Hiippa 7/2017
Suuri tehtävä
Turussa tapahtuneet terroritarkoituksessa tehdyt puukotukset ovat olleet viime päivinä mielissämme. On
epämiellyttävää hyväksyä, että tarkoituksellinen väkivallanteko tapahtuu Suomessa. Joudumme
kasvokkain oman levottomuutemme ja pelkojemmekin kanssa. Ne puolestaan voivat muuttaa meitä niin,
että näemme toisen ihmisen vain uhkana, jolta pitää suojautua. Näin vahvistuu vihan kierre, muurit
välillämme kasvavat ja terroritekojen harjoittajat pääsevät tavoitteeseensa.
Juuri tällaisen kehityksen estämiseksi kirkko elää ja toimii. Jokainen meistä kirkon työntekijöistä
osallistuu omassa työssään niiden lohduttamiseen, jotka surevat, niiden rohkaisemiseen, jotka
pelkäävät, ja niiden tukemiseen, jotka kokevat voimiensa hiipuvan. Olkoon työtehtävämme millainen
tahansa, rakennamme omalla panoksellamme yhteisöä, joka tarjoaa tälle maailmalle ainoaa kestävää
vaihtoehtoa vihalle ja väkivallalle. Näin me annamme korvaamattoman panoksen myös koko
suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.
Tähän työhösi alkavana syyskautena toivotan voimia ja Jumalan siunausta.
Tapio

Rukous
Jumala, johdata meidät kuolemasta elämään,
Valheesta totuuteen,
Epätoivosta toivoon,
Pelosta luottamukseen,
Vihasta rakkauteen,
Sodasta rauhaan,
Anna rauhan täyttää sydämemme,
maailmamme ja koko maailmankaikkeutemme.
Rauha kaikille kansoille, idässä ja lännessä.
Rauha kaikille naapureillemme, mustille ja valkoisille.
Rauha kaikille naisille, rauha kaikille miehille.
Kristuksen rauha ylitse kaiken rauhan.
Aamen.
Iona Abbey Worship Book, käännös Kati Pirttimaa

10 -vuotta sitten vihittyjen
juhlatapaaminen
Vuonna 2007 pappis- ja diakonian virkaan vihityt
kutsuttiin tapaamiseen Espoon tuomiokirkkoon ja
tuomiokapitulin.
Messun jälkeen keskusteltiin yhdessä vuosien
aikana kertyneistä kokemuksista ja
ajankohtaisista asioista kirkon työssä.

Paikalle pääsivät (takavasemmalta) Nina Hotma, Eliisa
Winberg, Riikka Myllys, Markus Asunta, Jarkko Siekkinen
ja Virpi Paulanto sekä (etuvasemmalta) Johanna Parviala,
Ulla Oinonen, Ritva Aarnio, Jonna Dmitrieva ja Markus
Tirranen.

Rukousaamiaiset
Aamiaista tarjolla klo 8.45 alkaen. Tilaisuus alkaa
klo 9.00 ja päättyy 10.30.
Ti 5.9. Café Lauri, Lohja
Teemana auttamisen teologia ja rakenteellinen
synti. Haastateltavana Heikki Nenonen KUA:sta
To 5.10. Ravintola Henricus, Espoo
Teemana moniuskontoisuus ja missio.
Haastateltavana piispainkokouksen pääsihteeri
Jyri Komulainen
To 2.11. Café Peroba, Leppävaara, Espoo
Teemana työhuvinvointi (tässä ei ole
kirjoitusvirhettä!). Haastateltavana toimitusjohtaja
Pia Adlivankin Linnanmäeltä.
Ti 5.12. Tuusulan uusi seurakuntakeskus
Teema avoin.
Laita kalenteriin ja tule paikalle! Ilmoittautua voit
osoitteeseen ilmo.espoo@evl.ﬁ, viimeistään
viikkoa ennen tilaisuutta.
Lue lisää

Missä menet LAPE?
Kunnat ja järjestöt kehittävät lasten ja perheiden
palveluja osana hallituksen Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelmaa Lapea.
Tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin

lisääminen.
Sinä, joka työskentelet lasten ja/tai perheiden
kanssa! Tule mukaan miettimään ja
tarkastelemaan yhteistyön erilaisia muotoja ja
mahdollisuuksia verkostokokoukseen:
Lapsen paras - yhdessä enemmän
perjantai 8.9. klo 13-15.30
Seurakuntien talo, Kolmas linja 22 Helsinki
Mukana tapaamisessa Lape-hankkeen
pääkaupunkiseudun ja uudenmaan
muutosagentit sekä avainhenkilöitä mm.
seurakunnista, seurakuntayhtymistä ja
hiippakunnista.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.9.2017 lisätietoja Mikalta.

Hengellinen elämä
Hengellisen elämän päivä piispa Tapio
Luoman johdolla Otaniemen kappelilla
tiistaina 3.10.2017.
"Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän
keskellänne?" 2. Kor. 13:5
Päivän aikana on tilaa pohtia omaa itseä,
hengellisyyttään ja jaksamistaan, työtä sekä
oman työyhteisön hengellistä elämää. Päivän
ohjelmaan kuuluu rukoushetki, pyhiinvaellus,
hiljaisuutta, yhteistä pohdintaa ja messu.
Osallistumismaksulla 25 € katetaan ruokailukustannukset. Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen
päivää os. ilmo.espoo@evl.ﬁ
Hengellisen elämän päivät 2018
Vuonna 2018 piispan ohjaamat hengellisen elämän päivät 25.5. ja 2.10. Tarkemmat tiedot ja paikat
myöhemmin.
Arkiretriitti syksyllä 2017
Arkiretriitissä hiljennytään päivittäin raamatuntekstien ääressä ja kokoonnutaan kerran viikossa
jakamaan ajatuksia ja kokomuksia.
Ryhmä kokoontuu tuomiokapituliin, Kirkkokatu 10, perjantaisin klo 15-16.30. Ensimmäinen
kokoontuminen on 3.11. ja viimeinen 15.12. Myös skype-yhteys on mahdollinen.
Hengellisen elämän verkosto
kokoontuu to 5.10. Espoon tuomiokirkkoon ja Kirkonkymppiin. Jos olet kiinnostunut verkostosta, ota
yhteyttä asiantuntija Kati Pirttimaahan.

KiTOS päivä harjoittelijalle
Tarjoaako seurakuntanne tänä syksynä
harjoittelumahdollisuuden kirkon alan
opiskelijalle? Esimiehet ja harjoittelunohjaajat:
ohjaathan seurakuntaharjoitteluaan suorittavan
opiskelija Espoon ja Helsingin hiippakuntien
järjestämään KiTOS -seminaaripäivään Alppilan
kirkolle Helsinkiin torstaina 23.11.2017 klo
9.00-16.00. Päivän aikana käsitellään kirkon
työntekijän identiteettiin ja seurakuntatyöhön
liittyviä kysymyksiä, harjoittelukokemuksia
unohtamatta. Työn merkitystä pohtii kanssamme
piispa Tapio Luoma. Vietämme yhdessä messua
ja saamme aamukahvin/teen lisäksi nauttia
yhteisen lounaan. Päivä on opiskelijalle
maksuton. Lisätietoa asiantuntija Mika Nurmelta.
Lue lisää

Pian se on ohi…
… nimittäin mahdollisuus saattaa
pastoraalitutkinto valmiiksi ns. vanhojen
tutkintovaatimusten mukaisesti.
Pastoraalitutkinnon uudistuneet
tutkintovaatimukset astuivat voimaan 1.1.2015.
Uudistus toi mukanaan useita parannuksia
aikaisempaan pastoraalitutkintoon.
Ordinaatiovalmennus ja perehdyttäminen papin
työhön ovat nyt osa pastoraaliopintoja, tutkintoon
tuli kokonaan uusia opintokokonaisuuksia ja
saarna- ja opetusnäytteet poistuivat. Niin ikään
pastoraalitutkinnosta annettavasta arvosanasta
luovuttiin.
Siirtymäsäädöksen nojalla pastoraalitutkinto on
ollut mahdollista suorittaa loppuun vanhojen
tutkintovaatimusten mukaisesti 31.12.2017
saakka. Käytännössä siis vielä kesken olevan
vanhojen tutkintovaatimusten mukaisen
pastoraalitutkinnon opinnot tulee saattaa loppuun
pikavauhtia. Syksyn 2017 pastoraalipubliikki,
jossa voi saada todistuksen suoritetusta
pastoraalitutkinnosta, järjestetään Espoon
tuomiokapitulissa tiistaina 14.11.2017.
Vuoden 2018 alusta lukien pastoraalitutkinnon suorittaminen on mahdollista ainoastaan 1.1.2015
voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaisesti. Niiden pappien, jotka ovat aloittaneet
pastoraalitutkinnon suorittamisen vanhojen tutkintovaatimusten mukaan ja joilla yhä on näiden pohjalta
laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma, tulee viimeistään vuoden 2018 alussa päivittää
keskeneräisen pastoraalitutkintonsa henkilökohtainen opintosuunnitelma uudistuneiden
tutkintovaatimusten mukaiseksi. Samalla selvitetään vanhojen tutkintovaatimusten mukaan suoritettujen
opintojen hyväksiluenta uudistuneen pastoraalitutkinnon osiksi.

Kaikissa pastoraalitutkintoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä hiippakuntadekaani Kai
Peltoseen.

Pidä huolta!
Espoon ja Helsingin hiippakuntien
varhaiskasvatuksen ja perhetyöntekijöiden
koulutuspäivä Lauantai 20.1.2018
Seurakuntaopisto, Järvenpää
Suosittu lauantaipäivän koulutus tarjoaa
ajankohtaista tietoa, käytännön työvälineitä ja
tilaa ammatilliselle kohtaamiselle. Yhteinen
työskentely ja pienryhmät luovat näkökulmia
teemaan: Pidä huolta! Suomalainen perhe
muutoksessa.
Sisältö: Huolenpidon ulottuvuuksia vauvan, leikkiikäisen lapsen, perheen ja työntekijän
hyvinvoinnin näkökulmasta; kristityn vastuu
lähimmäisistä; jakaminen osana
varhaiskasvatusta ja perhetoimintaa;
huolenpidon messu. Huolenpidon teemaan
johdattaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
Osa ohjelmasta toteutuu pienryhmissä.
Kohderyhmät: Lapsi- ja perhetyössä toimivat, seurakuntien varhaiskasvattajat
Osallistumismaksu: 80 €
Järjestäjät: Seurakuntaopisto, Nuori kirkko, Espoon hiippakunta ja Helsingin hiippakunta (Koulutus
järjestetään yhteistyössä opintokeskus Agricolan kanssa)
Lisätietoja: Kaisa Aitlahti ja Johanna Heikkinen
Ilmoittautuminen: 18.12.2017 mennessä www.seurakuntaopisto.ﬁ/agricola

Hiippakuntadekaani Kai Peltonen
täyttää 60 vuotta 5.9.2017
Seurat järjestetään Espoossa Tuomiokirkon
seurakuntatalolla (Kirkkoranta 2, 02770 Espoo)
torstaina 7.9.2017 klo 18.30, kahvitarjoilu klo
17.30 alkaen. Lahjojen ja kukkien sijasta
mahdolliset muistamiset Kirkon Ulkomaanavun
katastroﬁavulle (tili Nordea FI33 1572 3000 5005
04, viestikenttään merkintä Kai Peltonen 60v).
Kahvitarjoilua varten ilmoittautumiset 30.8.2017
mennessä: ilmo.espoo@evl.ﬁ

Istunnon päätökset

Istuntoaikataulu

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.

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

Tuomiokapituli kokoontui 22.8.2017. Istunto alkoi
syyskauden avausmessulla Espoon
tuomiokirkossa. Istunnossa luettiin Sirakin
kirjasta:

Lue lisää

"Älä ojenna kättäsi ottamaan,
jos se ei taivu almun antoon."
(Sir. 4:31)
Lue lisää
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