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Emerituspiispa John Vikströmin kirje läheisensä menettäneelle
Hyvä Ystävä!

Kutsun sinua ystäväksi, koska tunnemme toisiamme. Kumpikin meistä tietää mitä rakkaan läheisen
menettäminen merkitsee. Näin ollen luulen tietäväni ja ymmärtäväni miltä sinusta nyt tuntuu, minkälaiset
ajatukset ja tunteet sisälläsi liikkuvat näinä kuukausina ja viikkoina. Ja sinä voit kuvitella miltä minun
elämäni tältä osin näyttää, kun kerron, että olen kaksikin kertaa joutunut saattamaan rakasta puolisoa
haudan lepoon.

Lue emerituspiispa John Vikströmin koskettava kirjoitus kokonaisuudessaan täällä»
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Siunauksen signaalit - Kirkon
tulevaisuusselonteko 2022 julkaistu
Kirkkohallitus julkaisee neljän vuoden välein Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon tulevaisuutta luotaavan selonteon. Se linkittyy
Kirkon nelivuotiskertomuksen ja kokonaiskirkon strategian kanssa
osaksi kirkon tulevaisuuden ennakointikeinoja. Siunauksen signaalit
ovat ajan merkkejä, joita kuuntelemalla, pohtimalla ja jakamalla
voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta kirkolle. 
Tutustu tiivistelmään evll.fi sivulla » 
Tästä pääset julkaisuun kokonaisuudessaan »

 

 
   

 
 Viesti Kirkkojen maailmanneuvoston

yleiskokouksesta 
Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous lähetti viestin, joka on 
tarkoitettu luettavaksi kaikissa Kirkkojen maailmanneuvoston
jäsenkirkoissa ja niiden seurakunnissa ja julkaistavaksi kaikissa
kirkon tiedotusvälineissä. Yleiskokouksen toiveena on, että tämä
viesti tulisi mahadollisimman laajaan käyttöön.

"Tulkaa minun mukaani!” (Matt. 4:19) Aina Jeesuksen maanpäällisestä elämästä asti, jopa tällä hetkellä,
Jeesus puhuttelee kaikkia ihmisiä näillä sanoilla. "

 

https://login.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/
https://evl.fi/suru-kriisi/kuoleman-jalkeen-on-toivoa/laheisen-kuolema/kirje-laheisensa-menettaneelle?fbclid=IwAR2YwzXSioOCDAF0T6rOZ_-_dSKwOBFjHynpI4qvPmfaSRw4sLGGUYq8bD8
https://evl.fi/suru-kriisi/kuoleman-jalkeen-on-toivoa/laheisen-kuolema/kirje-laheisensa-menettaneelle?fbclid=IwAR2YwzXSioOCDAF0T6rOZ_-_dSKwOBFjHynpI4qvPmfaSRw4sLGGUYq8bD8
https://evl.fi/siunauksen-signaalit
https://evl.fi/siunauksen-signaalit
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/Siunauksen+signaalit+Suomen+evankelis-luterilaisen+kirkon+tulevaisuusselonteko+2022+FINAL.pdf/14fe3df0-4720-478e-2048-83022bd0c8f3?t=1667221125313
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/Siunauksen+signaalit+Suomen+evankelis-luterilaisen+kirkon+tulevaisuusselonteko+2022+FINAL.pdf/14fe3df0-4720-478e-2048-83022bd0c8f3?t=1667221125313


Palkinnonsaajia edellisilta vuosilta

 

 

 

"Taivaaseen astumisestaan asti – jopa tällä hetkellä – Kristus kehottaa jatkuvasti seuraajiaan menemään
kaikkialle maailmaan."

Olemme olleet odottavalla, toivorikkaalla ja jopa iloisella mielellä. Pyhän Hengen voimassa Kristuksen
kutsu on avoin kaikille ihmisille ja koko luomakunnalle.

Täältä löydät koko viestin suomen kielellä »

 
   

 

 

Ilmianna hyvä toiminta - ehdota
Arkkipooki-palkinnon saajaa

Mitä innostavaa teidän seurakunnassanne tehdään? 
Mitä hyvää nostat toisen seurakunnan toiminnasta? 

"Arkkipooki-palkinto jaetaan tunnustuksena merkityksellisestä,
ansiokkaasta ja innovatiivisesta työstä kirkon, hiippakunnan 

tai seurakuntien ja niiden jäsenten hyväksi."

Ilmianna tämä ja laita hyvä jakoon. Vastaa näihin kysymyksiin
sähköpostilla tai tämän linkin kautta »

➢ Toimintamuoto, jota ehdotat palkinnon saajaksi  
➢ Mikä seurakunta/ketkä ovat tämän toiminnan toteuttajia  ➢ Ehdotuksen perustelut ➢ Ehdottaja(t)

Ehdotuksen palkinnon saajasta voi tehdä kuka tahansa. Palkintoon voidaan liittää myös
harkinnanvarainen avustus. Jätä ehdotuksesi 6.12. mennessä!

Lue täältä tarkemmat tiedot palkinnosta ja ehdotuksen jättämisestä »

 

 
   

 

 

Vauvan ensimmäinen juhla - ristiäisopas
seurakuntien käyttöön
Vauvan ensimmäinen juhla – opas omannäköisiin ristiäisiin sopii
hyvin jaettavaksi esim. neuvolayhteistyössä, perhekerhoissa ja
kohderyhmää tavoittavissa tapahtumissa tai lähetettäväksi perheisiin,
joihin syntyy lapsi.

Kirkkohallitus tuotti ristiäisoppaan vuonna 2019 yhdessä Sanoma
Oy:n, Vauvan toimituksen ja seurakuntien kanssa. Oppaaseen on
tehty päivityksiä vuonna 2022.

Seurakunnat voivat tilata ristiäisopasta 100 kpl erissä Granolta.
Edelleen on myös mahdollisuus räätälöidä oppaaseen seurakunnan oma takasivu.  
Lue lisää »

 

 
   

 
   

 

 

Hei joulu - sanomaa musiikin ja ilon siivin
Turussa 2.-3.12.
Lähde matkalle joulun sanomaan musiikin ja ilon siivin! Turun
Mikaelinkirkon valtaa 70 lasta ja nuorta, kun Hei joulu -
lastenmusikaali vie kuulijansa ja esittäjänsä ensimmäiseen jouluun. 

Tytti Issakaisen käsikirjoitukseen sävelet on taikonut Pekka Simojoki ja musiikista vastaavat Turun
konservatorion sekä Puolalanmäen musiikkilukion kuorolaiset ja soittajat.  
Esitykset pe 2.12. klo 17.00 ja 19.00 ja la 3.12. klo 11.00 

Lue lisää: www.heijoulu.fi  »

 

 
   

 
 
   
 

 
 

Turun tuomiokapitulin istunnon päätöksiä 2.11.
Istunnon päätökset pääset lukemaan täällä »

 

 
   

 
 Seurakuntayhtymien yhteisten

kirkkoneuvostojen puheenjohtajat 2023-
2024
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajana kaudella 2023-2024 toimii tuomiorovasti Aulikki
Mäkinen. Porin ev.lut seurakuntayhtymässä YKN:n puheenjohtajana
jatkaa Keski-Porin seurakunnan kirkkoherra Heimo Hietanen.

 

https://www.lehteri.fi/kirkkommelahetys/kehotus-toimia-yhdessa-kirkkojen-maailmanliiton-karlsruhen-yleiskokouksen-viesti/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/551182d2-c284-4b68-ba86-712d1da92acd?displayId=Fin2359037
https://www.arkkihiippakunta.fi/tietoa-hiippakunnasta/arkkipooki-palkinto/
https://evl.fi/plus/hankkeet/kaste-ja-kummius/viestinta/kasteliite
https://evl.fi/plus/hankkeet/kaste-ja-kummius/viestinta/kasteliite
http://www.heijoulu.fi/
https://www.arkkihiippakunta.fi/ajankohtaista/istunnon-paatoksia-2-11-2022/


Tuomiokapituli päätti asiasta istunnossaan 2.11.2022. 
Naantalin seurakuntayhtymän kohdalta asia päätetään 14.12.

 
   

 

 

Kiinnostaako kirkkoherran viransijaisuudet?
Seurakunnissa tarvitaan aika ajoin kirkkoherran viransijaisia. Jos olet kiinnostunut toimimaan
kirkkoherran viransijaisena, laita viestiä hiippakuntapastori Pauliina Järviselle (pauliina.jarvinen@evl.fi).
Kiinnostuksen ilmoittaminen ei sido mihinkään, vaan jokainen sijaisuus täytetään erikseen
kokonaisharkinnan mukaan.  

 

 
   

 
 
   
 

 

 

Piispojemme puheita, haastetteluja ja kirjoituksia
Tapio Luoman puhe Religious Communities Must Resist the Temptation of Religious Nationalism
Roomassa 25.10. Haastattelu Sota ei ole pyhää mutta rauha on tähän liittyen Kotimaassa.
Mari Leppäsen kolumni Elämän oppitunti pankissa Turun Sanomissa 20.10.
Tapio Luoman haastattelu Olen valmis hyväksymään myös ne perustelut, joilla avioliittokäsitystä
voidaan laajentaa Kotimaassa 20.10.
Tapio Luoman saarna Gud vare tack! Olaus Petrin seurakunnan 100-vuotisjuhlamessussa 19.10.
Saarna suomennettuna: Jumalalle kiitos!
Tapio Luoma piispan kyselytunnilla Radio Deissä 19.10.
Tapio Luoman haastattelu Venäjän hyökkäys Ukrainaan ollut henkilökohtaisesti valtava pettymys –
kirkolla suunnitelma pahimman varalle Seurakuntalainen.fi -sivustolla 19.10.

Ristiveto-blogit

Anna Lintusen blogi Marraskuun seurakuntavaalit – kirkko on meidän yhteinen asia Turun
Sanomissa 22.10.
Jaakko Paakkasen blogi Minä juon nyt kahvia Turun Sanomissa 24.10.
Sinikka Pietilän blogi Halloween on eri asia kuin pyhäinpäivä ja tarvitsee virallisen päivän kalenteriin
Turun Sanomissa 31.10.
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https://www.arkkipiispa.fi/en/puheet/religious-communities-must-resist-the-temptation-of-religious-nationalism/
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/sota-ei-ole-pyhaa-mutta-rauha-on-arkkipiispa-luoma-osallistui-santegidion-rauhankokoukseen-roomassa/
https://www.piispamarileppanen.fi/kirjoitukset/elaman-oppitunti-pankissa/
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/arkkipiispa-tapio-luoma-piispan-kyselytunnilla-olen-valmis-hyvaksymaan-myos-ne-perustelut-joilla-avioliittokasitysta-voidaan-laajentaa/
https://www.arkkipiispa.fi/sv/puheet/gud-vare-tack/
https://www.arkkipiispa.fi/puheet/jumalalle-kiitos/
https://www.deiplus.fi/ohjelmasarja/2?mediaType=null
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/arkkipiispa-venajan-hyokkays-ukrainaan-ollut-henkilokohtaisesti-valtava-pettymys-kirkolla-suunnitelma-pahimman-varalle/
https://blogit.ts.fi/ristiveto/marraskuun-seurakuntavaalit-kirkko-on-meidan-yhteinen-asia/
https://blogit.ts.fi/ristiveto/mina-juon-nyt-kahvia/
https://blogit.ts.fi/ristiveto/halloween-on-eri-asia-kuin-pyhainpaiva-ja-tarvitsee-virallisen-paivan-kalenteriin/
https://www.facebook.com/Arkkihiippakunta
https://twitter.com/arkkihiippa?lang=fi
https://www.instagram.com/arkkihiippakunta/
https://www.youtube.com/channel/UC3_ifSsP4Zev8knblM5Qz0Q
http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$subscribe$
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$unsubscribe$
https://evl.fi/tietosuoja/

