com/espoontuomiokapituli/
https://twitter.com/espoonhpk


 

 

Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon piispojen
viesti Venäjän Ukrainaan
hyökkäämisen vuosipäivänä
24.2.2023
Venäjän laiton hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Kärsimyksen
ja uhrattujen ihmishenkien määrä on kestämätön.
Ukrainalaiset tarvitsevat kaiken saatavilla olevan avun ja tuen.

Sodan vaikutukset ulottuvat laajalle ja synnyttävät huolta myös täällä Suomessa. Tarvitsemme
yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä huolenpitoa.

Olemme kutsuneet seurakuntia soittamaan kirkoissa rauhankelloja sodan syttymisen
vuosipäivänä 24.2.2023 kello 12.

Seurakunnissa rukoillaan Ukrainan ja ukrainalaisten puolesta vuosipäivää seuraavana
sunnuntaina ja edelleen tulevissa jumalanpalveluksissa sekä järjestetään rukoushetkiä
ukrainalaisten tueksi. Olemme myös rohkaisseet seurakuntia järjestämään tukitapahtumia
yhdessä muiden tahojen kanssa ja rakentamaan yhteyttä ukrainalaispakolaisiin Suomessa.

Kannustamme kaikkia muistamaan Ukrainaa rukouksissa, lahjoittamaan alueella toimiville
avustusjärjestöille ja osoittamaan tukea Suomessa oleville ukrainalaisille.

Rukousaineistot tarjoavat sanoja, joilla rukoilla rauhan puolesta.

“Herra, sinä valmistat meille rauhan.” (Jes. 26:12)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat

 

 

 

Ritarimerkki rovasti
Esa Lahtiselle
Piispa Kaisamari Hintikka luovutti Suomen
tasavallan presidentin myöntämän Suomen
Valkoisen Ruusun ritarimerkin (SVR R)
rovasti Esa Lahtiselle tuomiokapitulin
istunnossa torstaina 16.2.2023.

Onnittelut ansioituneelle!

 

https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/jumalanpalveluselama/rukouksia-ja-esirukouksia/rauhanrukouksia


 

Lue lisää →

 

Ekopaasto 2023 –
arjen tekoja ja toivon
sanoja
Vuoden 2023 Ekopaastoa vietetään 22.2. –
8.4.2023. Valtakunnallisessa kampanjassa
innostetaan suomalaisia liittymään
pääsiäispaastoon, rohkaisemaan kohtuuteen
ja vahvistamaan luontosuhdetta, niin että
voimme osaltamme olla mukana
hillitsemässä ilmastonmuutosta ja
lievittämässä ilmastoahdistusta.

Tämän vuoden kampanjan teemana on
”Arjen tekoja, toivon sanoja.” Kampanjassa korostetaan toivon merkitystä ja yhteisöllisyyttä.
Kampanjan aikana vinkataan, minkälaisia valintoja voi tehdä maapallon kannalta kestävämmän
elämän puolesta.

 

 

 

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: Maria Puotiniemi, 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:

 

 

https://ekopaasto.fi/
https://www.espoonhiippakunta.fi/kalenteri/kummit-kunniaan-webinaari/


 

Lisätietoja →

 

Webinaarisarja Kirkon
ympäristödiplomista

Kirkon ympäristödiplomi on
sertifiointijärjestelmä ja työkalupakki, joka
auttaa seurakuntia kantamaan
ympäristövastuuta ja kehittämään
toimintaansa ympäristön kannalta
kestävämmäksi. Ympäristodiplomin käsikirja
on uudistunut vuonna 2021.

Kevätkaudella 2023 järjestetään seitsemän
webinaaria, joissa voi tutustua diplomin eri lukuihin ja kysyä toteutuksesta. Webinaareissa on
mukana kunkin aiheen asiantuntijoita ja kussakin myös Kirkkohallituksen yhteiskunnan ja
kestävän kehityksen asiantuntija Ilkka Sipiläinen, viestintäpäällikkö Tuula Putkinen ja
ympäristöasiantuntija Irene Erkko.
 

 

 

Käy tutustumassa ehdokkaisiin →

 

Pappisasessorin vaali
lähestyy
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.

Olethan jo saanut äänestyslippusi?
Ennakkoäänet kannattaa postittaa ajoissa!

 

 

Lue tuomiokapitulin päätökset →

 

 

Tuomiokapituli kokoontui 16.2.2023
■ Tuusulan seurakunnan II kappalaisen viran haettavaksi julistaminen
■ Espoonlahden seurakunnan kirkkoherran viran hakijoiden kelpoisuus
■ Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen viran haettavaksi julistamisen lykkääminen
■ tuomiokapitulin henkilöstöuutiset
■ viranhoitomääräykset
■ irtisanoutuminen
■ sivutoimiluvat
■ lausunnon antaminen Kirkon keskusrahaston taloussääntöluonnoksesta

 

 

https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kestava-kehitys/kuule-ja-kysy-kirkon-ymparistodiplomista
https://www.espoonhiippakunta.fi/ajankohtaista/pappisasessorin-vaali-2023/
https://www.espoonhiippakunta.fi/paatoksenteko/tiedotteet/


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 16.2. luettiin
Sirakin kirjan luvusta 51:
"Sinua tahdon kiittää, Jumalani, pelastajani,
sinun nimeäsi minä ylistän!"
(Sir. 51:1)

 

 

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.

 
 

    

Osoitelähde: Espoon Hiippakunnan Tuomiokapituli -osoiterekisteri  
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