LAPUAN HIIPPAKUNNAN
PIISPA

Seinäjoella 3. toukokuuta 2022

Kutsu Lapuan hiippakunnan synodaalikokoukseen
Synodaalikokoukset pidetään hiippakunnissa samanaikaisesti tiistaina 27.9.2022. Olet lämpimästi tervetullut Lapuan hiippakunnan synodaalikokoukseen Seinäjoelle. Kokous järjestetään
Lakeuden Ristissä, osoite on Koulukatu 24. Kokous on aiemmasta poiketen yksipäiväinen.
Synodaalikokouksen teemana on Pelastus. Kokouksen tarkoituksena on vahvistaa papiston keskinäistä yhteyttä, pappisidentiteettiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toivottavasti kokous voi
tarjota teologisen ja hengellisen pysähdyspaikan arjen keskellä.
Kokousta varten toimitetaan perinteiseen tapaan synodaalikirja. Se kantaa samaa nimeä kuin
kokouksen teema eli Pelastus. Kirjaa ei käsitellä synodaalikokouksessa ohjatusti. Kirjaan tutustuminen itsenäisesti etukäteen on tärkeää. Kirja julkaistaan elokuun alkuun mennessä. Tällä kertaa
vain sähköisessä muodossa. Saat linkin kirjaan sähköpostiisi, joka pyydetään kirjaamaan kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Ohessa on ohje kokoukseen ilmoittautumiseksi. Ilmoittautuminen tapahtuu perjantaihin
3.6.2022 mennessä. Seurakunnan ja kirkon virassa oleville kokoukseen osallistuminen on virkavelvollisuus. Eläkeläiset ja muissa tehtävissä toimivat osallistuvat harkintansa mukaan.

Siunattua kevättä ja kesää!

Matti Salomäki
Lapuan hiippakunnan piispa

Ohjelma
Tiistai 27.9.2022
9.00

Saapuminen, ilmoittautuminen ja kahvit, Lakeuden Ristin aula ja sisäpiha

10.00

Viikkomessu Lakeuden Ristissä:
Messun toimittavat kirkkoherra Jukka Salo ja seurakuntapastori Anna Merivirta. Palvelutehtävissä työntekijöitä eri puolilta hiippakuntaa. Messun yhteydessä lausutaan muistosanat poisnukkuneista virkasisarista ja -veljistä. Messu on
avoin seurakuntalaisille.

11.30

Synodaalikokouksen avaus:
Pelastukoon ken voi, piispa Matti Salomäki

12.00

Lounas kaupungilla, tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä

13.30

Synodaaliesitelmä:
Mikä meitä oikein vaivaa? ekumeniikan dosentti Olli-Pekka Vainio

14.15

Hetki musiikkia Gospel Covertajien seurassa

14.45

Valokuvaus ja jalottelutauko

15.15

Paneelikeskustelu: Pelastus 2022?
Ryhmä vaikuttajia yhteiskunnan eri alueilta pohtii työpaikka- ja yhteiskuntatyön papin Eva Thölixin johdolla pelastuksen merkitystä nykypäivän arjessa.

16.45

Loppuhartauteen johdattelevat kuurojenpappi Marja Saukkonen ja asiantuntija
Jukka Helin. Päätössiunaus, piispa Matti Salomäki.

17.00

Lähtökahvit seurakuntakeskuksen eri saleissa. Kahvit tarjoaa Pappisliitto. Liiton
tervehdys ennen kahvihetkeen siirtymistä.

Ohjeet
Ilmoittautuminen
Synodaalikokoukseen ilmoittaudutaan sähköisesti. Ilmoittautumislinkki: https://link.webro-

pol.com/ep/synodaalikokous. Lomakkeella on mahdollista ilmoittaa myös esteestä, mikäli
synodaalikokous on sinulle virkavelvollisuus.
Ilmoittautuminen tapahtuu perjantaihin 3.6.2022 mennessä. Sen jälkeen kapituli lähettää seurakuntiin tiedot ilmoittautuneista työ-/kotiseurakunnan mukaan.
Tuomiokapituli korvaa osanottajien ateriat ja matkakulut alla olevien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tuomiokapituli ei maksa osallistujille päivärahoja eikä ansionmenetyskorvauksia.
Matkustaminen ja matkakulujen korvaaminen
Synodaalikokoukseen tullaan yhteiskyydeillä. Muita matkustusmuotoja korvataan vain poikkeustilanteissa. Seurakunta korvaa oman alueensa papiston matkakulut ja laskuttaa ne sen jälkeen
kootusti tuomiokapitulilta.
Seurakunta laskee, mikä on edullisin tapa matkustaa (yhteiskyyti työntekijän autolla / tilattu yhteiskuljetus). Perillä Seinäjoella ei tarvita autoa siirtymiin.
Hiippakunnan alueen ulkopuolella asuvat Lapuan hiippakunnan papit voivat saapua kokoukseen
omalla kyydillä. Matkat korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan. Matkat laskutetaan tässä tapauksessa suoraan tuomiokapitulilta. Tarkemmat ohjeet antaa toimistosihteeri Annukka Pihlaja
(annukka.pihlaja@evl.fi). Ulkosuomalaistyössä oleville tuomiokapituli korvaa matkat Suomen sisällä.
Pukeutuminen ja valokuvaus
Kokouksessa pukukoodina on arkipuku + pantapaita. Synodaalikokouksen osanottajista otetaan
yhteiskuva. Se on ladattavissa kokouksen jälkeen maksutta tuomiokapitulin verkkosivuilta.
Lopuksi linkki kyselyyn
Hiippakuntamme seurakunnissa on säännöllisesti moninaisia pappistarpeita määräaikaisista kirkkoherran tehtävistä aina yksittäisiin kirkollisiin toimituksiin. Riippumatta siitä, työskenteletkö
seurakunnassa tai muualla tai oletko eläkeläinen, tieto valmiudestasi määräaikaisiin tehtäviin on
arvokas. Kutsumme Sinut vastaamaan kyselyyn ja kertomaan, millaisiin määräaikaisiin papintehtäviin olisit käytettävissä. Kyselyn tulokset ovat tuomiokapitulin henkilöstön käytössä, kun yhdessä seurakuntien kanssa kartoitetaan sijaisia seurakuntien tarpeisiin. Vastausaikaa on
15.6.2022 saakka. Kyselyyn pääset linkillä: https://urly.fi/2AVd tai koodilla:

