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Ilo
Luin kesälomalla piispa Desmond Tutun ja Dalai-laman keskustelujen pohjalta kirjoitettua “Ilon kirjaa”. Ilo tarttuu ja se leviää.
Iloinen ympäristö saa meistä esiin parhaat puolemme. Mutta miten vaikeaa on olla iloinen keskellä huonoja uutisia,
jokapäiväisten ongelmien kohdatessa, kun toimeentulo ja turvallisuus on uhattuna, kun menetän rakkaan tai sairaus runtelee.
Mistä ilo löytyy ja voiko sitä tavoitella?
Ilo ja sen saavuttaminen näyttää olevan paradoksi ja salaisuus. Kun muistelen omaa elämääni, niin voin todeta syvimpien ilon
kokemusten kohdanneen minut yllättäen ja odottamatta. Ilman, että olisin etsinyt tai pyrkinyt saavuttamaan iloa niiden itsensä
takia. Silti kesälomakirja herätti monia ajatuksia siitä, voiko omaa iloa ja onnellisuutta edistää ja jopa kehittää? Yksi keskeinen ja
samalla pysäyttävä kirjan ajatus oli, myös tutkimusten mukaan, että “onnettomat ihmiset ovat itsekeskeisimpiä”. Sen sijaan, että
keskittyisin omaan ilooni tai tuskaani, olisi hyvä kääntää katse toisiin ihmisiin ja jakaa sekä toisen ilo että tuska. “Mitä enemmän
käännymme toisiin ihmisiin päin sitä enemmän koemme iloa, ja mitä enemmän koemme iloa, sitä enemmän voimme tuoda iloa
toisille ihmisille.” Näin siksi, että olemme aina linkittyineitä ja suhteessa toisiin ihmisiin. Tänään kysynkin itseltäni, mitä tuon
mukanani ja mitä luon ympärilleni?
“Itku pitkästä ilosta” sanonnan muistan lapsuudesta. Kyllä moni mukava asia latistui silmänräpäyksessä. Aivan kuin iloa
kokiessaan tulisi jo samalla varautua siihen, että kyllä kohta kuitenkin tapahtuu jotain ikävää. Elämänilo toteutuu tässä ajassa
hetkittäin ja kenties siksi on vaikeaa luottaa ilon kestävyyteen. Kavahtamisen sijaan voisinkin kysyä itseltäni mikä tuottaa minulle
iloa? Voisiko sanontaa muuttaa? Ilo pitkästä itkusta.
Läpi Raamatun kulkee muistutus siitä, että tulevaisuudenuskon ja ilon säilymisen kannalta on välttämätöntä pitää mielessä se
mistä kaikki hyvä tulee: “iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne” (Neh. 8:10) Evankelistat näkivät Jumalan valtakunnan
murtautumisen tähän maailmaan ja uuden ajan koittaneen Kristuksen tullessa. Ilosanoma on Jumalan viesti meille ihmisille.
Matteuksen evankeliumin alussa viisaat miehet “valtasi suuri ilo” tähden johdatettua heidät Jeesuksen luo. Lopullinen ilo on
todellista vasta sitten kun pääsemme Jumalan luo taivaaseen. Jumalan tarjoamasta “pitkästä ilosta” meitä muistuttavat
erityisesti joulu ja pääsiäinen.
Ilo ei lopulta ole mitään sellaista, jota voin oppia. Se on vain elettävä. Kesälomakirja päättyi sanoihin: “Ja suurin ilomme eletään
niissä, syvissä, rakastavissa ja anteliaissa suhteissa, joissa olemme toisiimme”.

Iloa
Mika Nurmi
Asiantuntija

Rakas Herra,
anna minulle iloinen mieli,
että meillä olisi tosi hauskaa.
Sillä tämäkin kaikki on sinun lahjaasi,
joka ei tulisi itsestään,
ellet sinä sitä antaisi.
Siksi pyydän Kristuksen tähden,
anna minulle iloinen mieli,
anna puhdas ilo,
että olisin tänään ystävieni seurassa
hyvällä tuulella,
syntiä tekemättä.
Aamen
(M. Luther)

Piispan vaali
Piispan vaalin ehdokasasettelu päättyi 21.8.2018. Määräaikaan mennessä
asiakirjansa jättivät seuraavien ehdokkaiden valitsijayhdistykset: Kaisamari Hintikka,
Juhani Holma, Leena Huovinen ja Sammeli Juntunen.
Ensimmäinen vaali on 8.10.2018. Lääninrovasti kutsuu rovastikuntansa
äänioikeutetut papit ja maallikot vaalitoimitukseen, joka pidetään 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.
Lue lisää

Kaisamari Hintikka
Lue lisää

Leena Huovinen
Lue lisää

Juhani Holma
Lue lisää

Sammeli Juntunen
Lue lisää

Vaalipaneelit
Ma 17.9.2018 Tuusulan rovastikunta, Hyvinkään seurakuntakeskus Hämeenkatu 16, Hyvinkää
Ke 19.9.2018 Lohjan rovastikunta, Laurentius sali Kirkkokatu 6, Lohja
To 20.9.2018 Espoon tuomiorovastikunta, Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu 2, Espoo
Hyvinkäällä ja Lohjalla järjestettävät tilaisuudet alkavat kahvitarjoilulla klo 18.00 ja paneelit alkavat klo 18.30. Leppävaaran
tilaisuus alkaa klo 18.30 ja päättyy viimeistään klo 20.00 alkavaan kahvitarjoiluun.
Mahdollinen vaalipaneeli toisen vaalin ehdokkaille järjestetään keskiviikkona 24.10.2018. Paikasta ja kellonajasta tiedotetaan
myöhemmin.

Johanna Nordblad aloitti työt tuomiokapitulin
toimistosihteerinä
Johanna on koulutukseltaan HSO-sihteeri ja hänellä on kokemusta
seurakunnissa työskentelystä Kirkkonummella ja Inkoossa. Hän kuuluu
tuomiokapitulin viraston palvelutiimiin ja toimii myös hallinnon tíimin sihteerinä.
Johannan puoleen voi kääntyä mm. silloin kun tarvitsee nimikirjaotetta tai sen
päivittämistä tai haluaa ilmoittaa osoitteen muutoksesta.

Arkkipiispa rukousaamiaisella
Espoon hiippakunnan piispana aikaisemmin toimineen arkkipiispa Tapio
Luoman muotokuva julkaistaan ke 12.9.2018 pidettävän Rukousaamiaisen
yhteydessä.
Aamupalaa on tarjolla klo 8.45 alkaen ravintola Henricuksen kabinetissa, Kirkkokatu
16, 02770 Espoo. Arkkipiispa Luoma kertoo kirkon ajankohtaisista asioista ja
tunnelmistaan uutena arkkipiispana. Paikkoja on vain rajoitetusti, joten ilmoittaudu
mukaan viimeistään su 9.9.2018.

Rippikouluvastaavat
PAKSU - WORKSHOP
Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 edellyttää rippikoulutyön
paikallisuunnitelman laatimista. Työstämme yhdessä rippikoulujen
paikallisuunnitelmia WorkShop -päivän aikana torstaina 30.8.2018 klo 9-15 Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulissa Kirkkokatu 10 3. krs. (Päivä on osallistujalle

maksuton). 5 kappaletta paikallissuunnitelmia mukaan! Ilmoittaudu mukaan viimeistään 24.8.2018.
RIPPIKOULUVASTAAVAN TYÖKALUPAKKI
Rippikouluvastaavien työpajapäivä järjestetään Suomen Luontokeskus Haltiassa torstaina 8.11.2018 klo 9-16. Mukana sekä
Espoon että Helsingin hiippakunnat. Workshopeissa käsitellään mm. rippikoulun arviointia, vlogien hyödyntämistä, työstetään
rippikoulun dokumentteja, kuullaan uudesta tavasta toteuttaa "diakoniapäivä", pohditaan pedagogiikkaa, koeataan itse mitä on
osallistua lisätyn todellisuuden (AR) rukouskävelyyn jne. Hinta 60-80€ sisältää aamukahvin ja lounaan. Ilmoittaudu
mukaan nyt tai viimeistään 1.11.2018!
Kysy lisää asiantuntija Mika Nurmelta.

Yhteisvastuustartit
Ensi vuoden Yhteisvastuukeräykseen liittyvät YV-startit järjestetään ma 5.11.2018
Hyvinkäällä ja to 8.11.2018 Espoonlahdessa.
Ilmoittaudu startteihin viimeistään 22.10.2018 Henkilöstökoulutuskalenterin kautta tai
ilmo.espoo@evl.ﬁ.
Suomessa vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten
opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa.
Maailman katastroﬁalueilla keräyksen tuotolla tuetaan laadukasta koulutusta lapsille
ja nuorille. Turvalliset koulurakennukset ja koulutetut opettajat auttavat lapsia
toipumaan traumaattisista kokemuksista, sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja
oppimaan tulevaisuuden kannalta elintärkeitä taitoja.
Avun vievät perille Kirkon Ulkomaanapu (60 % keräystuotosta), Kirkon diakoniarahasto ja paikallisseurakuntien diakoniatyö
(molemmat 20 % keräystuotosta).
Lue lisää

Hengellinen elämä
Mitä sinulle kuuluu? Mitä kuuluu jumalasuhteellesi? Miten jaksat työssä, omana
itsenäsi ja kristittynä? Hengähdä hetkeksi! Pysähdy Jumalan läsnäoloon ja kuuntele
kutsumusta.
Hengellisen elämän päivä
ti 2.10.2018 klo 9-15 Lohirannassa
Ilmoittaudu
Työntekijäretriitti "Skotlannin nummilla" Heponiemessä
ma 8.10.2018 - ke 10.10.2018
Ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta
Lisätietoja: Asiantuntija Kati Pirttimaa
Lue lisää

Diakonian viran päivä 31.8.
Päivän tarkoitus on tuoda esille diakonian virkaa, virkaan vihkimystä, vihkimyksen
merkitystä kirkolle ja virkaan vihityille sekä diakoniatyöntekijöitä.
Suomen kirkon ensimmäinen diakonissaksi vihitty oli Matilda Hoffman 1.9.1872.
Diakonian viran päiväksi on valittu syyskuun 1. päivää lähinnä oleva arkipäivä. Tänä
vuonna 31.8.
Diakonian virkaan vihityt kunnioittavat tätä päivää pukeutumalla vihreään virkapaitaan
tai diakonissan pukuun. Muualla kuin kirkon töissä olevat, voivat käyttää
virkamerkkejä. Sisar Matilda ja hänen jälkeensä vihityt diakonissat olivat mm.
edistämässä naisten mahdollisuutta kirkon työhön kehittämällä sairaanhoitoa ja
diakoniatyötä.

Kävele Naiselle Ammatti
Tänä vuonna kävellään sunnuntaina 9.9.2018. Kävelijä tukee 30 eurolla
kehitysmaiden naisten koulutusta, yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa.
Espoon hiippakunnan seurakunnissa ainakin Espoon kolmen seurakunnan alueella
(Haukilahti, Leppävaara, Suvela), Järvenpäässä, Kauniaisissa ja Kirkkonummella
järjestetään kävelytapahtuma.
Lue lisää

Vihkimyksestä 10 vuotta
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli kutsui vuonna 2008 diakonian virkaan ja
papeiksi vihityt tapaamiseen to 23.8.2018. Aamupäivän aikana muisteltiin kuluneita
vuosia ja pohdiskeltiin kirkon tulevaisuutta. Tuomiorovasti Antti Kujanpään johtaman
Pysäkkimessun jälkeen vilkas keskustelu jatkui yhteisellä lounaalla Ravintola
Henricuksessa.

Kamalat äidit
Kamalat äidit® on murrosikäisten lasten äideille tarkoitettua vertaisryhmätoimintaa,
jossa käsitellään vanhemmuuteen ja naisen elämään liittyviä teemoja, jaetaan
murrosikään liittyvää tietoa sekä kannustetaan äitejä jakamaan ajatuksiaan toisten
naisten kanssa. Ryhmät ovat suljettuja, luottamuksellisia ja maksuttomia. Ryhmän
ohjaajia on kaksi, jotka perehdytetään toimintaan. Ohjaajat voivat olla vertaisohjaajia
tai vaikkapa seurakunnan kasvatuksen kentällä työskenteleviä, asiasta kiinnostuneita
ammattilaisia. Ryhmän koko on maksimissaan 10 henkilöä, jotta vuorovaikutukselle ja
työskentelyille jää riittävästi aikaa. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa, puolitoista tuntia kerrallaan. Kamalat äidit® toimintamalli on hyväksytty rekisteröidyksi tavaramerkiksi syyskuussa 2013 ja se on Suomen NNKY-liiton koordinoimaa sekä
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukemaa toimintaa. Lisätietoja Kamalat äidit®- toiminnasta ja ryhmän
aloittamiseen liittyvistä asioista voi kysyä koordinaattori Vaula Hacklinilta.
Vihdin seurakunnassa aloitettiin ensimmäinen Kamalat äidit® - ryhmä syksyllä 2016 ja parhaillaan on käynnissä
ilmoittautuminen uuteen ryhmään. Kokemukset ja palaute toiminnasta ovat pelkästään positiivisia ja toiminta sopii hyvin
perhetyön yhdeksi muodoksi Kokemuksia toiminnasta voi kysyä myös Vihdin seurakunnasta Lotta Saineelta tai Hanna
Suhoselta.
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Istunnon päätökset

Istuntoaikataulu

Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista domus capituli.

Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava

Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Jo varhain
historiassa piispa kokoontui työtovereidensa kanssa

tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon
maanantaina.

tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja
Lue lisää

rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan
edelleenkin raamatunluvulla.
Tuomiokapituli kokoontui 23.8.2018. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 11:
"Herran teot ovat ihmeelliset,
hänen työnsä ovat ihmisiltä salatut."
(Sir. 11:4)
Lue lisää

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
VAIHDE (09) 1802 080
PL 203
02771 Espoo
espoo.tuomiokapituli@evl.ﬁ
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