Hiippa 6/2017
Pois raiteista
Hyvä työtoveri kirkon työssä,
Junilla ja raitiovaunuilla ei ole juurikaan mahdollisuutta kulkea minne tahansa. Ne voivat suunnata vain
sinne, minne kiskot johtavat. Suunta voi muuttua yksinomaan vaihdepaikoissa ja silloinkin tarjotaan
ainoastaan yksi vaihtoehto kerrallaan.
Tällaista lienee myös silloin, kun koemme, että ajatuksemme ovat alkaneet kulkea raiteissa.
Pääsääntöisesti edessä on vain yksi mahdollisuus ja vaihtoehtoja tulee eteen kovin niukasti. Kokemus
tulee tutuksi erityisesti tiiviiden työrupeamien tai suurten henkilökohtaiseen elämäämme liittyvien
kysymysten yhteydessä, jolloin ajatus askaroi taukoamatta kulloinkin mielessä olevien asioiden parissa.
Levon yksi tarkoitus on ohjata huomaamaan, että sittenkään emme kulje vain raiteissa. Työmme ja
elämämme on enemmän kuin mitä juuri nyt havaitsemme ja mihin mielemme on kiinnittynyt. Levon
tehtävänä on osoittaa, että kiskojen ympärillä on runsaasti tilaa, vaihtelevia maisemia ja kenties myös
oletettua enemmän vaihdepaikkoja.
Toivotan Sinulle hyvää kesää - lepoa lomaan ja ilmavuutta työhön sekä Jumalan siunausta molempiin.
Tapio

Rukous
Jeesus Kristus, ylösnousemisellasi annoit meille toivon. Kuolema, väkivalta ja hylkääminen eivät
saaneet viimeistä sanaa. Vaikka emme näe sinun silmilläsi, rukouksessa toivotamme sinut tervetulleeksi
ja voimme palvella sinua jokaisessa tapaamassamme ihmisessä, erityisesti heissä, jotka kärsivät. Sinä
lupaat meille kaikille ilon ja riemun Jumalassa.
Aamen.
Taizén uutiskirjeestä, käännös Kati Pirttimaa.

Paja-hanke Keravalla
Keravan seurakunnan diakoniatiimi osallistui

Kirkkopalveluiden, Kirkkohallituksen ja
Tampereen sekä Espoon hiippakuntien
järjestämään Paja-hankkeeseen vuosina
2015−2017. Paja-työskentelyssä tiimi pyrki
kehittämään nuorten kohtaamista ja tukemista
diakoniatyössä, sillä erityisesti kesällä 2015
huomattiin, ettei tiimillä ollut riittävästi tietoa ja
tuntemusta nuorten palveluista ja tukiverkostoista
Keravalla. Paja-hankkeen loppuraporttina
Keravan seurakunnan diakoniatiimi kuvasi
videon, joka kuvaa matkaa vuodesta 2015 tähän
hetkeen. Matkaan sisältyy sekä kysymyksiä että
niihin vastauksiksi kehittyneitä uusia
toimintatapoja. Voit kysyä lisää Keravan
seurakunnan johtavalta diakoniatyöntekijältä
Mirva Nymalnilta.

Diakonia-avustusten kohteet on
valittu
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli päätti
istunnossaan (15.6.2017) jakaa kertyneet
diakonia-avustuksiin tarkoitetut varat hakemusten
perusteella hiippakunnan seurakunnille.
Määräaikaan mennessä (30.4.2017) hakemuksia
tuli kaiken kaikkiaan 22, ja niiden yhteissumma
oli 251.304 euroa. Varoja oli käytettävissä n.
87.000 euroa ja myönnettyjen avustusten
yhteissumma oli 85.134€.
Avustuksen saajien tulee käyttää myönnetyt varat hakemuksessa sanottuun tarkoitukseen 30.4.2019
mennessä. Avustuksen saajien tulee lähettää 30.9.2019 mennessä Espoon hiippakunnan
tuomikapitulille selvitys myönnettyjen varojen käytöstä sekä arvio avustettujen hankkeiden
toteutumisesta ja vaikutuksista. Lisätietoja voit kysyä asiantuntija Sirpa Tirriltä.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli myönsi hiippakunnalliset diakonia-avustusmäärärahat esityksen
mukaisesti seuraaville hankkeille:

• Espoonlahden ja Kirkkonummen suomalainen seurakunta, 14.434 €, Elintarvikejakelun
kehittämistyö

•
•
•
•
•
•
•

Espoon seurakuntien erityisnuorisotyö, 12.800 €, Colourful Espoo –leirien toteutus
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, 4.900 €, Diakoninen monikulttuurisuustyö
Olarin seurakunta, 10.000 €, Rikosseuraamusasiakkaiden omaisten ja läheisten toiminta
Mäntsälän seurakunta, 11.000 €, Elämän Leipää Jokaiselle –työ
Mäntsälän seurakunta, 1.000 €, Monikulttuurinen työ pakolaisten parissa
Raaseporin suomalainen seurakunta, 6.000 €, Vapaaehtoinen nuorisotyö Mustiolla
Tuusulan seurakunta, 25.000 €, Hävikkiruoka hyötykäyttöön

Kirkkohallituksen yleiskirje nro

10/2017 - Suuri ihme RKS2017
Piispainkokous hyväksyi uuden
rippikoulusuunnitelman kokouksessaan 5.4.2017.
Uusi suunnitelma ”Suuri ihme –
Rippikoulusuunnitelma 2017” astui voimaan
1.5.2017 ja siirtymäaikaa sen käyttöönottoon on
1.10.2018 asti.
Rippikoulu-uudistus koskettaa suurta määrää
työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Vuosittain
rippikoulussa työskentelee noin 3500-4000
työntekijää. Henkilöstön kouluttaminen ja
kouluttautuminen uuteen suunnitelmaan on
mittava haaste.

Jokaisen seurakunnan ja rippikoulua pitävän kristillisen järjestön tulee huolehtia siitä, että työntekijät
saavat riittävän perehdytyksen ja koulutuksen uuteen rippikoulusuunnitelmaan vuosien 2017 ja 2018
aikana. Avainasemassa ovat seurakuntien ja kristillisten järjestöjen rippikouluvastaavat.
Espoon hiippakunta järjestää rippikouluvastaaville noin puolitoista vuotta kestävän koulutuksen
oppisopimusjärjestelmän puitteissa. Marraskuussa Espoon hiippakunta ja Espoon seurakuntayhtymä
järjestävät seurakuntien rippikouluvastaaville koulutuspäivän Kauklahden kappelilla 16.11.2017 - Vältä
joutokäyntiä. Lisäksi Espoon hiippakunta on varautunut avustamaan paikallisissa koulutuksissa erikseen
sovittavalla tavalla. Lisää tietoa saat asiantuntija Mika Nurmelta.
Suuri Ihme –Rippikoulusuunnitelma 2017 vie rippikoulua yhä nuorilähtöisempään suuntaan. Rippikoulun
tavoitteiden, rakenteiden, suunnittelun ja toteutuksen tulee palvella nuorten oppimista ja heidän
kasvuaan kristittyinä. Nuorten kuulluksi tulemista, osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa vahvistetaan
tietoisesti. Myös ehtoolliskasvatus nähdään yhä tärkeämpänä: suositeltavaa on, että nuoret käyvät
ehtoollisella useita kertoja rippikoulunsa aikana.
Lue lisää

Rukousaamiaiset syksyllä 2017
Rukousaamiaisilla kokoonnumme ajankohtaisen
teeman, hyvän aamiaisen ja rukouksen äärelle.
Syksyllä 2017 rukousaamiaisia järjestetään neljä
eri puolilla hiippakuntaa. Paikat ja teemat
varmistuvat myöhemmin. Laita päivät jo nyt
kalenteriisi!
ti 5.9. klo 9.00
to 5.10. klo 9.00
to 2.11. klo 9.00
ti 5.12. klo 9.00

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille Espoon hiippakunnan seurakuntien työntekijöille ja
luottamushenkilöille. Aamiaisten vierailijat ovat oman alansa asiantuntijoita. Jokainen tilaisuus päättyy
yhteiseen rukoushetkeen, joka toteutetaan perinteestä ammentaen ja uutta ideoiden.
Rukousaamiaisen kesto on klo 9.00-10.30, aamiaista on tarjolla klo 8.45 alkaen. Jokaisen tilaisuuteen
mahtuu mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittaudu viimeistään tilaisuutta edeltävänä
perjantaina.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli haluaa tukea yhdessä tehtävää työtä. Työn ilo, innostus ja yhdessä
tekeminen leimaavat hyviä työyhteisöjä ja niiden avulla saavutetaan myös työssä tuloksia. Innostus
ruokkii onnistumista.
Tule mukaan innostumaan!
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.
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
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.9.2017 lisätietoja Mikalta.
Lue lisää

Kasvatuksen pappien
tapaaminen
Toimitko pappina kasvatuksen tehtävissä?
Espoon hiippakunnan kasvatuksen papit
kokoontuvat kerran toimintakaudessa
verkostokokoukseen. Tapaamme seuraavan
kerran maanantaina 2.10.2017 klo 9-12
Lohjalla. Kysy lisää Mikalta ja ilmoittaudu
mukaan jo nyt.

Hengellisen elämän päivä

"Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on
teidän keskellänne?" 2. Kor. 13:5
Piispa Tapio Luoma kutsuu Espoon hiippakunnan
seurakuntien ja seurakuntayhtymien työntekijöitä
hengellisen elämän päivään:
Otaniemen kappelille tiistaina 3.10.2017.
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.
Päivää luotsaavat piispa Tapio Luoma ja
asiantuntija Kati Pirttimaa
Osallistumismaksulla 25 € katetaan
ruokailukustannukset.
Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen
päivää.

Tuomiokapitulin virasto on kiinni
heinäkuussa
Viraston väki toivottaa kaikille lämmintä ja
rentouttavaa kesää!
Tuomiokapitulin virasto on kiinni 3.-30.7.2017.

Tuomiokapitulin viraston väki kesäretkellä Haapajärven
kyläkirkolla Kirkkonummella. Kuvassa on myös pastori
Tuula Peura, joka esitteli kirkkoa vierailijoille.

Lue lisää

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

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

aloitetaan edelleenkin raamatunluvulla.
Tuomiokapituli kokoontui 15.6.2017. Istunnossa
luettiin Sirakin kirjasta:
"Älä torju sitä, joka ahdingossaan
kääntyy puoleesi,
älä käännä köyhälle selkääsi"
(Sir. 4:4)
Lue lisää
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