Hiippa 2/2017
Harmituksesta
Tavoitamme tunteen, kun kassajono ei näytä etenevän tai kun juna on myöhässä tai kun
paljon työtä edellyttänyt seurakunnan tilaisuus tuo paikalle vain muutaman ihmisen.
Harmitus valtaa mielen ja turhautuminen pyrkii tajuntaan.
Harmitus ja turhautuminen aiheutuvat siitä, että asiat eivät etene kuten tahtoisimme tai
ne eivät toteudu suunnitelmiemme mukaan. Olemme tahtoneet ja suunnitelleet tiettyjä
asioita tietyssä järjestyksessä, koska olemme ajatelleet, että juuri niin olisi parasta. Tämän
parhaan etsiminen taas on kytköksissä mielihyvään ja tyytyväisyyden kokemukseen.
Parhaillaan valmistaudumme paastoon. Yksi sen tehtävistä on kysyä meiltä, mitä pidämme
elämässä tärkeänä, miksi mielihyvä on meille niin arvokasta, mitkä motiivit saavat meidät
sitä tavoittelemaan ja minkä hinnan olemme valmiit siitä maksamaan. Samalla paasto
kutsuu tutustumaan paremmin itseemme tilanteissa, jotka pakottavat meitä luopumaan
vaikkapa juuri mielihyvän varmistamiseen tähtäävistä suunnitelmistamme. Vapaaehtoinen
luopuminen voi silloin olla hyödyllistä, koska se saattaa avata huomaamaan uusia
mahdollisuuksia.
Harmitus ja turhautuminen ovat meille kaikille tuttuja tunnetiloja. Niiden kanssa kukaan ei
ole yksin. Kirkon elämässä paasto on ajanjaksona erityinen tila, jossa meidän on turvallista
tarkastella omia harmituksiamme ja turhautumisiamme sekä niiden takana olevia
ajatuksiamme ja motiivejamme.
Jumalan siunauksen toivotuksin
Tapio

Rukous
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Armon ja laupeuden Jumala.
Sinä annat apusi kaikille sinua etsiville.
Kiitos hyvyydestäsi,
jota emme ole itse ansainneet.
Auta meitä luopumaan
omasta laskelmoinnista
ja luottamaan kaikessa
sinun oikeuteesi ja uskollisuuteesi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Kirkkokäsikirjasta, septuagesimasunnuntain rukous.

Avioliittolain muutos
Eduskunnan hyväksymä avioliittolain muutos astuu voimaan 1.3.2017. Kirkossa tulee
kohdella kaikkia yhtäläisellä kunnioituksella. Lue piispa Tapio Luoman kirjoitus.
Lue lisää

Espoon tuomiokapitulin väki Hampurissa
Tuomiokapitulin työntekijät tutustuivat helmikuun alussa Hampuriin suuntautuneella
matkallaan Suomen ja Saksan Merimieskirkkojen toimintaan sekä tapasivat Pohjois-Saksan
evankelis-luterilaisen kirkon Hampurin ja Lyypekin alueen piispan Kirsten Fehrsin.

Duckdalben Saksan
merimieslähetyksen
klubi Hampurissa
Klubi on sijainnut keskellä
Hampurin laajaa satamaaluetta jo 30 vuoden ajan ja
tarjoaa merimiehille

Suomen
merimieskirkko
Hampurissa
Merimieskirkko on
kristillinen, sosiaalinen ja
kulttuurinen
kohtaamispaikka Saksassa
työskenteleville,
opiskeleville ja asuville.
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Papukaija Tseki
Hampurin merimieskirkon
aulassa vieraat toivottaa
tervetulleiksi Tseki papukaija. "Terve!" ja "Hei,
hei!" jutteli Tseki myös
piispa Tapiolle.
Lue lisää
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mahdollisuuden viettää
vapaa-aikaa muualla kuin
laivoilla sekä mm. olla
yhteydessä kotimaahan.
Duckdalben on auki 364
päivänä vuodessa ja
kuljetukset aluksilta klubille
on järjestetty
vapaaehtoisvoimin.

Kuvassa Hampurin
merimieskirkon
työntekijöitä, vapaaehtoisia
ja luottamushenkilöitä,
Hampurin piispa Kirsten
Fehrs sekä Espoon
tuomiokapitulin
henkilökuntaa.
Lue lisää

Lue lisää

Uskonnonopetuksesta
Hampurissa
Yksi piispa Kirsten Fehrsin ja Hampurin
merimieskirkolla tapaamiemme
työntekijöiden ja vastuunkantajien kanssa
käydyn keskustelun teemoista oli meilläkin
ajankohtainen teema - uskonnonopetus
kouluissa. Saksassa valtio on sitoutunut
tunnustuksettomuuteen ja osavaltiot
toteuttavat uskonnonopetuksen
itsenäisesti. Opetus on pääsääntöisesti
"ulkoistettu" uskontokunnille, usein
evankelisille ja katolisille kirkkokunnille.
Esimerkiksi Baijerissa koulujen
uskonnonopetus on osa paikallisten
evankelisten ja katolisten pappien työtä (6
h/vko).
Hampurin tilanteesta tekee
poikkeuksellisen se, että
opetussuunnitelma kattaa kaikki uskonnot.
Sama erityiskoulutuksen saanut opettaja
vastaa koko lapsiryhmän
uskonnonopetuksesta kaikkien uskontojen
osalta. Lapsia ei erotella tunnustuskuntien
mukaan eri opetusryhmiin.
Piispa Kirsten Fehrs kertoi, että
Hampurissa uskonnonopetus on
evankelisen kirkon tehtävä ja siksi
opettajat ovat perinteisesti olleet
taustaltaan evankelisia. Piispa Fehrsin
mukaan viime aikoina on keskusteltu siitä,
että uskonnonopettajat voisivat tulla myös
muista uskonnoista. Hampurissa onkin
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aloitettu pilottiprojekti, jossa myös muiden
mukana olevien uskontokuntien edustajia
koulutetaan uskonnonopettajiksi.
Lue lisää

Hampurin ekumeeninen
keskus - Ökumenisches
Forum Hafencity
Ekumeeniseen keskukseen vierailu oli
mieliinpainuva kokemus. Uuteen
kaupunginosaan, Hafencityyn, kristilliset
kirkot eivät ole rakentaneet kukin omaa
tilaansa vaan yhden yhteisen keskuksen.
Mukana on tällä hetkellä 21 kristillistä
kirkkoa. Keskuksessa, Hengellisessä
talossa, on kappeli, reilun kaupan kahvila,
seminaaritiloja sekä asukasyhteisö
(Laurentius konvent). Kappelissa on
päivittäin yhteiskristillisiä rukoushetkiä,
kahvilasta saa seuraa ja ruokaa,
seminaaritiloissa järjestetään tilaisuuksia
ajankohtaisista aiheista. Viimeisin oli
käsitellyt asekauppaa. Talon asunnoissa
elää viitisenkymmentä ihmistä, jotka
jakavat urbaanissa ympäristössä yhteisen
rukouksen, arkielämän sekä edistävät
vieraanvaraisuutta ja huolenpitoa.
Lue lisää

Rukousaamiaiset
To 16.2.
Paikka: Henricus (Kirkkokatu 16 A, Espoon
keskus)
Teema: Reformaatio II – Humanity is not
for sale
Haastateltavana pastori Marjaana
Toiviainen
Ti 14.3.
Paikka: Vanhankylän kartano, Järvenpää
Teema: Samassa pöydässä
Haastateltavana pastori Outi Lantto

http://www.emaileri.fi/g/l/200957/56629660/1315764/2483/958/8

14.2.2017 15.23
Sivu 4 / 9

To 6.4.
Paikka: Chapple, kauppakeskus Iso Omena
Teema: Palvelumuotoilu
Haastateltavina pastorit Juha Virta ja
Kimmo Ansamaa
Ti 9.5.
Paikka: Cafe Brunsdal, Kauklahti
Teema: Myötätunto
Haastateltavana professori Anne-Birgitta
Pessi
Jokaisen tilaisuuteen mahtuu mukaan 30
ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Ilmoittauminen: ilmo.espoo@evl.fi
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.
Lue lisää

Lapsi- ja perhetyöntekijöiden
päivä
Lasten ja perheiden parissa tehdään
seurakunnissa tärkeää työtä.
Kokoonnumme Espoon hiippakunnan
tuomiokapituliin (Kirkkokatu 10 3 krs.)
tiistaina 18.4.2017 klo 9-16 (Huom!
muuttunut kellonaika) työstämään Lape teemaa. Mukana mm. asiantuntijat Raija
Ojell ja Heljä Petäjä Kirkkohallituksesta.
Lisätietoa päivästä voit kysyä Mikalta.
Tule mukaan - päivä on maksuton.
Ilmoittaudu 11.4.2017 mennessä

Tarjoaako seurakuntanne harjoittelupaikan
kirkon alan opiskelijalle tänä keväänä?
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli kutsuu
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kaikki hiippakunnassamme
seurakuntarjoittelunsa suorittavat kirkon
alan opiskelijat
KirkonTyöhönOpiskelevienSeminaaripäivään
(KiTOS) torstaina 20.4.2017.
Kouluttavien oppilaitosten kanssa on
sovittu, että seminaaripäivä on osa
seurakuntaharjoittelua. Seminaarin
teemoja ovat mm. kutsumus,
seurakuntaharjoittelukokemukset ja
työllistyminen.
Jos toimit seurakuntaharjoittelun ohjaajana
kirkon alan opiskelijalle, niin ohjaa
opiskelijasi osallistumaan maksuttomaan
seminaariin.
Lue lisää

Reformaation merkkivuosi
Lohjan seurakunnassa
Lutherin musiikillinen perintö –
seminaari Lohjalla 3.5. klo 18

Martin Lutherin toimet messun musiikin
edistämiseksi eivät rajoittuneet
seurakunnan yhteisen laulun
elvyttämiseen, vaan hän korosti yhtä lailla
messun vuoropuheluluonteeseen kuuluvan
Jumalan sanan julistamisen musiikillisia
muotoja. (Haapasalo: Tekstimotetista
kantaattiin, s. 4)
Lohjan seurakunnan kanttori, Harri Kerko
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MESSU LOHJAN PYHÄN LAURIN
KIRKOSSA 7.5.2017 KLO 18 Edellä
esitetyn seminaarin lisäksi kokonaisuuden
toista puoliskoa edustaa saman viikon
sunnuntaina, klo 18 Lohjan Pyhän Laurin
kirkossa vietettävä messu. Palvelus
vietetään normaalin messumuodon
mukaisesti. Erityisyyden tähän
ehtoollisjumalanpalvelukseen tuo
vaihtuvien osuuksien musiikillinen
toteutus; näiden messun osien
säveltämisen Haapasalo ja Kerko ovat
jakaneet keskenään. Messun musiikkeja
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ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
aineryhmän eläkkeellä oleva
urkuimprovisaation ja liturgisen soiton
lehtori Juhani Haapasalo, esittelevät
seminaarissaan läpileikkauksen luterilaisen
liturgian ja musiikin vuosisadoista.
Keskustelun päämääränä on avata 500vuotisen luterilaisen kirkon liturgian ja
musiikin estetiikan pääpiirteitä ja niihin
johtaneita syitä. Seminaari keskittyy
kuitenkin pääasiallisesti reformaation
varhaisiin vaiheisiin ja luterilaisen
kirkkomusiikin kulta-aikaan, eli 1600- ja
1700-lukuihin, jolloin erilaisten
tekstimusiikin muotojen tuotanto oli
hämmästyttävän runsasta ja säveltäjien
tekninen taito usein korkealla tasolla.
Osansa keskustelussa saavat myös 1600luvulla syntyneen modernin eurooppalaisen
ajattelun ja varsinkin 1700-luvun
valistusajan aatevirtauksen vaikutukset
kirkkoon ja sen musiikkiin. Seminaaria
elävöittää ammattimuusikoista koostuva
vokaaliyhtye, joka esittää otteita
Haapasalon ja Kerkon esille tuomien
säveltäjien teoksista.
Seminaari pidetään joko Lohjan
seurakunnan seurakuntakeskuksessa,
Sibeliuksenkatu 2 tai Lohjan Yhteislyseon
lukion juhlasalissa, Karstuntie 6.
(Tarkennetaan myöhemmin)

ovat mukana toteuttamassa seurakunnan
kamariorkesteri, Collegium Musicum,
urkurina Vihdin seurakunnan kanttori
Kaisa-Leena Hannikainen sekä etupäässä
Espoon hiippakunnan kirkkomuusikoista
koostuva kanttorikuoro Kamarikuoro
Gloria, jota johtaa Helsingin
tuomioseurakunnan kirkkomuusikkokuorokapellimestari Seppo Murto.
Lisätietoa kanttori Harri Kerkolta

Pappisasessoriksi Tarja Meijer
Hiippakunnan papit ja lehtorit äänestivät
torstaina 9.2.2017 pappisasessorin
vaalissa. Enimmät äänet sai Mäntsälän
seurakunnan seurakuntapastori Tarja
Meijer, joka tuli valituksi Espoon
hiippakunnan pappisasessoriksi 1.5.2017 30.4.2020.

Uuden asessorin terveiset:
Olen vahvasti seurakuntalaisten elämässä kiinni oleva pappi. Lapsi- ja perhetyön arki on
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tullut minulle tutuksi, olenhan työskennellyt 20 vuotta kirkon kasvatuksen saralla.
Varhaiskasvatus ja monimuotoinen jumalanpalveluselämä ovat erityisen lähellä sydäntäni.
Pappina olen saanut palvella lähes 19 vuotta rakasta kirkkoamme: 16 vuotta Vantaan
Hakunilan seurakunnassa ja kohta 3,5 vuotta Mäntsälän seurakunnassa.
Haluan tuoda hiippakunnalliseen päätöksentekoon tavallisen ihmisen näkökulmaa ja
juurevaa hengellisyyttä. Iloitsen ja kiitän luottamuksestanne, ihanat kollegat. Uskon, että
voimme yhdessä rakentaa kirkkoa ja hiippakuntaamme, toisiamme kuunnellen ja
rohkaisten, Jumalan johdatusta ja viisautta rukoillen.
Ystävällisin terveisin, Tarja Meijer

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 14.2.2017.
Istunnossa luettiin Sirakin kirjasta:
Kaikki viisaus tulee Herralta,
hänen luonaan sillä on ikuinen sijansa.
(Sir. 1:1)
Lue lisää

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli | Kirkkokatu 10 | PL 203 | 02771 Espoo
Puh. (09) 1802 080 | espoo.tuomiokapituli@evl.fi
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Osoitelähde: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli - osoiterekisteri

http://www.emaileri.fi/g/l/200957/56629660/1315764/2483/958/8

14.2.2017 15.23
Sivu 9 / 9

