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Luopumisia
Viime vuosien suosituimpiin elämänhallintaan opastaviin ajattelutapoihin kuuluu KonMari-menetelmä. Siinä ajatuksena on
luopua kaikesta sellaisesta tavarasta, joka ei tuota iloa ja mielihyvää. Omalta osaltaan se ohjaa yksinkertaisempaan
elämäntapaan.
Jo kauan ennen KonMari-menetelmän kehittymistä yksinkertaisempaan elämänasenteeseen on ohjannut paasto. Paastokin
kannustaa miettimään, millaiset asiat tuottavat meille mielihyvää, mutta samalla se kysyy, minkä vuoksi mielihyvä on meille niin
tärkeää.
Paastonaika ehdottaa luopumista ei vain siitä, mikä ei enää tuota mielihyvää, vaan ainakin väliaikaisesti myös siitä, mikä saa
meissä aikaan mielihyvää. Paasto on mahdollisuus syvälliseen sisäiseen suursiivoukseen.
"Pöytä" kaipaa ajoittain siivoamista. Siihen paastonaika meitä kutsuu samalla, kun se auttaa meitä elämään Jumalan
läsnäolosta silloinkin, kun emme koe mielihyvää.
Hyvää ja siunattua alkanutta paastonaikaa!
Tapio

Rukous
Armollinen Jumala.
Poikasi Jeesus Kristus
on lähtenyt ristin tielle
ja kulkee kohti Golgataa
sinun tahtoasi toteuttaen.

Varjele, ettemme vaeltaisi
valvomattomin sydämin
unohtaen taivaan
ja kooten aarteita maan päälle.
Auta meitä parannukseen synneistämme.
Pese meidät puhtaaksi
anteeksiantamuksellasi.
Anna siitä voimaa palvella sinua
ja armahtaa toinen toistamme.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Evankeliumikirja: Rukous tuhkakeskiviikkona

Paastonaika alkaa
Tuhkakeskiviikosta alkaa matka kohti ristin pääsiäistä, Golgataa ja
pääsiäisaamun tyhjää hautaa. Paastonaika kutsuu lähemmäs Jumalaa. Se
haastaa miettimään, miten voimme elää lähellä Jumalaa ja lähellä Jumalan
luomaa maailmaa, rakastaen ja palvellen sitä. Paasto kutsuu raivaamaan tilaa
hiljentymiselle ja pysähtymiselle, lähimmäisen huomaamiselle ja luomakunnan
kunnioittamiselle. Paasto voi olla myös pyrkimystä kohtuuteen ja turhasta
luopumiseen. Perinteisesti paastoon on kuulunut lihansyönnistä pidättäytyminen.
Nykypäivän paastoa voi toteuttaa esimerkiksi Ekopaastona.
Lue lisää

Arkkipiispanvaali
Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käytiin 8.2.2018. Toiselle
vaalikierrokselle menivät Espoon piispa Tapio Luoma ja Porvoon piispa Björn
Vikström. Äänestysprosentti vaalissa oli 92,8. Äänioikeus on kaikkiaan 1530
äänestäjällä. Espoon hiippakunnassa äänioikeutettuja on 41 ja äänestysprosentti
oli 100.
Vaalin toinen kierros käydään 1.3.2018.
Arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle 1.6.2018 alkaen, jolloin uusi arkkipiispa
aloittaa tehtävässään. Virkaan asettaminen järjestetään Turun tuomiokirkossa
3.6.2018.
Lue lisää

Yhteisen viran ilta
Maaliskuussa tulee kuluneeksi 30 vuotta ensimmäisten naisten pappisvihkimyksestä.
Yhteistä virkaa siis juhlitaan!

Tarjoilua, musiikkia, keskustelua ja messu tuomiokirkossa. Mukana piispa Tapio
Luoma sekä hiippakunnan papit: Marjatta Laitinen, Esa Lahtinen, Kaisa Kahra,
Christopher Montgomery, Kati Pirttimaa ja Pilvi Keravuori.
Tervetuloa Espoon tuomiokirkon seurakuntatalolle maanantaina
12.3.2018 (Kirkkoranta 2) klo 17. Ohjelma alkaa klo 17.30. Ilta päättyy klo 19
alkavaan messuun tuomiokirkossa.
Ilmoittautuminen 5.3.2018 mennessä.

Avoimet ovet
Tiistaina 13.3.2018 tuomiokapitulissa (Kirkkokatu 10, Espoo) avoimet ovet klo
9-11.30.
Tervetuloa käymään. Pääset tutustumaan tiloihin, tapaamaan paikalla olevia
työntekijöitä, maistelemaan Mika-baristan kahvia sekä nauttimaan Katin, Sirpan,
Sarin ja Eevan leipomuksista ja muista tarjottavista.
Esittelyssä myös uudet Tilausvalmennukset ja ajatushautomot. Voit tilata niitä
omaan seurakuntaasi työyhteisölle, tiimille, luottamushenkilöille tai
seurakuntalaisille.
Lue lisää

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus uusille
työntekijöille
Espoon hiippakunnassa uudet papit, diakonian virkaan vihittävät ja kaikki uudet
työntekijät osallistuvat yhteiseen Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen.
Valmennus tarjoaa mahdollisuuden pohtia kirkon työtä, kutsumusta, omaa jaksamista
ja työyhteisöjä yhdessä moniammatillisen ryhmän kanssa. Valmennukseen kuuluu
koulutusjakso, retriitti, vierailu piispalassa sekä juhlamessu, ja vuoden kestävä
ryhmämentorointi.
Tiedot valmennuksesta löytyvät hiippakunnan nettisivuilta, pappisvihkimystä ja
diakonian virkaan vihkimystä haetaan erillisellä anomuksella, muut voivat ilmoittautua
Kutsuttuna kirkon työhön valmennukseen Sakastin kautta. Ilmoittautuminen viim.
16.3.2018.
Lue lisää

Rippikouluun osallistui 91,7% kirkon
jäsenistä

Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma
2017 lisämateriaalit

Vuonna 2017 rippikouluun osallistui 15-vuotiaista kirkon
jäsenistä 91,7%. Koko 15-vuotiaiden ikäluokasta
rippikouluun osallistui 79%. Tilastouudistuksen myötä vuosi
2017 oli ensimmäinen vuosi, jolloin rippikoululaisten määrä
saatiin tarkasti selville ikäryhmittäin. Kaiken kaikkiaan
rippikoulun osallistuneita vuonna 2017 oli yhteensä 48 734.

Sakastista löydät uuden rippikoulusuunnitelman tueksi
kirjoitettuja artikkeleita. Nämä artikkelit syventävät
näkökulmia moniin rippikoulusuunnitelman teemoihin.
Lue lisää

Lue lisää

Vasun pedagogiikka pohjana
varhaiskasvatuksen yhteistyölle
Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja (Vasu)
hyväksyttiin Opetushallituksessa syksyllä 2016. Paikalliset
varhaiskasvatussuunnitelmat astuivat voimaan
1.8.2017. Opetushallitus on julkaissut ohjeistuksen varhaiskasvatuksen
katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista
varhaiskasvatuksessa.

Kirkkohallituksen yleiskirje yhteistyöstä seurakunnan ja kunnan välillä
Varhaiskasvatuksen yhteistyöstä seurakunnan ja kunnan välillä lähetettiin
kirkkohallituksen yleiskirje 30.1.2018 - avaa kirje tästä.
Lue lisää

Kasvatuksen pappien verkosto
Espoon hiippakunnan kasvatuksen tehtävissä toimivia pappeja kutsutaan
mukaan verkostotapaamiseen. Tapaaminen järjestetään Mäntsälässä
Ahvenlammen leirikeskuksessa torstaina 3.5.2018 klo 9.00-13.00. Teema ja
yhteisen pohdinnan polttopiste: "Kaikki on valmista? Ehtoolliskasvatus ja
kristillinen kasvatus - mikä on kasvatuksen papiin rooli?"
Ilmoittaudu mukaan jo nyt! Kysy lisää asiantuntija Mika Nurmelta.

YHTEISVASTUU - #RUOKATRENDIT2018
Yhteisvastuukeräys alkoi helmikuun alussa ja aktiivinen keräyskausi jatkuu aina
huhtikuun loppuun. Tämän vuoden Yhteisvastuu torjuu nälkää ja köyhyyttä.
Keräyksestä saat lisätietoa yhteisvastuu.ﬁ –sivuilta. Sieltä saat materiaalia mm.
tilaisuuksiin ja medialle sekä löydät keräystoimiston yhteystiedot.
YHTEISVASTUU ON SEURAKUNNAN YHTEINEN ASIA!
Lue lisää

Kirkon keskusteluapua puhelimessa ja verkossa
Palvelevan puhelimen rinnalla toimii verkkoauttamispalvelut: Palveleva
chat, Palveleva netti sekä kirjepalvelu Palveleva kirje. Näistä löydät enemmän
tietoa sakasti sivuilta.
Tarkista, että seurakunnan ilmoitustauluilla on päivitetyt tiedot. Palvelevan puhelimen
numero on 0400 22 11 80

Lue lisää

Liikunta-agentit Satu ja Heikki
Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Liikuntaa lapsen ja nuoren arkeen hankkeen tavoitteena on tarjota liikunnallisia työkaluja lapsi- ja nuorisotyöhön.
Hankkeen liikunta-agentit kiertävät omien hiippakuntiensa alueella
kartoittamassa eri seurakunnista, miten liikunta on mukana lasten ja nuorten
toiminnassa.
Espoon ja Helsingin hiippakuntien agentteina toimivat Heikki Lehti & Satu
Rathgeber.
Lue lisää

Nuoret aikuiset ja seurakuntavaali 2018
Tämä vuosi on nuorten osallisuuden kannalta aivan keskeinen. Jos syksyn
seurakuntavaaleissa valitaan paljon nuoria luottamushenkilöitä, seurakunnat
saavat käyttöönsä nuorten osaamisen ja ymmärryksen siitä, mitä heidän
ikäryhmänsä seurakunnalta kaipaa.

Luottamustehtävä on nuorelle aikuiselle mielekäs tapa antaa panoksensa ja osaamisensa seurakunnan käyttöön. Tiedossa on
myös se, että moni nuori ei ole kuullutkaan vaaleista. Siksi tarvitaan työntekijöitä innostamaan ehdolle asettumiseen ja
auttamaan byrokratian kanssa. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI kannustaa teitä kaikkia: innostakaa oman
seurakuntanne nuoria mukaan vaaleihin ja kannustakaa äänestämään. Henkilökohtaisella kannustuksella on suuri merkitys!
NAVI-ryhmä koostuu joukosta vapaaehtoisia nuoria aikuisia, jotka haluavat tukea muiden nuorten vaikutusmahdollisuuksia
kirkossa. Nuori kirkko ry tukee NAVI:n toimintaa. Lisätietoa saa kotisivulta tai laittamalla NAVI-ryhmälle viestiä.
Sivustolta löytyy NAVI:n tarjoamaa materiaalia (infoa, vinkkilistoja, materiaalia nuorteniltoihin, juliste, videoita, testejä) sekä
työntekijöiden että nuorten ehdokkaiden käyttöön.

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 15.2.2018. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 7:
"Ojenna kätesi myös köyhälle, jotta saisit täyden
siunauksen. Ole antelias ja armelias kaikille eläville..."
Lue lisää
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