Hiippa 3/2017
Aikatauluja
Hyvä työtoveri kirkon työssä,
"Takarajat paukkuvat." Sanonta kertoo toisinaan vastaamme tulevista tilanteista, joissa aikataulut eivät
tahdo pitää. Siihen johtavat kiire, unohtamiset ja liian pieniksi mitoitetut resurssit tai liian optimistisesti
ajateltu eteneminen. Aikataulujen kanssa olemme työelämässä aina tekemisissä ja juuri ne tuovat
työhömme niin tervetullutta kuin välillä myös ahdistavaa painetta.
Kirkon aikatauluja sanelee kirkkovuoden kulku. Se puolestaan on ankkuroitu pääsiäiseen. Edessämme
odottava ylösnousemuksen juhla vaikuttaa aikatauluihimme siis jo nyt paastonajan keskellä. Tämä juhla
vaikuttaa itse asiassa kaikkeen olemiseemme ja tekemiseemme kirkon työntekijöinä ja ihmisinä.
Ohjaudumme tulevaisuudesta käsin.
Aika on Jumalan lahjaa. Antakoon hän Sinulle voimia oman työsi aikataulujen monenlaisissa paineissa.
Hyvää ja Jumalan siunaamaa paastonajan jatkoa toivottaen
Tapio

Rukous
Nälän ja sodan keskellä
me ylistämme lupausta runsaudesta ja rauhasta.
Sorron ja tyrannian keskellä
me ylistämme lupausta avusta ja vapaudesta.
Epäilyksen ja epätoivon keskellä
me ylistämme lupausta uskosta ja toivosta.
Pelon ja petoksen keskellä
me ylistämme lupausta ilosta ja uskollisuudesta.
Vihan ja kuoleman keskellä
me ylistämme lupausta rakkaudesta ja elämästä.
Synnin ja turmeltuneisuuden keskellä
me ylistämme lupausta pelastuksesta ja uudistumisesta.
Kuoleman ympäröidessä meitä joka puolelta
me ylistämme lupausta elävästä Kristuksesta.
Aamen.
Iona Abbey worship book. Käännös Kati Pirttimaa.

Pastoraalipubliikki
Piispa Tapio Luoma ja notaari Pilvi Keravuori
jakoivat 16.3.2017 tuomiokapitulin istunnon
yhteydessä järjestetyssä publiikissa todistukset
suoritetusta pastoraalitutkinnosta Sarri
Päiväsaari-Vesteniukselle, Jussi Koskelle ja
Vilppu Huomolle.
Lue lisää

Kirkko digitalisoituu
1400-luvulla rakennetun Lohjan Pyhän Laurin
kirkon historiaan, veistoksiin, seinämaalauksiin ja
ympäröivään hautausmaahan voi tutustua sekä
internetsivujen että mobiilisovelluksen avulla.
Kyse on uudenlaisesta mobiilipalvelusta ja
mahdollisuudesta perehtyä kirkkoon ja sitä
ympäröivään hautausmaahan. Lohjan Pyhän
Laurin kirkolle myönnettiin Lohjan
matkailugaalassa vuoden yllättävä digitalisoituja palkinto.
Lue lisää

Kuva: Mika Nurmi

Hyvinkään Kuutsi
Kuutsilla (alun perin Kuutamoleiri) on pitkät
perinteet Hyvinkään seurakunnan nuorisotyössä.
Kuutsi on viikonlopun mittainen tapahtuma
vuoden aikana rippikoulun käyneille sekä isosille
ja muille aktiivisille seurakunnan nuorille elokuun
puolivälin paikkeilla ja 2000 –luvun aikana se on
kasvanut 150-200 nuorta kokoavaksi
tapahtumaksi. Viikonloppuun mahtuu ohjelmaa
musiikin, raamattuopetuksen, hartauksien,
kanavatyöskentelyjen ja työpajojen sekä nuorten
itsensä suunnitteleman ja toteuttaman
iltaohjelman merkeissä.
Vuonna 2016 kokoonnuimme teeman
”Supersankarit United” ympärille. Musiikista
vastasivat: kls., Mikael Saari ja housebändinä
seurakunnan nuorten oma bändi Kuvastus.
Kanava-aiheet risteilivät mm. itsetunnon,

Raamatun, päihteiden, kristittynä elämisen,
ympäristön, internetin ja verkossa pelaamisen
teemoissa. Työpajoissa nuoret pääsivät
pelaamaan, leikkimään ja puuhaamaan yhdessä.
Tarjolla oli mm. puhallusputkilla ampumista,
jalkapallobiljardia, angrybirds –peliä palloilla,
ritsalla ja ämpäreillä, kesälumisotaa, letunpaistoa
ja karaokea.
Kuutsin järjestämisessä tärkeitä ovat
yhteistyökumppanit. Leiri järjestetään nykyään
Suomen Lähetysseuran kurssikeskus
Päiväkummussa. Elämäni Sankari ry ja
Hyvinkään kaupungin nuorisopalvelut toivat
oman osaamisensa kanavien sisältöihin, Kansan
Raamattuseuran nuorisotyöstä Leevi Helo oli
pitämässä raamattuopetusta ja Grr8t Sports toi
työpajoihin kengurunyrkkeilyn ja kuplajalkapallon.
Kuutsi on tärkeä paikka saada riparin käyneet
nuoret ja muutkin mukaan seurakunnan arkeen:
isoskoulutukseen, kerhonohjaajiksi,
viikkotoimintaan ja leireille. Kuutsi järjestetään
48. kerran elokuussa 2017 teemalla ”Olipa
kerran”.

Kuva: Mila Kotala

Teksti: Outi Korppinen
Katso video

Kasvatuksen pappien kokoontumisajot
Joukko Espoon hiippakunnan seurakuntien kasvatuksen tehtävissä toimivia pappeja kokoontui
17.2.2017 jakamaan työnsä kysymyksiä ja tulevaisuuden näkymiä. Yhteisiä keskustelunaiheita löytyi
useita mm. somemaailma, kristityn identitetin vahvistaminen, RKS2017, työssä jaksaminen.
Suunnitelmana on, että hiippakunnan kasvatuksen papit kokoontuvat kerran toimintakaudessa
"Saamaan lisää ilmaa: identiteetti, ilo ja ideointi". Tapaamme seuraavan kerran maanantaina 2.10.2017
klo 9-12 Lohjalla. Kysy lisää Mikalta ja ilmoittaudu mukaan jo nyt.

Kuva: Mika Nurmi

Äänessä Rauhanrakentajat
Asettaudu Radio Dein taajuudelle torstaisin klo
16:00. Kuulet ennakkoluulottomia ja yllättäviä
näkökulmia kirkon ja maailman parantamiseen.
Ohjelmassa keskustelemme laajasti hyvästä
elämästä, kestävistä valinnoista ja elämän
arvosta. Skaala on mittava, sillä keskusteluissa
liikutaan ihmisen sisäisestä rauhasta aina
maailmanrauhaan asti. Sessiot vedetään aina
hyvällä ﬁiliksellä ja tavoitteena on rento
kahvipöytäkeskustelu.
Tällä viikolla vieraanamme oli Tarja Halonen ja
ensi viikolla keskustelemme Pekka Haaviston
kanssa. Uusinnat lähetyksistä ovat kuultavissa
sunnuntaisin klo 16.00 Radio Dein taajuudella
(89 MHz (101,9) PK-seutu).
Tule ystävien seuraan – Anssi ja Mikko
Lue lisää

Hengellisen ohjauksen verkosto
"Hengellisellä ohjauksella tarkoitetaan apua,
jonka tavoitteena on syventää ja vakiinnuttaa
uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan." Owe Wikström
Espoon hiippakuntaan on perustettu hengellisen
ohjauksen verkosto. Verkosto syntyi viime
talvena toteutetun hengellisen elämän kyselyn

Kuva: Anssi Almgren

pohjalta. Kyselyn vastauksista ilmeni, että
hiippakunnan seurakuntien työntekijät kaipaavat
tukea omaan hengelliseen elämäänsä ja tämän
lisäksi osaamista toimiakseen hengellisinä
ohjaajina seurakunnassaan.
Työntekijät toivoivat hengellistä ohjausta,
arkiretriittejä, hiljaisuuden retriittejä sekä
hengellisen elämän päiviä. Seurakuntatyöhön
kaivataan hengellisen ohjauksen menetelmiä,
kuten ignatiaanisia harjoituksia,
arkiretriittiosaamista ja matkakumppanuutta.
Kuva: Kati Pirttimaa

Verkoston tavoitteena on, että "jokainen
hiippakunnan seurakuntien työntekijä identiﬁoi
itsensä hengelliseksi matkakumppaniksi".
Hiippakunnallisena tavoitteena on, että koulutusja muun tuen lisäksi tulevaisuudessa
hiippakuntaan luodaan hengellisten ohjaajien
verkosto, joka toimii työntekijöiden tukena
samoin periaattein kuin työnohjaajaverkosto.
Verkoston seuraava kokoontuminen on
keskiviikkona 5.4. klo 13-19, alkaen messulla
Espoon tuomiokirkossa ja jatkuen tuomiokapitulin
tiloissa, os. Kirkkokatu 10. Jos haluat mukaan,
ota yhteyttä: kati.pirttimaa@evl.ﬁ

Rukousaamiaiset 2017
Keväällä 2017 järjestetään vielä kaksi
rukousaamiaista:
To 6.4. klo 9.00-10.30
Paikka: Chapple, kauppakeskus Iso Omena
Teema: Palvelumuotoilu
Haastateltavina pastorit Kimmo Ansamaa ja
Juha Virta
Tutustumme uuteen seurakuntatilaan
kauppakeskus Isossa Omenassa ja kuulemme,
mitä palvelumuotoilukonsepti voi antaa
seurakuntatyön kehittämiseen.
Ti 9.5. klo 9.00-10.30
Paikka: Cafe Brunsdal, Kauklahti
Teema: Myötätunto
Haastateltavana professori Anne-Birgitta Pessi
Kuulemme CoPassion -tutkimushankkeesta ja
siitä, mitä myötätunto tarkoittaa työyhteisöissä ja
osana johtamista.
Jokaisen tilaisuuteen mahtuu mukaan 30
ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittaudu
viimeistään tilaisuutta edeltävänä perjantaina.
Tule mukaan innostumaan!

Kummiseminaari

Kummiuden teemojen kanssa työssäsi
tekemisissä oleva tai aiheesta kiinnostunut,
tervetuloa Kummiseminaariin Kirkon taloon
11.4.2017 klo 12-16!
Iltapäivässä kuullaan ja kerrotaan hyviä
käytäntöjä, tekemisen tapoja ja toimintamalleja
seurakunnista (mm. Kummipäivä, kummikirkot)
sekä pohditaan kummiuden kuvaa ja merkitystä.
Ohjelma tarkentuu. Pääpaino on yhteisellä
keskustelulla ja jakamisella sekä innostamisella
ja innostumisella.
Kuva: Mika Nurmi

Lue lisää

ELONKEHÄ -ympäristöpäivä
Lämpimät korvapuustit, pannukahvin tuoksu ja
lampaiden läsnäolo kutsuvat mukaan
Mustasaareen 1.6.2017! Helsingin, Espoon ja
Porvoon hiippakuntien yhteinen ympäristöpäivä
sisältää kokemuksellista oppimista, Björn-piispan
ajatuksia, tulevaisuustyöskentelyä ja luonnossa
liikkumista. Päivä on suunniteltu tukemaan
ympäristötyötä seurakunnassa. Lisäksi
pohdimme yhteistä vaikuttamiskampanjaa.
Tule ystävien seuraan!
Ilmoittautumiset

Reformaatioristeily
Lähde huikealle reformaatioristeilylle yhdessä
helsinkiläisten kanssa 20.-22.9.2017. Päivien
pääteemat ovat: Oikeudenmukaisuuden nälkä ja
Armon juhlat. Risteilylle ovat tervetulleita kaikki
seurakuntien työntekijät, luotamushenkilöt ja
vapaaehtoiset.
Ilmoittautua voit 5.6.2017 mennessä.
Ohjelma

Hiippakunnallinen diakoniaavustusmääräraha haettavissa
Espoon hiippakunnan seurakunnat voivat hakea
avustusmäärärahaa seurakunnan ohjaamiin ja
valvoviin paikallisiin diakonisiin hankkeisiin ja
projekteihin sekä diakoniatyön avustustoimintaan
(ei kuitenkaan yksittäisiin henkilökohtaisiin
avustushakemuksiin).

Avustusmäärärahaa haetaan vapaamuotoisella
hakemuksella 30.4.2017 mennessä.
Hakemuksesta tulee ilmetä haettava summa,
käyttötarkoitus (lyhyt kuvaus), yhteyshenkilö ja
seurakunnan pankkiyhteys. Hakemus
perusteluineen lähetetään sähköisesti
asiantuntija Sirpa Tirrille.
Lisätietoja antaa tarvittaessa asiantuntija Sirpa
Tirri puh. 050 431 4049.

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.
Istuntoaikataulu

Tuomiokapituli kokoontui 16.3.2017. Istunnossa
luettiin Sirakin kirjasta:
Herraa pelkäävät pitävät sydämensä avoinna,
he kumartavat nöyrästi häntä ja sanovat:
Me haluamme jättäytyä Herran käsiin, emme
ihmisten, sillä niin kuin on hänen valtansa suuri,
niin on myös hänen armonsa.
(Sir. 2:17-18)
Lue lisää
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