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Julkaisija Tuomasyhteisö ry.
Tuomasyhteisö ry. on vuonna 1988 alkaneen Tuomasmessun taustayhdistys.
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta ja ekumenian hengessä tukea yksityistä ihmistä kasvamaan uskossa ja toivossa ja auttaa häntä löytämään henkiset
ja hengelliset voimavaransa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää
joka sunnuntai Tuomasmessua Mikael Agricolan
kirkossa Helsingissä, arkimessuja, vapaaehtoistyön
koulutusta ja työnohjausta, pienryhmä- ja retriittitoimintaa ja hengellisen ohjauksen ryhmiä sekä
muuta samantapaista yhdistyksen tavoitetta tukevaa toimintaa.
Yhdistys toimii yhteistyössä erityisesti pääkaupunkiseudun evankelisluterilaisten seurakuntien, Agricola-liikkeen, HelsinkiMission, Diakonissalaitoksen ja
muiden samoihin tavoitteisiin pyrkivien yhteisöjen
ja yhdistysten kanssa rakentamalla yhteistoimintaverkostoja. Yhdistys tukee lähetys- ja diakoniatyötä
messuissa kerätyin kolehdein.
Tuomasyhteisö ry. on Kirkkopalvelujen jäsenjärjestö,
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenjärjestö, Vala
– Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n, Suomen Lähetysseuran, Hiljaisuuden ystävät ry:n ja Sinapinsiemen
ry:n jäsen.

tuomasmessu › Julkaisija Tuomasyhteisö ry.
› Tuomasyhteisö on Tuomasmessun tausta-
organisaatio › Päätoimittaja Pirjo Kantala,
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi, p. 040 511 1989
› 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.

Rikkautena
köyhyys?

R

ukouksen monimuotoisuus, aito
yhteys, helppo tulla ja olla, avoimuus, monikulttuurisuus, rakenteiden tuoreus ja keveys, erilaisten
viestintäkanavien käyttöönotto, uudet
varainhankitakanavat, diakonia ja hyvän
tekeminen käytännössä…. Näitä sanoja
vilahteli Tuomasyhteisön vanhemmiston
ja vastuunkantajien keskusteluissa, kun
kysyimme viime vuonna millaista Tuomasmessua haluamme tulevaisuudessa rakentaa.
Senkin totesimme, että olemme köyhä yhdistys ja kannatusten ja avustusten
varassa. Köyhyys tosin koettiin yhtä aikaa
sekä vahvuudeksi että heikkoudeksi! Meiltä puuttuu taloudellisia resursseja moniin
tarpeellisiin asioihin. Toisaalta köyhyys on
meille rikkaus. Se tekee Tuomasmessusta
jokaiselle oman ja tärkeän. Jokainen kannattaja tietää, että on omilla mahdollisuuksillaan kannattelemassa Tuomasmessua
eteenpäin.
Köyhyys tekee meistä rikkaan, kun
olemme vapaaehtoisorganisaatio, joka on
riippuvainen jokaisesta jäsenestään. Olemme monin eri tavoin toistemme tarpeessa ja
varassa.
Jeesus opetti, että autuaita - onnellisia - ovat hengessään köyhät, sillä heidän
on taivasten valtakunta. Jeesus puhuu todella köyhistä, ei mistään köyhäilijöistä,
hengessään köyhistä ja avuttomista, jotka
perustavat elämänsä Jumalan varaan. Kaikenlaisissa asioissa. Elämä perustuu lopulta

✪ Lehti on painettu kierrätyspaperille.
› Kannen kuvat: Jani Laukkanen

› Arkimessu tiistaisin
klo 17.00

✪ Ilmoittaudu sivuillamme tai
toimisto@tuomasmessu.fi kautta
Tuomasmessun sähköpostilistalle!
Tuomasmessu myös Facebookissa!
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Levähdä.
Arkimessun jälkeen kaikille avoin
messukokous Cafe Agricolassa.

Kuva Jani Laukkanen

tuomasmessu.fi

Kuva Esko Jämsä

TUOMAS

pirjo kantala

luottamukseen, että Jumala antaa avun ja
auttaa eteenpäin.
Jumalan valtakunnan tuleminen on
Jumalan suunnitelman ja hyvän tahdon
toteutumista elämässä ja maailmassa samalla tavalla kuin se toteutuu taivaassa. Kun
huomaan oman avuttomuuteni ja mahdottomuuden selviytyä elämästäni omin
voimin, heittäydyn lopulta Jumalan varaan.
Siitä löytyy onnellisuus - luottamuksesta. Ei
joskus tulevassa, sitten kun asiat ovat järjestyneet ja kaikki on hallinnassa, vaan tässä ja
nyt, Jumalan varassa. Epävarmuuden keskellä.
Toivon Jumalan valtakunnan olemista
meissä ja kaikessa, mitä teemme Tuomasyhteisönä vuoden 2012 aikana. Silloin köyhyytemme muuttuu rikkaudeksi.
› Tutustu Tuomasyhteisö toimintasuunnitelmaan
www.tuomasmessu.fi…

Tuomasmessu ei ole ihan
tavallinen luterilainen messu.
Vai onko? Mitä tarkoitetaan,
kun sanotaan, että
Tuomasmessua toteutetaan
ekumenian hengessä?

E

kumenia sanana herättää yleensä
myönteisiä mielikuvia yhteydestä yli
rajojen. Taustalla oleva kreikan sana oikumene tarkoittaa koko (asuttua) maailmaa.
Ekumenian ideana on siis ei enempää eikä
vähempää kuin koko ihmiskunnan yhteys.
Kristityillä on tämä Jeesus antama missio:
”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni.” Mission keskeisenä sisältönä on yhteys, jonka puolesta Jeesus itse
rukoili: ”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa
ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla
yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.”
Annettu tehtävä on selvä, mutta samalla äärimmäisen haastava. Epäonnistumisia
on helpompi luetella kuin onnistumisia.
Betlehemin armenialaiset ja kreikkalaiset
ortodoksit saivat riidan aikaan jopa Jeesuksen syntymäkirkon joulusiivouksesta ja
luudat alkoivat heilua. Mutta kenen etua
epäonnistumisista puhuminen oikeastaan
edistää?
Ensimmäinen askel ekumenian henkeen voisikin olla keskittyminen siihen,
missä Jeesuksen rukous toteutuu. Paavin
hovisaarnaaja, fransiskaani-isä Ranero Cantalamessa puhui viime lokakuun Suomenvierailullaan yhteydestä Jumalan kolminaisuuden näkökulmasta. Isä, Poika ja Pyhä
Henki puhuvat jatkuvasti hyvää toisistaan.
He eivät korosta itseään, vaan toinen toistaan. Kaikkialla siellä, missä puhutaan hyvää toisista kristityistä ja toisista ihmisistä,

Kuva Jani Laukkanen

Ekumenian hengessä

toteutuu jumalallinen ekumenia.
Hyvän puhuminen tarvitsee rinnalleen
yhdessä tekemisen. Se on vaikeaa, jos haluamme vain lakaista oman nurkkamme
omalla tavallamme. Ja luudat alkavat heilua
korkealla, kun reviirejä rikotaan. Joskus sovitut rajat ovat rauhan ylläpitämisen kannalta välttämättömiä. Ekumenian henkeen
kuuluu kuitenkin riskien ottaminen ja rajojen ylittäminen. Se on mahdollista vain, jos
rajan ylittäjä kunnioittaa toisella puolella
olevia. Siksi kirkkokunnat ovat sopineet
joistakin pelissäännöistä. Emme pakota eri
kirkkokuntiin kuuluvia kristittyjä rukoilemaan tavalla, joka on heille vieras. Emme
pakota ketään osallistumaan heille outoihin
toimituksiin. Toivotamme tervetulleiksi
kaikki kristityt siihen yhteyteen, jonka me
ymmärrämme ja osaamme tarjota vaatimatta vastapalveluksia.
Tuomasmessu on luterilainen messu,
joka toimitetaan ekumenian hengessä.
Edellä sanotun perusteella se voisi tarkoittaa sitä, että 1) puheissamme kuuluu arvostava suhtautuminen eri tavalla ajatteleviin
ja eri tavalla rukoileviin ja 2) toivotamme
tervetulleiksi messuun kaikki kristityt kirkkokunnasta riippumatta pakottamatta
kuitenkaan ketään heille vieraaseen toimintaan.
Helsingin ekumeeninen toimikunta
järjestää joka vuosi 18.-25.1. kristittyjen
ykseyden rukousviikkoa, jonka tarkoituksena on ottaa riskejä, ylittää rajoja ja
rukoilla yhdessä. Tuomasmessu osallistuu

rukousviikkoon järjestämällä 22.1. klo
18 periaatteilleen uskollisesti luterilaisen
messun ekumenian hengessä. Messua on
toteuttamassa väkeä Kristityt yhdessä ry:stä.
Jos haluat, voit ennen messua osallistua rukousvaellukseen, joka alkaa klo 15 Vanhasta kirkosta.
Hyvän puhuminen toisista ja yhdessä tekemisen pelisäännöt ovat Suomessa
kirkkokuntien välillä hyvällä tolalla vuosikymmenien ekumeenisen työn tuloksena.
Pelisäännöt eivät kuitenkaan ole ekumenian päämäärä, yhteys on. Siksi tarvitaan pelisääntöjen uudelleen arvioimista ja paikkoja,
joissa sitä voidaan turvallisesti tehdä.
Juuri tällainen uuden etsiminen on ollut Tuomasmessun ekumeenisen hengen
kolmas ulottuvuus.
Ekumenian suurimmat haasteet ovat
tällä hetkellä kirkkokuntien sisällä, ei niiden
välillä. Onko myös luterilaisen kirkon sisällä mahdollista katsoa onnistumisiin ja yhteyden merkkeihin enemmän kuin epäonnistumisiin ja kiistoihin? Millaista rajojen
ylittämistä se tarkoittaa, jos otamme todesta apostoli Paavalin käyttämän esimerkin:
”Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki
muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen
kanssa.” (1. Kor. 12:26)?
Arto Antturi
puheenjohtaja, Helsingin ekumeeninen
toimikunta
Vanhan kirkon kappalainen
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”Toiminnallisuus on dogmeja kiinn

Petri ja Tiina
Luomanen
tutustuivat
aikoinaan Korson
seurakunnan
kuorossa. Nyt heillä
on kolme lasta ja
lastenlapsiakin, sekä
yhä yhteinen
kuoroharrastus.
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nostavampaa”
Uuden testamentin
yliopistolehtorina toimiva
Petri Luomanen innostuu
Tuomasmessun
avoimuudesta ja
moninaisuudesta.
Apulaisrehtori Tiina
Luomasen arvostus
Tuomasyhteisöä kohtaan
kasvoi entisestään
palvelutehtäviin
osallistumisen myötä.

”Ihanaa nähdä teidät noin iloisina!”
Tällaisen palautteen saivat Tiina ja Petri
Luomanen aikuiselta tyttäreltään laulettuaan kuorossa Tuomasyhteisön ja HelsinkiMission yhteisessä joulukonsertissa ennen
viime joulua. Luomaset olivat palautteesta
erityisen hyvillään.
- Tuntui hyvältä kuulla tuo havainto.
Teemme työssä pitkää päivää ja tuomasmessulaisista koottu Naamakuoro on ollut
virkistävä ja hauska harrastus.
Sipoonlahden koulun apulaisrehtori
Tiina Luomanen ja Uuden testamentin
yliopistolehtorina toimiva Petri Luomanen ovat käyneet Tuomasmessussa viitisen
vuotta, viime aikoina Helsingin Agricolan
kirkossa yhä tiiviimmin. He kertovat tykänneensä messun tunnelmasta alusta asti,
mutta:
- Jossain vaiheessa aloimme miettiä,
että tässäkö tämä on? Että olipa mukava
messu ja ensi sunnuntaina taas uudelleen.
Huomasimme haluavamme tutustua
messussa käyviin ihmisiin paremmin ja
päästä intensiivisemmin mukaan yhteisöön.
Luomaset päättivät lähteä entisen tuomaspapin Olli Valtosen johtamalle ryhmämatkalle Italian Assisiin. Mukana oli paljon
messusta tuttuja kasvoja, ja matkan jälkeen
Luomasia pyydettiin mukaan kuoroon.
- Matkan jälkeen syvensimme suhdettamme Tuomasmessuun ja aloimme
hakeutua vapaaehtoisiin palvelutehtäviin.
Tuli sellainen olo, että emme enää ole vierailijoita vaan kotiväkeä.
Tiina Luomanen kertoo, että tehtäviin
osallistuminen myös jännitti. Mieltä kaiversi pieni pelko siitä, että messun lumous
raukeaa, kun näkee, miten se syntyy käytännössä. Entä jos porukka messun takana
olisikin riitaisaa?
- Pelko oli turha. Arvostus Tuomasyhteisöä kohtaan on vain kasvanut, kun olen
nähnyt miten tosissaan messua tehdään
kunkin taitojen mukaan. Suuri kiitos ilmapiiristä kuuluu tuomaspappi Pirjo Kantalalle, joka ei ole mikään jeesjees-nainen,
mutta johtaa jämäkän lämpimästi.
Projektiluontoisessa Naamakuorossa
laulamisen lisäksi Tiina on toiminut rukousalttaripalvelijana ja Petri avustavana
pappina Tuomasmessuissa. Petri kokee
erityisen ilahduttavaksi öljyllä voitelu –
tehtävän. Esirukousjakson aikana kirkon
takaosaan kerääntyy pitkä jono ihmisiä,
jotka haluavat öljyllä piirretyn ristinmerkin
otsaansa.
- On mielenkiintoista nähdä kuinka aikuiset ihmiset osallistuvat halukkaasti kristilliseen rituaaliin, joka ei ole vihkiminen

”Matkan jälkeen syvensimme
suhdettamme Tuomasmessuun ja
aloimme hakeutua vapaaehtoisiin
palvelutehtäviin. Tuli sellainen olo,
että emme enää ole vierailijoita
vaan kotiväkeä.”
eikä konfirmaatio vaan joku muu, Petri
pohtii.
Öljyllä voitelu on myös Tiinalle tärkeä
kokemus rituaalin vastaanottajan näkökulmasta.
- Se, että minut kohdataan siinä henkilökohtaisesti ja minun silmiini katsotaan
rauhassa, vaikka takana on jonoa, tuntuu
joka kerta ihmeelliseltä. Siunaus tulevaan
viikkoon tulee aina tarpeeseen.
Tiina on huomannut, että Tuomasmessussa ovat tulleet tärkeiksi yllättävät
asiat. Häntä puhuttelee esimerkiksi ehtoollisjakson Pyhä-hymni, jossa voi kokea
menneiden sukupolvien läsnäolon. Pyhähymni kolahtaa myös Petriin.
- Se on enemmän kuin laulu, se on yhteinen ylistys, joka osataan ulkoa. Sitä paitsi
se svengaa, Petri hymyilee.
Salaisuutena avoimuus
Petri Luomanen aloittaa tämän vuoden
alusta Tuomasyhteisön hallituksen jäsenenä. Häntä kiinnostaa Tuomasmessu myös
tutkijana, mutta ei niinkään messun teologian kuin sen toiminnallisuuden näkökulmasta.
- Näen Tuomasmessun ikään kuin
laboratoriona, jossa voi tarkastella, miten
avoimuus ja sallivuus luterilaisten linjausten puitteissa vaikuttavat jumalanpalvelusyhteisön toimivuuteen ja messun toteutukseen.
Varhaiskristillisyyden tutkijana Petriä
miellyttää nimenomaan Tuomasmessun
moninaisuus. Hän muistuttaa, että mikään
seurakunta ei sinänsä enää ole kristillisen
alkuseurakunnan kaltainen. Alkuseurakunnalle oli kuitenkin ominaista, että se oli
avoin verkosto, johon uusilla jäsenillä oli
helppo pääsy.
- Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että
juuri tuo avoimuus oli syy kristinuskon nopeaan leviämiseen sen alkuvaiheissa. Se salaisuus on kannettavissa tähänkin päivään.
Petriä kiehtoo se, miten messu voidaan
rakentaa yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen varaan enemmän kuin tiettyjen dogmien varaan.
- Toiminta yhdistää. Liturgia paljastaa
jo sinällään, että olemme suuntautuneita
samaan päämäärään.
Teksti Laura Mäkelä
Kuva Jani Laukkanen
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› Kaikille avoimia retriittejä
› Ihan hiljainen retriitti
Heponiemen hiljaisuuden keskuksessa
Karjalohjalla 20.–22.1.2012
Keskitymme kristillisen mietiskelyyn, sellaisen harjoittamiseen. Pyrimme
olemaan mahdollisimman hiljaa. Jospa löytäisimme itsemme Hänen edestään, joka on ja joka meidät luo. Suojanamme vaivihkaa paljastava talven
vino valo.
Retriitti alkaa perjantaina klo 18 ruokailulla.
Ohjaajat ovat paikalla noin klo 16.30 alkaen.
Retriitti päättyy sunnuntaina klo 12, jotta bussille menijät ehtivät pysäkille.
Ohjelmassa on johdatus kristilliseen mietiskelyyn perjantaina, lauantai- ja sunnuntai-aamuna messu, suhteellisen hiljaisia hetkirukouksia, yhteisiä mietiskelyhetkiä, yksi vapaaehtoinen virikepuhe teemasta lauantaina, sauna ja kaikki se, mitä sinussa tapahtuu.
On myös mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun, jos semmoiseen tulee tarve. Niin, ja ruokaakin saa. Majoitus omassa huoneessa.
Retriitin hinta on 180 €.
Ilmoittautumiset Tuomasyhteisön toimisto, toimisto (at)tuomasmessu.fi tai puhelimitse (09) 726 0550.

› Tuomasyhteisön kevätretriitti 18.–20.5.
› kesäretriitti 8.–10.6.
Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa
Karjalohjalla

› Ignatiaaninen retriitti
Heponiemen hiljaisuuden keskuksessa 22.–29.7.2012
Ignatiaaniset 8 päivän hengelliset harjoitukset. Ohjaajina anglikaanipappi
Lister Toungue, sisar Theresa Jezl, uskontokasvatussihteeri Pekka Hiltunen. Pappina tuomaspappi Pirjo Kantala. Retriitin ohjaus on englanniksi
ja suomeksi.
Hinta 615€.
Ohjausta suomeksi antavat Pekka ja Theresa. Osallistuja tutustuu ignatiaaniseen ohjausperinteeseen. Hän saa mahdollisuuden oman hengellisen elämän tutkimiseen, syventämiseen ja vahvistamiseen. Osallistuja saa
kokemuksen Raamatun sanasta, hiljaisuudesta ja rukouksesta elämän ja
työn voimavarana.
Ignatiaanisen retriitin keskeiset elementit ovat oma henkilökohtainen,
noin tunnin mittainen rukoushetki neljästi päivässä sekä ehtoollinen, päivittäiset noin puolen tunnin tapaamiset oman ohjaajan kanssa, levon ilmapiirissä luonnon keskellä.
Ilmoittautumiset www.hdl.fi/heponiemi/tapahtumakalenteri

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

› Arkiretriitti 2012
Tuomasyhteisön väelle
• Kaipaatko tukea hengellisen elämän hoitamiseen?
• Haluatko osallistua kuuntelevaan ja rukoilevaan
ryhmään?
Arkiretriitti on hengellisen ohjauksen muoto, joka perustuu ignatiaaniselle
spiritualiteetille. Sen lähtökohtana on yksinkertainen ajatus, että ihminen voi
olla vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa ja että Jumala haluaa tätä yhteyttä.
Elämää tarkastellaan Jeesuksen Kristuksen elämän, kärsimyksen, kuoleman ja
ylösnousemuksen valossa, rukouksen avulla.
Osallistuja saa retriitinohjaajalta kullekin päivälle raamatunlukukappaleen,
jota hän mietiskellen rukoilee päivittäin kotonaan. Raamatun lukukappaleet
noudattavat ignatiaanisten hengellisten harjoitusten järjestystä.

Arkiretriitin toteuttamiseen on tarjolla kaksi
vaihtoehtoista mahdollisuutta:
Osallistuminen kerran viikossa kokoontuvaan omaan pienryhmään (5–6 henkeä), jossa jaetaan rukousmietiskelyssä viikon aikana esiin nousseita ajatuksia. Tarkoitus on kuunnella, rikastua yhteisestä kokemuksesta, tukea yhteistä
pyhiinvaellusta ja rukoilla toisten vaeltajien puolesta. Ryhmässä on mukana
ignatiaaninen retriitinohjaaja, joka ohjaa ryhmää kontemplatiiviseen, katselevaan kuunteluun.
Kukin ryhmä kokoontuu kahdeksan viikon aikana kaikkiaan yhdeksän kertaa, joko kevätkauden 2012 aikana tai jaettuna kahteen neljän viikon jaksoon
kevät- ja syyskaudella 2012. Ryhmien kokoontumispäivistä ja kellonajoista sovitaan mukaan ilmoittautuvien kanssa.
Henkilökohtaisen ohjaajan tapaaminen kahdeksan kertaa, joko viikon tai
kahden välein. Tapaamisessa keskustellaan vaeltajan rukousmietiskelyssä esiin
nousseista ajatuksista.
Arkiretriitti on avoin kaikille. Osallistuminen ei vaadi erityistä teologista
tietämystä. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan elämän ja uskon vuoropuheluun rukouksen hengessä.

Tuomasyhteisön Ignatiaanisessa
iltapäivässä Agricolan kirkon kryptassa
28.1.2012 klo 14–17

on mahdollisuus saada asiasta lisää tietoa. Mukana Tuula
Sääksi ja Pirkko Lehtiö.
Alustavat ilmoittautumiset arkiretriittiin 27.1.2012 mennessä osoitteeseen toimisto@tuomasmessu.fi tai lauantaina 28.1. suoraan Tuulalle.
Lisätietoja: tuula.saaksi@elisanet.fi ja pirkko.lehtio@kolumbus.fi

› Levillä voi viettää hengellistä elämää!
Tunturin juurella oleva Marian kappeli tarjoaa ympäri vuoden hengellistä
matkaevästä tunturikeskuksessa vieraileville. Viikoilla 9, 10 ja 11 on mahdollisuus osallistua lomaretriitteihin ja saada hengellistä ohjausta ignatiaanista
ohjaustapaa soveltaen. Maanantaista perjantaihin on aamuisin klo 10
rukoushetki tai ehtoollinen ja klo 15 vietetään hiljainen rukoushetki. Kappeli
on muuten avoinna klo 11–15. Hengellistä ohjausta ja matkakumppanuutta
toivoville varataan päivittäin tapaaminen ohjaajan kanssa. Lomaretriitin
ohjausmaksu 100 €. Ohjaajina toimivat viikolla 9 terv.hoit Eija Varin -Toppari
ja pastori Meri Tirroniemi, viikolla 10 diakoni Sisko Laitinen ja Meri Tirroniemi ja viikolla 11 pastorit Aija Kaartinen ja Meri Tirroniemi.
Ohjausta varten ilmoittautumiset: Meri Tirroniemi, pastori
Kittilän seurakunta meri.tirroniemi@evl.fi, Valtatie 100 A, 99100 Kittilä,
puh. 0405718410

P S YKOT E R A P I A A

turvaposti.fi
salattu sähköposti
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Pä i v i N i e m i - I m p o l a
psykoterapeutti,, TM
pastori
KELA-pätevyys
paivi.niemi-impola@welho.com
040 175 9404
Mannerheimintie 40, Helsinki

P

yhiä tansseja tanssittiin
Agricolassa

Kirkkoisä Augustinuksen lausahdus kehoittaa: opetelkaa ihmiset
tässä ajassa tanssimaan, sillä muuten teillä ei ole enkeleiden kanssa
mitään tekemistä taivaassa.

Kuva Jari Peltoranta

Sanna Bäckvall

Yli neljäkymmentä tanssijaa osallistui lokakuussa
Agricolan kirkon kryptassa Sanna Bäckvallin
ohjaamiin pyhiin tansseihin.

P

yhä tanssi ei ole vain tanssia. Se on rituaali, jonka tarkoitus on uudistaa ihmisen elämää. Siten se menetelmänä eroaa
tunnetuista ylistystansseista tai liturgisesta
tanssista Se ei ole ollenkaan esittävää vaan
osallistavaa.
Ylistykseen ei pyritä suoraan vaan ihmisen kokonaisuus otetaan huomioon
tunnetiloineen. Usein alussa onkin menneisyyden ja ennakkoluulojen käsittelyyn
liittyvää musiikkia ja liikehdintää.
Dramaturgisesti jäljitellään Kristuksen kärsimyshistoriaa. Uutta ei voi syntyä
ennen kuin vanha on kuollut meistä pois.
Kehoa kuunnellaan kokonaisvaltaisesti, joten joku tanssi voi toimia tänään paremmin
kuin joku toinen päivä. Siksi käytetään monenlaista musiikkia, rytmiä ja liikettä, mutta tanssi päättyy aina hetken hiljaisuuteen.

Koskaan ei voi tanssia väärin, sillä askeleet eivät ole pääasia vaan mukana olo. Sanonta kuuluukin, että ei voi tanssia väärin
voi vaan tehdä toisella tavalla. Kenenkään ei
ole pakko tanssia vaan tanssia voi myös katsella. Askeleet ovat helppoja ja johtavat meditaatioon eikä tansseja selitetä liikaa auki
tai tulkita. Näin osallistujalle jää tarpeeksi
tilaa prosessoida omaa elämäntilannettansa.
Jumalasta ja hengestä puhutaan usein
yleiskäsittein, jotta ihmisen omalle etsinnälle ja kysymyksille jää tilaa. Tämän takia
menetelmä voisi olla hyvä kirkosta vieraantuneiden tai tanssin kautta traumatisoituneitten ihmisten auttamisessa.
Pyhä tanssi on kehollinen rukous ihmisen ja Jumalan välillä. Sanoja ei tarvita.
Rytmiset liikkeet ja askeleisiin keskittyminen johtavat ihmistä pois liiasta ajattelusta.
Tarkoituksena on laskea ihmisen sisin sen
omaan keskukseen, sydämeen.
Länsimainen ihminen elää niin paljon
päänsä sisällä ja on ladattu informaatio-

tulvalla, että tarvitsemme erilaisia keinoja
pään tyhjentämiseen. Pyhä tanssi voi olla
yksi kehomenetelmä tähän, sillä se sopii
myös niille, jotka eivät jaksa istua hiljaisessa
rukouksessa tai meditoida pitkää aikaa paikallaan. Hiljaisessa liikkeessä toisten kanssa
matkaa ei tarvitse tehdä yksin vaan saa olla
osana suurta kokonaisuutta. Siinä voi alkaa
tuntea kiitollisuutta ja uudenlaista iloa.
Paavali puhuu, että keho on Jumalan
temppeli, jossa Pyhä Henki asuu. Ihmisen
keho on Uuden testamentin maailmassa
psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Miksi emme saisi kunnioittaa Jumalaa kehollamme?
Suomessa sana keho käännetään sanaksi ruumis, jolla on jo kulttuuria luovana
ilmiönä varsin negatiivinen vaikutus. Onhan aivan eri asia, jos ruumiit tanssivat kuin
kehot.
Koska osallistava pyhä tanssi tähtää ihmisen sisäiseen kasvuun, on sillä myös hoitava vaikutus.
T U OM A S M E SSU › 7

Hunajaista elämää Marinmaalla

Tunnelmia Taizé-re
”Te kaikki kansat tulkaa, nyt
Herraa kiittämään! Te kaikki
kansat tulkaa, nyt Herraa
kiittämään…”

J

oitakin vuosia sitten Tuomasmessun
kolehtipuheessa mainittiin ensimmäisen kerran Hunajaprojekti. Tuo sana sisälsi
joukon asioita, joiden toteuttamiseen pyysimme messukansaa osallistumaan. Moni
on kantanut kortensa kekoon, monin eri
tavoin. Syyskuussa 2011 aloitti toimintansa
upouusi hunajayhtiö Birskin kaupungissa,
Bashkiriassa – alueella, jossa marikansa on
jo vuosisatoja tuottanut Venäjän parasta
hunajaa.
Tämä hanke sai alkunsa noin kuusi
vuotta sitten, kun Veikko ja minä teimme
matkan Marinmaalle tutustuaksemme
Juha ja Anu Väliahon työhön. Matkan
aikana Juha kertoi haaveestaan käynnistää
toiminta, joka takaisi näille Inkerin kirkon
seurakunnille suuremman taloudellisen
itsenäisyyden. Keski-Venäjän luterilaiset
seurakunnat ovat vähävaraisia ja Suomesta
tuleva tuki on tärkeää. Loputtomiin ei kuitenkaan voi laskea suomalaisten karttuisan
käden varaan. Asiaan piti löytää ratkaisu.
Birskin kaupungissa syyskuussa 2011 käynnistynyt seurakunnallinen hunajayhtiö on
osa tätä ratkaisua.
Tarvitsimme yhteistyökumppaneita. Mieheni Veikko viritti verkot vesille
ja pian verkkoon tarttuikin aika vonkale
– hunajayhtymän juuri eläköitynyt toimitusjohtaja Matti Lahtinen. Hän pyysi

mukaan Tapani Vanhalan, konkarin sekä
hunajantuottajana että Venäjällä toteutettujen kristillis- humanitaaristen hankkeiden saralla. Saatoimme siis jättää hankkeen
ammattimiesten käsiin. Itse emme tienneet hunajantuotannosta mitään. Tapani
Vanhala hoiti ihmisten kouluttamisen.
Mehiläispesät tehtiin suomalaisen mallin
mukaan, kun ensin olimme raahanneet
mallipesän Tallinnaan, josta se jatkoi matkaansa pakettiautolla.
Vielä yksi nimi on mainittava, Tauno
Häkkinen, jota ilman moni asia olisi ollut
hankala toteuttaa. Yhdessä Tapanin kanssa hän remontoi vanhan omakotitalon ja
asensi pakkauskoneet, kun kaikki asianmukaiset luvat oli saatu ja yhtiö oli rekisteröity. Koko protokollaan meni kolme vuotta.
Näiden vuosien aikana ostettiin kaksi tonttia rakennuksineen, ennen kuin sopiva talo
oli käytettävissä. Nyt yrityksellä on luvat
kunnossa ja ensimmäinen 2000 kg:n hunajaerä pakattiin viime syksynä. Nyt hunajaa
markkinoidaan aktiivisesti Venäjällä toimiviin suomalaisiin kauppaketjuihin.
Yksi etappi on nyt saavutettu, se ei olisi
ollut mahdollista ilman suomalaisten antamaa tukea. Haaveesta tuli totta, vaikka oma
uskoni asiaan onkin ajoittain hieman horjahdellut…
Terhi Knuuttila

Tuomasmessun radiointi
Vuoden 2011 alusta lähtien Tuomasmessun radiointi Radio Dein kautta on tapahtunut vapaaehtoisella varainhankinnalla.
Syksystä 2011 lähtien Tuomasmessujen radioinnin ovat kustantaneet yksityiset ihmiset Kristityt Yhdessä ry:n kautta. Kristityt
Yhdessä on laaja joukko erilaisista taustoista
tulevia kristittyjä, joita yhdistää yhteinen
usko Jeesukseen. Yhdistys toimii Radio
Dein tiloissa. Kannatusjäseniä on jo noin
7000 eri puolilla Suomea, kaikilla Radio
Dein kuuluvuusalueilla. Päämääränämme
on auttaa lähimmäisiämme, viedä evankeliumia eteenpäin ja edistää kristittyjen välistä
yhteyttä.
Yhden Tuomasmessun radioinnin kustannukset ovat noin 500 euroa. Tule kuule8 ‹ TU OM A SME SSU

Tuttu risti Berliinin Taizé-päivillä.

Hannuski ja Hilsu Berliinin metrossa.

Teksti ja kuvat
Inna Vintturi

Kevätkauden mu
K

evätkaudella 2012 Tuomasmessujen
musiikissa on johtajina tuttuja, taitavia musiikinjohtajia. Sunnuntaisin saam-

maan lisää ja anna oma tukesi Tuomasmessun radiointiin Kristityt Yhdessä ry:n tilille:
FI88 1012 3000 2061 75, viitenumeroa
3311.Keräyslupa: Kristityt Yhdessä ry, Poliisihallitus nro 2020/2010/3763, keräysaika:19.1.2011–31.12.2012, koko Suomessa, ei Ahvenanmaalla. Lisätietoja www.kry.
fi

Tuomasmessun teemana
22.1. Jeesus herättää uskon

Mukana: Saarna Kirsi Rostamo, liturgi Arto
Antturi, juontaja Timo Tikka ja esirukousjohtaja
Marja Soikkeli
Kolehti Tuomasmessun radiointiin.
Messun vapaaehtoisina on Kristityt Yhdessä ry:n väkeä.

Tuomasmessulaisia Tallinnasta ja Helsingistä

reissulta Berliinistä
a sitä sitten lauletaan sata kertaa peräjälkeen. ”Onpa puuduttavaa ja ryydyttävää”, olen joskus kuoroa johtaessani ajatellut. Muistan kyllä miten parikymmentä
vuotta sitten Tuomaspäivillä Anna- Maija
Raittila selitti Tuomaille: ”Taizé-lauluille
on ominaista, että niitä toistetaan useita
kertoja. Tämä auttaa ihmisen mieltä keskittymään olennaisimpaan. Laulut ovat
rukousta ja niihin kuuluu levollisuus, hiljalleen yhä syvemmälle laulajaan painuva
sisäinen rukouksen ilmapiiri. Säkeitä pitäisi
toistaa 15–20 kertaa, jotta ne hiljalleen vapautuvat yhteiseksi rukoukseksi.”
Taizé-lauluja on käytetty aina Tuomasmessussa. Olen oppinut vuosien varrella,
että ne ovat monessa suhteessa toimivia yhteislauluja. Ne on aika helppo oppia, niihin
on seurakunnan helppo yhtyä ja niihin on
olemassa kauniita soitinsovituksia ja soolosäkeistöjä.
En ole koskaan käynyt Taizé-yhteisössä
tai missään isoissa Taizé-tapahtumissa. Joululomalla minulla oli siihen mahdollisuus.
Lähdimme Tuomasystävieni Kangasniemen Hilkan ja Nuutisen Hanna-Leenan
kanssa Berliinin Taizé-tapahtumaan. Paikalla odotettiin 30 000 nuorta eri puolilta
maailmaa.
Olin vaikuttunut tapahtumasta. Jos
näin monta alle 35-vuotiasta eri puolilta
maailmaa jaksaa vuodesta toiseen kokoontua yhteen, täytyy asiassa olla jotain aitoa
ja puhuttelevaa. Minua puhuttelivat erityisesti yhteiset rukoushetket. Yhtäkkiä ne
”puuduttavat” Taizé-laulut olivatkin siinä
kontekstissa kauniisti soivia, sopivasti meditatiivisuuteen johdattelevia ja rikkaasti
toteutettuja lauluja, joihin koko messu-

usiikkikuulumisia
me nauttia musiikillista yllätyksistä ja monipuolisista sovituksista. Tiedossa on mm
lattarimusiikkia laskiaisena, jousimusiikkia
paastonaikana, juhlakuoro pääsiäisenä,
kuoromessuja, vierailevia kuoroja ja mielenkiintoisia artisteja. Messuissa vierailevat
ainakin lauluntekijöiden eturiviin kuuluva
laulaja – lauluntekijä Tommi Kalenius ja
kiinnostava laulajatähti Yona. Myös vanha
tuttumme Joel Hallikainen on tulossa mielellään Tuomasmessuun, todennäköisesti jo
kevätkauden aikana.
Iloitaan monipuolisesta musiikista ja lämpimästä kirkosta – sekään ei ole kaikkialla
itsestäänselvyys. Vierailimme syyskauden
lopulla Tallinnan Tuomasmessussa. Siellä oli lämmin ja vastaanottava tunnelma,
mutta kirkko oli kyllä kylmä… (ks. kuva.)
Saamme tallinnalaisia mukavia muusikoita
vieraaksemme myös meidän Tuomasmessuun kevään aikana.
Teksti ja kuvat Inna Vintturi

Kuva Hanna- Leena Nuutinen

J

Hilsu, Inna ja veli Stephen suunnittelemassa syksyn Taizé-tapahtumaa.

hallin lattioilla istuva kansa pystyi helposti
yhtymään. Koskettavia olivat myös rukoushetkiin kuuluvat hiljaisuudet: valtava halli
täynnä ihmisiä on yhtäkkiä aivan hiljaa
kahdeksan minuutin ajan.
Iltarukouksissa piti aina pienen puheen
priori, veli Alois (Taizén luostarin johtaja).
Hän kannusti nuoria ihmisiä levittämään
uskoa, luottamusta ja sovintoa paikkoihin,
jossa he elävät. Veli A kiitteli myös Berliiniläisiä ihmisiä vieraanvaraisuudesta: Tuhansia nuoria on saanut majapaikan Berliiniläisistä kodeista. Erityisen ilahtunut priori oli
siitä, että myös monet ateistiperheet olivat
halunneet osoittaa vieraanvaraisuutta ja
majoittivat nuoria koteihinsa. Taizén ympärillä tuntuu olevan todellista halua ekumeniaan ja rauhan rakentamiseen myös
toisella tavalla uskovien kanssa.
Berliinin valtiopäivätalossa nuoret
pääsivät keskustelemaan Saksan liittovaltion parlamentin jäsenten kanssa teemasta
”politiikka ja meidän vastuumme kansalaisina”. Työpajojen lisäksi ohjelmaan oli

suunniteltu myös tapaaminen Berliinin
juutalaisen yhteisön kanssa sekä vierailu
moskeijaan.
Pääsimme osallistumaan myös kuoroharjoituksiin. Oli hauska laulaa 200 hengen kuorossa ja harjoitella lauluja eri kielillä. Liettua ja Puola tuntuivat ensin vähän
hankalilta mutta nekin alkoivat sujua, kun
puolalainen nuori tuli opettamaan kieltä!
Tunnelma kuoroharjoituksissa oli välitön ja
iloinen.
Kevätkauden aikana pyrimme laulamaan Tuomasmessussakin Taizé-lauluja
rikkaasti orkesteria ja sooloja hyödyntäen.
Syyskuussa 2012 (28.–30.9.) saamme Suomeen kansainvälisen Taizé-tapahtuman.
Sen yhteydessä pidetään Taizé-sävyinen
Tuomasmessu. Kuorolaisia pyydetään mukaan laulajiksi muihinkin tapahtumiin kyseisen viikonlopun aikana. Ja meitä kaikki
haastetaan myös majoittamaan nuoria koteihimme. Olisiko Sinulla tähän mahdollisuutta? Tästä tapahtumasta voit lukea lisää
nettisivuilta ja tässä lehdessä.

Muusikoita Tallinnan
Tuomasmessussa Jaanin
kirkossa

› Taizé-lauluja lauletaan myös Luottamuksen messussa perjantaisin
klo 18 Helsingin tuomiokirkon kryptassa 20.1., 17.2, 2.3. ja 11.5.
Pitkäperjantaina 6.4. klo 12 Ristin kumartamisen rukoushetki.
Tervetuloa Taizé-kuoroon, ota yhteyttä Innaan.
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Lähde hyvää tekevälle matkalle!
Enneagrammia senioreille

Sosiaalinen pääoma
ja luottamus –

Koskaan ei ole
liian myöhäistä tutustua
itseensä!

Enneagrammiseminaari Italian
Assisissa 28.6.–3.7.2012

Enneagrammi on itsetuntemusjärjestelmä,
jonka avulla lisäät itsetuntemustasi ja
vuorovaikutustaitojasi

Kouluttajina Olli ja Leila Valtonen sekä dosentti
Jouko Kajanoja.
Seminaaripaikka on fransiskaanisisarten ylläpitämä luostari vanhan Assisin keskustassa.
Luostarissa täysihoito ja ilmastointi.
Kontemplatiivinen ympäristö ja näkymä
luostarista alas laaksoon sekä vanhan
kaupungin tunnelma luovat ihanteelliset puitteet
kesäiselle opiskelemiselle ja olemiselle.
Seminaariohjelma rakentuu luennoista ja
paneeleista.
Franciskus Assisilaisen kaupungissa on paljon
nähtävää ja koettavaa. Asiantuntevista
opastuksista vastaa Pirjo Kantala ja
seminaarimusiikista Inna ja Juha Vintturi.
Valittavan kaksi vaihtoehtoa:
1) Rooma-Assisi valmismatka
26.6.–3.7. 2012. Lennot ja bussikuljetukset
Rooman lentokentältä Assisiin ja takaisin.
Menomatkalla kierros ja lounas Orvieton
kaupungissa. Valmismatkaan sisältyy kaksi

päivää rentoutumista ja retriitinomaista
ohjelmaa ennen seminaarin alkua. Matkanjohtajana Pirjo Kantala. Matkan hinta
1550 €/hlö kahden hengen huoneessa.

Kylpylämatka
Tallinnan Viimsi-kylpylään 22.–25.3.2012
Tule virkistymään kylpylähoidoista,
seminaarista ja yhteisistä illanvietoista.
Lisäksi mahdollisuus osallistua balettiin
mukavassa seurassa.
2) Pelkkä Assisin seminaari
28.6.–3.7. 2012 omatoimimatkailijoille.
Seminaarihinta 855 €/hlö kahden hengen
huoneessa, sis. myös luostarimajoituksen ja
täysihoidon.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Agentit,
seminaariohjelmasta vastaa HelsinkiMissio.
Varaa matkasi suoraan ilman palvelumaksua
www.matka-agentit.fi/matkakalenteri tai ota
yhteyttä puh. 010 3212838 tai
loviisa@matka-agentit.fi.
Jos haluat varata pelkän seminaaripaketin, ota yhteyttä puh. 010 3212838 tai
loviisa@matka-agentit.fi.
Seminaariohjelmasta lisätietoja myös:
pirjo.kantala@helsinkimissio.fi, p. 0405111989.

Lennot : 26.6.2012 klo 7.50 Helsinki–Rooma –
3.7.2012 klo 19.45 Rooma–Helsinki

BUDAPESTIN–BALATONJÄRVEN MATKA TUOMASMESSULAISILLE

Budapest ja Balaton
27.4.–1.5.2012
Unkarin Tuomaat kutsuvat!
Runsas seitsemän vuotta sitten aloitimme
Tuomasmes- sun lähetystyönä Budapestissä teillä Suomessa koettujen elämysten
perusteella. Vuosien myötä olemme keränneet omia kokemuksia. Meillä on ollut
paljon ideoita, jotka ovat onnistuneet hyvin
- ja paljon ideoita, jotka eivät ole onnistuneet niin hyvin. Ehkä teilläkin Helsingissä
ja muualla Suomessa Tuomasmessuissa
on joskus sellaisia tuntemuksia? Olisi kiva
keskustella kokemuksista kanssanne.
Ja olisi kiva tutustua teihin henkilökohtaisesti! Toivo- tamme sydämellisesti teidät
tervetulleeksi Unkariin ensi keväänä! Balaton järven ihanalla rannalla kirkollamme
on kurssikeskus, jossa tarjotaan hyvää
ruokaa, lähialueen viiniä ja kaunis näköala
järvelle. Ja järven toisella puolella Tihanyvuorella on luostari, johon voisimme tehdä
yhtei- sen retken.
Huhtikuun loppu Unkarissa on kevään
kauneinta ai- kaa. Ehkäpä te sanoisitte sitä
jo kesäksi – yleensä syreenit kukkivat silloin.
/Anikó Darvas ja Budapestin Tuomaat
Jos matka kiinnostaa sinua, ota yhteys 27.1.
mennessä Pirjo Kantalaan, +358405111989 tai
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi .
Tuomasyhteisö kokoaa ryhmää matkalle ja
ilmoittautuneita on jo, mutta mukaan mah1 0 ‹ TU OM A SME SSU

tuu vielä.
Lähtijöitä on eri puolilta Suomea ja mahdollisesti myös Virosta. Tervetuloa kaikki
halukkaat mukaan. Alustavasti on sovittu 20
hengen ryhmästä.
Matkan hinta 730,-/hlö kahden hengen huoneessa, hintaan sisältyy-Malevin reittilennot veroineen
27.4. ja 1.5. 2012.
- kuljetus ryhmän omalla bussilla kentältä Balatonille ryhmän omaan majoitukseen kurssikeskukseen, majoitus ja ruokailut sis. hintaan
- kuljetus ryhmän omalla bussilla Balatonilta Budapestiin 29.4.
- 2 yön majoitus Budapestissä 29.4.–1.5. aamiaisineen
- lähtöpäivänä lounas klo 12–13.30 ja kaupunkikierros suomenkielisen oppaan johdolla klo 13.30–17,
kierros päättyy lentokentälle
Hotelli Hotel Erzsébet City Centre***
H-1053 Budapest Károlyi Mihály utca 11–15.
Hotelli sai nimensä kuningatar Elisabethin
mukaan, sijaitsee ydinkeskustassa, muutaman
minuutin kävelymatkan päästä Váci-kävelykadulta
ja kauppahallilta.
Hotellissa 123 ilmastoitua huonetta, jokaisessa
kylpyhuone, wc, internetliitäntä, ääniäristetyt
ikkunat, suoravalintapuhelin, lisämaksullinen
minibaari, SAT TV.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Suomen Matka-Agentit

TUOMAS

M ESSU

Seminaariohjelma ja luennot Olli Valtonen, Inna
Vintturi ja Pirjo Kantala.
Matka alkaa torstaina Viking XPRS -laivalla
Helsingistä Tallinnaan klo 11.30. Paluu
sunnuntaina Tallinnasta Helsinkiin klo 19.00.
Matkan hintaan sisältyy
✘ HelsinkiMission järjestämä seminaariohjelma ✘ laivamatkat ohjelmineen
✘ kuljetukset satamasta kylpylään ja takaisin
✘ majoitus ja puolihoito: aamiainen ja lounas
✘ 3 kylpylähoitoa, kuntosalin ja uima-altaan
käyttö sekä aamujumppa ja -sauna.
Matkan hinta kahden hengen huoneessa
395 euroa (+ varausmaksu 15 euroa).
Lisämaksusta retki balettiin/ 35 euroa.
Varaukset ja lisätiedot:
Varaa matkasi suoraan ilman palvelumaksua
www.matka-agentit.fi/matkakalenteri
tai ota yhteyttä puh. 010 3212838 tai
loviisa@matka-agentit.fi.

Suomen syksystä
Tansanian
kevääseen
20.10.–3.11.2012

Helsinki Missio kutsuu kaikki Tansaniasta kiinnostuneet mielenkiintoiselle ja monipuoliselle
kahden viikon
matkalle. Matkalla tutustutaan Tansaniaan luontoon, ihmisiin, kulttuuriin ja kirkon työhön. Luonnonpuistojen safareilla nähdään Afrikan suuret
ja pienet eläimet. Matkan lopulla vierailemme
historiallisella Sansibarin saarella ja nautimme
myös rantalomasta.
Matkanjohtajana Tansaniassa työskennellyt
rovasti Riitta Laakio Suomen Lähetysseurasta.
Matkan alustava hinta on 3600 €.
Tiedustelut: Pirjo Kantala
pirjo.kantala@helsinkimissio.fi, puh. 040 5111 989
Tiedustelut ja ilmoittautuminen vastuulliselle
matkan-järjestäjälle: Koonono Matkat Oy
Myllärintanhua 1 i 32, 00920 Helsinki
Olle Eriksson olle@koonono.com puh. 050
4656152 tai Stefan Eriksson stefan@koonono.
com
puh. 0451238272
www.koonono.com
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Kiitos vuonna 2011
antamastasi tuesta!

Tammikuu 3 412

Tuomasyhteisö järjesti vuoden 2011 aikana 34 Tuomasmessua ja 13
Kesäistä Tuomasmessua sekä jouluyönä Tuomasmessun. Tuomasmessut
kokosivat ihmisiä kirkkoon keskimäärin 500/messu ja Kesäiset Tuomasmessut 360/messu. Tuomasmessu saavutti myös netin ja radion
välityksellä tuhansia ihmisiä.

2010

Helmikuu 2 781
Maaliskuu 4 430
Huhtikuu 3 032
Toukokuu 5 366
Kesäkuu 3 862

Tuomasmessun erityispiirre on alttarilla tapahtuva kohtaaminen ja esirukous,
mahdollisuus asioidensa jakamiseen ja rukoukseen rukousavustajan kanssa. Näitä kohtaamisia jokaisessa messussa oli 40–50.
Jokaisen messun aikana jätetään esirukouspyyntöjä rukousalttareilla, netissä ja puhelimen välityksellä n. 250–300. Kuukaudessa kertyy yli tuhat rukouspyyntöä, joiden puolesta eri rukousryhmät rukoilevat. Retriiteissä ja hiljaisuuden päivissä rukoukseen ja hiljaisuuteen osallistui yli 200 ihmistä.
Tuomasmessuun tullaan etsimään ja kohtaamaan Jumalaa. Tavoitteenamme on yhdessä ja yhteisönä tukea ja vahvistaa ihmisiä oman uskon löytämisessä
ja erilaisista elämän kriiseistä selviämisessä.
Antamasi tuki on edelleen tarpeen. Tuomasyhteisön talous on suurelta osalta
oman varaisnhankinnan varassa. Taloudellista avustusta saamme Helsingin seurakuntayhtymältä ja kolehtituloista, mutta kannatusmaksut ovat noin kolemasosa varainhankinnastamme.
Kiitos tuestasi edelleen.

Heinäkuu 3 447
Elokuu 4 075
Syyskuu 4 044
Lokakuu 6 946
Marraskuu 5 744
Joulukuu 5 659
Tammikuu 3 919

2011

Helmikuu 3 520
Maaliskuu 3 611
Huhtikuu 3 135

Tuomasmessun kannatusmaksujen tilinumero:

Osuuspankki 554128-212426
VIITE 5010  01126
Ulkomailta tulevia maksuja varten:
BIC/SWIFT: OKOYFIHH
IBAN: FI97 5541 2820 0124 26

Toukokuu 4 062
Kesäkuu 3 602
Heinäkuu 3 156
Elokuu 2 778

Jos Tuomasmessu on sinulle tärkeä voit myös juhlia merkkipäivääsi Tuomasmessun hyväksi –
ja saada vastalahjaksi hetkirukouksen tai musiikillisen tervehdyksen.

Syyskuu 6 360

Tarkemmin mahdollisuudesta tukea Tuomasmessua:
Tuomasyhteisön toimisto
Tehtaankatu 23 B, 00150 Helsinki
Puh. (09) 726 0550,
toimisto (at) tuomasmessu.fi.

Lokakuu 5 342
Marraskuu 5 509
Joulukuu 5 526

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

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

IBAN

Tavoite

BIC/SWIFT

IBAN: FI97 5541 2820 0124 26

OKOYFIHH

TUOMAS

Haluan lahjoittaa Tuomasmessun hyväksi

M ESSU

50€ ❏ 25€ ❏ 10€ ❏

Muu summa___________

Maksaja
Betalare

Kiitos lahjastasi, jonka haluat antaa tänään!
Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

5010  01126
Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan
ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedias till mottagaren enligt
villkoren för betalningsförmedling och
endast till det kontonummer som betalaren angivit.

TUOMAS

M ESSU

Sunnuntaisin klo 18

Mikael Agricolan kirkossa

22.1. Jeesus herättää uskon
Ekumeenisen rukousviikon Tuomasmessu
Saarnaa Radio Dein toiminnanjohtaja Kirsi Rostamo
Liturgina Arto Antturi
Juontaa Tiko Tikka, esirukousjohtajana Marja Soikkeli,
Musiikinjohto Hilkka Kangasniemi, kuoro Inna Vintturi

29.1. Jeesus kävelee vetten päällä –
mitä se meille tänään merkitsee?
Saarnaa dogmatiikan dosentti, TT Jyri Komulainen
Juontaa Timo Granström
Musiikinjohto Inna Vintturi
Kuoro Somnium Ensemble Tatu Erkkilän johdolla

3.2. klo 18 Valon päivän Tuomasmessu
masennusta vastaan!
Saarna ja liturgia rovasti Tuula Sääksi
Juontaa Anja Korte, musiikki Inna Vintturi, Markus Bäckman
ja masennuksen vastainen orkesteri

4.3. Tuomasmessussa abien ja heidän
perheidensä siunaus kevään yokirjoituksiin
Saarnaa kasvatustyön pastori Antti Siukonen
Liturgina Antti Malinen
Juontaa Heidi-Maria Pautola ja pastori Elina Hellqvist
Musiikinjohto Mikko Pettinen, musiikkivieraana Tommi Kalenius

11.3. Tuomasmessu yhteistyössä
HelsinkiMission kanssa
Saarnaa toiminnajohtaja Olli Valtonen
Musiikinjohto Petri Kangas, kuoro Inna Vintturi

18.3. Elämän leipää
Saarnaa TT Petri Luomanen
Juontaa Veikko ja Terhi Knuuttila
Musiikkivieraita Tallinnan Tuomasmessusta

5.2. Kynttilänpäivän Tuomasmessu
Yhteistyössä Kotimaa-lehden kanssa
Saarnaa toimittaja Jussi Rytkönen
Liturgina Antti Siukonen
Juontaa Karoliina Malmelin ja Laura Mäkelä
Musiikinjohto Inna Vintturi, musiikkivieraana Hannu Lepola
Kuoro Hilkka Kangasniemi

KULTTUURIKESKUS SOFIA 11.–12.2.2012 VUOSAARI, HELSINKI

SÄKKI 2012
PY
Hengellisen elämän päivät

PYSÄKKI 2012

12.2. Valtakunnan salaisuus
män päivät
n elä
Saarnaa hiippakuntasihteeri, psykoterapeutti
Räntilä
HengelliseJaana
Juontaa Mikko Paloniitty
Musiikinjohto Hilkka Kangasniemi ja Inna Vintturi

19.2. Laskiaisunnuntain Tuomasmessu
– Rakkaus luopuu vallankäytöstä
Saarnaa professori Miikka Ruokanen
Juontaa Laura Mäkelä
Lattarimusiikkia Antti Vuori ja Tuomo Huhdanpää

26.2. Toivon ja rauhan tuomasmessu
Saarnaa rovasti Kari-Pekka Kinnunen
Juontaa Hanna-Leena Nuutinen ja Maija Ojala
Musiikinjohto Markku Pihlaja, kuoro Inna Vintturi
Mikael Agricolan kirkko › Tehtaankatu 23, Helsinki
› Ratikka 3B, bussi 14 › www.tuomasmessu.fi
› Facebook: Tuomasmessu

Lauantai 11.2.
klo 10.00
Messu, Irja Askola ja Sirkka-Liisa Raunio, kirkkokahvit
klo 11.30
Spiritualiteetti – alfa ja omega, Pauli Annala
klo 13.00
Lounas
klo 14.00
Lauluja, porinaryhmät
klo 15.00
Kahvi
klo 15.30
Mitä on luterilainen spiritualiteetti? Antti Raunio
klo 16.50
Ohjattu katekismusmietiskely, Pekka Y. Hiltunen
klo 17.15
Ikkuna pyhyyteen. Ikonien merkitys ortodoksisessa
hengellisessä elämässä, Marianne Kantonen ja Veijo Koivula
klo 18.30
Iltapala
klo 20.00
Hengellisellä tiellä - vaeltajien kertomaa, musiikkia
klo 21.00
Kompletorio

KULTTUURIKESKUS SOFIA 11.–12.2.2012 VUOSAARI, HELSINKI
Sunnuntai 12.2.
Lauantai 11.2.
klo 9.00
Ilmansuuntarukous, Pekka Y. Hiltunen
10.00
Kelttimessu, Liisa Seppänen ja Ulla Tuovinen
klo 10.00
Messu, IrjakloAskola
ja
Sirkka-Liisa Raunio, kirkkokahvit
Työskentely kelttiläisestä Pyhästä Kolmesta
klo
12.00
Lounas
klo 11.30
Spiritualiteetti
– alfa
ja omega, Pauli Annala
klo 13.00
Pysäkiltä eteenpäin – kotiin vietävää
klo
14.00
Päätösrukous
klo 13.00
Lounas
klo 14.30
Kahvi
klo 18.00
Tuomas-messu, Agricolan kirkko, Helsinki
klo 14.00
Lauluja, porinaryhmät
klo 15.00
Kahvi
Osallistumismaksu 150 €
Majoitus ei sisälly hintaan, vaan osallistujat vastaavat itse majoituksesta
klo 15.30
Mitä on luterilainen
spiritualiteetti? taiAntti
Raunio
(Sofia: www.kulttuurikeskussofia.fi/fi/majoitus
asiakaspalvelu
010 277 900).
klo 16.50
Ohjattu katekismusmietiskely,
Pekka
Y.opintokeskus@kkagricola.fi
Hiltunen
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 1.12.2011
mennessä
klo 17.15
Ikkuna pyhyyteen.
Ikonien
merkitys
ortodoksisessa
Järjestäjät: Helsingin ja Espoon hiippakunnat, Hiljaisuuden Ystävät ry,
Kirkkohallitus/KLK, KJM, Koulutuskeskus Agricola
hengellisessä
elämässä, Marianne Kantonen ja Veijo Koivula
sekä Helsingin Diakonissalaitos ja Helsingin Tuomasyhteisö.
klo 18.30
Iltapala
klo 20.00
Hengellisellä tiellä - vaeltajien kertomaa, musiikkia
klo 21.00
Kompletorio

Sunnuntai 12.2.
klo 9.00
Ilmansuuntarukous, Pekka Y. Hiltunen
klo 10.00
Kelttimessu, Liisa Seppänen ja Ulla Tuovinen
Työskentely kelttiläisestä Pyhästä Kolmesta
klo 12.00
Lounas
klo 13.00
Pysäkiltä eteenpäin – kotiin vietävää
klo 14.00
Päätösrukous
klo 14.30
Kahvi
klo 18.00
Tuomas-messu, Agricolan kirkko, Helsinki
Osallistumismaksu 150 €
Majoitus ei sisälly hintaan, vaan osallistujat vastaavat itse majoituksesta
(Sofia: www.kulttuurikeskussofia.fi/fi/majoitus tai asiakaspalvelu 010 277 900).
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 1.12.2011 mennessä opintokeskus@kkagricola.fi
Järjestäjät: Helsingin ja Espoon hiippakunnat, Hiljaisuuden Ystävät ry,
Kirkkohallitus/KLK, KJM, Koulutuskeskus Agricola
sekä Helsingin Diakonissalaitos ja Helsingin Tuomasyhteisö.

