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tuomasmessu

› Jäseneksi yhteisöön?



Olen viime päivinä usein py
sähtynyt miettimään elämääni 
suuren kokonaisuuden osana. 
Synnyin vanhempieni kotiin, 

osaksi sukuani, joka kantaa perintöä kau
kaa vuosisatojen takaa. Katselen perheyh
teisööni vasta syntyneitä pieniä ihmistaimia, 
joiden mukana elämä jatkuu kauas tulevai
suuteen. Olen syntynyt suomalaiseksi, myös 
osaksi maailmanlaajaa ihmiskuntaa, jonka 
historia ulottuu tuhansien vuosien taakse 
ja joka kurottaa kohti tulevaa.

Ihmeellinen on myös paikkani Jumalan 
suunnitelmassa ja hänen suuressa perhe
väessään. Minut on kannettu rakastavin kä
sivarsin Kristuksen siunattavaksi ja hänen 
seurakuntansa jäseneksi. Se on merkinnyt 
liittämistä sellaiseen saattoon, joka vaeltaa 
eteenpäin, uskoo ja luottaa Jumalaan, ru
koilee ja ylistää.

Tie on joskus mutkainen, kuoppiakin 
täynnä ja matkanteko vaikeaa. Sumu saat
taa verhota määränpään ja matkatovereit
tenkin kanssa tulee vaikeuksia. Voimat uu
puvat ja väsymys uhkaa. 

Ajattelen, että erityisesti kolme asiaa ovat 
luovuttamattoman tärkeitä meille elämän 
matkalaisille, tuomasmessulaisille.

pyhiinvaeltajan  
pieni muistilista

Pääkirjoitus    Tuula Sääksi

tuomasmessu › Julkaisija Tuomasyhteisö 
ry. › Tuomasyhteisö on Tuomasmessun 
taustaorganisaatio › Päätoimittaja Pirjo Kantala, 
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi, p. 040 511 1989 
› Toimitussihteeri Marjo Soulanto, marjo.
soulanto@tuomasmessu.fi, p. 040 758 7015 › 
Taittaja Sanna Saastamoinen › Tuomasyhteisön 
toimisto Tehtaankatu 23 B, 00150 Helsinki (käynti 
Mikael Agricolan kirkon sisäpihalta) › Paino 
Helsingin painotuote Oy › Seuraavan lehden 
aineistopäivä 25.2.2011, aineiston toimitusosoite 
tiedotus@tuomasmessu.fi. › Jäsenmaksuasiat ja 
osoitteenmuutokset: toimisto@tuomasmessu.fi, 
p. (09) 726 0550. ✪ Ilmoittaudu Tuomasmessun 
sähköpostilistalle: toimisto@tuomasmessu.fi. › 
Kannen kuva Kristina Lampila › Tämän aukea
man kuvat Jukka Valtonen

”Jonkun ääni sortui liikutukseen, toinen sekoili 
latinankielisten sanojen laulamisessa, jossakin 
kohdassa laulajat vaikenivat…”

tiedosta määränpää
Ensinnäkin on tärkeätä tiedostaa, mistä 
tulemme, keitä olemme ja minne olemme 
matkalla. Olemme jokainen Jumalan luo
mia ja saaneet elämän lahjaksi häneltä.

Jumalan tarkoitus elämällemme on, että 
voisimme saamillamme lahjoilla palvella 
häntä lähimmäisissämme, yhtyä koko luo
makunnan kanssa ylistämään häntä ja näin 
välittää omassa ympäristössämme Kristuk
sen tuntemisen tuoksua.

Ajallisen elämän päättyessä meitä odot
taa koti, jossa Kristuksen läsnäolon lepo ja 
rauha on täydellistä ja häiriötöntä. Olemme 
matkalla kotiin.

muista eväät
Toiseksi matkalla tarvitaan eväitä. Kukaan 
ei jaksa taivaltaa ilman ravintoa. Kristus, 
jonka kanssa me teemme elämän matkaa, 
on huolehtinut tästä asiasta. Raamattu, Ju
malan sana, on meille annettu jokapäiväi
nen konkreettinen eväs. Jumala itse puhuu 
kanssamme ja meille ja vahvistaa näin si
säistä olemustamme.

Pyhä ehtoollinen, Kristus itse leivässä ja 
viinissä, on anteeksiannon, puhdistuksen, 
uudistuksen ja rohkaisun ateria, joka vah
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› sinäkin tehtäviin?
Kaikki me virkistymme Tuomasmessussa, ja kryptan jatkoilla tun
nelma sen kun paranee. Mutta kuka keittäisi isolle porukalle ilta
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www.tuomasmessu.fi › Tule tekemään messuatuomasmessu.fi
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vistaa uskoamme ja lujittaa yhteyttämme 
Kristukseen ja koko vaeltavaan Jumalan 
kansaan.

Meille annettuja eväitä ovat myös ne lu
kemattomat asiat, joilla Herramme meitä 
ilahduttaa: sykähdyttävät hetket luonnon 
kauneuden keskellä, mielemme korkeuk
siin nostava musiikki tai taideelämys, ys
tävän lämmin sana tai rohkaiseva käden
puristus, vierellä hiljaisuudessa kulkevan 
matkakumppanin läsnäolo, ystävän esi
rukous, kirkon yhteisen rukouksen kan
tava siunaus.

salli itsesi levähtää
Kolmanneksi matkalla tarvitaan lepotau
koja. Jumala on viisaasti asettanut ihmiselle 
lepopäivän ja käskenyt pyhittää sen. Kris

tuksen seuraajien luontevia lepopaikkoja 
ovat yhteiset messut ja muut yhteentulemi
set, joissa pysähdytään ihmettelemään Ju
malan suuria tekoja, kuuntelemaan häntä, 
avautumaan hänen läsnäololleen.

Tuomasmessu on tärkeä levähdyspaikka 
vaeltavalle Jumalan kansalle. Messuun saa 
tulla sellaisena kuin on: uupuneena tai iloi
sena ja rohkeana, kaikkeen kyllästyneenä 
tai uusia ideoita pursuavana, matkanteon 
mielekkyyden hukanneena tai rohkeita 
tulevaisuuden näkyjä näkevänä, toivonsa 
menettäneenä tai pienistä kasvun ihmeis
tä iloitsevana,  matkatovereihin pettyneenä 
tai uteliaana uusia ystäviä etsivänä. Mei
tä kutsutaan messuun yllättymään siitä, 
kuinka monella tavalla Jumala voi kos
kettaa ja siunata.

”Meitä kutsutaan 
messuun 
yllättymään…”

pyhiinvaeltajien kuoro
Näiden kolmen luovuttamattoman asian 
vaalimiseen tahdon kutsua meitä kaikkia. 
Muistetaan, että olemme Isän kotiin mat
kalla olevaa Kristuksen seuraajien joukkoa. 
Meillä on yhdessä käytettäviksi ja jaettaviksi 
tarkoitetut yhteiset eväät. Yhteisellä matkal
la meillä on vastuu toinen toisestamme. Yh
dessä jaksamme, toinen toistamme tukien 
ja rohkaisten pääsemme eteenpäin.

Vesperkuorossa koimme viime syksyn kuin 
pyhiinvaelluksena kohti adventin ja joulun 
suurta ihmettä. Sanat ja sävelet vuosisatojen 
takaa kantoivat meitä eteenpäin. Hhetken 
koittaessa Suomenlinnan kirkossa me ha
lusimme antaa oman osuutemme yhteiseen 
vaellukseen. Mitä tapahtui?

Sanat ja sävelet puhuttelivat. Ilo oli yhtei
nen. Huomasiko kukaan, että jossakin koh
dassa kaikki ei ehkä mennytkään suunnitel
mien mukaan? Jonkun ääni sortui liikutuk
seen, toinen sekoili latinankielisten sanojen 
laulamisessa, jossakin kohdassa laulajat vai
kenivat ja vain soittajat ja johtaja kuljettivat 
meitä turvallisesti eteenpäin…

Ole iloisin ja rohkein mielin Tuomas
messun pyhiinvaeltajien kuorossa. Siinä 
jokaisen ääni on tärkeä. Jokaisen panos on 
korvaamaton. Kun yksi väsyy ja ääni sor
tuu, toisen ääni kantaa. Kun yhden rukous 
sammuu, toinen jatkaa.

Kun jonkun katse vaipuu maahan, toinen 
nostaa sen ylös. Kristus itse huolehtii siitä, 
että matka jatkuu, laulu kantautuu kaik
keen maailmaan ja pääsemme perille.

Uutta vuonna 2011: 

› arkimessu
Tiistaisin klo 17, Mikael Agricolan kirkko

Levähdä päivän työstä ja huolista vuorovaikuttei
sessa arkimessussa. Rukous, psalmi, iltavirsi. Mes
sun jälkeen kaikille avoin tuomasmessukokous.

› toivotuimmat tuomaslaulut 
Tiistaina 8.3. klo 18.30, Cafe Agricola, Mikael Agricolan kirkko

Luvassa laulua ja laskiaispullaa. Voit toivoa suosikkilauluasi! 
Musiikista vastaavat sinun lisäksesi Inna ja Hilsu.

Loppukulkue Helsingin Tuomasmessussa 16.1.2011.



Evankelista Matteus kehottaa so
pimaan riidat, ennen kuin uhri
lahjat viedään alttarille (Matt. 5: 
23–24). Siksi ehtoollisen viettoon 

on kuulunut kirkoissamme rauhanterveh
dys, joka on uskoon kuuluvan veljellisen ja 
sisarellisen rakkauden ilmaus.

Toivotamme rauhaa tavallisesti Isä mei
dän rukouksen jälkeen ja voimme näin yh
tyä rukouksen pyyntöön: ”… kuten mekin 
anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä 
vastaan rikkoneet.”

suudelma, kättely vai  
ystävällinen katsahdus…
Tuomasmessussa toteutetaan sellaista rau
hantervehdyksen muotoa, jossa seurakun

talaiset toivottavat liturgin ja seurakun
nan tervehdyksen jälkeen myös toisilleen 
rauhaa. Tämä tehdään kunkin ”sopivaksi 
katsomalla tavalla”.

Alkuseurakunnassa oli käytössä pyhä suu
delma (esim. Room. 16:16), mutta käytäntö 
lienee altis mielivaltaisillekin tulkinnoille. 
Mene ja tiedä!

Rauhantervehdys on konkreettinen merk
ki siitä, miten syntiset ihmiset elävät todeksi 
pyhien yhteyttä. Koska olemme itse saaneet 
paljon anteeksi Jumalalta, olemme velvol
lisia armahtamaan toisiamme ja suostu
maan sovintoon.

Sovinnon tekeminen on usein pitkä pro
sessi. Liturginen rauhantervehdys, joka 
kääntää meidät kirkon penkissä kenties 

ventovieraan puoleen, muokkaa sisimpääm
me hiljalleen myös kääntymään sen lähim
mäisen puoleen, jonka kanssa meitä kutsu
taan tekemään sovinto. 

Syvin totuus elämästämme  
on rauha
Kun toivotan messussa Jumalan tai Kris
tuksen rauhaa ääneen toiselle messuvie
raalle, lausun samalla julki oman rauhani 
perustuksen. Ristillä Jumala teki rauhan 
kanssamme. Risti on kaikkien sovittamat
tomalta tuntuvien ristiriitojen kohtauspaik
ka. Vaikka en vielä itse voisikaan suostua 
sovintoon, Kristuksen ristille levitetyt ja 
lävistetyt kädet sovittavat jo nyt kaiken 
elämässäni.

Sovinto on siis jo olemassa ja rauhanter
vehdyksessä lausun sen julki. Syvin totuus 
elämästäni on rauha, jonka Kristus hankki 
minulle ristillä. Kaiken rauhattomuuteni, 
ristiriitaisuuteni ja sovintoon kykenemät
tömyyteni keskelle se luo toivon ja tulevai
suuden. Rauhantervehdyksessä käännyn 
tätä rauhaa kohden ja rukoilen:

Herra Jeesus Kristus. Sinä olet sama 
aina, eilen ja tänään ja iankaikkisesti. 
Me annamme sinun haltuusi koko elä-
mämme. Anna meidän levätä sinussa. Sinä 
olet meidän rauhamme, sinä, maailman 
Vapahtaja. Aamen.

rukouksen lähde: pieni rukouskirja.

Liturgian salaisuudet   Jaana Räntilä

› rauhantervehdys (pax) messussa
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Ehtoollisen viettoon liittyvällä rauhantervehdyksellä on kirkoissamme pitkä perinne.

› tuomasmystiikkaa
La 5.3.2011 klo 14 › Pauli Annala : Valosta pil
ven kautta pimeyteen.
La 9.4.2011 klo 14 › Pekka Y. Hiltunen: Kristil
linen mietiskely – mitä se semmoinen on?
Vapaa pääsy. Iltapäivät alkavat Vesperkuoron 
musiikillisella päivärukouksella.

Mikael Agricolan kirkko, 
Tehtaankatu 23, Helsinki

”Hiljaisuus on 
nykyajan ihmisen 
luksusta.”

Pekka Y. Hiltunen

› pääsiäisretriitti 
talven kuluttamille ja iloa kaipaaville

21.–24.4.2011 › Tuomaspappi Pirjo Kantala,  
kirkon uskontokasvatussihteeri Pekka Yrjänä Hiltunen, 
hiippakuntasihteeri, psykoterapeutti Jaana Räntilä.  
Sello: Elsa Sihvola. Hinta 275 euroa. 

› Heponiemen Hiljaisuuden Keskus, Karjalohja. Hinta si
sältää täysihoidon ja oman huoneen. Ilmoittautumiset: 
toimisto@tuomasmessu.fi, p. (09) 726 0550.
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Välitä sinäkin – Liity Tuomasyhteisön jäseneksi

Käsissäsi on uudistunut Tuomasmessulehti. Sen tavoitteena on heijastel
la Tuomasmessun rikkaita sisältöjä tänään ja rohkaista unelmoimaan 

huomisesta. Mihin polkumme vie? Mikä erityinen tehtävä meillä vapaaeh
toisilla on, kun kirkko on kohtalokkailta tuntuvien kysymysten edessä?

Tämän ainakin tiedämme varmasti: Haluamme kutsua hengellisyyden 
virkistäville lähteille yhä uusia kaltaisiamme ihmisiä – etsiviä, luottamuk
sessaan horjuvia, lohtua tarvitsevia. Haluamme välittää ja siunata.

ota itsellesi aikaa ja virkisty
Jokainen meistä tarvitsee irtiottoa arjesta ja tilaisuuden levähtää Pyhän il
mapiirissä. Ja mukavia ihmisiä ympärilleen!

Lehdestä saat hyviä menovinkkejä. Sinun ei tarvitse asua pääkaupunki
seudulla päästäksesi osalliseksi – tervetuloa viikonloppureissulle Helsingin 
Tuomasmessuun tai vaikkapa hiljaisuuden retriittiin.

Ja jos et aina pääse lähtemään, hyppää virkistävään virtaan siinä missä 
olet. Tämä lehti on tarkoitettu siis kaikille hengellisyydestä ja Tuomasmes
susta kiinnostuneille!

 
viisi lukupakettia
Jos haluat tänä vuonna kaikki neljä Tuomasmessulehteä sekä lukijalahja
na suositun Askellehden erikoisnumeron, liity Tuomasyhteisön jäseneksi. 
Jäsenmaksu on vain 25 euroa.

Jäsenyys antaa Sinulle myös mahdollisuuden tukea Tuomasmessua ja olla 
täysivaltaisesti osallisena kirkkoa elävöittävässä Tuomasmessuliikkeessä.

› Tervetuloa 
yrityksille ja 
yhteisöille
Tiesitkö, että yritykset ja yhteisöt voivat tukea 
Tuomasmessua liittymällä yhteisöjäseneksi 500 
eurolla? Liity – niin tarjoamme Sinulle vastavuo
roisesti lehdessä ilmoitustilaa edullisesti.

› olet 
tuomasyhteisön 
jäsen, 
kun maksat 25 euroa Tuomasyhteisö ry:n tilille. 
Muista merkitä viestikenttään nimesi ja osoittee
si, jotta voimme lähettää Sinulle tämän lehden 
ja muuta jäsenpostia.

TILINUMERO: Osuuspankki 554128212400
IBAN: FI23 5541 2820 0124 00
SWIFT/BIC: OKOYFIHHV
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tuomasmessu välittää  
ihmisestä ja kirkosta

› Käy löytöretkellä  
tuomasmessu.fi-sivuilla
Jäsenmaksuilla ylläpidetään tuomasmessu.fisivustoa. Sivujen ydinsisältönä on 
Tuomasmessu, ja toimintaansa esittelevät myös yhteisön piirissä toimivat ryhmät.
Sivustolta löytyy blogeja, saarnoja sekä rauhoittavia menovinkkejä kiireen rasittamille.
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Satojen osallistujien jokaviikkoinen messu ei olisi mahdollinen ilman Tuomasyh
teisöä. Kysy lisää jäsenasioista: toimisto@tuomasmessu.fi tai p. (09) 726 0550.
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Harva euroviisujen tekijä on uudistanut kirkon litur
gista musiikkia. Petri Laaksoselta se sujuu, vaikka 
sitä ei tule ajatelleeksi, kun vastaamme messussa 
laulaen liturgin rauhantervehdykseen.

”Liturgiamusiikkihan on usein aika aneemista. Omassa sävellys
työssäni olen pyrkinyt siihen, että se koskettaisi ihmisiä. Liturgian 
säveltäminen on minulle arvokasta, kuin rukousta.”

vapaus olla toisen johdettavana
Petrin uusin levy Syvä hiljaisuus ilmestyi viime syksynä. Levyltä 
löytyy monille rakkaita tuomaslauluja, kuten Tule Rauhan Henki 
ja Sinun varaasi kaiken laitan – mutta aivan tuoreella ilmeellä.

”Haimme vanhoihin lauluihin intiimiä luomutunnelmaa. Mu
kana on toki uusiakin lauluja.”

Uutta Petrille oli sekin, että hän sai laulajana heittäytyä koko
naan toisen johdettavaksi. Laulut sovitti irkkumusiikin kova ni
mi Matti Kallio.

”Se oli vapauttavaa, ja toivottavasti se kuuluukin työn jäljes
sä.”

Idea levyyn syntyi Petrin huomatessa, että hän on tullut tehneeksi 
runoilija Anna-Mari Kaskisen kanssa jo 20 vuotta yhteistyötä.  

Vanha suola alkoi janottaa myös Eläköön elämä ja Sata salamaa 
euroviisusäveltäjää. Vuoden 2011 viisukarsinnoissa hänen Seissä
vellyksensä esitti nuori laulaja Tommi Soidinmäki. Kaikkiaan hän 
on ehtinyt säveltää sadoittain lauluja, joista monet ovat jääneet iki
vihreiksi. Erilaisia äänitteitä on kertynyt lähes parikymmentä.

ulkopuolelle ei jätetä ketään?
Tämä Petrin rooli jotenkin yllättää: hän on vaikuttanut Helsin
gin Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa yhteen
sä kahdeksan vuotta. Kirkon vaikuttajana Petrillä on kirkkaat 
näkemykset.

”Mitä hyvää kirkolla on tarjota ihmisten elämänkysymyksis
sä?” hän kysyy hiukan poleemisella sävyllä, ja myöntää, että jos

Laaksosen  
monet roolit

Kuvasta katsova mies on kirkon ja yhteiskunnan  
vaikuttaja. Laulujensa kautta hän puhuttelee meitä  
lempeästi, mutta kun keskustellaan arvoista, hän osaa 
olla tiukkana. Ei hän silti mikään tiukkapipo ole.

Petri Laaksonen on artisti, liturgisen musiikin, tuomas
laulujen ja euroviisujen säveltäjä, seurakuntaneuvos
tolainen, Tuomasyhteisön hallituslainen – ja sulkapallon 
intohimoinen harrastaja.

Marjo Soulanto
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kus harmittaa ja masentaa.
”Kirkosta kun löytyy niin monenlaisia ihanteita. Ymmärrän to

ki, että jotakuta voi vaivata, kun esitän kantojani muista asioista 
kuin musiikista. Joku jopa lähetti minulle postia ja kertoi heittä
vänsä levyni pois, kun olen sitä ja sitä mieltä.”

Petri haluaa kirkon olevan ihmisläheinen. Ketään ei saa sulkea 
ulkopuolelle. Siksi häntä ei myöskään kiinnosta musiikki, joka 
väittää tai julistaa jotakin ylhäältä päin. Hän valikoi sävellettä
vikseen hengellisesti oivaltavia, lempeitä tekstejä, jotka jättävät 
tilaa kirkonpenkissä istuvan omille elämäntunnoille.

ihmisen kysymyksiä tuomasyhteisön hallituksessa
Viime syksynä Tuomasyhteisö valitsi takavuosien tuomaskantto
rinsa hallituksen jäseneksi. Päätös loikata vielä tähänkin rooliin 
ei syntynyt sekunnissa, mutta sen pohjalla on luottamus Tuomas
messun konseptiin.

”Tuomasmessulla on välineet antaa nykyajan ihmiselle jotain, 
mitä hän kaipaa. Suhteellisen joustavana messuyhteisönä meillä 
on mahdollisuus reagoida siihen, mitä juuri tässä ajassa on.”

Mutta Petrin mielestä 23 vuoden menestys myös velvoittaa. 
”Tuomasmessun tulee palvella ihmistä hänen kaikkein tärkeim
missä kysymyksissään. Tuomas oli epäilevä. Voinko löytää armah
tavan Jumalan? Onko Jumala hyvä kaiken tämän pettymyksen 
ja yksinäisyyden keskellä? Saanko elämänvoimaa armollisesta 
julistuksesta?

kotoisat paljastukset
Löytyy renessanssipersoonasta vielä sohvaperunan roolikin.

”Rentoudun kotisohvalla elokuvia katsomalla. Luen paljon 
lehtiä ja seuraan ajankohtaisohjelmia. Lomaaikoina luen dek
kareita. Tykkään myös liikunnasta. Sulkapallo on mulle ihan 
ykkösasia!”

”Haluaisin matkustaa ja tutustua erilaisiin kaupunkeihin ja 
maihin. Jotakin olen nähnytkin. Se on tuonut ymmärrystä siitä, 

”Rohkenen sanoa, että kun elää vanhemmaksi, näkee laajemmin.”
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Valtimonteatteri esittää Kaj Munkin näytelmää 
Rakkaus osoitteessa Aleksis Kiven katu 22,
esitykset alkaen su  6.3. klo 15.

Varaukset puh 041 536 7995 tai  
valtimo@luukku.com.  

www.valtimonteatteri.net

Rakkaus on tanskalaisen pappisdramaatikko, 
marttyyri Kaj Munkin koskettava näytelmä papista 
maallisen ja taivaallisen rakkauden ristiaallokossa.

Ohjaus: Harri Liuksiala.

Kaj Munk: Rakkaus

Laaksosen  
monet roolit

miten etuoikeutettuja suurin osa ihmisistä on Pohjolassa. Toivoi
sin meille enemmän kiitollisuutta.

tie… elämä
Entä oma hengellinen polku – missä kohtaa Petri Laaksonen on 
menestyksekkäiden julkisten rooliensa takana? Kun puhumme 
hengellisestä tiestä, hän vaihtaa nopeasti sanan elämään.

”Huomaan, että nuoruuden yltiöpäinen optimismi ja varmat 
vastaukset ovat jääneet takaalalle. Kysely, ihmettely, elämän eri 
alueiden kipeyden kohtaaminen – ne ovat tulleet ajankohtaisem
miksi.”

”Rohkenen sanoa, että kun elää vanhemmaksi, näkee laajem
min. Ihminen pienenee ja salattu Jumala kasvaa.” 

› lähde kuuntelemaan petriä
Petri Laaksosen Syvä hiljaisuus konserttikiertueesta löytyy tietoa 
osoitteesta www.petrilaaksonen.net. Hän konsertoi myös Yhteis
vastuukeräyksen hyväksi 19.2.2011 klo 19 Mikael Agricolan kirkossa. 
Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan järjestämässä tilaisuudessa on 
mukana runoilija Anna-Mari Kaskinen.
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”Ihminen pienenee ja salattu Jumala kasvaa.”

Kirkkaat teepaidat toivat väriä Tuomasmessuun 16. tam
mikuuta, kun Kirkon Ulkomaanavun ja ChangeMaker
verkoston väki täytti kirkon. Messun ja kolehdin teemana 
oli ”Ei unohdeta Haitia”.

”Tuomasmessu on hyvä esimerkki ihmisten omaehtoises
ta toiminnasta, jolla on selkeä tulevaisuuden näky”, sanoo 
Petri Merenlahti, kirkollisen työn ja vapaaehtoistoiminnan 
päällikkö Kirkon Ulkomaanavusta. Hän saarnasi messussa 
valikoimattomasta lähimmäisenrakkaudesta.

”Olemme ylpeitä saadessamme tehdä yhteistyötä, koska 
Kirkon Ulkomaanavulla on samanlainen näkemys.” 

KUA:n katastrofikeräys on tuottanut tähän mennessä yli  
3,1 miljoonaa euroa. Rahoilla on saatu Haitiin muun muas
sa vedenpuhdistuslaitteistoja, koulutelttoja ja  luokkaraken
nuksia sekä psykososiaalista tukea.

› tuomasmessu ja kua 
kokosivat voimansa

Ju
kk

a 
V

al
to

n
en



� ‹ tuomasmessu

Karoliina Malmelin
› Viestinnän kouluttaja, konsultti (Kirkko

palvelut), väittelee tänä keväänä yritys
vastuun viestinnästä (Helsingin yliopisto), 
kahden lapsen äiti

Tavoitteeni
Toivon, että yhä useampi voisi lähestyä 
helpommin Jumalaa Tuomasmessun ilon, 
armollisuuden ja yhteisöllisyyden kautta! 
Lapsiperheiden huomioiminen on minul
le myös erityisen tärkeä teema.

 
Tämä liikuttaa 
Messu on minulle viikon kohokohta, me
ditaatioharjoitus, jonka aikana ehtii rau
hoittua kuuntelemaan Jumalaa. ”Bonuksia” 
ovat upea musiikki ja mahdollisuus rukoilla 
yhdessä valkopukuisten kanssa.

Terveiseni
Nyt on meidän aikamme! Kirkko tarvit
see vapaaehtoisia enemmän kuin koskaan. 
Täällä voi tehdä hyvässä seurassa työtä, jolla 
on todella merkitystä!

 

 
Matti Verkasalo 
› Lastenlääkäri, Anna-Leenan puoliso, kah

den aikuisen tyttären isä
›  Kiinnostuksen kohteita musiikki (Vesper

kuoro), laskettelu luonnonlumella, mök
keily, näpertely

Tavoitteeni
Haluaisin, että Tuomasmessu syntyisi uu
destaan muutaman vuoden välein ja käyt
täisi tämän ajan ilmaisutapoja Jumalan 
ikuisen rakkauden välittämiseen.

Tämä liikuttaa
– Ehtoolliseen valmistautuminen koko
naisuutena ja erityisesti Pyhähymni eli 
Sanctussamba.

Terveiseni
Triumfikulkueeseensa Jeesus tarvitsee 
pientä aasia, jolla on pullea maha, tuke
vat pikku jalat, suuret korvat ja ihastutta
va lauluääni.

Tuula Sääksi
› Rovasti, lähetystyöntekijä (Kenia), Suomen 

Lähetysseuran kehitysjohtaja, sisko ja täti
› Kiinnostuksen kohteita: risusavotta, pala

pelit, asioiden katseleminen uusista näkö
kulmista

Tavoitteeni
Haluaisin, että Tuomasyhteisö olisi avoin 
ja erilaiset ihmiset lahjoineen tervetulleiksi 
toivottava. Toivon, että löydämme yhdessä 
uusia tapoja välittää Kristuksen rakkautta 
sekä lähiympäristöömme että kauemmas.

Tämä liikuttaa
Odottaessamme kulkueena lähtöä kirkon 
etuosaan olen sanattomana jäänyt katso
maan ihmisistä täyttyvää kirkkoa ja koke
nut huikaisevana ajatuksen yli ajan ja pai
kan rajojen ylittyvästä pyhäin yhteydestä. 
Sydämessä on läikähtänyt myös rukousjak
son ja laulun aikana.

Terveiseni
Tuomasmessua ei olisi ilman teitä satoja va
paaehtoisia! Sinä olet ainutlaatuinen eikä 
kukaan voi korvata juuri sinua. Ole roh
keasti oma itsesi ja pane lahjasi likoon yh
teiseksi hyväksi.

mikä tuomasmessussa liikuttaa?

hallituslaiset esittäytyvät  Marjo Soulanto

Tuomasyhteisön uusi hallitus aloitteli toimintaansa 
valitsemalla tammikuussa puheenjohtajakseen Tuula  
Sääksen ja varapuheenjohtajakseen Mikko Rajalan. 
Millaisia tavoitteita heidän ja muiden hallituslaisten 
mielessä kangastelee, kun kuljetaan kohti kevättä?

Kolme kysymystä hallituslaisille
› Mikä on oma tavoitteesi Tuomasyhteisön 

hallitustyöskentelyssä?
› Mikä sinua liikuttaa messussa erityisesti?
› Millaisia terveisiä lähetät muille  

vapaaehtoisille?

Tuomasmessun hallitukseen kuuluvat täl
lä aukeamalla esittäytyvien lisäksi artisti ja 
säveltäjä Petri Laaksonen sekä Novetoksen 
toimitusjohtaja Petri Lehtipuu.
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Jaana Räntilä
› Pastori, psykoterapeutti, hiippakuntasih

teeri (Helsingin hiippakunnan tuomiokapi
tuli), kahden aikuisen lapsen äiti

› Kiinnostuksen kohteita hiljaisuus ja se, mil
lä tavoin usko ja elämän syvät kysymykset 
ovat vuoropuhelussa keskenään

Tavoitteeni
Tuomasmessu on tulevaisuuden messuyh
teisö, jossa messun toimittaminen yhdessä 
seurakuntalaisten kanssa toteutuu rohkeal
la ja ennakkoluulottomalla tavalla. Jos us
komme, että liturgian takana on armon, 
toivon ja rakkauden valtakunta, emme saa 
lakata kysymästä yhdessä, miten näytämme 
parhaiten tien sinne.

Tämä liikuttaa
Ehtoollinen on kaikkein merkittävin. Sii
hen liittyy myös rauhantervehdys.

Terveiseni
David Adamin sanoin: Herra, olet ottanut 
meidät vastaan. Sinä olet parantanut mei
dät. Sinä olet elvyttänyt meidät. – – Lähetä 
meidät paljastamaan sinun läsnäolosi. Lä
hetä meidät kertomaan sinun rakkaudes
tasi. (David Adam: Avoin Portti.)

Mikko Rajala
› Työskentelee liiketoimintaarkkitehtuurin 

ja strategisten kehityshankkeiden parissa 
(Nokia), perheessä vaimo ja poika

› Kiinnostuksen kohteita liikunta, musiikki, 
elokuvat, kirjallisuus, johtajuuskysymykset, 
hiljaisuus, Matkallaryhmä

Tavoitteeni
Haluaisin, että Tuomasmessulla olisi hyvät 
edellytykset toimia jumalanpalvelusyhteisö
nä, erilaisten ihmisten kohtauspaikkana ja 
hengellisenä kotina sitä tarvitseville.

Tämä liikuttaa
Messu kokonaisuutena on tärkeä ja mer
kittävä, mutta jos jokin osa pitää valita, 
niin ehtoollinen.

Terveiseni
Te vapaaehtoiset olette messun tärkein tu
kijalka, jonka varassa messu elää ja sykkii. 
Sinun, yksittäisen vapaaehtoisen, panok
sen kautta monet löytävät toivon ja uuden 
voiman elämäänsä. Ole uskollinen kut
sullesi!

› vanhemmistossa  
yli 200 vapaaehtoista
Hallituksen lisäksi Tuomasmessulla on yli 200 vapaaehtoisen 
vanhemmisto. Heihin kuuluu käytännön osaajia, asiantuntijoi
ta ja sisällöntuottajia monelta alalta – teologiasta musiikkiin ja 
rukouspiireistä juridiikkaan. Vanhemmiston puheenjohtaja on 
Hanna-Leena Nuutinen.

11.–13.3.2011
Seminaari Kulttuurikeskus Sofiassa

Peter Halldorf puhuu kristillisen idän 
hengellisistä opettajista ja heidän sa-
nomastaan. Mahdollisuus osallistua 
myös vain yhden seminaaripäivän oh-
jelmaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
reception@kulttuurikeskussofia.fi  
tai 010 2779 900
 
www.kulttuurikeskussofia.fi

Idän kirkon 
hengellistä viisautta

› Tuomasyhteisö 
ry:n kevätkokous
11.4.2011 klo 18 Cafe Agricolassa

Tuomas    yhteisö

Syö hyvää ja tee hyvää!
Auki: ti–pe 10–17, lounas 11–14

tuomasmessu.fi
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jää”. Yhteislauluina lauloimme kaikki yh
dessä ”Herra kädelläsi” ja ”Päivä vain”.

16. tammikuuta
Jokainen messu on oman näköisensä juhla. 
Joka kerta sen toteuttaa eri tiimi. Tämänil
tainen messu oli ”KUATuomascocktail”. 
Sitä vietettiin gospelcountryreggaetaizé
musiikin tahdittamana!

Bändissä musisoivat UMO:n tähtitrum
petisti Mikko Pettinen ja monilahjakas 
pianisti Matti Paatelma.

Muita muusikoita olivat Tartu mikkiin 
ohjelmasta tutut rumpali Risto Niinikoski 
ja kitaristi Ville Nurmi sekä Juha Tapion 
basisti Jaakko Kämäräinen.

23. ja 30. tammikuuta
Kolmannessa messussa lauloimme eku
meenisessa hengessä Mikko Heleniuksen 
loistavia sovituksia.

Neljännessä messussa viulistipianisti 
laulajalahjakkuus Auroora Kiiski innosti 
kirkkokansaa laulamaan kauniilla ja per
soonallisella tavallaan.

Valtavasti työtä ja lahjoja 
– tuloksena Tuomasmessu
Työni antoisimpia puolia on saada musi
soida ja olla yhteyksissä todella osaavien 
muusikoiden kanssa. Kaiken lisäksi nämä 
tyypit ovat vielä mukavia! 

Olen usein kiitollinen työpaikastani. Saan 
joka viikko valmistautua sunnuntain suu
reen juhlaan. Edeltävien viikkojen aikana 
se merkitsee useita palavereja, kymmeniä 
yhteydenottoja, tuntien sovitustyötä, mo

tuomasmusiikkia jokaiseen makuun
Tuomaskanttorin työssä tapaa paljon erilaisia muusikoita ja 
muita messun tekijöitä. Mitä kaikkea alkuvuoden messuissa 
tapahtui ja mitä on tulossa?

inna vintturi

”Kaiken lisäksi  
nämä tyypit ovat 
vielä mukavia!”

9. tammikuuta
Vuoden 2011 ensimmäisessä messussa oli 
vierailevana tähtenä laulaja Joel Hallikai-
nen. Osallistujia oli noin 600 ja tunnelma 
oli lämmin.

”Kuurankukkaa” emme kuulleet, mutta 
kauniita lauluja Joel meille lauloi: ”Nämä 
tyhjät kädet”, ”Enkeli pieni”, ”Vain rakkaus 

Tuomasmessussa on helppo laulaa, kun laulua tukevat esilaulajat, orkesteri ja Tuomaskuoro.
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Miltä tuntui olla Tuomasmessussa?
› Muusikkona annan arvoa äänentoistolle ja 
bändille. Illassa oli loistava kattaus. Hieno kuo
ro, bändi ja hyvä äänentoisto. Oli helppoa olla 
mukana, kun kaikki nuo hoituivat niin hyvin. 

Tuntui ihan kauheeeeen hyvälle 
ja kirkko täynnä väkeä!

Mikä kohta messussa te-
ki sinuun suurimman vai-

kutuksen?
› Monessa kohdassa tun 

sin jotain menevän 
kuoreni läpi. Näin kyy
neliään pyyhkivien ih
misten saapuvan eh
toolliselle. Pyyhin sa
laa omiani ja kaunis 

musiikki täytti ilman. 
Näin monen olevan le

vossa ja lähellä Jumalaa.
Mieleeni jäi myös eräs esirukouspyyntö: ”En 

usko, että Jumala on olemassa, mutta en kek
sinyt muutakaan paikkaa tulla.” Se oli huikeaa 
puhetta alhaalta ylös. Se osui ja upposi myös 
omiin haavoihini.

Tuomasmessu on kokonaisuus, joka täytyy 
kokea. Jumalan kohtaaminen on asia, jota ei 
voi kertoa sanoin. Usko on kokemus tuntees
ta, joka alkaa siitä, mihin sanat loppuvat, ku
ten musiikki.

Tuletko joskus uudestaan laulamaan 
meille?
› Tulen hyvin, hyvin mielelläni!

 
Pari päivää messun jälkeen Joel 
meilasi vielä:
› Halusin vain kertoa, että sunnuntai kantaa vie
läkin… Oli aidosti syvältä koskettava ilta. 

nistushommia tuomastoimistolla, nuotti
pinojen järjestämistä…

Tämä kaikki tähtää siihen, että klo 15.30 
alamme olla kirkolla muusikoiden kans
sa valmiina harjoituksiin. Ja klo 18 mes
su voi alkaa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Us
kon, että yksi Tuomasmessun suosion sa
laisuus on valmistelun määrä.

Varmasti useimmissa seurakunnissa 
valmistaudutaan messuihin huolellisesti, 
mutta Tuomasmessun erityisyys on siinä, 
että etukäteistyötä tekee niin moni ihmi
nen. Työtuntimäärä yhden messun eteen 
on melkoinen!

Haikea muisto
Maaliskuussa meillä piti olla vieraana is
kelmälegenda Kari Tapio. Syyskuussa hän 
kertoi minulle: ”Tulen mielelläni. Rakas
tan hengellistä musiikkia.” Kari viettää nyt 
taivaallista Tuomasmessua.

Iloisia ennakkotietoja  
kevään musiikista
Jokaisessa messussa on tänä keväänä osaa
va musiikinjohtaja, joka on koonnut ym
pärilleen bändin. Erityisinä tärppeinä voi
sin mainita 6.3. lattarimesssun,  jossa Antti 
Vuori luotsaa meitä laskiaissunnuntain iloi
siin tunnelmiin. Messussa saattaa joku 
innostua tanssimaankin…

Maaliskuussa vietämme 
myös Tuomasmessua irlanti
laisissa tunnelmissa. Sil
loin musiikkia liidaa  
alan ekspertti, Kallion  
Matti.

Ennen pääsiäisen 
suurta puhallinorkes
teria kuulemme 10.4. 
Papas no mamas yhty
että ja Pelastusarmeijan 
rakkaimpia ja reippaim
pia lauluja.

Paastonaikana tarjoavat tai
tavia sovituksia Markku Pihla-
ja ja Petri Kangas yhtyeineen. 

 Joel Hallikainen osallistui ensimmäistä kertaa Tuomasmessuun

›tunsin jotain menevän kuoreni läpi

Tuomaskuoro Hilkka Kangasniemen joh
dolla vastaa parina sunnuntaina musiikis
ta – saamme siis oikean ”kuoromessun!” 
Iloinen työpaikkayhtye Boulevard Boys tulee 
soittamaan messuun reipasta gospelia. 

Ystävänpäivän aattona 13.2. meitä ilah
duttaa äänellään Hannu Lepola lauluyh
tye Rajattomista. Kestosuosikkimme Petri 
Laaksonen ilmestyy myös johonkin kevät
messuun laulamaan puhuttelevia laulujaan. 
Ei kannata siis jäädä pois messuista. Tava
taan Agricolassa!

haastattelu: inna vintturi

”Työtuntimäärä yhden  
messun eteen on melkoinen!”

”Halusin vain kertoa, että 
sunnuntai kantaa vieläkin… ”

ju
kk

a 
va

lt
o

n
en

K
ri

st
in

a 
La

m
pi

la



Kesän 2011 seminaariteema peilaa itsetuntemusta sosiaalisen 
pääoman kautta 

Kouluttajina Olli ja Leila Valtonen.

Seminaaripaikka on fransiskaaniluostari Assisisin keskustassa. Luos-
tarissa täysihoito ja ilmastointi. Kontemplatiivinen ympäristö ja näky-
mä luostarista alas laaksoon tai vanhaan kaupunkiin luovat rauhoitta-
vat puitteet yhtä aikaa opiskelemiselle ja olemiselle.

Seminaariohjelma rakentuu luennoista ja paneeleista. Seminaaripäi-
vän jälkeen mahdollisuus tutustua Fransiscuksen kotikaupungin näh-
tävyyksiin. Aamuisin ja iltaisin yhteisiä  hetkiä ja illanviettoja. Musiikis-
ta vastaavat Inna ja Juha Vintturi.

Valittavanasi on kaksi matkavaihtoehtoa:
1) Rooma-Assisi valmismatka 28.6.–5.7.2011. 
Sisältää lennot ja kuljetukset Rooma-Assisi-Rooma. Roomassa majoi-
tus Hotel della Conciliazionessa, joka sijaitsee hyvällä keskeisellä paikalla 
aivan Vatikaanin tuntumassa.  Kahden päivän aikana tutustutaan Rooman 
nähtävyyksiin ja nautitaan kaupungin tunnelmasta mielenkiintoisen ret-
kiohjelman puitteissa. Bussi vie matkalaiset 30.6. Assisiin ja matka jatkuu 
seminaarin merkeissä. 
 Matkaan sisältyy retkipäivä  Umbrian viehättävimpään kylään Monte-
falcoon, Roomassa aamiainen ja 2 x lounas, Assissa seminaari ja täysi-
hoito. Matkanjohtajana Pirjo Kantala. Matkan hinta 1.685 €/hlö kahden 
hengen huoneessa, yhden hengen huoneen lisä 90 €

2) Omatoimimatkalaisena matkaat seminaariin haluamallasi tavalla ja 
osallistut 30.6.–5.7.2011  seminaariin. Seminaarihinta 798€/hlö kahden 
hengen huoneessa sisältää luostarimajoituksen ja täysihoidon.   
Myös omatoimimatkalaisilla on mahdollisuus osallistua erillishinnalla ma 
4.7. retkelle Montefalcon  viehättävään kylään! San Francescon kirkko on 
nykyisin pieni museo ja  seudun Sagrantino viini kuuluisa vanha lajike, 
josta tehdään laatuviinejä. Vierailemme viinitilalla ja nautimme siellä kevy-
en lounaan. Retken hinta 75 €/hlö.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Ryhmä Expertit Oy

Ilmoittautumiset ja varaukset 
sekä tarkemmat matkaohjelmat:
puh.0108355300 tai
 ryhmaexpertit@ryhmaexpertit.fi

Lisätietoa myös pirjo.kantala@helsinkimissio.fi, 
p. 0405111989

Enneagrammi 
seminaari

Italian Assisissa

Tutustu vanhaan itsetuntemusohjelmaan 
sen omimmassa ympäristössä luostarissa.

Pyhiinvaellusmatkalla Tiina Korvela

Assisi, uudelleen

Viime kesänä parikymmentä henkeä 
seurasi Valtosen Ollia ja Leilaa Assisiin, 
Italiaan. Seminaarin päättyessä mietin, 
oliko käynti oiva hyvän seuran vuoksi 
vai oliko paikallakin osansa. Pohdinta 

johti paluuseen, ajankohtanaan 
vuodenvaihde.

”Meidän Jumalamme armahtaa meitä hyvyydessään: Korkeudesta saapuu luoksem
me aamun koitto.” Laakso nähtynä Rocca Maggiorelta, raunioituneelta linnoitukselta. 
Franciscus Assisilainen käytti elämänsä niiden muurien murtamiseen, jotka oli raken
nettu linnoituksen raunioista haetuilla kivillä.

Tiellä San Damianoon. Talvisen Assi
sin etuihin kuuluu, että kuljeskelemi
nen on houkuttelevampaa kuin kesä
helteellä. Joulukuussakin maa tuok
suu keväiseltä.

St. Rufinon kirkko, jossa Franciscus ja 
Klaara kastettiin. Molemmat antoivat 
elämänsä Kristukselle – Kristukselle ja 
tämän puolisolle, rouva köyhyydelle, 
kuten Franciscus sanoo.

Sisarten kotipiha eli laakso 
luostarin parvekkeelta.

Summa summarum: Paikalla on osansa. On 
olemassa paikkoja, jotka ovat toisenlaisia kuin 

muut. Niistä ei voi kertoa sanoilla, edes  
tuhansilla kuviin kätketyillä. On käytävä itse.  

Tie vain vartoo kulkijaansa.
12 ‹ tuomasmessu
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”Jos ei itse tunne hengellistä tietä, 
ei sillä voi toistakaan opastaa ja ohjata.”

Näin totesi Peppi Sievers, psykiatri, psykoanalyytikko, teologi ja 
hengellinen ohjaaja (hirmuinen määrä titteleitä yhdelle ihmisel
le) Tuomasyhteisön sielunhoitajien koulutuksessa tammikuisena 
lauantaiaamuna.

Niinhän se on. Rukous ja ehtoollisavustajien koulutus on hen
gellinen matka sekin, ja monella siihen osallistuvalla on matkaa 
myös takanapäin. Mutta valmis tällä hengellisellä tiellä ei taida 
olla meistä kukaan.

Jumala, jossakin?
Pepin lause pysäytti miettimään oman hengellisen elämäni niin 
monenlaisia vaiheita. Kun usko ja Jumala on tuntunut selvältä ja 
äärimmäisen varmalta. Ja kun sitten kokemus on muuttunut val
lan päinvastaiseksi. Epäilyksi ja turhautumiseksi. Kun Jumala ei 
tunnu kuulevan, on kääntänyt selkänsä. Minun mielestäni.

Vaan jossakin Hänen on täytynyt silloinkin olla, kummin päin 
tahansa. Enhän tässä muuten olisi.

Entä sitten ne suloisen Pyhän läsnäolon kokemukset, kun ra
kastuneen ilo on ollut vallitseva tunne. Niin kuin sinä keväänä, 
kun sain pappisvihkimykseni, yli kymmenen vuotta sitten. Ha
lusin halata kaikkia metsän puitakin.

Muistan sen hengellisen tieni kirkkaimpana kohtana. Mikä syvä 
ilo! Se kokemus on kantanut monen pimeän yön läpi. 

Munkkien rohkeus sävähdyttää
Muutama päivä sitten ryhmä tuomaita lähti katsomaan tosita
pahtumiin perustuvaa ranskalaista elokuvaa Jumalista ja ihmisis-
tä. Elokuva kertoi trappistimunkeista levottomuuksien repimäs
sä Algeriassa. Vuonna 1996 seitsemän algerialaisessa luostarissa 
asunutta ranskalaismunkkia sai surmansa hämärissä olosuhteis
sa jäätyään keskelle islamistiterroristien ja hallituksen joukkojen 
yhteenottoja. 

Elokuva on kuvaus munkkien halusta olla menemättä kum
mankaan vihollisen puolelle. Halu olla ihmisen puolella ohjasi 
heidän toimintaansa. 

Olipa ihminen kylän asukas, terroristi tai hallituksen edustaja, 
samantekevää. Munkit rakastivat muslimeja lähimmäisinään ja 
uskalsivat toteuttaa kutsumustaan hengenvaarankin uhalla. He 
eivät olleet kuitenkaan pelon ja epävarmuuden ulottumattomissa, 
vaan inhimillisiä ihmisiä.

Elokuva on kuvaus henkilökohtaisen uskon voimasta. Työstä ja 
rukouksesta, toinen toisensa tukemisesta. Loppuun asti. Hengel
lisellä tiellään jo pitkälle kulkeneista ihmisistä.

Elämä annettavana
Saarnassaan luostarin johtaja muistuttaa siitä, miten Jeesus tulee 
ihmiseksi, kerran kaksi tuhatta vuotta sitten ja aina yhä uudestaan 
meissä jokaisessa ihmisessä, jotka haluamme häntä seurata. Sen 
saarnan jälkeen ei tainnut olla kuivia silmiä elokuvateatterissa.

Se oli saarna elämän alttiiksi laittamisesta ja suvaitsevaisuudesta. 
Ei ideologioiden ja oikeassa olemisen puolesta vaan ihmisen hy
väksi. Ei olemalla oikeaoppisten tai valtaapitävien puolella vaan 
aina heikommalla olevan ihmisen puolella.

Munkkien tie päättyi sumuiseen talviseen päivään. Luottavai
seen vaellukseen kohti tuntematonta tulevaisuutta toinen tois
taan tukien.

Hengellinen elämä on joskus sumussa vaeltamista. Kuin olisi 
talvinen päivä sään lauhtuessa. Siinä sitten tarvot sohjossa. Ei kir
kasta, ei pimeää, ja pitkä matka vielä kevääseen. Sanat ovat har
vassa, jos niitä on ollenkaan. Jäljellä on vain huokaus.

Voisiko sen kokea niin, että rukous voi lopulta olla sanatonta, 
olemista Olemisessa, jossa Jumala on koko ajan läsnä. Hiljaisena 
luottamuksena. Sumussakin.

pirjo.kantala@tuomasmessu.fi

Tuomaspapin mietteitä   Pirjo Kantala

”Entä sitten ne suloisen Pyhän läsnäolon kokemukset, 
kun rakastuneen ilo on ollut vallitseva tunne…”

”Sen saarnan jälkeen ei tainnut olla 
kuivia silmiä elokuvateatterissa.”

Jumalasta ja ihmisistä
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14 ‹ tuomasmessu

› tuomasmessun ja  
askel-lehden lauantai

› kesäiset tuomaspäivät
5.–7.8.2011
Tervetuloa tutustumaan, Tuomasmessujen väki ympäri maata! 
Virkistytään yhdessä ja vaihdetaan kokemuksia.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: toimisto@tuomasmessu.fi 
tai p. (09) 726 0550 (ma–ke klo 10–15).

Lauantaina 26.3. on tiedossa hoitavaa ilmapiiriä, rukouspal
velua ja kiinnostavia alustuksia. Askellehden ja Tuomasmessun 
yhteisessä iltapäivässä nautitaan myös yhteislaulusta ja musiik
kiesityksistä.

Raimo Mäkelän luennon aiheena on “Miten tunnistat nar
sismin”. Mukana ovat myös artistit Elina Vettenranta ja Hanna 
Ekola, tuomaspappi Pirjo Kantala, tuomaskanttori Inna Vintturi, 
päätoimittaja Pirjo Wesaniemi, psykoterapeutti Mirja Sinkko-
nen ja HelsinkiMission toiminnanjohtaja Olli Valtonen. 

Ohjelma alkaa klo 13 ja päättyy illansuussa rauhoittavaan 
Tuomasvesperiin yhdessä Vesperkuoron kanssa.

› kaikille avoimia ryhmiä

sukkapiiri parillisten viikkojen maanantaina klo 17 Tuomasyhtei
sön toimistossa, Tehtaankatu 23 B, käynti kirkon sisäpihalta (soita 
ovikelloa). “Neuloessa kädetkin rukoilevat.”

kristillisen mietiskelyn ryhmä / christian meditation joka 
tiistai klo 18 Mikael Agricolan kirkon kappelissa, Tehtaankatu 23 
(käynti Dportaasta kirkon sisäpihalta).

rukouspiiri joka tiistai klo 18.30 Mikael Agricolan kirkon morsius
huoneessa (käynti kirkon sisäpihalta, Cafe Agricolan ovesta).

lähetystuomaat keskiviikkona 2.3., 30.3. ja 4.5. 2011 klo 18 Tuo
masyhteisön toimistossa, Tehtaankatu 23 B (käynti Mikael Agri
colan kirkon sisäpihalta).

Liity Tuomasmessun 
sähköpostilistalle, niin saat tietoa 
Tuomasmessuista ja muista 
hengellisistä tapahtumista.

toimisto@tuomasmessu.fi

Sinisaari Consulting Oy
• Käytännönläheistä IT-alan koulutusta, konsultointia ja 

sovelluskehitystä.
• Toimeksiantajia pienistä yhdistyksistä maan suurimpiin 

pörssiyhtiöihin.

Puh. (03) 780 6740, 0400 401771, seppo.sinisaari@
sinisaariconsulting.com, www.sinisaariconsulting.com

turvaposti.fi
salattu sähköposti
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› kesäretriitti 10.–12.6.2011  

Mukana muun muassa HelsinkiMission  
toiminnanjohtaja, pastori Olli Valtonen.  
Huilu: Inna Vintturi. Hinta 180 euroa. 

› Heponiemen Hiljaisuuden Keskus, Karjalohja. Hinta sisältää 
täysihoidon ja oman huoneen. 
› Ilmoittautumiset: toimisto@tuomasmessu.fi, p. (09) 726 0550.
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Tuomasmessua tehdään 
kannatusmaksujen tuella
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Loppuvuodesta 2010 kannatus
maksut ilahduttivat meitä vas
tuunkantajia. Kannatusmak
sut ovat nousevassa suunnassa ja 

messutoimintaa voidaan viedä eteenpäin.
Kiitämme kaikkia kannattajiamme – tei

tä, jotka liityitte viime syksynä kampan
jaan, ja teitä, jotka jo vuosia olette uskol
lisesti tukeneet Tuomasmessua. Tukenne 
ansiosta kaikilla pääkaupunkiseutulaisilla 
on yhteinen tila ja paikka, johon saa tulla 
kohtaamaan Jumalaa arjen keskellä. Li
säksi yli 35 000 henkilöä nauttii messusta 
joka sunnuntai radion ja AgricolaTV:n 
kautta ympäri maailmaa.

Tuomasyhteisö ry:llä on Poliisihallituksen myön-
tämä rahankeräyslupa POHADno/2010/1661 
(14.6.2010 –31.5.2011).
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Joulukuu 5 276

Tammikuu 3 412

Helmikuu 2 781

Maaliskuu 4 430

Huhtikuu 3 032

Toukokuu 5 366

Kesäkuu  3 862

Heinäkuu 3 447

Elokuu 4 075

Syyskuu 4 044

Lokakuu 6 946  

Marraskuu 5 744      

 Joulukuu 5 659 

Tammikuu 11 255

2009

2010

”Saarnat 
ovat todella 
hyviä.”

”Musiikki on 
antavaa ja 
lohduttavaa.”

”Saan 
Tuomasmessusta 
todella paljon 
voimia. Olette 
mielestäni todella 
oikealla Tiellä.”

”Olipa tämän-
päiväinenkin 
messu tosi upea.”

”Toivoisin 
messuun samalla 
tavalla reippaasti 
sovitettuina 
virsiä kuin 
tänäänkin, sillä 
laulan mukana 
täysillä, koko 
sydämestäni.”

”Katsoin tämäniltaisen 
Tuomasmessun netistä, ja 
se näytti erittäin hyvältä, ja 
hyvähän messu muutenkin oli.”

› tuomasmessun kannatusmaksutili: 
  osuuspankki 554128–212426  
  viite 3010
› ulkomailta tulevia maksuja varten: 
  bic/swift: okoyfihh 
  iban: fi97 5541 2820 0124 26

2011



Mikael Agricolan kirkko › Tehtaankatu 23, Helsinki 15 › Ratikat 3B ja 3T › www.tuomasmessu.fi

Minituomaat yli 3vuotiaille. › Translation into English. 
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tuomasmessu
– Se liikuttaa…

20.2. reipasta gospelia 
vuosien takaa
saarna: One Way Missionin toiminnanjohtaja  
Tapani Suonto
liturgia: Yrjö Ikonen
esirukousjohtaja Juha Raussi
messun kokoaja Ari Mäenpää
Pentti Martiskainen ja Boulevard Boys
Hilkka Kangasniemi ja Tuomaskuoro

27.2. iloinen kuoromessu
saarna: Lähetysseuran kehitysjohtaja Tuula Sääksi
liturgia: Kalervo Salo
messun kokoaja Marja Lampola
Hilkka Kangasniemi, Tuomaskuoro ja orkesteri 
Mukana Lähetystuomaat

6.3. tuomasmessu 
lattarien tahdeissa
puhe: filosofi, kirjailija Tuomas Nevanlinna
liturgia: Hans Tuominen
esirukousjohtaja Hanna Junkkari
messun kokoaja Susanna Monni
Antti Vuori ja orkesteri, Inna Vintturi ja Tuomaskuoro
Tanssinohjaaja Outi Alaja ystävineen tanssittaa messussa ja 
laskiaisteejatkoilla. Abien siunaus.

13.3. mystiikan ja 
viisauden lähteillä
saarna: ruotsalainen teologi, kirjailija Peter Halldorf
esirukousjohtaja Pekka Y. Hiltunen 
messun kokoaja Mikko Paloniitty
Markku Pihlaja ja orkesteri, Inna Vintturi ja Tuomaskuoro 

20.3. tuomasmessu 
irlantilaisissa tunnelmissa
saarna: ekoteologian asiantuntija Pauliina Kainulainen
Matti Kallio ja irkkuyhtye, Hilkka Kangasniemi ja Tuomaskuoro

…joka sunnuntai klo 18
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