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Good job!
Omalla työpöydälläni on hämmästyttävä ja ihastuttava tilanne: pitkään kestänyt hanke on tulossa maaliin. Työ saavuttaa yhden
tavoitteensa. Työ ei lopu, tehtävää on edelleen, mutta tämä yksi asia on valmis.
Tuntuu samaan aikaan hienolta ja hiukan oudolta. Mitä seuraavaksi, kyselen. Kirkon työssä projekteja on usein yhtä aikaa
menossa monta, ja kun yksi saadaan maaliin, tekee mieli syöksyä seuraaviin ja kopata ilmassa olevia palloja kiinni.
Enemmän, nopeammin ja tehokkaammin.
Liian usein unohdan pysähtyä ja iloita valmiiksitulleesta. On sitten kyseessä pieni tapahtuma tai suuri kehittämishanke, jossakin
vaiheessa olisi hyvä pysähtyä, katsoa tehtyä työtä ja sanoa: "Good job." Pala kakkua tai kiitoskahvi eivät ole ollenkaan
pahitteeksi.
Jos ottaisi itselleen seuraavaksi tavoitteeksi sanoa sekä itselleen että työtoverille: "Good job", kun jokin asia tulee valmiiksi ja
saadaan maaliin?

Asiantuntija Kati Pirttimaa

Rukous
Valaiskoon aurinko kalliot lämpiänä ja punaisena,
laulakoot linnut iltalaulun ja sanokoon Jumalan kansa: Aamen.
Olkoon kaikki työ tehty ja kannettakoon työkalut pois ja sanokoon Jumalan kansa: Aamen.
Sulkeutukoot kukat ja nouskoon tähdet, olkoon sydän iloinen ja mieli rauhallinen
ja sanokoon Jumalan kansa: Aamen.
Aamen.

Iona Abbey Worship book, käännös Kati Pirttimaa

Piispa Luoman muotokuva
Espoon piispana vuosina 2012-2018 toimineen piispa Tapio Luoman muotokuva
on valokuva, jonka on ottanut valokuvaaja Jani Laukkanen (muotokuvan vieressä
vasemmalla) Arkkipiispa Tapio Luoma oli paikalla kuvan julkistustilaisuudessa
Rukousaamiaisella ravintola Henricuksessa keskiviikkona 12.9.2018. Samalla
kuultiin hänen tunnelmiaan uuden tehtävän ensimmäisiltä kuukausilta. Toimittaja
Ari Minadis kirjoitti Rukousaamiaiselta jutun.

Rukousaamiainen
torstaina 15.11.2018 klo 9-10.30 Tuusulan seurakuntakeskuksessa, Rykmentintie
34, Tuusula.
Liikunta-agentit Heikki Lehti ja Satu Rathgeber liikuttavat.
Ilmoittaudu viimeistään 8.11.2018
Huom! ennakkotiedoista poiketen 12.10.2018 ei ole rukousaamiaista!
Lue lisää

Kirkkoherrojen ja talousvastaavien kokous
Lohjalla
Espoon hiippakunnan kirkkoherrojen ja talousvastaavien kokous pidettiin
Lohjalla 11.9.2018. Toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoi miten Linnanmäen
huvipuistossa johdetaan henkiöstön työhuvinvointia. Henkilöstön osallistamista
ja kannustamista uusien toimintatapojen kehittämisessä pidettiin tärkeinä.
Kokoukseen osallistuneet jatkoivat aamupäivän ajatusten
syventämistä ajatushautomo-työskentelyissä viidessä eri lohjalaisessa
kahvilassa. Monelle tämä oli uusi tapa työskennellä ja sitä pidettiin positiivisena
kokemuksena. Kuvassa Kauppakeskus Lohjantähdessä kahvila
Mimosassa kokoontunut ryhmä.

Hengellisen elämän päivä
Lohirannan leirikeskuksessa Lohjalla tiistaina 2.10.2018.
"Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne?"
2. Kor. 13:5
Päivän aikana on tilaa pohtia omaa itseä, hengellisyyttään ja jaksamistaan, työtä sekä
oman työyhteisön hengellistä elämää. Päivän ohjelmaan kuuluu rukoushetki,
pyhiinvaellus, hiljaisuutta, yhteistä pohdintaa ja messu. Päivää luotsaa asiantuntija
Kati Pirttimaa.
Osallistumismaksulla 25 € katetaan ruokailukustannukset. Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen päivää.

Hengellinen ohjaus
Espoon hiippakunta tarjoaa tästä syksystä eteenpäin hiippakunnan seurakuntien työntekijöille mahdollisuuden hengellisen
ohjaukseen.
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.
Jos kaipaat hengellistä ohjausta ja ohjaaja, ota yhteyttä asiantuntija Sirpa Tirriin tai 050 431 4049. Tiedot ohjaajista löytyvät
myös nettisivuilta.
Lue lisää

Sielunhoidon erityiskoulutus
Espoon hiippakunnan työntekijöille suunnattu sielunhoidon erityiskoulutus alkaa
vuonna 2019.
Koulutuksen rakennetta on uudistettu vastaamaan tämän päivän seurakuntatyön
erilaiset tarpeet huomioiden, paikallistuntemusta hyödyntäen ja hiippakunnallista
verkostoa vahvistaen.
Ryhmään otetaan 15 opiskelijaa etukäteistehtävien ja haastattelujen (tammikuussa
2019) perusteella.
Käy ilmoittautumassa Henkilöstökoulutus 2019 kautta. Sieltä löydät päivämäärät, kustannukset ja kuvauksen koulutuksen
sisällöstä. Lisätietoja Sirpalta.

Lue lisää

Työnohjausta eläkkeelle siirtyville
Oletko siirtymässä eläkkeelle lähivuosina?
Seurakunnassa on monia eri alan työntekijöitä, joiden tehtävät ja toimintaympäristöt
voivat vaihdella, keittiöstä toimistoon tai kirkosta ulkotiloihin. Yhteistä kaikille on
ihmisten palvelun ja kohtaamisen luonne. Kohtaamiset voivat tuottaa meille
tunnekuormaa, joka on kertynyt vuosien mittaan ja se voi painaa elämää
vaikeuttavana taakkana, sillä ihmisten meille siirtämät ilot ja surut elävät meissä eri
tavoin.
Miten jättää työ niin, että voi rauhassa ja hyvillä mielin katsella menneeseen ja
samalla innokkaan uteliaana suuntautua uuden elämänvaiheen antamiin
mahdollisuuksiin?
Eläkkeelle siirtymisen vaiheeseen Espoon hiippakunta tarjoaa tueksi työnohjausta. Työnohjausryhmässä toisten kanssa
voi luottamuksella keskustella ja pohtia sitä, mitä eläkkeelle siirtyminen itselle merkitsee.
Ryhmää alkaa vuoden vaihteen jälkeen ensi keväänä. Kokoontumispaikka sovitaan ryhmäläisten ja työnohjaajien kesken.
Kokoontumiskertoja on 5-10. Työnohjausta koordinoi Sirpa Tirri. Ota yhteyttä jos ryhmään tulo kiinnostaa.

Työnohjausta tarjolla
Kirkon työnohjaajiksi opiskelevat Maria Hanhikorpi Vihdistä, Maria Kahra
Hyvinkäältä, Kristiina Larjava Espoosta (Tapiolan srk), Sari Rautio Espoosta (Olarin
srk) ja Hanna Suhonen Vihdistä tarjoavat työnohjausta. Tarjolla on sekä yksilö että
ryhmätyönohjausta.
Tutustu henkilöihin paremmin oheisen linkin kautta!

Lue lisää

Vastuuviikko ja tasa-arvoteot
Vastuuviikko haastaa seurakuntia tekemään tasa-arvotekoja! Ekumeeninen
Vastuuviikko 21.-28.10.2018, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain
neuvottelukunta haastavat seurakunnat edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa ja
osallistumaan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen. Tämän vuoden teemana
on tyttöjen ja naisten oikeudet ja erityisesti naisten oikeus ihmisarvoiseen työhön.
Lue lisää

Seurakuntaharjoittelujen
ohjaajaajien tapaaminen
Sinä, joka ohjaat kirkon alan opiskelijan
seurakuntaharjoittelua. Tule jakamaan ohjaamisen
kysymyksiä ja oppimaan lisää ohjaamisesta to 10.1.2019

KiTOS -päivä syksy 2018
Tarjoaako seurakuntanne tänä syksynä
seurakuntaharjoittelupaikan kirkon alan opiskelijalle?
Kutsumme Espoon hiippakunnan seurakunnissa
työssäoppimisjaksonsa tai seurakuntaharjoittelunsa
suorittavat kirkon alan opiskelijat KiTOS-seminaariin
(Kirkon Työhön Opiskelevien seminaari).
Tänä syksynä KiTOS -seminaaripäivä järjestetään
yhteistyössä Helsingin hiippakunnan kanssa Alppilan

Espoon tuomiokapituliin.
Lue lisää

kirkolla pe 23.11.2018 klo 9.00-16.00.
Seminaari on opiskelijalle maksuton.
Päivän aikana tullaan käsittelemään kirkon työhön
hakeutumista, kutsumusta ja muita kysymyksiä jotka liittyvät
kirkon hengelliseen työhön. Unohtamatta
työssäoppismisjakson herättämiä pohdintoja. Lisää tietoa
Mika Nurmelta.

Pappisasessorin vaali
Pappisasessori Jussi Koiviston ensimmäinen asessorikausi päättyy 31.12.2018.
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaali toimitetaan Espoon
tuomiorovastikunnassa sekä Lohjan ja Tuusulan rovastikunnissa lääninrovastin
johdolla maanantaina 8.10.2018 piispan vaalikokouksen päätyttyä.
Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai
seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja
joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään
kahdeksi toimikaudeksi.
Pappisasessorin vaalissa ovat tämänhetkisen tiedon mukaan vaalikelpoisia alla mainitut henkilöt:
Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori Merja Alanne
Tuusulan seurakunnan kappalainen Timo Huuhtanen
Espoon seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön päällikkö Eero Jokela
Hyvinkään seurakunnan kappalainen Petteri Kerko
Espoonlahden seurakunnan kappalainen Jukka Knuutti
Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto
Lohjan seurakunnan kappalainen Raimo Kuismanen
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntapastori Kari Kuula
Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen (toiminut pappisasessorina 1.2.2009 - 31.3.2011, voidaan valita yhdeksi
kaudeksi)
Espoon seurakuntayhtymän monikulttuurisuustyön asiantuntija Matti Peiponen
Tuusulan seurakunnan kirkkoherra Ulla Rosenqvist
Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen

Piispan vaali
Ensimmäinen vaali käydään maanantaina 8.10.2018. Lääninrovasti ovat lähettäneet
kutsut vaalikokouksiin oman rovastikuntansa äänioikeutetuille papeille ja maallikoille.
Kokoukset alkavat kaikissa rovastikunnissa klo 12. Vaalissa voi äänestää myös
ennakkoon.
Jos kukaan ehdokkaista ei ensimmäisessä vaalissa saa yli puolta annetuista äänistä,
toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali 1.11.2018 klo
12 samalla tavoin kuin ensimmäinen.
Uusi piispa vihitään virkaan sunnuntaina 10.2.2019 Espoon tuomiokirkossa.

Lue lisää

Piispan vaalin paneelit
Ensimmäinen vaalipaneeli järjestettiin Hyvinkään kirkossa maanantaina 17.9.2018.
Tulossa ovat vielä nämä paneelit:
Ke 19.9.2018 Lohjan rovastikunta, Laurentius sali Kirkkokatu 6, Lohja
To 20.9.2018 Espoon tuomiorovastikunta, Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu 2, Espoo
Lohjalla järjestettävä tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 18.00 ja paneeli alkaa klo 18.30. Leppävaaran tilaisuus alkaa klo 18.30 ja
päättyy viimeistään klo 20.00 alkavaan kahvitarjoiluun.
Molemmat paneelit streamataan hiippakunnan Youtube-kanavan kautta. Linkki löytyy nettisivuilta ja some-kanavista.
Mahdollinen vaalipaneeli toisen vaalin ehdokkaille järjestetään keskiviikkona 24.10.2018. Paikasta ja kellonajasta tiedotetaan
myöhemmin.
Lue lisää

Istunnon päätökset

Istuntoaikataulu

Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista domus capituli.
Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Jo varhain

Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava
tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon

historiassa piispa kokoontui työtovereidensa kanssa

maanantaina.

tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja
rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan

Lue lisää

edelleenkin raamatunluvulla.
Tuomiokapituli kokoontui 23.8.2018. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 11:
"Viisaus, ymmärrys ja lain tunteminen tulevat Herralta,
häneltä tulee rakkaus, häneltä oikeiden tekojen tie." (Sir.
11:15)
Lue lisää
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