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Anna-Maija Raittila kirjoittaa kirjas-
saan Franciscus astui ovestani näin:

”… monia kertoja elämässäni 
olen kohdannut hänet, tuon huomaa-
mattoman, harmaassa hupussa vikkelänä 
liikuskelevan miehen. Sellaisina hetkinä, 
joina itsekeskeisyyteni ja pyyteeni ovat 
suistaneet minut tolaltani, kun minua on 
loukattu, kun olen antautunut oikeutetun 
pahan mielen valtaan. Silloin Franciscus 
on astunut ovestani. Astunut sisälle, vienyt 
minut mukanaan ulos. Ympäröinyt minut 
laulullaan: ’Ylistäkää ja siunatkaa Herraani 
ja kiittäkää ja palvelkaa häntä…’ ”

Kirjallisista ja muista saavutuksistaan 
huolimatta Anna-Maija Raittila tuntuu 
kamppailleen kuin kuka tahansa meistä 
itsekeskeisyyden ja omanarvontunnon on-
gelmissa. Sanoissa on jotakin inhimillistä ja 
koskettavaa, kohti käypää.

Sellaisia me ihmiset olemme, itsekes-
keisiä ja loukkaantuvia. Ja kuinka usein 
ajattelemme pahasta mielestämme, että se 
on oikeutettua. 

Meillä on varjomme ja haavamme. 
On tarpeen tunnistaa haavansa, uskaltaa 
nähdä se. Mutta itseään ei tarvitse nähdä lo-

pullisesti vain kipupisteidensä ja varjojensa  
kautta.

Usko ja luottamus kutsuvat meitä nä-
kemään elämämme Jumalan silmin. Ja Ju-
mala näkee meissä muuta kuin virheemme 
ja haavamme. Miten osaisimme ottaa vas-
taan Jumalan armon ja elää luottamuksen 
varassa?

Epäonnistumisistamme ja haavoistam-
me Jumala luo uutta elämää. Suurin haa-
vamme on juuri se tie, jota elämämme on 
tarkoitettu kulkemaan. Useimmiten se on 
vaikeaa hyväksyä.

Äiti Juliana Norwichlainen sanoo, 
että vaikka sielu parantuukin, sen haavat 
näkyvät Jumalan silmissä. Mutta ne ei-
vät enää olekaan haavoja vaan kunnian     
merkkejä. 

Herra Jeesus Kristus
Sinä, joka löydät itsellesi sijan siitä missä
me olemme pieniä ja avuttomia,
pidä huolta elämämme heikoista kohdista.
Valmista niistä itsellesi leposija.

Pidä huolta elämämme 
heikoista kohdista

pääkirjoitus    pirjo kantala

tuomasmessu › Julkaisija Tuomasyhteisö ry. 
› Tuomasyhteisö on Tuomasmessun taus ta
organisaatio › Päätoimittaja Pirjo Kantala, pirjo.
kantala@tuomasmessu.fi, p. 040 511 1989 › 
Toimitussihteeri Marjo Soulanto › Taittaja Pirkko 
Valtonen › Tuomasyhteisön toimisto Tehtaankatu 
23 B, 00150 Helsinki (käynti Mikael Agricolan 
kirkon sisäpihalta) › Paino Helsingin painotuote 
Oy › Jäsenmaksuasiat ja osoitteenmuutokset: 
toimisto@tuomasmessu.fi, p. (09) 726 0550. 

✪ Lehti on painettu kierrätyspaperille. 

› Kannen kuva Helsingin Tuomasmessusta 12.6.2011: 
Jani Laukkanen.
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RuKOuKSen LäHde
Anna-Maija Raittila: 2000 Rukouksen vuotta. Kirjapaja 1999.

Tuomasmessu myös Facebookissa!
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✪ Ilmoittaudu Tuomasmessun säh köpostilistalle: 
toimisto@tuomasmessu.fi.
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Strategiatyötä pohjusti Tuomasmessun 
verkkosivuilla toteutettu kysely, johon 

saimme paljon hyviä ajatuksia, ideoita ja 
kysymyksiä tuomasmessulaisilta. Lämmin 

Muuttuva uskonnollisuus, 
yhteisöllisyyden kaipuu, 
vapaaehtoisuuden voima. nämä ja 
monet muut muutokset olivat 
esillä Tuomasyhteisön strategiaa 
rakentavassa työryhmässä, 
jota ohjasivat konsultit 
Petri Lehtipuu ja Karoliina Malmelin.

Tuomasyhteisö 
päivittää 
strategiaansa

Karoliina Malmelin

kiitos kaikille, jotka toitte arvokkaan näke-
myksenne tähän työhön!

Tärkeitä strategisia kysymyksiä ovat 
nämä: Mitä Tuomasmessun halutaan ole-
van? Kuinka Tuomasmessu toimii? Keitä 
kutsutaan mukaan?

Ytimessä ovat Kristus ja avara hengellisyys. 
Messun vetovoimatekijöiksi määriteltiin erin-
omaiset saarnat ja laadukas musiikki, moni-
puolinen sielunhoito, kyky puhutella ihmisiä 
eri tavoin ja aito yhteisöllisyys.

Parannettavaa on edelleen siinä, kuin-
ka kohtaisimme kaikki tulijat ja etsijät. Sa-

moin pohdimme sitä, kuinka Tuomasmes-
su voisi tulla yhä useammalle toiminnan 
ja sitoutumisen paikaksi ja miten se tukisi 
erilaisia palvelemisen ja rukouksen tapoja. 
Esiin nousi myös Tuomasmessun mahdol-
lisuus tukea messujen uudistamista ympäri 
Suomea esimerkiksi koulutuksella ja ver-
kostoitumisella.

Strategiatyö jatkuu tänä syksynä, ja sen 
etenemisestä ja tuloksista tulee jatkossakin 
tietoa verkkosivuille tuomasmessu.fi. n

Karoliina Malmelin

Petri Lehtipuu

”Pyhä, pyhä, pyhä 
Herra Sebaot...” 
Kuva Helsingin 
Tuomasmessusta 
12.6.2011.
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Vapaaehtoiset rukoilevat seurakuntalais-
ten kanssa alttarilla, voitelevat öljyllä ja 

avustavat ehtoollisen jakamisessa. Motiivini 
tähän koulutukseen olivat osin itsekkäät. 
Monen vuoden Tuomasmessussa käynti ei 
ollut tuonut uusia 
tuttavia. Halusin 
kehittyä henkisellä 
matkallani ja tu-
tustua seurakunta-
laisiin.

Rukous- ja 
ehtoollisavustajien 
koulutus koostui 
kuukauden välein 
toteutetuista kahdestatoista koulutuspäi-
västä ja kasvuryhmien kokoontumisista. 
Koulutus sisälsi muun muassa kriisissä 
olevan ihmisen kohtaamista ja oman spi-
ritualiteetin tutkimista. Mielestäni retriitti 
ja luento häpeästä ja syyllisyydestä olivat 
erityisen vaikuttavia. Koulutusprosessi oli 
riittävän pitkä, niin että tapaamisten välillä 
oli aikaa prosessoida ja hautoa teemoja.

Porukan välille rakentunut luottamus 
ja kunnioitus nousi itselleni koulutukses-
sa merkityksellisimmäksi asiaksi. Iloitsen 
siitä, että mahduin mukaan keskeneräi-
senä ja epäilyksinenikin. Toiset auttoivat 
henkisen matkani etenemisessä jakamalla 
omia tuntojaan.

Jo koulutuksessa toteutui jakamisen 
ihme: toimiessaan toisten hyväksi saa itsel-
leen paljon enemmän kuin antaa. Työ aut-
taa kasvamaan ihmisenä. Osa oivalluksista 
on ollut epämiellyttäviä, mutta kipu kuu-
luu kasvuun.

Odotan syksyn messuja luottavaisin 
mielin, kiire jää syrjään ja voin toimia 
hetken Jumalan avustajana. Tuomas-
messun rauha ja Pyhän Hengen läsnäolo 
puhuttelevat voimakkaasti palvelu-
tehtävässä. n

”Tuomasmessun 
rauha ja Pyhän Hengen 
läsnäolo puhuttelevat 
voimakkaasti palvelu-
tehtävässä”

Susanna Monni:

Jani Laukkanen

”Iloitsen siitä, että 
mahduin mukaan 
keskeneräisenä ja 
epäilyksinenikin.”

Juki Orpana työskentelee 
yrittäjänä valo-, ääni- ja 
lavastesuunnittelun parissa. 
Susanna Monni taas 
konsultoi kestävän kehityksen 
liiketoimintakonsepteja ja yritys-
vastuun strategiatyötä.
 Syksyn Tuomasmessuissa 
heitä kahta yhdistävät valkea 
puku ja taakse jäänyt, 
ikimuistoinen matka Tuomas-
yhteisön  rukous- ja ehtoollis-
avustajakoulutuksessa.

Marjo Soulanto

TUOMASMESSU SAi 
UUSiA vAPAAEHTOiSiA 
vAlkOPUkUiSiA

Syksyn messuissa toimii parikymmentä uutta valkopukuista, jotka siunattiin tehtäväänsä 12.6.2011.

Tuomasyhteisö kouluttaa uusia      
rukous- ja ehtoollisavustajia muu-
taman vuoden välein. Vuosien 

2010 ja 2011 aikana toteutetun koulu-
tuksen myötä valmistui kesällä parikym-
mentä uutta valkopukuista. Tuomioro-
vasti Matti Poutiainen siunasi heidät 
tehtäväänsä helluntaina 12.6. tuomas-
pappi Pirjo Kantalan ja kokeneempien 
valkopukuisten avustuksella.

Niin uudet kuin vanhatkin valkopu-
kuiset avustajat tekevät arvokasta työtä 
jokaisessa Tuomasmessussa. He kohtaavat 
alttarilla syksyn mittaan satoja ihmisiä.

– Ihmisten kyyneleet alttarikaiteella    
eivät jää kuivaamatta, totesi juhlavan mes-
sun juontaja Karoliina Malmelin. 
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Miten löysit tiesi rukous- ja 
ehtoollisavustajaksi?
Olin osallistunut aikani Tuomasmessuun 
ja saanut kokemuksen ravituksi tulemi-
sesta. Sisälläni kasvoi kysymys: Mitä minä 
voisin tehdä messun eteen? Kuinka voisin 
jakaa sitä, mitä itse olen saanut?

Otin asian puheeksi tuomaspappi 
Pirjon kanssa, ja esille tuli mahdollinen 
rukous- ja ehtoollisavustajan koulutus. 
Palvelin messussa pitkään muissa tehtä-
vissä, mutta samalla rukoilin, että Herra, 
jos on sinun tahtosi mennä tuolle kurssil-
le ja palvella valkopukuisena, niin anna 
vokaatio eli kutsu.

Myöhemmin Pirjo lähetti minulle 
sähköpostin, jossa hän haastoi mukaan 
tähän koulutukseen. Minulle se oli selkeä 
rukousvastaus. Ilmoittauduin haastatte-
luun, jonka pohjalta koulutukseen osallis-
tujat valittiin.

Fiilis on ollut vähän kuin silloin, kun 
olin valmistumassa yliopistosta, mutta 
menossa toisenlaiseen työhön kuin mihin 
alun perin olin lähtenyt opiskelemaan. 
Tie on tuntunut oikealta. 

Mitä sait koulutuksesta?
Jokaisesta koulutuspäivästä jäi plakka-
riin kultajyviä, joihin aika ajoin palaan 
mielelläni muistiinpanojeni kautta. Nii-
tä ovat esimerkiksi nähdyksi tulemisen 
tarpeemme, luottamus Jumalan läsnä-
oloon kaikessa, hengellisen ohjauksen 
tarve ajassamme ja kirkossamme, syylli-
syyden ja häpeän erot sekä Mirja Sink-
kosen lause: ”Et voi antaa enempää kuin 
mitä sydämestäsi annat.”

Hieno – mutta ei ihan helppo jut-
tu toiminnan miehelle – oli hiljaisuu-
den retriitti hetkipalveluineen. Ja vielä 
yksi asia, jota täytyy opetella päivittäin: 
”Olen Jumalan silmissä kaunis.”

Koulutusryhmä oli ja on tuon yhtei-
sen matkamme jälkeenkin tosi hienoa 
porukkaa. Kuukausittaisten koulutusta-
paamisten välissä kokoontuva kasvuryh-
mä oli erityisen antoisa pienryhmä. Sen 
kokoontumisia aina oikein odotti.

Kiireisen ja kaupallis-teknisen arjen 
keskellä tuo kasvuryhmä muodostui to-
della tärkeäksi jakamisen paikaksi, jossa 
voitiin puhua aroistakin asioista avoi-

mesti ja luottamuksella ja rukoilla tois-
temme puolesta.

Miksi olet valinnut Tuomasmessun 
omaksi jumalanpalvelukseksesi?
Olen kasvanut sisälle perusluterilaiseen 
jumalanpalvelukseen rippikoulu- ja us-
koontuloajastani lähtien, mutta viime 
vuosina en vain ole saanut perusjuma-
lanpalveluksesta oikein mitään. Siksi tu-
lin Tuomasmessuun, jonka todella koen 
omakseni rukousjaksoineen, musiikkei-
neen (kuoro ja bändi) ja yhdessä lausut-
tuine synnintunnustuksineen.

Jos en ole päässyt Tuomasmessuun, 
mulla on ollut hirmuinen nälkä ja ikävä 
messua ja muita vapaaehtoisia! Messun 
jälkeen on yleensä sellainen olo, että nyt 
olen saanut evästä viikon varalle – joskus 
tuhdimpaa sapuskaa ja joskus vain lien-
tä, mutta niillä on menty.

 Näitä tavallisia käsiä, jalkoja, suuta 
Jeesus haluaa käyttää – ihmeellistä, mut-
ta totta!  n

 

Juki Orpana:
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Susanna Monni  ja Juki Orpana ovat Tuomasmessun uusia rukous- ja ehtoollisavustajia.
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Kiitos kun saan 
tässä olla 

Illan teemana on kiitollisuus. Jokai-
sessa messussa on paikka kiitokselle, 
ja tällä kertaa Olli Valtonen haastat-
telee muutamaa messuvierasta siitä, 
mistä he ovat kiitollisia juuri nyt. 

Tuomasmessuun jokainen saa 
tulla sellaisena kuin on. Kun otamme 
armon todesta – että se koskee meitä 
kaikkia keskeneräisiä – annamme 
Jumalan luomistyön jatkua elämäs-
sämme. Haluamme vaalia yhteyden 
kallisarvoista lahjaa Tuomasmessus-
sa, ja siksi pyydämme rohkeasti apua. 

Vuoden tärkein 
kolehti 
Kutsumessun kolehti menee ko-
konaisuudessaan Tuomasmessulle. 
Kolehtivaroilla voimme paikata 
kesäkauden sekä jo pidempään 
laskusuunnassa olleiden kannatus-
maksujen aiheuttamaa notkahdusta 
budjetissa. Voimme aloittaa ainakin 
syyskauden messut.

Mutta kovin pitkälle yhdellä 
kolehdilla ei päästä. 

Säilytä itselläsi Tuomasmessun 
kannatusmaksujen tilinumero:

Osuuspankki 554128-212426 
VIITE 3010  

ulkomailta tulevia maksuja varten: 
BIC/SWIFT: OKOYFIHH 
IBAn: FI97 5541 2820 0124 26

Tuomasyhteisö ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä 
rahankeräyslupa 2020/2011/1768
 (17.6.2011–31.5.2012).

– Tulossa tuomaskansan kutsumessu 

Y     ksi syksyn kohokohdista o
n Tuomasmessu

 25.9.2011  
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Ylipää tulkitsee
 meille 
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tutun laulun ”I d
on’t know how to love him”. M

usisoimassa 
myös 

Hannu Lepola, M
atti 

Paate
lma, R

ami Eskelinen, Inna Vintturi sek
ä 

Hilkka Kangasniemi ja T
uomaskuoro.

Facebook: Tuomasmessu

Lisää lenkkejä 
kannattajaketjuun! 
Kahtena edellisvuotena olemme saaneet 
kutsumessussa kokoon 100–150 henkilön 
joukon, joka on sitoutunut kannattamaan 
messua aina muutaman kuukauden eteen-
päin. Iloiset kiitokset kaikille talkoisiin 
osallistuneille!  Nyt kannattajaketjuun 
tarvitaan lisää lenkkejä. Voisitko Sinä olla 
mukana? Toivomme sitä.

KiiTOS 

KAiKUKOOn!

✔

✔
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Tuo kortti Tuomasmessuun 
Ota talteen oheinen kutsukortti ja täytä 
sen kääntöpuolella oleva ilmoittautumis-
osa. Kun tuot kortin mukanasi kutsumes-
suun 25.9.2011 klo 18, saat kiitokseksi 
pienen siunatun lahjan.  Odotamme 
yhteistä juhlaa, odotamme Sinua! Olet 
sydämellisesti tervetullut.

Pirjo, Olli, Inna, Marjo, Karoliina, Airi, 
Tuula... ja koko kutsumessun työryhmä, 
yhteensä 70 vapaaehtoista

✔
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Tuomasmessun Vesperkuoro on laulanut 
usein hetkipalveluksissa Anna-Maija Raitti-
lan sanoittamia tai suomentamia  virsiä. Ne 
ovat jääneet vesperin jälkeen mielen pohjalle 
soimaan. Juhan sovittamia virsiä on kerään-
tynyt vuosien kuluessa paljon. Tästä varmaan 
alkoi ideamme kehkeytyä.

jo laivamatka Suomenlinnaan 
irrottaa arjesta
Anna-Maija Raittila on Tuomasmessun 
perustajia, syvällinen teologi ja kirjallinen 
kyky. Hänellä on ollut keskeinen asema 

vuoden 1986 Virsikirjaa valmistelleessa 
komiteassa. Hän suomensi, muokkasi ja 
uudisti suurimman osan virsimateriaalista. 
Anna-Maija jos kuka ansaitsee oman kon-
sertin.

Päädyimme suunnittelemaan konsert-
tia Suomenlinnan kirkossa, joka on akus-
tiikaltaan ja tunnelmaltaan ihanteellinen 
kirkko isolle kuorollemme ja laulumusiikil-
le. Erilainen konserttimatka alkaa jo Kaup-
patorilta. Laivamatka yli meren irrottaa ar-
jesta ja suuntaa ajatukset iltaan:

”Kun päivä painuu syliin yön 
ja virrat mereen juoksevat, 
niin virtaa kohti sinua 
sydänten kiitos, kaipaus.” 
(VK 549.)

Kun saavutaan ”luostarisaarelle”, Suomenlin-
nan kirkon majakka ohjaa matkalaiset mää-
ränpäähänsä. Kirkkoon astuessasi 50-hen-
kinen kuoro laulaa kanssasi Taizé-hymnejä, 
yksinkertaisia, laulettuja meditatiivisia ru-
kouksia. Huilu, oboe ja soitinryhmä säestävät. 
Kirkko tulee pikku hiljaa täyteen ihmisiä. 

yleisökin pääsee laulamaan 
vuorovaikutteisessa konsertissa
Musiikkiosuus koostuu Anna-Maijan sa-
noittamista virsistä ja lauluista. Laulut esite-
tään erilaisilla kokoonpanoilla ja vuorovai-
kutteisesti. Konserttivieraat pääsevät myös 
itse laulamaan.

Laulujen välillä kuulemme Anna-Mai-
jan runoja, puheenvuoroja hänelle tärkeistä 
teemoista sekä muistoja vuosien varrelta. 
Puhujiksi ovat lupautuneet muiden muassa 
Kaisa Raittila, Mikko Malkavaara ja Olli 
Valtonen.

Konserttimateriaalista ei ole puu-
tetta; Anna-Maija on ollut äärimmäisen 
tuottelias. Illan aikana kuullaan muiden 
muassa seuraavat virret ja laulut: ”Sinä, 
Jeesus, ymmärrät parhaiten”, ”Valkeus 
kirkas”, ”Kaikki odotus ja kaipaus täyttyy”. 
Franciscus Assisilaisen ”Aurinkolaulun” 
mukaan Anna-Maijan suomentama ”Luo-
dut, te Herraa kiittäkää” kajahtaa kirkossa 
komeasti kolmoiskuorolla. n 

Anna-Maija Raittilan virsirunoutta 
Suomenlinnan kirkossa
Paratiisin tuoksu -konsertti on 
herättänyt etukäteen paljon 
mielenkiintoa. Konsertin suunnittelu 
oli jo keväällä täydessä vauhdissa, ja 
suurkuoro harjoitteli kesän aikana 
useaan otteeseen. Kuoroa johtavat 
Juha ja inna Vintturi.
 Juha ja Inna, miten konsertin idea 
syntyi ja mitä meille on luvassa?

➤ Seuraavalla aukeamalla teologin ja 
runoudentutkijan näkökulmia 
Anna-Maijan tuotantoon.

Inna ja Juha Vintturi

tuomasmessu
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Tule laulamaan 
suurkuoron kanssa
Anna-Maija Raittilan 
sanoittamia virsiä ja 
Taizé-lauluja!
 
Su 11.9.2011 klo 18

Saarna: kaisa Raittila
liturgia: Mikko Malkavaara

Mikael Agricolan kirkko, 
Tehtaankatu 23, Helsinki

tuomasmessu.fi

Paratiisin 
tuoksu
Musiikillinen ilta 
Anna-Maija Raittilan 
ajatuksen matkassa

lauluja, virsiä, runoja 
ja muistikuvia 
Suomenlinnan kirkossa

Pe 16.9.2011 kello 18

Anna-Maija-suurkuoro ja soitinyhtye 
johtajinaan Juha ja inna vintturi. 
Mukana Mikko  Malkavaara, 
kaisa Raittila ja Olli valtonen. 
 
Illan järjestää Tuomasyhteisö. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Lautta Kauppatorin rannasta klo 17.20.
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Anna-Maija Raittila on tuonut todel-
lista ja pysyvää muutosta kirkkoomme 
monella tavalla ja tasolla. – – Hän liittyy 
olennaisesti niin hiljaisuuden liikkeeseen, 
Taizé- liikkeeseen kuin Tuomasmes-
suunkin. – – Hän on rohkea toimija, 
kansainvälinen vaikuttaja, hengellinen 
esipaimen, syvällinen teologi ja kirjalli-
nen kyky. Hänen ympärillään on aina 
tilaa myös särkyneille.

Piispa Irja Askola

Raittila on tehnyt uskomattoman työn 
koko kirjallisen tuotantonsa kautta. Hän 
on antanut eväät hengellisen elämän 
hoitoon, joka ei milloinkaan ole irrallaan 
maailman ja yhteiskunnan tilanteesta. 
– – Hän on pysynyt uskollisena etsijänä 
itsekin.

Perhetyön kouluttaja, 
rovasti Liisa Tuovinen

Seitsemän kirkollisista piireistä tuttua 
kertoi, ketä tämän ajan suomalaista 
kirkkovaikuttajaa he ihailevat, arvostavat 
ja pitävät esikuvanaan. Yksi nousi yli 
muiden (Anna-Maija Raittila).

”
”

”

”
”

”

– Jokainen virsi on oma luomisprosessinsa, 
jossa saa eläytyä ja on pyrittävä eläytymään 
koko suomalaisen seurakunnan hengelli-
sen kokemuksen eri kerrostumiin. Siinä 
pääsevät palvelukseen kaikki elämäni eri 
vuosikymmenten hengelliset kokemukset, 
Anna-Maija Raittila painottaa virren tehtä-
vää hengellisen kokemuksen tulkkina.

virret yhteisen uskon ja 
yksityisten tuntojen tulkkeina
Nykyisen Virsikirjan uudistustyö kesti 
yli kymmenen vuotta. Aikaa voi Raitti-
lan tuotannossa luonnehtia kääntämisen 
vuosikymmeneksi; hän suomensi paitsi 
virsiä, myös mittavan määrän eurooppa-
laista uskonlyriikkaa, ja toimitti sitä mo-
nina julkaisuina.

Omille runoille ei ollut aikaa eikä tilaa. 
Mutta virsikirjatyön myötä syntyi jo nyt 
ikivihreitä virsiä.

Virret muodostavat oman kirjallisen 
lajinsa; ne ovat tilaustöitä, jotka pureutuvat 
sovittuun aiheeseen, nojaavat kaikille tut-
tuun perinteiseen sanastoon ja kuvakieleen.

– Virsikirjan uudistustyössä on tarkat-
tava, ettei virsiin pääse hämäriä, epäselviä 
ajatuksia tai ilmaisuja. Virsi on koko seu-
rakunnan uskontunnustuksen, rukouksen 
ja ylistyksen tulkki, sen on vastattava sekä 
kirkon oppia että tavallisen veisaajan us-
kontajuntaa.

– Sisällöltään ja muodoltaan sen on 
oltava selkeä, eräässä mielessä yksiselit-
teinen. Se ei saa olla yksilöllinen samassa 
mielessä kuin runo, Anna-Maija Raittila 
täsmentää.  

Epäilemättä runoilija Raittila itse oli-
si ollut valmis muuttamaan suomalaisen 
virren kieltä kuvallisempaan ja vivahteik-
kaampaan suuntaan. Hän pitää itse vih-
jeenomaisesta ilmaisusta ja kielestä, joka 
jättää asioita auki – tai ainakin raolleen 
– veisaajan vaistottavaksi, oivallettavaksi ja 
tulkittavaksi.

Tästä esimerkkinä Raittila itse mainitsee 
ruotsalaisen virsirunoilijan Anders Frosten-
sonin. Häneltä virsikirjaan on mahtunut virsi 
”Liekkejä on monta” (VK 454). 

luontomaisemaa ja 
vertauskuvallisuutta
Anna-Maija Raittilan virret henkivät omaa 
vastustamatonta teologiaansa, mutta no-
jaavat kieleltään perinteiseen ilmaisuun. 
Sen sijaan hänen suomennoksistaan löytyy 
hänen lyriikastaankin tuttua luontomai-
semaa ja vertauskuvallisuutta, esimerkiksi 
norjalaisen Eyvind Skeien tekstin suomen-
noksesta:

”Kirjoitusten kätköt, lupaukset
puhkeavat niin kuin nuput puissa,
kaikessa on paratiisin tuoksu.
Kiitetty olkoon Kristus.”
VK 51    

Runoilija-Raittilan hengenheimolainen 
on myös saksalainen virsirunoilija Ger-
hard Tersteegen, jonka virsi 194 on yksi 
Raittilan lempivirsistä. Hän on suomenta-
nut siihen kaksi lisäsäkeistöä:

   
Armon meri aava,
kehto elämämme,
ilma jota hengitämme,
ihme olet itse,
armahtava Luoja,
kaiken pelastus ja suoja.
Sinusta, Jumala,
turvakätköstäni,
löydän elämäni.

Kaiken läpi loistat,
Herra, valollasi
kosketa nyt kasvojani.
Kukka seisoo hiljaa,
lehdet liikahtavat,
auringossa aukeavat.
Hoida näin sinuun päin,
totuudellisuuteen,
yksinkertaisuuteen.
VK 194

Virressä, niin kuin Raittilan runoissakin, 
Luojaa ja ihmistä symboloi koskematon 
luonto; meri, ilma, aurinko ja kukka. Luo-
jan ja luodun keskinäinen suhde saa virressä 
myös vertauskuvallisen vastineensa.   

n Kirjoittaja Leena Mäkitalo (FM) tekee tutkimusta 
Anna-Maija Raittilan lyriikasta. 

Runoudentutkijan näkökulma:
Leena Mäkitalo

Lähde: ”Häntä minä ihailen”. 
Kotimaa 24.2.2011

tuoksu””kaikessa on paratiisin tuoksu”
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Virrentekijä, kirjailija, runoilija, teo-
logian kunniatohtori Anna-Maija 

Raittila (s. 1928) on elämällään sekä laa-
jassa ja monitahoisessa tuotannossaan 
jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen 
kristillisyyteen. Hän on vaikuttanut hil-
jaisuuden viljelyn, retriittitoiminnan syn-
tyyn ja kehitykseen Suomessa. Lisäksi hä-
nen sydäntään lähellä on yhteyden etsintä 
erilaisten ihmisten kanssa riippumatta us-
konnollisesta taustasta.

Lisensiaatintutkimuksessani Kaikki-
valtias pukeutuu heikkouteen – Anna-Maija 
Raittilan spiritualiteetin teologia (2006) 
pohdin Raittilan hengellisen elämän pe-
ruspilareita: heikkoudessaan voimakasta 
Jumalaa, yhteyttä janoavaa ihmistä ja yhtei-
söelämää, joka rakentuu yksinkertaisuuden 
ja rukouksen varaan. Vinkin tutkimukseeni 
sain arvostamaltani työnohjaajalta, pastori 
Heli Savolaiselta, joka itse tuntee Anna-
Maija Raittilan jo 1970-luvulta lähtien.

Väitöskirjassa syvennän ja jatkan tätä 
teemaa.  Ajatus yhteydestä on tutkimukses-
sani entistä keskeisemmällä sijalla. 

ihmiset kuuluvat yhteen
Raittilan mukaan erilaiset ihmiset erotte-
lematta ovat yhdessä Jumalan kuva. Juma-
la kaipaa kaikkia. Niin kuin Isä ja Poika ja 
Pyhä Henki tarvitsevat toisiaan, niin kuu-
luvat ihmisetkin yhteen.

Vain yhdessä ihmiset voivat elää Juma-
lan kuvina tässä maailmassa. Vain jakamalla 
keskenään elämänsä kivun ja ilon he toimi-
vat kuin Jumala. Vain yhteyttä etsimällä ih-
miset oppivat rakastamaan. ”Vain yhdessä 
olemme Jumalan kuva.”

Kuvassa Anna-Maija 
Raittila on vielä 
kotonaan Morbackassa 
vappuna 2008. Päivi 
Linnoinen esittelee 
lisensiaatintutkimustaan 
Raittilan teologiasta. 
Tätä nykyä Raittila asuu 
Helsingissä.

kilpailu tuhoaa
Ihmisten välisen yhteyden vihollinen on 
keskinäinen kilpailu. Kristittyjen tulee kes-
kittyä valon tuomiseen eikä keskinäiseen 
kamppailuun.

Kilpailu syntyy Raittilan mukaan 
ihmisen perussynnin, itseriittoisuuden 
seurauksena. Rakkaus, ilo, rauha, kärsi-
vällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 
lempeys ja itsehillintä ovat asenteita, jotka 
kypsyvät hiljalleen, kun eletään yhdessä. 

leikki vapauttaa
Yhteisen avuttomuuden jakamisen lisäksi 
Raittilan yhteisönäkemyksessä korostuvat 
leikki ja yhdessä tekeminen. Leikkiä Raitti-
la perustelee jälleen Kolmiyhteisen Jumalan 
toiminnalla, Jumalan kolmen persoonan 
keskinäisellä leikillä. Isän ja Pojan välinen 
ilo, ”lakkaamaton antamisen ja vastaanot-
tamisen ilo” antaa mallin myös ihmisten 
väliselle vuorovaikutukselle.

Koska leikki ja toinen toisensa tarvit-
seminen kuuluvat Jumalan perusolemuk-
seen, niin ei ihminenkään, Jumalan kuva, 
onnistu elämään yksin eikä erossa toisista 
ihmisistä.

unelmat toteutuvat
Omastaan jakaminen on Raittilalle 
luonnollinen osa kristillisyyttä. Hänen 
mielestään jokaisella ihmisellä on jotain 
jaettavaa, vähintäänkin avuttomuutensa 
ja keskeneräisyytensä.

Jokainen on luotu tekemään omas-
ta unelmastaan totta vertailematta omia 
toiveitaan ja taipumuksiaan. Jokainen saa 
luottaa omaan sydämeensä ja omaan unel-
maansa niin paljon, ettei eristäydy arjen 
todellisuudesta, vaan antaa unelmiensa 
muuttua teoiksi. 

Omenapuukylän päiväkirjassa (15.7. 
1980) Raittila muistuttaa: ”Unelmat toteu-
tuvat, eivät suunnitelmat.”

n Kirjoittaja Päivi Linnoinen (pastori, TL, piispa Irja 
Askolan teologinen erityisavustaja) tekee väitöskirjaa 
Anna-Maija Raittilan teologiasta.

”vain yhdessä olemme 
  Jumalan kuva”

Päivi Linnoinen

Teologin näkökulma:
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Marjo Soulanto

Alajan valoisa persoona nähdään useim-
missa messuissa laulamassa, rukoilemassa 
sekä vaihtamassa kuulumisia monenlaisten 
messuvieraiden kanssa. Hän toimii myös 
palvelutehtävissä, muun muassa ehtoollis-
avustajana.

Riitta Alaja on ollut mukana Tam-
pereen tuomasyhteisössä alusta saakka. 
Ensimmäinen Tuomasmessu järjestettiin 
Tampereella huhtikuussa 1990.

– Olin 80-luvun lopussa käynyt läpi 
kipeitä kriisejä ja hengellinen tilani oli 
etsivä. Kaipasin jonkinlaisessa vieraantu-
misvaiheessa itselleni kovasti seurakun-
tayhteisöä.

– Samoihin aikoihin tapahtuneen äitini 
kuoleman myötä menetin tärkeimmän esi-
rukoustukeni. 

Alaja kuuli ystävältään Pirkko Tuo-

mistolta Tuomasmessusta ja tuli uudenlai-
seen messuun mukaan avoimin ja odotta-
vin mielin.

– Messu puhutteli minua aika taval-
la ja siitä tuli nopeasti oma hengellinen 
yhteisöni. 

Tuomasmessusta auttamisen ammat-
tilainen löysi itselleen hengellisiä matka-
kumppaneita. 

– Myös omiin suruihini olen saanut 
lohdutusta, Tuomasmessun piirissä ollaan 
aidosti ja herkästi kuulolla toisten erilaisiin 
tilanteisiin. 

Usko tukee paranemista
Työssään Tampereen yliopistollisen sairaa-
lan yleissairaalapsykiatrian yksikössä Riitta 
Alaja kohtaa tiiminsä kanssa vakavien sai-
rauksien, masennuksen ja päihderiippu-
vuuksien kanssa kamppailevia ihmisiä.

– Olen vuosikymmenien aikana ollut 
hoitamassa hyvin monenlaisia ahdistuksia 
ja ongelmatilanteita. Tiedän, että hengelli-
syyden löytyminen on auttanut monia ih-
misiä muidenkin ongelmien suhteen. Usko 
on todellakin iso voimavara.

Yhteisön sisällä eläminen vahvistaa 
kolhittuja ihmisiä.

– Silloin ihminen kestää parem-
min sairauksien ja menetysten osuessa 
kohdalle.

Timo Takala työskentelee Tampereen seura-
kuntien yhteisen seurakuntatyön johtajana. 
Nimensä mukaisesti työ tarkoittaa kokonais-
vastuuta kaikesta siitä toiminnasta, jota Tam-
pereen seurakunnat tekevät yhteisesti.

– Tykkään työstäni, hän kertoo. 
Erityisesti tähän kirkonmieheen ve-

toaa Tuomasmessu.
– Olen koko Tampereen Tuomasmes-

sun yli 22-vuotisen historian ajan kokenut 
sen omaksi hengelliseksi yhteisökseni. Mi-
nulle on merkittävää toimia papin tehtä-
vissä. Merkittävää on myös istua penkissä, 
kiertää kirkossa, jutella ihmisten kanssa, 
hiljentyä rukousalttareilla, jonottaa ehtool-
liselle ja laulaa muiden kanssa.

– Usein näen Tuomasmessussa ihmisiä, 
joiden en osaisi olettaa tulevan kirkkoon. Se 
tekee iloiseksi!

Hänen omalla hengellisellä polullaan 
rippikoulu oli tärkeä.

– Olin mukana seurakunnan nuorten 
toiminnassa jo sitä ennenkin, mutta rippi-

Tuomasmessu on keskeinen osa 
tamperelaista monipuolistuvaa 
jumalanpalveluselämää. Timo Takala 
on yksi yhteisön voimahahmoista, joka 
nauttii messussa kaikesta – niin papin 
tehtävistä kuin ehtoolliselle 
jonottamisestakin.

Mies 
Tampereen 
Tuomas-
messun 
takana

Tamperelainen apulaisylilääkäri, 
lääketieteen tohtori Riitta Alaja on 
Tampereen Tuomasmessun vakio-
kävijöitä. Sieltä auttamisen 
ammattilainen on löytänyt itselleen 
hengellisiä matkakumppaneita. 

Riippuvuus luojasta on ihmiselle hyväksi

”Meitä yhdistää Kristuksen kutsu, eivät saman-
laiset mielipiteet tai elämänhistoriat.”

”Tuomasmessussamme on ollut kaikkia 
mukaan kutsuva, avara henki. Siitä syystä ei ole 
suosittu sellaisia uskon merkkejä, jotka 
sulkisivat osan messuvieraista ulkopuolelle.”

Vesa Keinonen
V

esa Keinonen
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kitys on tullut entistäkin suuremmaksi. 
Omilla ratkaisuillamme on merkitystä, 
mutta niiden varaan ei voi rakentaa.

Kirkon työntekijät ammentavat 
hyvää Tuomasmessusta
Tampereen Tuomasmessussa käy keski-
määrin lähes 600 messuvierasta. Timo 
Takala pitää kävijämääriä myönteisenä pa-
lautteena merkittäväksi koetusta sisällöstä.

– Olemme kanava sille avulle, tuelle 
ja turvalle, jota Jumala antaa elämäämme. 
Yhteisöllisyys on toivoaksemme sellaista, 
joka on avointa erilaisuudelle ja jossa jokai-
nen voi itse määritellä oman tapansa olla 
mukana.

Tampereella Tuomasmessussa on mu-
kana paljon myös kirkon työntekijöitä. 
Messu ei kuitenkaan ole kenellekään mää-
rätty työtehtävä.

– Jokainen kirkon työntekijä tarvitsee yh-
teyden alttariin, Timo toteaa. – Monet ovat 
kertoneet saaneensa messusta paljon hyvää 

omaan hengelliseen elämäänsä ja sitä kautta 
myös työhönsä. Mukana yhteisössä on myös 
eläkkeellä olevia työntekijöitä.

Seurataan Kristusta 
elämänmyönteisesti!
Timo Takalan mielestä Tuomasmessussa 
on paljon mahdollisuuksia, mutta ei yhtään 
pakkoa. Tulijalta ei edellytetä minkäänlaista 
sitoutumista taikka uskoa.

– Toivomme, että satunnaisen kävijän ja 
jopa ensimmäisiä kertoja kirkkoon kapuavan 
olisi helppo tulla Tuomasmessuun. Palautteen 
mukaan näin myös on. Messujen toteutuksia 
pitäisi aina myös ajatella tältä kannalta.

– Tarjolla on paljon hyvää. Meitä yh-
distää Kristuksen kutsu, eivät samanlaiset 
mielipiteet tai elämänhistoriat.

Hänen terveisensä meille kaikille ovat-
kin järkeenkäypiä:

– Riidellään vähemmän, keskitytään 
kaikkein oleellisimpaan ja seurataan Kris-
tusta iloisesti ja elämänmyönteisesti! n

Alaja on hyvin omakohtaisesti kokenut 
tämän syöpää sairastaessaan.

– Silloin sain tuomasyhteisöltä paljon 
tukea esimerkiksi tekstiviesteillä. Ne kan-
nattelivat vaikeassa tilanteessa, jolloin lähin-
nä vain sinnittelin syöpähoitojen ja kipujen 
kanssa.

Myös tieteellinen tutkimus on osoit-
tanut, että usko edistää sairauksista                
toipumista. 

– Positiivinen riippuvuus Luojastam-
me tuntuisi siis olevan ihmiselle hyväksi, 
Alaja pohtii.

– Hengellisyys ei kilpaile lääketieteelli-
sen tiedon ja hoidon kanssa, vaan parhaassa 
tapauksessa se vahvistaa luottavaa asennoi-
tumista hoidon ja avun antajiin, hän vielä 
täsmentää.

Rukousalttarit puhuttelevat
Tuomasmessuja on alusta alkaen vietetty eku-
meenisessa hengessä. Näin eri kirkkokuntiin ja 
hengellisiin yhteisöihin kuuluvat kristityt ovat 
löytäneet yhteyden keskenään. 

Riitta Alaja kertoo joskus rakentaneensa 
rukousalttarin yhdessä kahden muun naisen 
kanssa, joista toinen on katolilaisen ja toinen 
ortodoksisen seurakunnan jäsen.

•  noin 15 Tuomasmessua vuodessa, 
 useimmat niistä Aleksanterin kirkossa.

•  Jokaisen toteuttamiseen tarvitaan lähes sata 
 vapaaehtoista.

•  Varsinaisten Tuomasmessujen lisäksi 
 paljon muutakin toimintaa: esimerkiksi 
 raamattu- ja rukouspiirejä, tuomaiden 
 latautumispäiviä, retkiä.

•  Messuasioista tiedottava Tuomaskirje 
 ilmestyy 3 kertaa vuodessa (kirje myös 
 netissä), nettisivuilla www.tuomasmessu.net 
 tiedotetaan aktiivisesti toiminnasta.

•  Tuomaita paljon mukana syksyllä 2008  
 käynnistyneessä Avoin kirkko -toiminnassa 
 (päivystys Aleksanterin kirkossa  ark. klo 12–18).

Tampereen Tuomasmessussa on mukana niin 
vapaaehtoisia pappeja kuin maallikoitakin.

– Tuomasmessussamme on ollut 
kaikkia mukaan kutsuva, avara henki. 
Siitä syystä ei ole suosittu sellaisia uskon 
merkkejä, jotka sulkisivat osan messu-
vieraista ulkopuolelle. 

Mikä on Riitta Alajan mielestä sitten 
kaikkein ominaisinta juuri Tampereen 
Tuomasmessulle?

– Rukousalttarit ovat Tampereen 
messussa erityinen ilon aihe. Meille on 
kertynyt monipuolinen tarvikevarasto, 
ja luovuutta sekä uusia rakentajia tuntuu 
riittävän. 

– Olen joskus ollut yllätetty ja kos-
ketettu, kun alttarin rakentajan henki-
lökohtainen kokemus on osunut omaan 
kätkettyyn kipuuni. Alttarit ovat kuin 
pienoissaarnoja.

Alaja on Tampereen tuomasyhtei-
sössä myös oppinut, että tavallista nykyih-
misen arkeakin voi elää pyhiinvaelluksen 
hengessä. 

– Tiedän kokemuksesta, että se ei onnistu 
omassa varassa. Tarvitaan yhteinen usko ja sii-
hen sitoutunut hengellinen yhteisö. n

n Kirjoittaja Vesa Keinonen on Tampereen Tuomasmessun 
tiedottaja sekä messun vastuuryhmän jäsen.

Tervetuloa Tampereen 
Tuomasmessuun!
www.tuomasmessu.net

koulun jälkeen yhteys vahvistui. Teologian 
opiskelu ei ollut ainut vaihtoehto. Sinne 
kuitenkin päädyin ja sillä tiellä olen. On-
nekseni olen matkan varrella saanut tehdä 
monenlaisia papin töitä.

– Ajan mittaan Jumalan armon mer-
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Inna Vintturi
Kesäisessä Tuomasmessussa 5.6. 
saimme vierailijaksi viulisti Pek-
ka Kuusiston. Hän soitti meille 

Kello kilahtaa, aukaisen sil-
mät. Olo on autuaan rento ja 
rukouksen siunaama. Nousen 
rukousjakkaralta ja venyttelen. 
Rentoutumis- ja mietiskelytunti 
on päättynyt.

Lähden kävelemään ja kuu-
len kappelista moniäänistä lau-
lua. Joku kävelee hiljaa ohitseni 
kukkia ja oksia käsissään keräten 
materiaalia ”elämän ympyrään”. 
Räntilän Jaanan vetämässä 
työskentelyssä kuvataan oma 

– Opin teiltä paljon, huudahti 
tansanialainen piispa Alex Ma-
lasusa Helsingin Tuomasmes-
sun jälkeen 29.5.2011. Hän vie-
raili messussa vaimonsa Erichan 
kanssa.

Piispaa kosketti erityisesti 
esirukousjakso. Hän rukoili 
alttarille tulevien puolesta ja 
koki sen hyvin merkityksel-
liseksi.

Muistatko, miltä tuntui tulla 
ensimmäisen kerran Tuomas-
messuun? ”Ekaa kertaa messus-
sa” oli teemana Tuomasmessun 
vanhemmiston kevätretkellä 
Suomenlinnassa 12.5. Teatteri-
ilmaisun ohjaaja Sanna Ristanie-
mi johdatteli meitä harjoitusten 
kautta erilaisiin kohtaamisiin.

Rennon työskentelyn poh-
jalla kulki oivallus siitä, kuinka 
pienestä se on kiinni: katseilla, 
eleillä ja sanoilla joko avaamme 
yhteyden tai suljemme sen. Tästä 
illasta jäi mietittävää.

Mikä vanhemmisto?
Tuomasmessun vanhemmisto 
on neuvoa ja virikkeitä antava 
elin, joka toimii yhdyssiteenä 

Tuula Sääksi sekä ericha ja Alex  Malasusa 
Tuomasmessun tunnelmissa.

viset rukousmelodiat!
12.6. musiikista vastasi nuo-

rekas Cumina-kuoro Antti Vuo-
ren johdolla. Tanssivat, rum-
muttavat ja kauniisti laulavat 
nuoret toivat iloa ja energiaa hel-
luntain juhlamessuun. Messussa 
soitti myös saksalainen sävel-
täjä, palkittu saksofonisti Uwe 
Steinmetz.

19.6. ilahdutti Vocal Mo-
tion Six -yhtye, joka oli juuri 
sijoittunut kärkisijoille kan-
sainvälisessä Tampereen sävel-
yhtyelaulukilpailussa. Nami-
bialaiset adventistimiehet olivat 
messun jälkeen innoissaan 
messukokemuksesta. n

Musiikillisia yllätysvieraita kesäisissä Tuomasmessuissa

Cumina

Vocal 
Motion 
Six

Iltanuotio Kesäisillä tuomaspäivillä.

messun palvelutehtävissä toi-
mivien kesken. Vanhemmiston 
jäseniksi on kutsuttu henkilöitä 
erilaisista vastuutehtävistä.

Yhteensä vanhemmistoon 
kuuluu lähes 200 henkilöä. Sen toi-
mintaa organisoi työjaos (TuVaJa), 
johon kuuluvat tänä vuonna Han-
na-Leena Nuutinen (puheenjoh-
taja), Timo Granström, Helena 
Kärki-Cavén, Satu Lambert, 
Marja Lampola, Tarja Nikka-
nen ja Liisa Väätäinen.  n

elämäntilanne luonnonmate-
riaalein ja siunataan se.

Nämä ovat tuokiokuvia 
Kesäisiltä tuomaspäiviltä 5.–
7.8.2011 Heponiemen Hiljai-
suuden Keskuksesta. Päiviä ryt-
mittivät hetkipalvelukset, ateriat 
ja työpajat. Oli aikaa lepoon, 
kohtaamisiin, saunaan, nuotiol-
le ja seuroihin.

Oltiin tässä, kokonaan täs-
sä. Koottiin voimia. Tätä juuri 
tarvitsin. n

– Kuinka voisin omassa 
kirkossani kohdata seurakun-
talaisia tällä tavalla ja rukoilla 
heidän kanssaan? Ehkä voi-
simme järjestää Tuomasmes-
sun Dar es Salaamissa.

Alex Malasusa on Tansa-
nian luterilaisen kirkon johta-
va piispa. Hänen kirkkonsa on 
maailman toiseksi suurin lute-
rilainen kirkko. n

Tuliaisia Tansaniaan

Mitä ekakertalainen 
odottaa?

Tuomaiden kesäkuulumisia

Teatteri-
ilmaisua 
vanhem-
miston 
kevät-
retkellä.

kokonaan tässä

rukousjakson aikana Bachin 
d-mollisarjaa. Hyvin taittuivat 
Sibelius-viulukilpailun voittajal-
ta myös ylistyslaulut ja meditatii-

Hanna-Leena Nuutinen
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› Lue tuomaiden kesäjutut kokonaisuudessaan: tuomasmessu.fi › Uutisarkisto
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Anja Haltia
Piilosyrjintä, mitätöiminen – 
niitä saa arkityössään vastaansa 
viranomaiskontakteissa naisju-
risti Bishnu Gurung, 40. Hän 
ajaa dalitien asioita Nepalissa. 
Tapasin Suomen Lähetysseuran 
stipendiaattina Kathmandun Jo
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in
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Bishnu Gurung

kohtaaminen 
lähetysjuhlilla

AgricolaTV:n kautta messun katselijoita 
on ollut viikottain 300–400. Joukossa on 
paljon ulkomailla asuvia ja niitä, jotka eivät 
syystä tai toisesta ole päässeet paikalle Agri-
colan kirkkoon. Messuja voi katsella itselleen 
sopivana aikana myös jälkikäteen.

Harva seurakuntalainen tietää, että 
myös koko evankelis-luterilainen kirkkom-
me on verkon käytössä kansainvälinen edel-
läkävijä. Kirkkohallituksen Hengellinen 
elämä verkossa -hanke  käynnistyi vuonna 
2009. Sen jälkeen jo 1001 pappia, diakonia 
ja kanttoria on koulutettu käyttämään verk-
koa työssään.

144 työntekijää on valmistunut kou-
luttajiksi, jotka kurssittavat muita. Vuonna 
2012 verkkotaitoisia työntekijöitä pitäisi olla 
huimat 3000.

Miksi kirkko menee verkkoon?
Ihmisten kohtaaminen, kirkon perusteh-
tävä, vaatii liikkumaan siellä missä ihmiset 
ovat. Nopeimmin kasvava käyttäjäryhmä on 
yli 50-vuotiaat.

Kouluttaja, pastori Terhi Paananen 
Kirkkohallituksesta kertoo, että verkko on 
seurakunnille hieno mahdollisuus rakentaa 
ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja laajentaa pe-
rustyön käsitettä. Kasvokkaisia kohtaamisia 
voidaan jatkaa ja syventää verkossa.

Kolikon kääntöpuolena on se, että kai-
ken muun toiminnan lailla myös verkkotoi-
mintaa pitää seurakunnissa jatkuvasti kehit-

tää. Uuden opettelu vaatii aikaa, ja tietysti 
asianmukaiset työvälineet.

Kirkkokahvikeskustelua 
Facebookissa
Terhi Paananen on innoissaan verkon mo-
nista käyttötavoista:

– Verkko aletaan jo nähdä kaikkeen 
työhön liittyvänä osa-alueena. Jumalanpal-
veluksia, hartauksia, konsertteja ja juhlia voi-
daan striimata verkkoon ja seurakuntalaiset 
voivat kokea siellä voimakastakin yhteisölli-
syyttä.

– Messun jälkeiset kirkkokahvikeskus-
telut voivat jatkua Facebookissa tai Twitte-
rissä tai yhteisöllisessä chatissa. Diakonia-
työntekijä voi mesettää asiakkaan kanssa, ja 
nuorisotyöntekijät käyvät joka päivä pitkiä ja 
tärkeitä keskusteluja nuorten kanssa virtuaa-
limaailmoissa.

– Kysymys ei ole jostain erillisestä asiasta 
vaan oman perustyön jatkumisesta toisenlai-
sessa ympäristössä, Terhi summaa.

Verkko on muuttanut elämän
Onko netti-intoilu ohimenevä ilmiö, vai 
onko kulttuurimme muuttumassa pysyväs-
ti? Terhi Paananen vakuuttaa, että paluuta 
entiseen ei ole.

– Verkko on muuttanut oikeastaan 
kaikkien työikäisten elämän. Jos seurakunta 
haluaa tavoittaa heidät, on panostettava ver-
kossa tehtäviin asioihin. n

yliopistossa opiskelleen Bish-
nun Porissa lähetysjuhlilla (10.–
12.6.2011).

Dalitit on nepaliyhteiskun-
nassa arjessa halveksittu, syrjitty 
ja hyväksikäytetty ihmisryhmä. 
Dalitnaiselle esimerkiksi henki-
löllisyystodistus on suuren työn 
kautta ehkä saatava aarre.

Bishnu tuo omalla elämäl-
lään toivoa yhteisölleen ja haastaa 
meidät, jotka helposti jätämme 

Seurakunta kasvaa netissä
Helsingin Tuomasmessu on yksi hengellisen verkkoelämän edelläkävijöistä. 
Yhteisömme bloggaa, keskustelee aktiivisesti ja kutsuu ihmisiä messuun 
Facebookissa. Messua myös striimataan eli lähetetään verkon kautta 
vapaaehtoisvoimin Bambuser-palvelun kautta AgricolaTV:ssä.
 Verkko kannattaa ottaa täysivaltaisesti haltuun koko kirkossa.

katso messua netissä
Tänä syksynä Helsingin Tuomasmessuja voi katsoa 
netissä niin suorana lähetyksenä (sunnuntaisin klo 
18) kuin myös jälkeen päin. Messut löytyvät klik-
kaamalla värikästä Tuomasmessu AgricolaTV:ssä 
-banneria tuomasmessu.fi-etusivun oikeassa reu-
nassa.

www.tuomasmessu.fi
› Tuomasmessu myös Facebookissa

löydä hengellisyys 
verkossa
Jos olet kiinnostunut kehittämään omaa hengel-
listä elämääsi verkossa, voit ilmoittautua mukaan 
lokakuussa alkavalle sosiaalisen median verkko-
kurssille. Kymmenen pistettä -kurssilla opiskellaan 
kymmenen viikon ajan verkon perustaitoja, kuten 
keskustelua, Facebookia, kuvien jakamista ja blog-
gaamista hengellisestä näkökulmasta.

Kurssia ohjaavat Terhi Paananen Kirkkohal-
lituksesta ja Karoliina Malmelin Koulutuskeskus 
Agricolasta. Ilmoittautua voi osoitteeseen opinto-
keskus@kkagricola.fi.

Terhi Paananen
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toimimatta ajatellen, ettei maa-
ilmaa voi muuttaa edes rak-
kauden, toivon ja uskon avulla. 
Tuomasmessun kolehtikorin 
lähestyessä voisimme avata kuk-
karomme kiitollisina. n

Tervetuloa Lähetystuomaiden 
kokoontumisiin!
www.tuomasmessu.fi › Muita 
menovinkkejä.

Karoliina Malmelin
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Olen toiminut Tuomasyhtei-
sön teetiimissä kolmen vuoden 
ajan, josta viimeiset puoli vuotta 
tiimin koordinaattorina. Miksi 
koen teejatkot oleellisena osana 
messua ja Tuomasyhteisöä?

Olen itse tutustunut Tuo-
masyhteisöön teejatkojen kaut-
ta. Aiemmin messussa käyneet 
ystäväni olivat muuttaneet, ja 
olin uusien messukavereiden tar-
peessa. Kului oma aikansa, en-
nen kuin satuin samaan pöytään 
nykyisten läheisimpien ystävieni 
kanssa, mutta jo ennen sitä olin 
saanut jatkoilla kuvan tuomas-
yhteisöläisistä rentoina ja muka-
vina ihmisinä.

Saman kuvan haluaisin 
jatkossakin välittyvän messu-
vieraille. Messun virkistäminä 
kohdatessamme ja keskustelles-
samme messun valo pääsee hi-
paisemaan ihan tavallisia arjen 
asioitamme.

Haluaisin kehittää tuo-
maspappimme Pirjon ja muu-
sikoista huolehtivan Kauppi-
sen Sadun kanssa teejatkoja 

edelleen. Teejatkoilla on terve-
tulleeksi toivottavaa pyöreän  
pöydän tunnelmaa, vaikka 
pöydät ovatkin neliskanttisia!

Ensi talveksi, jolloin tyttä-
reni ylioppilaskirjoitusten tuke-
minen vaatii minulta ainoana 
huoltajana tukea ja läsnäoloa, 
toivoisin paria ”muskettisoturia” 
kanssani huolehtimaan hienon 
teetiimimme vapaaehtoisista.

Tärkeintä teejatkojen koor-
dinaattorin tehtävässä on
•  viimeiset 45 minuuttia
•  lopputyöt
•  se, että teetiimin vapaa-
 ehtoiset, suntiot sekä tietysti 
 myös koordinaattori itse 
 pääsevät sunnuntai-iltana 
 lähtemään klo 21
•  krypta jää samaan kuntoon 
 kuin ennen Tuomasmessua.

Olen kokenut erittäin hyvänä 
vastata Tuomasmessussa tästä 
konkreettisesta palvelutehtäväs-
tä. Mikäli haluat kanssani olla 
varmistamassa teetiimimme hy-
vinvointia, ota minuun yhteyttä 
sähköpostitse! 

jaana mÄkinen
jaana.makinen@fimnet.fi

Teetä ja sielunhoitoa?
Tule Tuomasmessun teetiimin 
tueksi. Saat vastalahjana 
mukavaa seuraa ja hyvää mieltä!

› Tuomasmystiikkaa: 
Päivärukous ja pyhiä tansseja 15.10.2011 klo 15
Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23, Helsinki

Tapahtuma alkaa päivärukouksella kirkkosalissa ja jatkuu kryptassa 
teehetkellä ja pyhillä tansseilla.

Pyhä tanssi on meditaatiota ja rukousta liikkeessä. Musiikkina käytetään 
eri kulttuurien ja uskontojen musiikkia, joka ohjaa oman itsen kohtaamiseen ja 
yhteyden kokemiseen.Yksinkertaiset askeleet sopivat kaikille, tanssitaitoa ei tar-
vita.

Mukana pappi, pyhien tanssien opettaja, retriitinohjaaja Sanna Bäckvall 
sekä Vesperkuoro inna ja Juha Vintturin johdolla.

› Tuomasmystiikkaa-iltapäivä myös 19.11.2011 klo 15. 
Kristilliseen mietiskelyyn johdattelee silloin Pekka Y. Hiltunen.

Vapaa pääsy, tervetuloa!

www.tuomasmessu.fi

› Kaikille avoimia 
hiljaisuuden retriittejä
› syystauko – lepoa ja rauhaa heponiemessä
21.–23.10.2011
Ohjaajina uskontokasvatussihteeri Pekka Y. Hiltunen ja
 tuomaspappi  Pirjo Kantala. Musiikki: Antti Vuori.

› hiljaisuuden retriitti kaamosaikaan 2.–4.12.2011
Ohjaajana toiminnanjohtaja, pastori Olli Valtonen. Musiikki: inna Vintturi.

Kummankin retriitin hinta 185 €.

ilmoittautumiset retriitteihin: toimisto@tuomasmessu.fi, 
p. (09) 726 0550 (ma–ke klo 10–15).

www.tuomasmessu.fi

Mitä rukousryhmissä tapahtuu?
Ryhmissä rukoillaan Tuomasmessun aikana jätettyjen sekä tekstiviesteinä 
ja netin kautta tulleiden esirukouspyyntöjen puolesta.

Messuväkeä 
keväisillä teejatkoilla.
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kiinnostaako rukousryhmä?

Tuomasmessun piirissä kokoontuu kymmenen rukousryhmää.
 Ryhmien toimintaa koordinoi Päivi Aho.

Taizé-tapahtuma Agricolassa

Taizén veljet norbert ja Stephen vierailulla Agricolassa 24.9.2011 klo 12–20. 
Veljet pitävät raamattualustuksia, joita pohditaan pienryhmissä. 
Mahdollisuus hiljaisuuteen. Tietoa Taizé Helsinki 2012 -tapahtumasta.

Ilta päättyy klo 18 alkavaan Luottamuksen messuun, jossa lauletaan 
Taizé-lauluja.

Lisätietoja: Hannu Varkki, p. (09) 2340 6171, hannu.varkki@evl.fi.  

Miksi suosittelet mukaan tulemista? 
Rukousryhmässä voit yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa kantaa jä-
tettyjä rukous- ja kiitosaiheita Jumalalle.

 
Mistä saan tarkempaa tietoa?
Jos olet halukas tulemaan mukaan avoimeen rukousryhmään tai 
perustamaan oman rukousryhmän, voit ottaa yhteyttä minuun 
(paivi.aho@tuomasmessu.fi) tai Tuomasmessun toimistoon, puh. 
(09) 726 0550, toimisto@tuomasmessu.fi.
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Meneekö viestisi perille? 
Varmista se ammattilaiselta.

Vesa Keinonen, Viestintä OK
p. 040 579 2170
vesa.keinonen@viestintaok.net
www.viestintaok.net

Tuetaan Tuomasmessua!

Tuomasyhteisö ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä 
rahankeräyslupa 2020/2011/1768 
(17.6.2011–31.5.2012).
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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 3 919

Helmikuu 3 520

Maaliskuu 3 611

Huhtikuu 3 135

Toukokuu 4 062

Kesäkuu 3 602

Heinäkuu 3 156

2010

2011

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

› Tervetuloa Tuomasmessun 
toimintaryhmiin
Sukkapiiri
Parillisten viikkojen maanantaina klo 17–20, Tuomasyhteisön toimisto, 
Tehtaankatu 23 B, käynti kirkon sisäpihalta.

Tuomasyhteisön Nuorekkaat Aikuiset
Retkiä, tapaamisia – tervetuloa mukaan!

Avoin rukouspiiri
Tiistaisin klo 18.30, Mikael Agricolan kirkon morsiushuone. 
Syksyn ensimmäinen kerta 20.9.

Tarkemmat tiedot: www.tuomasmessu.fi > Muita menovinkkejä

Tuomasmessun kannatusmaksujen tilinumero:
Osuuspankki 554128-212426 
VIITE 3010  
ulkomailta tulevia maksuja varten: BIC/SWIFT: OKOYFIHH 
IBAn: FI97 5541 2820 0124 26

Kristillisen mietiskelyn ryhmä – Christian Meditation
Tiistaisin klo 18, Mikael Agricolan kirkon kappeli .
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TUOMASMESSU
syys-, loka- ja marraskuussa 2011
joka sunnuntai klo 18
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25.9. Kiitos kaikukoon! 
–  Tuomaskansan kutsumessu
Saarna: Jaakko Heinimäki
Liturgia: Pirjo kantala
Juhlaisäntänä Olli valtonen
Maria Ylipää ja Hannu lepola
inna vintturi ja orkesteri
Hilkka kangasniemi ja Tuomaskuoro

11.9.  anna-maija 
raittilan virsiä 
ja taizé-lauluja 
Saarna: kaisa Raittila
Liturgia: Mikko Malkavaara
inna ja Juha vintturi, Anna-Maija-suurkuoro 
ja puhallinyhtye

18.9. 
helsinkimission 
tuomasmessu
Saarna: Olli valtonen
Tapio Aaltonen ja Sari vapaavuori
Tuure kilpeläinen: ”valon pisaroita”
inna vintturi ja Hilkka kangasniemi 
yhtyeineen

Tulossa myös paljon 
muita hyviä messuja 
2.10. lapsi- ja nuorisokuoro kannelkellot.
9.10. Arto Antturi ja Hannu Haukka.
16.10. Helena Castrén, Esko koskenvesa, 
Petri laaksonen, Nina Tilli ja Meyjoy-kuoro.
23.10. Opiskelijamessu! Antti Nylén, 
Elina vettenranta › lue lisää: tuomasmessu.fi.


