14.06.2018

Lue viesti selaimessa

Hiippa 6/2018

Kokemusasiantuntija
Opin otsikon sanan hiljattain terveydenhoidon väeltä.
Osallistuin pari kuukautta sitten Tampereella surukonferenssiin, jonka parasta antia olivat kokemusasiantuntijoiden
puheenvuorot. Kokemusasiantuntija on terveydenhoidon koulutuksissa ja kehittämistoimissa käytetty henkilö, joka on kulkenut
”mankelin läpi” joko potilaana, omaisena tai ystävänä. Hän kertoo käyttäjän näkökulmasta oman tarinansa niille, jotka ovat alan
kehittäjiä tai kouluttajia.
Kokemusasiantuntijoiden tarinat kertovat yksinkertaisella, tuoreella ja havainnollisella tavalla, miten hyvin auttajat ovat
onnistuneet tehtävissään ja millaisia vaikutuksia heidän työllään on ollut. Tapauskertomukset ovat ainutlaatuisia ja
omakohtaisia.
Seurakuntalaiset ovat kirkon työn kokemusasiantuntijoita. Seurakunnan linjauksista päättävien kannattaa kuunnella herkällä
korvalla, miltä kirkon toiminta ja viestintä näyttävät ja tuntuvat seurakuntalaisten kokemina. Heillä voi olla virkistäviä, innostavia
ja hätkähdyttäviäkin kokemuksia kirkostaan. Etenkin ensi syksyn seurakuntavaalit tarjoavat oivallisen mahdollisuuden kuulla
kirkon kokemusasiantuntijoita, esimerkiksi vaalikoneen ja vaalitapahtumien kautta.
Kirkko sai kerran syntynsä Jeesuksen kohdanneiden ihmisten kokemuksista. Ylösnousseen Herran kohtaaminen oli heille
järisyttävä ja elämää mullistava kokemus. Helluntaista alkaen nämä Jeesus-ilmiön kokemusasiantuntijat
kertoivat muille ihmisille kuvauksensa Jeesuksen kohtaamisesta. Tätä kohtaamiskokemusta, evankeliumia Jumalan
armollisuudesta, kirkko on kutsuttu kertomaan.
Antti Kujanpää
kirkkoherra
tuomiorovasti

Rukous
Risti.
Sen me kannamme.
Leipä.
Sen me murramme.
Kipu.
Sen me kestämme.
Ilo.

Sen me jaamme.
Evankeliumi.
Sen me elämme.
Rakkaus.
Sen me annamme.
Valo.
Sitä me vaalimme.
Pimeys.
Sen Jumala voittaa.
Aamen.
Iona Abbey Worship Book. Käännös Kati Pirttimaa.

Piispa Luoman lähtöjuhla
Arkkipiispa electus Tapio Luoman tunnelmallista lähtömessua vietettiin kauniina
kesäsunnuntain iltana Espoon tuomiokirkossa 27.5.2018. Messun
toimittamisessa oli mukana tuomiokapitulin henkilökuntaa. Messun lopussa
piispa Luoma luovutti piispan hiipan ja sauvan sekä riisui piispan kasukkansa,
joka asetettiin kirkon alttarikaiteelle. Kirkossa vallitsi hetken hiljainen ja haikea
tunnelma. Yksi ajanjakso tuli päätökseensä ja oli aika siirtyä eteenpäin.
Messun jälkeen seurakuntatalolla vietettiin juhlahetki, jossa kahvien jälkeen
kuultiin puheenvuorot hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Pentti Aspilalta,
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelältä, tuomiorovasti Antti Kujanpäältä ja
asiantuntija Sirpa Tirriltä. Omassa puheessaan piispa kiitti ajasta, jonka hän
on ollut Espoon hiippakunnan piispana ja kertoi ajatuksistaan siirtyessään
arkkipiispan tehtävään. Tuomiorovastilta hän sai lähtölahjana työrukkaset, jotka
kuvasivat sitä työurakkaa, mikä arkkipiispalla on edessään.

Piispan vaali
Espoon piispan vaali käynnistyy ehdokasasettelulla, joka alkaa 21.6. ja päättyy
21.8.2018. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30
vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Piispaehdokkaan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon vihitty pappi.
Vaalin aikataulu:
21.6. ehdokasasettelu alkaa
21.8. ehdokasasettelu päättyy klo 16
8.10. ensimmäinen vaali klo 12
1.11. toinen vaali klo 12 kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken, jollei
kukaan ehdokkaista ole saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä
10.2. piispan virkaan vihkiminen Espoon tuomiokirkossa
Ajantasaiset äänioikeutettujen luettelot päivittyvät hiippakunnan kotisivuille
tuomiokapitulin istuntojen yhteydessä.
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Piispan vaalin paneelit
Tuomiokapituli järjestää rovastikunnittain seuraavat vaalipaneelit:
Tuusulan rovastikunta, maanantai 17.9.2018
Lohjan rovastikunta, keskiviikko 19.9.2018
Espoon tuomiorovastikunta, torstai 20.9.2018
Mahdollinen vaalipaneeli toisen vaalin ehdokkaille järjestetään keskiviikkona 24.10.2018.
Tarkemmista aikatauluista ja paikoista tiedotetaan myöhemmin.

Rukousaamiaiset syksyllä 2018
Rukousaamiaisilla kokoonnumme ajankohtaisen teeman, hyvän aamiaisen ja
rukouksen äärelle.
Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille Espoon hiippakunnan seurakuntien
työntekijöille ja luottamushenkilöille. Ilmoittaudu jo nyt tai viimeistään viikkoa ennen
tilaisuutta!

To 20.9.2018 klo 9-10.30, teemana kriisiviestintä
To 15.11.2018 klo 9-10.30, vieraina hiippakunnan liikunta-agentit Heikki Lehti ja Satu Rathgeber
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Kesäretki
Tuomiokapitulin viraston kesäretki suuntautui tänä vuonna Raaseporiin. Pääsimme tutustumaan Raaseporin linnan raunioihin.
Linna on rakennettu 1300-luvun lopulla Karjaalle johtavan vesireitin varrelle. Tammisaaren EKTA -museossa näimme mm.
Raaseporin kaivauksista löytyneitä keskiaikaisia esineitä. Tutustuimme myös museon taidekokoelmiin, joihin kuuluu useita
Tammisaaressa asuneen taiteilija Helene Schjerfbeckin teoksia. Päivähartauden vietimme Snappertunan kirkossa.

Tunnetko Pääjalkasen?
Pääjalkanen on hahmo, jonka luoja on Espoonlahden seurakunnan
nuorisodiakoni Hanne Malkki. Hanne kertoo, että: ”Idea Pääjalkaseen lähti siitä,
kun omat tytöt olivat pieniä ja piirsivät ensimmäisiä ihmishahmojaan.”
Pääjalkanen on ”jotain rosoista ja oman näköistä”, hän jatkaa. Pääjalkanen
käsittelee kolmella kuvalla hengellisiä ja uskonnollisia aiheita. Hahmon esikuva
on ”jossakin ihmettelevän lapsen ja hurskaan kristityn maallikon välimaastossa”.
Luovuus vaatii aikaa ja rauhaa. Lomalla on aikaa, sanoo Hanne. Hänen
mukaansa Pääjalkanen ”hoitaa minua, sillä kynän kautta on mahdollisuus
pysähtyä, ajatella ja hidastaa.”

Sarjakuvan ”päähenkilöllä” on suhde Jumalaan ja hän ihmettelee elämän menoa. Koska pariin kuvaan ei saa mahdutettua
kaikkea, on aina mahdollisuus väärinymmärrykselle. Siksi Pääjalkaisesta on hyvä ottaa oppia. Hän yrittää ymmärtää elämää,
uskoa ja liian monimutkaisesti Jumalasta puhuvia ihmisiä.
Voit tutustua ja tykätä Pääjalkasesta Facebookissa. Jos haluat päästä Pääjalkasen kanssa Dialogiin, niin se on mahdollista
suunnistamalla Espoonlahden seurakunnan nuorisotila SODE:n vessaan. Sieltä löytyy ”tiilenkokoisia” vuorovaikutteisia
Pääjalkasen puheenvuoroja.

Sovinnon muistomerkki paljastettiin Vihdissä
Vihdissä vietettin toukokuun 20. päivänä kaatuneiden muistopäivää paljastamalla
sisällissodan uhrien yhteinen muistomerkki. Sovinnon muistomerkki sijaitsee
sankarihautausmaan välittömässä läheisyydessä. Vastaava muistomerkki löytyy
Vihdin lisäksi ainoastaan Jämsästä.
Idea yhteisestä muistomerkistä syntyi vuonna 2014, jolloin vihtiläinen,
kotiseutuneuvos Rauno Pulkkinen esitti aloitteen Vihdin kirkon hautausmaalle
pystytettävästä yhteisestä muistomerkistä. Sittemmin edesmenneen Pulkkisen
pyrkimyksenä oli korostaa muistomerkin kautta yhteistä kärsimystä ja ymmärryksen
hakemista sisällissodan osapuolien välille.
Sisällissota 1918 kosketti aivan erityisellä tavalla Vihtiä. Vihdissä sodan uhreja oli
moninkertaisesti useimpiin muihin paikkakuntiin nähden. Muistomerkki tarjoaa paikan,
jossa voi muistella ja kunnioittaa sisällissodan valkoisia ja punaisia uhreja. Voit lukea tästä Vihdin Uutisten artikkelin.

Virasto suljettuna
Tuomiokapitulin virasto on kiinni heinäkuussa 2.-27.7.2018.
Asiakirjat voi tarvittaessa jättää Kirkonkympin vahtimestarille, parkkipaikan
tiilimuurissa olevaan postilaatikkoon tai lähettää sähköisesti.
Virasto on auki normaalisti maanantaista 30.7.2018 alkaen.
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Istuntoaikataulu
Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava
tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon
maanantaina.
Lue lisää

Istunnon päätökset
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.
Tuomiokapituli kokoontui 14.6.2018. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 10:
"Arvosta itseäsi, poikani, mutta nöyrästi,
anna itsellesi arvoa ansiosi mukaan."
(Sir. 10:28)
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