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Pöytää vaihtamassa
Hyvä työtoveri kirkon työssä,
Työpöytäni Espoon tuomiokapitulissa odottaa vielä siivoustaan. Tämän pöydän äärellä tässä huoneessa olen istunut nyt runsaat
kuusi vuotta. Tällä pöydällä olen allekirjoittanut lukuisia kirjeitä, kortteja ja asiakirjoja. Tämän pöydän äärellä olen laatinut
tekstejä ja käynyt puhelinkeskusteluja. Tämän pöydän vieressä, punaisilla tuoleilla ja sohvalla on kuultu monet kertomukset ja
pidetty paljon palavereita.
Nyt on tullut aika paitsi siivota tämä työpöytä myös valmistautua istahtamaan uuden työpöydän äärelle, kun kesäkuussa aloitan
arkkipiispan virassa. Mielessäni on paljon uuden odotusta, jännitystä ja innostusta. Mutta vähintään yhtä paljon on myös
haikeutta, sillä kulunut jakso Espoon hiippakunnan piispana on ollut minulle todella merkittävä.
Olen saanut tehdä kirkon työtä nuoressa ja vahvasti tässä ajassa kiinni olevassa hiippakunnassa. Olen iloinnut innostuneesta
lähityöyhteisöstäni kapitulissa ja asialleen omistautuneista osaajista seurakunnissa. Olen kohdannut lukuisia ihmisiä mitä
erilaisimmissa tilanteissa. Olen saanut tuntumaa eteläsuomalaisten ihmisten elämään ja kysymyksiin. Olen iloinen siitä, että
olen voinut tehdä työtä teidän kanssanne, hyvät työtoverit. Rikkaiden kokemuksien kanssa siirryn uusiin tehtäviin.
Haluan kiittää Sinua lämpimästi työtoveruudesta ja samalla toivotan Sinulle voimia ja Jumalan siunausta kaikkeen elämääsi,
myös työhösi Espoon hiippakunnassa.
Kesäisin terveisin
Tapio

Rukous
Tule, Pyhä Henki,
ja lähetä taivaallisen valosi säteily.

Tule, köyhien Isä.
Tule, lahjojen antaja.
Tule, sydänten valo,
sinä paras lohduttaja,
sielun suloinen vieras ja lämpö.
Työssä sinä olet lepo,
helteessä vilvoitus,
murheessa lohdutus.
Oi ihmeellinen valo,
täytä uskollistesi sydämen syvyydet.
Ilman sinua, Henki,
ei mikään ole ihmisessä puhdasta.
Pese se mikä on likaista,
kastele se mikä on kuivaa,
paranna se mikä on haavoittunut.
Murra se mikä on kovaa,
lämmitä se mikä on kylmää.
Etsi kaikki eksyneet.
Anna uskovillesi, sinuun luottaville,
pyhät lahjasi.
Anna uskon vahvistus,
anna autuas loppu,
anna ikuinen ilo.
Keskiaikainen helluntaihymni Veni Sancte Spiritus et emitte, jonka on oletettavasti kirjoittanut Stephan Langton (Canterburyn arkkipiispa, k. 1228)

Hiipan tilaaminen
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin sähköinen uutiskirje Hiippa lähetetään
tilaajille noin kolmen viikon välein uutiskirjeen osoitteiston perusteella.
Sähköpostiosoitteita käytetään vain uutiskirje Hiipan postittamiseen eikä niitä
luovuteta tai käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Hiippakunnan uusille
papeille tai hiippakuntaan siirtyville papeille Hiippa lähetetään automaattisesti.
Voit peruuttaa (tai tilata) uutiskirjeen täältä, mikäli et jatkossa halua saada
Hiippaa sähköpostiisi.
Hiippaa koskeviin kysymyksiin vastaa päätoimittaja Mika Nurmi ja Hiipan
osoiterekisteriä koskeviin kysymyksiin toimistosihteeri Carolina Koski.
Uutiskirje Hiipan tietosuojaseloste

Räppiä kirkossa
Lohjan seurakunnassa vietettiin järjestyksessään toista rap-henkistä messua
3.5.2018. Idean olivat kehitelleet Lohjan seurakunnan papit Mirja Harhanen ja Heini
Nikander. "Yhden kastettavan lapsen nimi inspiroi mua niin paljon, että räppäsin
kastepuheen. Siitä tää lähti.", kertoo rap-saarnan pitänyt Heini. "Pitää olla ensiksi idea
ja sitten miettii mitä haluaa sanoa." hän jatkaa.
Erityisesti tämän vuoden Lohjan rippikoululaiset oli kutsuttu rap-messuun. "Me ollaan
panostettu erityisesti ehtoolliselle osallistumiseen jo rippikoulun aikana", kertoo

Siuntion seurakunnan kirkkoherraksi siirtyvä Lohjan seurakunnan rippikoulupappi
Mirja Harhanen. Rapmessuja on järjestetty yhteensä kaksi. Mirja Harhanen kertoi,
että rap-messun suunnittelun lähtökohtina olivat se, että hetki olisi
osallistujan elämäntilanteeseen sopiva ja hän voisi tuntea kuuluvansa
yhteisöön. Lisää messusta voi tiedustella pastori Heini Nikanderilta tai kanttori Harri
Kerkolta.

Siuntion kirkkoherra asetettiin virkaansa
Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma asetti Siuntion suomalaisen
seurakunnan uuden kirkkoherran Mirja Harhasen virkaansa sunnuntaina
6.5.2018. Kirkkoherra Harhanen seuraa tehtävässään eläkkeelle siirtynyttä
Siuntion suomalaisen seurakunnan pitkäaikaista kirkkoherraa Ismo Turusta.

Juhlamessun jälkeen kirkkovieraat kokoontuivat yhteiseen juhlaan toimitila
Capellaan. Kuljetus oli järjestetty arvokkaasti vanhalla linja-autolla.

Maahanmuuttajat ﬁllareilla
Maahanmuuttajat ﬁllareilla –kouluttajakoulutus eli Koutsi vedettiin Espoon kapitulissa
21.5.2018. Koulutus koostui pyöräilyn opettamisen teoriasta ja käytännön
harjoituksista. Hankkeen tavoitteena on opettaa maahanmuuttajataustaisia ihmisiä
pyöräilemään. Yksinkertaisella taidolla on havaittu olevan suuret vaikutukset
itsenäiseen liikkumiseen, sosiaalisten verkostojen syntymiseen ja osallisuuteen
yhteiskunnassa. Koulutuksen jälkeen uudet koutsit pystyvät opettamaan
pyöräilytaidon perusteet kenelle tahansa kahden päivän alkeiskurssilla. Jopo-pyörät

ja koulutusvarusteet ovat lainattavissa kapitulilta. Espoon kapituli tekee hankkeessa
yhteistyötä Pyöräliiton kanssa. Kysy lisää Anssilta!
Lue lisää

LAPE
Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten,
nuorten ja perheiden tarpeita.
Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Näin
voidaan vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta. Muutosohjelmaa
johtavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).
Seurakunnille LAPE on kutsu yhteistyöhön. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on myös kirkon tehtävä. LAPE tarjoaa
uusia mahdollisuuksia perheiden tavoittamiseen. Lue lisää mm. Lapeuusimaa.
Lue lisää

Rippikouluvastaavat
PAKSU - WORKSHOP
Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 edellyttää rippikoulutyön
paikallisuunnitelman laatimista. Työstämme yhdessä rippikoulujen
paikallisuunnitelmia WorkShop -päivän aikana torstaina 30.8.2018 klo 9-16 Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulissa Kirkkokatu 10 3. krs. (Päivä on osallistujalle
maksuton). Oma paikallissuunnitelma mukaan! Ilmoittaudu mukaan jo nyt tai
viimeistään 20.8.2018.

RIPPIKOULUVASTAAVAN TYÖKALUPAKKI
Rippikouluvastaavien työpajapäivä järjestetään Suomen Luontokeskus Haltiassa torstaina 8.11.2018 klo 9-16. Mukana sekä
Espoon että Helsingin hiippakunnat. Workshopeissa käsitellään mm. rippikoulun arviointia, vlogien hyödyntämistä, työstetään
rippikoulun dokumentteja, kuullaan uudesta tavasta toteuttaa "diakoniapäivä", pohditaan pedagogiikkaa, koeataan itse mitä on
osallistua lisätyn todellisuuden (AR) rukouskävelyyn jne. Hinta 60-80€ sisältää aamukahvin ja lounaan. Ilmoittaudu mukaan jo
nyt tai viimeistään 1.11.2018!
Kysy lisää asiantuntija Mika Nurmelta.

Mobiilia arviointia
Osana uuttaa rippikoulusuunnitelmaa otetaan käyttöön valtakunnallinen nuorten
mobiili-itsearviointilomake. Nuorten itsearviointilomake tulee osaksi kaikkien
rippikoulujen arviointia vuodesta 2019 eteenpäin, mutta olisi hienoa jo tänä vuonna
testata lomaketta mahdollisimman monen rippikouluryhmän kanssa.
Viime vuonna arviointilomakkeeseen vastasi lähes 700 nuorta. Lomakkeen
kysymykset on laadittu uuden rippikoulusuunnitelman tavoitteista käsin.
Lue lisää

Työkalupakki avaa Vasun keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita. Sen tavoitteena on tukea
Vasun soveltamista seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Vasu kirkossa työkalupakista löydät mm. artikkeleita, videoita, käytännön ideoita ja työvälineitä.
Sähköisesti julkaistu Vasu kirkossa -työkalupakki ei ole suinkaan valmis, vaan
täydentyy koko ajan. Tarkoituksena on, että myös seurakuntien varhaiskasvattajat
voivat jatkossa tuottaa sinne materiaalia ja esimerkkejä Vasun soveltamisesta
omassa seurakunnassa. Näin työkalupakki kokoaa yhteen hyviä ideoita ja toimivia malleja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi.
Lue työrymän ajatuksista enemmän blogista.
Lue lisää

Hengellinen ohjaus Espoon hiippakunnan
työntekijöille
Mitä on hengellinen ohjaus?
Hengellisessä ohjauksessa henkilö saa apua Jumalan kuuntelemiseen ja Jumalalle
vastaamiseen. Tavoitteena on kristittynä kasvaminen ja kypsyminen. Hengellinen
ohjaus sopii ihmiselle, joka haluaa syventää omaa henkilökohtaista
jumalasuhdettaan. Hengellinen ohjaus voi sisältää rukousta, hiljentymistä,
raamatunlukua, keskustelua tai muuta toimintaa, joka tukee ohjattavan hengellistä
elämää ja kasvua kristittynä. Ohjaajan tehtävä on matkakumppanin, rinnallakulkijan
tehtävä.
Miten hengelliseen ohjaukseen?
Hiippakuntaan on luotu hengellisten ohjaajien verkosto. Verkosto toimii samoin periaattein kuin työnohjaajaverkosto. Ohjaajat
ovat kokeneita kristittyjä, jotka tuomiokapituli on haastatellut ja joita se kouluttaa jatkuvasti. Ohjausta voi tiedustella
tuomiokapitulista, ohjaaja ja ohjattava sopivat ohjauksen sisällöstä, tapaamistiheydestä ja muista yksityiskohdista keskenään.
Ohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus. Jos ohjaukseen osallistuu työajalla, siitä on sovittava esimiehen kanssa. Ohjaajalle ei
makseta palkkaa, mutta mahdollisten matkakulujen korvaamisesta on syytä sopia.

Milloin?
Hengelliseen ohjaukseen voi hakeutua syyskuun 2018 alusta alkaen. Ohjaajalista löytyy elokuussa hiippakunnan nettisivuilta.
Keneen otan yhteyttä?
Ohjauksen sopiminen: Sirpa Tirri, 050 4314049
Hengellisen elämän ja ohjauksen kehittäminen: Kati Pirttimaa, 050 3427007

Muista myös:
Hengellisen elämän verkonton seuraava tapaaminen Heponiemessä to 27.9.2018, teemana kirjoittaminen hengellisen elämän
välineenä, luotsaamassa Heli Hulmi. Jos haluat mukaan, ota yhteyttä Kati Pirttimaahan.
Hengellisen elämän päivä Lohirannassa ti 2.10. Vetäydy hiljentymään päiväksi! Ilmoittaudu tästä!
Lue lisää

Rukousaamiaiset syksyllä 2018
Laita jo nyt kalenteriisi:
to 20.9. klo 9-10.30
to 15.11 klo 9-10.30
Paikat ja teemat tarkentuvat kesän kuluessa!
Lue lisää

Pastoraalipubliikki ja kirkollisten arvonimien luovuttaminen
Pastoraalipubliikissa annettiin todistus ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamisesta Espoon seurakuntayhtymän
monikulttuurisuustyön asiantuntija, TT Matti Peiposelle .
Rovastin arvonimen saivat Espoonlahden seurakunnan kappalainen Leena Santaharju, Espoon seurakuntayhtymän
sairaalapastori Terhi Muilu-Teinonen, Hyvinkään seurakunnan kappalainen Kosti Kallio ja Kirkon ulkosuomalaistyön johtaja
Mauri Vihko.
Director musices arvonimen sai Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan johtava kanttori Ilona Nyman.

Ordinaatiopubliikki
Kutsuttuna kirkon työhön -valmennuksessa mukana olleet osallistuivat 24.5. ordinaatiopubliikkiin, jonka yhteydessä tulevat papit
antoivat pappislupauksensa.
Sunnuntain 27.5.2018 klo 10.00 alkavassa juhlamessussa vihitään diakonian virkaan Riikka Karinto (Lohjan seurakunta), Iisa
Lehtinen (Olarin seurakunta), Tiina Martin (Lohjan seurakunta), Elina Okko (Espoon tuomiokirkkoseurakunta) ja Liisa Pohjola
Pohjonen
(Espoonlahden seurakunta).
Pappisvirkaan vihitään Tiina Eriksson (Vihdin seurakunta), Emmi Gong (Keravan seurakunta), Kirsi Isotalo (Espoon
tuomiokirkkoseurakunta), Aleksi Majuri (Espoon tuomiokirkkoseurakunta) ja Rosa Pöppönen (Helsingin hiippakunta, Malmin
seurakunta).

Piispan vaali
Piispan vaalissa äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita on yhteensä 471, lakisääteisiä
maallikkovalitsijoita on 24 ja lisäksi seurakuntien on valittava 447 maallikkovalitsijaa,
jotka ilmoitetaan 3.6.2018 mennessä tuomiokapitulille. Äänioikeus on yhteensä 942
valitsijalla. Pappien osalta äänioikeutettujen listaa päivitetään istuntojen yhteydessä.
Vaalin ehdokasasettelu alkaa 21.6.2018 ja päättyy 21.8.2018. Ehdokkaan voi
asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua
henkilöä. Ehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi.
Lue lisää

Piispan vaalin aikataulu
3.6.2018 mennessä kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat maallikkovalitsijat ja kirkkoherrat ilmoittavat valinnat
tuomiokapitulille
21.6.2018 ehdokasasettelu alkaa
21.8.2018 ehdokasasettelu päättyy klo 16.00
8.10.2018 ensimmäinen vaali klo 12
1.11.2018 toinen vaali klo 12 kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jollei kukaan ehdokkaista ole saanut
ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä
10.2.2019 piispan virkaan vihkiminen Espoon tuomiokirkossa

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.
Lue lisää

Tuomiokapituli kokoontui 24.5.2018. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 9:
"Käsityöläinen saa kiitosta käsiensä taidoista, kansan
hallitsija viisaista sanoistaan."
(Sir. 9:17)
Lue lisää

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
VAIHDE (09) 1802 080
PL 203
02771 Espoo
espoo.tuomiokapituli@evl.ﬁ
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