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Tuomasyhteisö ry. on vuonna 1988 alkaneen Tuomasmessun taustayhdistys.

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.

✪ Lehti on painettu kierrätyspaperille.
› Kannen kuvat: Jukka Valtonen

tuomasmessu.fi
✪ Ilmoittaudu sivuillamme tai
toimisto@tuomasmessu.fi kautta
Tuomasmessun sähköpostilistalle!
Tuomasmessu myös Facebookissa!
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uoden 2011 tietoja ja tapahtumia
tähän lehteen kerätessä mieleeni on
noussut monia iloisia muistoja ja ilon
aiheita. Suurinta iloa tuottavat ihmiset, jotka
vapaaehtoisesti tekevät monin tavoin työtä ja
edistävät Tuomasmessujen toteutumista sunnuntaista toiseen. Heihin kuuluvat työtoverit,
muusikot ja kuorolaiset, monet uskolliset vapaaehtoiset, valkopukuiset, hallitus, tuomaspapit. Monenkirjava ihmisten joukko.
Toinen merkittävä kiitoksen aihe on, että
vuodesta toiseen Tuomasyhteisöä ja Tuomasmessua kannatellaan! Yhteisönä ja messuna
olemme voineet jälleen yhden vuoden mennä
eteenpäin. Kannattelussa tärkein on Jumala,
jolta kaiken saamme, niin kuin kolehtirukouksessa sanomme. Ja Hänen lahjoistaan
voimme sitten jakaa eteenpäin, sitä mitä meillä on antaa: työpanostamme, taitojamme,
taloudellista kannatusta tai rukousta. Kaikenlaista kannattelua tarvitaan.
Tulevaisuus haastaa meitä aina myös sekä
säilyttämään näkymme mutta myös uudistumaan.
Tuomaan ja Jeesuksen kohtaaminen puhuttelee minua aina uudestaan. Siinä on se
näky joka kannattaa säilyttää. Siitä suunnasta
voi myös etsiä uutta.
Miten kävi Tuomaalle vuoropuhelussa
ylösnousseen Kristuksen kanssa, kun hänen
perusluottamuksensa elämään oli sortunut
Jeesuksen kuoleman myötä. Kun muut opetuslapset kertoivat kohtaamisesta kuolleista
nousseen mestarin kanssa, hän ei halunnut
suostua helppoon lohdutukseen, vaan esitti
vaatimuksen: ”Jos en itse näe….”Hän ei suostunut elämykseen, ihmeelliseen kokemukseen tai tunteeseen, että asiat ovat kunnossa,
vaan halusi todeta tosiasian haavoista ja kärsimyksestä.
Useimmat meistä ovat etsiytyneet Tuomasmessuun etsimään lohdutusta ja paranemista haavoihinsa. Eheytyminen ja paraneminen on sitten vähitellen alkanut yhteisessä
messussa osallisuudesta kokemukseen jostakin itseä suuremmasta, jossa kaipaus löytää
vastauksen. On saanut kokemuksen Jumalan
rakkaudesta.

Kuva Esko Jämsä

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.

Vaikka oma lähtökohtamme eheytymisen tielle on saanut alkunsa haavoista ja kivusta, me usein matkan varrella unohdamme
sen. Haaveisiimme ja kaipaukseemme uskosta ja voitosta ei enää mahdukaan tietoisuutta
paranemista edeltävistä haavoista,.
Jeesuksen syvä osallisuus maailmaan ja
sen kärsimykseen aiheuttivat hänelle arvet,
jotka eivät koskaan parane.
Jos haluamme nähdä Kristuksen vain
”eheytyneenä ihmisenä”, vain Jumalana ja
Kristuksena messussa, vailla haavoja ja kontaktia menneeseen, taisteluun – emme lopultakaan ole yhteydessä todelliseen Kristukseen.
Sellainen usko johtaa helposti tunteiluun, sanoo ruotsalainen teologi Owe Wikström.
Tuomas vaati saada nähdä naulojen jäljet Jeesuksen käsissä. Tuomas vaati todellista
yhteyttä, kontaktia ja kohtaamista reaaliseen
todellisuuteen, tullakseen jälleen eheäksi.
Osallisuus Jumalaan vertikaalitasossa johtaa
osallisuuteen lähimmäisen elämään horisontaalitasossa.
Haavojen näkeminen, elämän todellisuuden kohtaaminen, tosiasian tunnustaminen
on sitä, että näen Kristuksen kaikissa ihmisissä, mutta varsinkin niissä, jotka kantavat mukanaan merkkejä taistelusta, haavoja ja arpia,
jotka kaipaavat parantajaa ja eheytymistä.
Eheytymisen ja paranemisen tarkoitus on
se, että tulemme toimintakykyisiksi. Avaudumme ulospäin. Jaamme omastamme, siitä
mitä olemme saaneet. Aikuiseen uskoon kasvaminen on vastuuseen kasvamista.
Jos elämästä Kristuksen kanssa puuttuu
toisen ihmisen, lähimmäisen rakastaminen,
silloin hengellisyydessä on kyse lähinnä myyttisestä jumaluudesta tai ihanista sisäisistä tunteista. Silloin emme ole yhteydessä evankeliumin Kristukseen.
› Tuomasmessu täyttää 24 vuotta
ensimmäisenä pääsiäisen jälkeisenä
sunnuntaina 15.4. 2012. SyntymäpäiväTuomasmessussa saarnaa Olli Valtonen,
yksi Tuomasmessun perustajista.
Tervetuloa!

Missä kärsimys piileskelee?
Saarna Tuomasmessussa on tarkka paikka.
Toisaalta on messuun osallistuvien tarve saada aineksia omaan hengelliseen kasvuunsa. Toisaalta on saarnaan liittyvä ikiaikainen profeetallinen tehtävä.
Aina nämä kaksi eivät kohtaa.
Olin tästä hyvin tietoinen saarnatessani
Tuomasmessun ja HelsinkiMission yhteisessä messussa ennen pääsiäistä.
Sillä kertaa aiheena kirkkovuodessa oli
Oculi eli taistelu pahan valtaa vastaan.
Miellämme pahan ja synnin helposti
vain yksilöllisenä juttuna. Tällä kertaa tarkastelimme yksilösynnin sijasta yhteistä
pahaa.
Ennen saarnaa kuulimme katkelman
profeetta Jeremian tulikivenkatkuisesta
profetiasta Israelille. Sen ydin oli siinä, että
kansa ja sen johtajat eivät toimineet oikein
ja vanhurskaasti. ”Eivät he kääntäneet kasvoja minun puoleeni, selkänsä he käänsivät”, Herra sanoi.
Mitä on tämä selkänsä kääntäminen
Jumalalle?
Se on sitä, että yhteiskunta kääntää selkänsä heille, jotka joutuvat kärsimään. Jeremian aikana se oli selän kääntämistä leskille, köyhille ja huono-osaisille. Ja samasta on
kysymys myös meidän aikanamme.
Olin pyytänyt saarnaosioon mukaan
miehen, joka on virkavastuussa Helsingin
kärsivien ja syrjäytyneiden ihmisten huollosta. Hän on Helsingin sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen.
Hän johtaa Suomen suurinta virastoa,
jolla on 13000 työntekijää. Voutilaisen
hallinnoima budjetti on saman suuruinen
kuin Suomen kirkon eli 1,3 miljardia euroa. Hän itse on luonnehtinut sosiaalivirastoa ihmisoikeusvirastoksi.
Lähdimme liikkeelle kahdella kysymyksellä. Missä paha ja kärsimys piileskelevät nyt pääkaupunkiseudulla? Ja mitä me
voimme tehdä, jotta hyvä voittaisi?
Voutilaisen viesti oli selvä. Olemme
Helsingissä epäonnistuneet siinä, että henkilökohtaista tukea tarvitsevat ovat jääneet
liian yksin.
Sen seurauksena Helsinki taistelee nyt
esimerkiksi lastensuojelun ongelmien kanssa. Tuhannet nuoret saattavat viettää suurimman osa elämäänsä erilaisissa laitoksissa.
Sen lasku on kova. Yksi huostaanotto
maksaa yhteiskunnalle noin 100 000 euroa
vuodessa. Puhumattakaan ihmisten kärsimyksistä.
Lastensuojelu on välttämätön asia.
Mutta sen toinen puoli on karu. Tutkimuksissa todetaan, että syrjäytyneistä valtaosa
on lastensuojelun asiakkaita. Vain 10 prosenttia lastenkotien lapsista suorittaa lukion
tai ammattikoulun. Varma tie syrjäytymiseen.

Silloin peruskysymys kuuluu: Voisimmeko jotenkin vaikuttaa asioihin jo ennen kuin lapsi joutuu lastensuojelun, saati
huostaanoton asiakkaaksi?
Ajattele Iidaa, 2 v. Hänen äitinsä tekee
työtä marketin kassalla. Isä ei kuvioissa.
Iidan isovanhemmat asuvat Kuopiossa.
Jossain vaiheessa Iida ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään:
”Olen halunnut tehdä kaiken oikein,
mutta nyt olen niin väsynyt, että pelkään
etten jaksa kauan”, hän viestittää.
Mitä sosiaalivirasto voi tehdä? Ääripäässä on Iidan tilapäinen huostaanotto,
joka on lääkkeenä niin tujea, että se uhkaa
tappaa potilaan.
Tästä oli puhetta saarnassa. Ja kerroin,
että suunnittelemme HelsinkiMissiossa
uutta projektia, jossa haemme Iidalle ja hänen äidilleen tukihenkilöitä.
Se on vähän kuin kummin tai isovanhempien työnkuva. Etsimme ihmisiä tai
perheitä, joille Iidan äiti voi soittaa ja sanoa:
”Iidalla oli tänään kuumetta.”
Tai hän voi soittaa muuten vaan ja sanoa: ”Ai niin, voisko Iida tulla kahden viikon kuluttua yökylään? Mulla olis menoa.”
Sinä iltana 40 tuomasmessulaista ilmoittautui tehtäviin.
Olisiko tässä jotain, mitä HelsinkiMissio ja Tuomasmessu voisivat tehdä yhdessä?
Olli Valtonen

Tuomasyhteisö ry:n kevätkokous
maanantaina 23.4.2012 klo 19.00 Cafe Agricolassa,
Mikael Agricolan kirkolla, osoitteessa Tehtaankatu 23, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kevätkokouksen sääntömääräiset asiat.
Lisäksi käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntöjen 8, 9, 10 ja 13 pykälien
muuttamiseksi sekä asetetaan valiokunta valmistelemaan syyskokouksessa
toimitettavia hallituksen jäsenten vaaleja.
Kokousmateriaali on saatavissa 17. – 18.4.2012 klo 10 – 15 Tuomasyhteisön toimistosta
osoitteesta Tehtaankatu 23 B ja sähköpostitse osoitteessa toimisto@tuomasmessu.fi.
Tervetuloa!
Tuomasyhteisö ry:n hallitus
***
Mikä on Taizé-Helsinki tapahtuma syyskuussa 2012? Miten se liittyy Tuomasmessuun?
Pastori Anna-Maija Viljanen-Pihkala ja Hanna-Leena Nuutinen tulevat kertomaan tapahtumasta ja taustoista ennen kevätkokousta klo 18.00. Taizé lauluja ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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”Liturgia on
seurakunta”

Istut usein kirkonpenkissä Tuomasmessussa. Kerro jotain itsestäsi!
Olen Laura Mäkelä, 33-vuotias ja asun
Helsingissä. Muutin viime syksynä Punavuoreen, mikä on kätevää Tuomasmessuilun kannalta. Olen kristillis-yhteiskunnallisen Kotimaa-lehden toimittaja ja teologi,
joten kirkko kiinnostaa on sitten kyse sen
rakenteista, sisällöistä tai historiasta. Tein
myös dogmatiikan graduni opin ja liturgian suhteista.
Tuomasmessusta olen ammatillisesti
kiinnostunut ilmiönä, mutta Agricolan
kirkon penkissä istun sunnuntaisin kristittynä, joka ihmettelee Jumalan ja seurakunnan olemassaoloa.
Mikä oli ensikosketuksesi Tuomasmessuun?
Se oli joskus viitisentoistavuotta sitten.
Lähdimme muutaman ystäväni kanssa katsomaan, mistä oikein oli kyse, kun olimme
kuulleet kohkausta Tuomasmessusta. Messun tunnelma teki vaikutuksen, ja aloin
käydä siellä satunnaisesti oman seurakuntani toiminnan ohessa.
Kesällä 2005 löysin itseni Tuomasmessusta joka sunnuntai. Jälkeenpäin tajusin,
että kesämessu oli ollut henkireikä vaikeana
aikana. Jäin koukkuun, ja olen sittemmin
istunut Tuomasmessussa joka sunnuntai
mahdollisuuksien mukaan.
Miksi messu on sinulle tärkeä?
Se on tärkeä siksi, että siellä saa vajaan
kahden tunnin ajan keskittyä koko olemuksellaan ihmisen ja Jumalan suhteeseen.
Messun rakenne välittää rakennusaineet
tuon suhteen ylläpitoon 2000 vuoden kokemuksella:
Messussa tunnustetaan synnit ja rukoillaan itsen ja läheisten ja koko maailman
puolesta. Siellä kuullaan Jumalan sanaa
suoraan Raamatusta sekä ajankohtaista
tulkintaa siitä saarnassa. Siellä tunnuste4 ‹ TU OM A SME SSU

taan usko yhdessä muiden kanssa, kerätään
kolehti apua tarvitseville ja otetaan ehtoollisessa vastaan Kristuksen kuolema ja ylösnousemus.
Liturginen teologi Alexander Schmemann on sanonut, että liturgia on sisäänkäynti Jumalan valtakuntaan, ja niin minä
sen koen.
Mikä Tuomasmessun hetki puhuttelee
sinua eniten?
Saanko sanoa kolme? Synnintunnustus on elintärkeä. Jos myöhästyn siitä, harmittaa! Minusta ihmiselle on tarpeen edes
kerran viikossa syyttää itseään maailman
pahuudesta ja saada synninpäästöstä voimaa uusiin ponnisteluihin. On hyvä, että
Tuomasmessussa synnintunnustus lausutaan yhteen ääneen.
Uskontunnustus on toinen. Koen, että
saarnasta voi ja saa olla eri mieltä saarnaajan
kanssa. Saarna puhuttelee aina eri tavoin eri
kuulijoita. Mutta uskontunnustus saarnan
jälkeen yhdistää messun osallistujat toisiinsa. Se kiinnittää katseen Jumalan totuuteen.
Siinä sanotaan hienosti auki paradoksaalisia
ja vaikeita asioita.
Ehtoollinen on ehdoton. Ehtoollisteologiaa löytyy maailmasta kymmeniätuhansia sivuja, mutta ajattelen itse tällä hetkellä
ehtoollisesta hyvin yksinkertaisesti: Siinä
annetaan meille Kristus.
Tänä vuonna et ole ainoastaan istunut
kirkon penkissä, vaan olet myös häärännyt vapaaehtoisena messun taustajoukoissa. Kuinka siinä niin kävi?
Työpaikkani Kotimaa oli mukana järjestämässä kynttilänpäivän Tuomasmessua,
ja päädyin sitä kautta esirukousjohtajaksi.
Tehtävä oli jännittävä, koska siihen kuului
kaikkien rukousalttaripalvelijoiden sekä pikarinkerääjien ja -pesijöiden rekrytointi.
Huomasin kuitenkin pian, että Tuomasmessun järjestelyt ovat niin hyvin pohjustetut ja homma rullaa niin jouhevasti,
että paniikkiin ei ole syytä. Mukana on aina
ihania, kokeneita vapaaehtoisia ja uusien
mukaan saaminen tuntuu hyvältä.
Laskiaissunnuntaina toimin messun
kokoajana, mikä oli myös varsin jännittävää, mutta erittäin hauskaa. Messun kokoajan ohjeet sisältävät viisi liuskaa pikkutarkkoja ohjeita, jotka pökerryttivät aluksi
melkoisesti. Huomasin kuitenkin pian, että
sain aina apua, kun tarvitsin.
Kun messu sitten laskiaissunnuntaina
alkoi ja kulkue odotti liikkeelle lähtöään
eteisessä, olo oli nöyrä ja iloinen!

Jani Laukkanen

Laura Mäkelä tutustui
Tuomasmessuun viisitoista
vuotta sitten, jäi koukkuun
seitsemän vuotta sitten ja
löysi itsensä tänä vuonna
hääräämästä vapaaehtoistehtävissä.

Mitä vapaaehtoisena toimiminen Tuomasmessussa antoi sinulle?
Se antoi ennen kaikkea tunteen kristittyjen yhteydestä. Kun olin viestien välityksellä yhteydessä niihin, jotka olivat
lupautuneet mukaan tehtäviin, sain todella

Laura (oik.) ja ystävänsä Kristiina
Kallinen kakkukahvilla
tuomasmessulaisten kanssa
Agricolan kirkon portailla.

kauniita, kannustavia vastauksia. Minulle
entuudestaan tuntemattomat ihmiset toivottivat siunausta messun kokoamiseen ja
ilmaisivat sitä, että olemme yhdessä tärkeällä asialla.
Kun mutkia tuli matkaan, kukaan ei

ollut nihkeä, vaan päällimmäiseksi jäi tunne, että asiat järjestyvät. Se on tärkeää, koska vapaaehtoisena toimiminen ei saisi olla
kuolemanvakavaa.
Tuomasmessussa toteutuu hienosti se
ajatus, että seurakunta todella tekee messun

yhdessä. Liturgia ei ole jotain, mitä katsellaan kaukaa, vaan liturgia on seurakunta.
Liturgia alkaa jo silloin, kun ihmiset lähtevät kodeistaan kokoontuakseen yhteen
messussa.
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uomasmessuun Mikael
T
Agricolan kirkkoon kokoonnuttiin 35 kertaa, kesäiseen Tuomasmessun 13 kertaa. Kirkkosali oli lähes aina
täysi, sillä jokaisessa messussa
oli keskimäärin 500 messuvierasta, kesäisissä messuissa yli
360. Yhdessä Tuomasmessussa
palveli rukous- ja ehtoollisavustajana 16–18 valkopukuista,
rukousalttareilla, laulukirjojen
jakajina, pikarien pesijöinä ja
teejatkoilla 20–25 vapaaehtoista. Lisäksi tarvittiin kuorolaisia
ja muusikkoja. Ja pyhäkoulun

ohjaajia, tulkki ja teetä ja kahvia. Ja paljon rukousta.
Tavallisuudesta poikkeavia
puhujavieraita Tuomasmessuissa olivat filosofi Tuomas
Nevanlinna, metropoliitta
Ambrosius, ruotsalainen kirjailija ja helluntaipastori Peter
Halldorf, europarlamentaarikko Mitro Repo, evankelista Kalevi Lehtinen sekä esseisti Antti
Nylén. Ja lisäksi huikea määrä
muita hyviä saarnaajia.
6 ‹ TU OM A SME SSU

okaisessa Tuomasmessussa
(kevät- ja syyskaudella) kokoontui 3–12-vuotiaiden lasten Minituomaat-pyhäkoulu.
joka jakautuu vapaaseen sekä
ohjattuun leikkiin ja askarteluun, pyhäkouluhetkeen ja
iltapalaan kirkon kryptassa.
Pyhäkouluhetken pohjana
oli Pyhäkoululehti ja Lasten
Raamattu, sekä hartauskirja
”Avataan tästä”. Raamatun
kertomuksia tehtiin eläväksi
mm. näyttelemällä, piirtämällä
ja keskustellen. Kirkkovuoden
tapahtumien lisäksi pyhäkoulussa huomitiin myös muita
tärkeitä päiviä, kuten Isänpäivä. Lapsia oli syksyn aikana
yhdellä kerralla kolmesta neljääntoista, tyypillisellä kerralla
noin kahdeksan. Lasten iät
vaihtelivat 3 ja 12 vuoden välillä, 5–6 vuotiaat olivat suurin
ikäryhmä. Myös muutama
alle 3 vuotias oli tutustumassa
pyhäkouluun vanhempien tai
isosisarusten kanssa.
Taru Nurkki
Minituomas-vastaava

okainen Tuomasmessu pyJ
ritään tulkkaamaan englanniksi. Valmiuksia löytyy

tarvittaessa muillekin kielille
tulkkaamiseen. Viime keväänä saksalainen kymmenen
hengen vahvuinen uskonnonopettajaksi opiskelevien ryhmä
ilmoitti tulostaan hyvissä ajoin
etukäteen ja heille järjestyi
tulkkaus saksaksi. He olivat
erittäin ihastuneita sekä Tuomasmessuun että saamaansa
loistavaan tulkkauspalveluun.

Tulkkitiimissä on parisenkymmentä jäsentä, joista aktiivisia
vajaa puolet. Joku ahkeroi kerran kuussa, jollekulle riittää
kerran keväällä ja toinen syksyllä. Joku saattaa syystä tai
toisesta pitää kokonaan taukoa
tulkkaustehtävistä. Kyse on
vapaaehtoistehtävästä, jossa
kukin palvelee halunsa mukaisesti. On suuri ilo saada olla
mukana tekemässä messua.
Tulkkina toimimisessa mukava piirre on se, että messuun
pääsee tutustumaan kokonaisuudessaan jo etukäteen. Muusikot tietävät musiikista, liturgi
liturgiasta ja saarnaaja saarnasta, mutta tulkki näkee koko
messun. Erittäin mielenkiintoista! Ja samalla tietysti kielitaito pysyy vireessä. Suosittelen
lämpimästi. Jos kiinnostuit, ota
yhteyttä, tulkkitiimimme ovat
lisäjäsenet lämpimästi tervetulleita!
Anna Raatikainen
annasraatikainen@gmail.com
Tulkkitiimin vastaava

Kuva Timo Granström

Kuva Toni Koskinen

n
o
n
u
a
v
i
2011
u
t
h
a J
p
Ta

Teejatkotiimiläisiä

uomasmessun rukousjakT
sosta vastaa esirukousjohtaja yhdessä rukousalttaripalve-

lijoiden kanssa. Rukousjakson
aikana messuun osallistuva voi
liikkua sivualttareilla ja kirjoittaa rukouspyyntönsä rukouslapulle. Messun jälkeen
nämä rukouspyynnöt jaetaan
rukouspyyntökuoriin, jotka
menevät viikolla kokoontuville
rukousryhmille.
Tuomasmessun aikana
messua radion kautta tai nettiTV:stä messua katselevat voivat lähettää rukouspyyntöjä
tekstiviesteinä tai nettialttarin
kautta. Tekstiviesteistä vastaava
rukousalttaripalvelija rukoilee
yhdessä rukousryhmänsä kanssa näiden rukouspyyntöjen
puolesta. Rukouksia lukevia
sitoo vaitiolovelvollisuus ja sen
jälkeen kun rukouspyyntöjen
puolesta on rukoiltu, ne hävitetään.
Rukousryhmät rukoilivat
vuoden 2011 aikana viikoittain noin 300 jätetyn rukouspyynnön puolesta. Jokaisessa

Kuva Hanna-Leena Nuutinen

Kuva Toni Koskinen

rukousryhmäkoordinaattori

Pyydän

usta
esiruko
äitini
sairaan
a.
puolest
Kiitos!

Pyöräilystä ja teen
tarjoilusta
Olen jo pitkään ymmärtänyt
olevani jonkinlainen elämäntapaintiaani. Onneksi Goretex
on keksitty sillä kaatosateessakin voi siihen pukeutuneena
liikkua pyöräillen. Uusi valtaus
elämäntapojeni taipaleella on
teejatkot keväästä 2011 alkaen. Teen tarjoilun vaikutus
minuun on pitkälti sama kuin
polkupyörän selkään istumisen; olipa millaisia murheita,
stressiä, harmeja tai ikävyyksiä
niin ne pyrkivät unohtumaan,
sydän kevenee ja ilo puskee
pintaan. ”Meinaakko polokee koko matkan?” huikkasi
vastaantuleva rouva lumessa
tarpoessaan. ”Melekein, välillä
pitää työntää.” vastasin ja ajattelin, että ”kanssasavolaiset”
ovat siunaus kuin auringonpaiste lumituiskun keskellä.
Siunausta on ollut myös ”kanssateentarjoilijoiden” suhteen.
Helsinki City Maratonin järjestelyiden yhteydessä tutustuin Kariin ja Tuijaan, joiden
huumorintajuinen ihmisystävällisyys maustaa teejatkojen

tunnelmaa herkullisesti. Poiskorjaamisen kiireisinä hetkinä
Sarin ja Pauliinan seura on kullanarvoista. Sadun kauneudenkaipuu taas kirkastaa kuoron
ja pyhäkoululasten välipalat.
Puhumattakaan jokaisesta,
joka on kanssani jakanut ilon
antaa Tuomas-väelle hetki toinen toistensa seurassa, ennen
kuin jalkaudumme maailmalle
viikon koitoksiin. On ihanaa
törmätä maailmassa hetkiin,
jotka todistavat, minun ikeeni
on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt, teen tarjoilu on
yksi niistä.
Jaana Mäkinen

teejatkovastaava

uomasyhteisön hallitukT
sen kokouksissa ajatukset
ja ideat lentelivät, kun mie-

tittiin keinoja kehittää Tuomasmessua ja messuyhteisön
toimintaa. Tuomasmessu on
hallituksen jäsenille rakas, sen
huomasi siitä innostuksesta, sitoutuneisuudesta ja ilosta, joka
pulppuili kokouksissa ja tuotti

Kuva Timo Granström

Tuomasmessussa jätettiin noin
200–250 rukouspyyntöä, tekstiviesteinä rukouspyyntöjä tuli
50–70 ja netin kautta rukouspyyntöjä tuli noin 20–30.
Päivi Aho

Hallitus Verkasaloilla elokuussa 2011

mielenkiintoisia ajatuksia mahdollisista kehittämistavoista ja
Tuomasmessun tulevasta suunnasta.
Yhteinen tavoite on vahvistaa Tuomasmessua kaikkien
ihmisten kokoontumispaikkana, jonne kynnys on matala,
jossa voidaan erilaisina ihmisinä kokea Jumalan rakkautta ja
armoa, jossa jokainen saa antaa
lahjansa yhteiseen käyttöön
lähimmäisen parhaaksi. Hallituksessa uskotaan, että jotakin
uutta syntyy, kun annetaan tilaa uusille ideoille, kokeilevalle
toiminnalle, eri-ikäisten kokemukselle ja osaamiselle.
Tuomasmessu on ollut
avoin uusille käytänteille kirkossamme.Sen vaikutukset
näkyvät eri puolilla maata ja
maailmaa. Onko keskellämme
tänään sellaista uutta, energistä ajattelua, toimintaa, ideointia, joka ei vielä ole päässyt
esiin? Olemmeko pysähtyneet
miettimään, mitä tämän ajan

ihminen etsii, mikä saa nuoren
ihmisen kiinnostumaan kirkosta. Luotammeko siihen, että
evankeliumin ilosanoma voi
konkretisoitua ihmiselle hyvin
monenlaisissa muodoissa, kenties hyvin yllättävissäkin. Uskallammeko antaa tilaa jollekin
uudelle? Tällaiseen rohkeuteen
hallituksessa kutsutaan tuomasväkeä.
Tuula Sääksi
hallituksen puheenjohtaja

anhemmiston kokoontuessa käy aina vilkas puheen
V
sorina. On mahdollisuus tavata

ja tutustua rauhassa. Tuomasmesussa tutuksi tulleet kasvot saavat
nimen ja tarinan. Näin rakentuvat yhteydet ihmisten välille
ja näin rakentuu koko yhteistä
– Tuomasyhteisö. Yhdessä myös
hiljennytään ja rukoillaan. Näin
rakentuu yhteys Taivaan Isään.  
Vanhemmiston perinteinen
kevätretki tehtiin toukokuussa
Suomenlinnaan ja Pikkujoulujuhla pidettiin marraskuussa
Café Agricolassa. Tuomasyhteisön Kesäiset Tuomaspäivät
järjestettiin elokuun alussa
Heponiemen Hiljaisuuden
keskuksessa Karjalohjalla ja
niiden vastuuhenkilöissä ja
osallistujissa oli monia vanhemmiston jäseniä. Siellä saimme
rentoutua ja mie-mietiskellä,
pysähtyä tarkastelemaan omaa
elämäntilannettamme ja laulaa yhdessä. Muisto saunasta ja
kesäillasta nuotion ääressä lämmitti kylmää ja pimeää syksyä.
Tuomasmessun vanhemmisto on neuvoa ja virikkeitä
antava elin, joka toimii yhdyssiteenä messun palvelutehtävissä
toimivien kesken.. Vuonna 2011
vanhemmistoon kuului 154 henkilöä. Vanhemmiston toimintaa organisoi työjaos (TuVaJa) .

Hanna-Leena Nuutinen

TuVaJa ja tuomaspappi

vanhemmiston puheenjohtaja
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Jani Laukkanen

Jani Laukkanen
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Vuoden 2011 Tuomasmusiikin
”top three” tuomaskanttorin
mielestä:

Inna Vintturi

1. Taitavat vakiomuusikkomme - heitä on paljon, mutta
mainittakoon tässä muhkeaääninen Markus Bäckman, mainio Matti Holi, monilahjakas

Päivi, Päivi ja Hanna messussa

Auroora Kiiski, ”TV:stä tuttu”
huilisti - fonisti Heikki Pohto,
osaavat lyömäsoittajamme Mikael Seire ja Tuomo Huhdanpää sekä legendaarinen kuo-

ronjohtajamme Hilsu. Silloin
tällöin messussa nähtiin niin
ikään loistavat Mikko Pettinen,
Matti Paatelma, Rami Eskelinen, Jiri Kuronen, Ville Nurmi,
Matti Kallio…
Messumusiikkia ovat liidanneet luovasti ja mielenkiintoisesti Mikko Helenius, Antti
Vuori, Petri Kangas, Markku
Pihlaja, Auroora Kiiski ja monet, monet muut.
2. Viime vuonna meillä oli
messuissa erityisen paljon
musiikkivieraita kuten Joel
Hallikainen, Hannu Lepola,
Maria Ylipää, Tuure Kilpeläinen, Reeta Vestman, Petri
Laaksonen, Johanna RusanenKartano, Elina Vettenranta ja
viulisti Pekka Kuusisto.
Iloitsimme myös vierailevista kuoroista, jotka tuurasivat
välillä Tuomaskuoroa: gospelkuoro Meijoy, Otaniemen
kappelikuoro, Papas no mamas, gospelkuoro His Master's
Noise, Kannelkellot, Cuminakuoro, Vocal Motion Six -yhtye (kärkisijoilla Tampereen
Sävelen yhtyelaulukilpailussa!)
ja Vox Silentii. Vuorovaikutus

Inna Vintturi

Juha, Matti,
Markus ja Mikko
messussa
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vierailijoiden kanssa on meille
antoisaa, tärkeää ja hauskaa.
3. Naamakuoro ja Paratiisin
tuoksu. Syyskuun toinen messu oli teemaltaan ”Anna- Maija
Raittila” -messu. Naamakuoro
lauloi vahvasti Anna-Maijan
sanoittamia virsiä. (Naamakuoro on 50-henkinen projektikuoro, jossa on tuomaskuorolaisten ja vesperkuorolaisten
lisäksi myös muita laulajia).
Iloksemme saimme messuun
vieraaksi myös itse Anna-Maijan!
Messu liittyi ”Paratiisin
tuoksu” -konserttiin, joka pidettiin Suomenlinnan kirkossa perjantaina 16.9. Olimme
harjoitelleet virsiä pitkään ja
huolellisesti Juha Vintturin
johdolla. Suuri kuoro, mielenkiintoiset puheenvuorot (Kaisa
Raittila, Mikko Malkavaara,
Olli Valtonen ja Hanna- Leena
Nuutinen) ja runsas väkimäärä
kirkossa takasivat onnistuneen
illan. Piispa Irja Askola siunasi
lopuksi seurakunnan. Kuorobasso Matti Verkasalon sanoin
voisi todeta: ”Illasta jäi vahva
tunne yhteydestä kuoron ja
yleisön, kuoron ja Anna-Maijan tekstien sekä vielä kuoron ja
meidän kaikkien Isän välillä.”
On hienoa, että ihmiset
ovat tukeneet yllä kuvattua
toimintaa: osa kolehdeista menee Tuomasmessun musiikin
kulujen kattamiseen. Näitä rahoja tarvitaan jatkossakin, että
saamme nauttia korkeatasoisesta musiikista. Muusikoiden
korvaukset ovat tosin vain noin
puolet normaalipalkkioista, ja
monet heistä tekevät työtä vapaaehtoisena.
Kiitos lahjastasi ja tervetuloa taas Tuomasmusiikin
pariin! Saisiko olla sambaa ja
sakramenttejä?

Juha Raussi, Tiina Korvela ja Timo Granström

Vanhemmistossa
puhaltavat
kevättuulet!

Tuomasyhteisön vanhemmisto on noin
150 henkilön joukko koostuen mm. valkopukuisista, pienryhmien vetäjistä, vastuu- ja luottamushenkilöistä sekä messun
kokoamistehtävissä olleista juontajista ja
esirukousjohtajista. Vanhemmiston työjaoksen (TuVaJa) tehtävänä on järjestää tapahtumia ja koulutuksia, jotka vahvistavat
yhteenkuuluvuuttamme. TuVaJa toimii
myös linkkinä Tuomasyhteisön hallituksen
ja vanhemmiston välillä. Uusina TuVaJa-

laisina on tänä vuonna aloittaneet vanhemmiston puheenjohtajan ominaisuudessa
Timo Granström, monessa mukana ollut
tuomasmessulainen sekä viimeisessä rukous- ja ehtoollisavustajakoulutuksessa
mukana olleet Tiina Korvela, Juha Raussi ja
Kirsi Tolvanen. Vanhoina ja kokeneina jatkavat Helena Kärki-Caven, Marja Lampola
ja Liisa Väätäinen.
TuVaJa on järjestänyt vuosittain 2-4
tapahtumaa, näin on tarkoituksemme
myös tänä vuonna. Suunnitelmissa on
mm. päivän luontoretki Vuosaaren Uutelaan sunnuntaina 17.6. Järjestämme myös
pienempiä yhdessäolon hetkiä, joihin tarjoutuu oivallinen tilaisuus tiistaisin Cafe
Agricolassa messukokouksen jälkeen. Toukokuuksi meille on luvassa mm. runoilta
teemalla ”Tämän runon haluaisin jakaa”.
Loppukesällä tuomme leirikeskuksen kaupunkiin: grillataan ja lauletaan illalla kirkon
sisäpihalla.
Mutta millaiseen tilaisuuteen sinä haluaisit osallistua? Tule ihmeessä kertomaan
ideastasi: me vanhat ja uudet TuVaJalaiset
olemme ilolla palveluksessa järjestämässä
Tuomaskansalle tekemistä.
Timo Granström ja Tiina Korvela
Vanhemmiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

VAPAA
PÄÄSY
-lehti järjestää taas suositun
Keväisen tapahtuman
yhdessä Tuomasmessun kanssa

Etsitään majoittajia
Taizé-nuorille
syyskuun lopussa!
Taizén ekumeenisessa luostariyhteisössä Ranskassa
vierailee vuosittain satoja tuhansia nuoria eri puolilta
maailmaa. Taizé järjestää myös alueellisia tapahtumia
Ranskan ulkopuolella. Tämä ”luottamuksen pyhiinvaellus” saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen syyskuun
28.–30. päivä 2012. Helsingin keskustassa järjestetään
erityisesti Suomen, muiden Pohjoismaiden, Baltian,
Puolan ja Venäjän nuorille suunnattu alueellinen tapaaminen. Tämän tapahtuman toteuttamiseen osallistuvat
Tuomiokirkkoseurakunnan Taizé-projekti, Taizén veljet
ja lisäksi paikalliset seurakunnat ja useat vapaaehtoiset,
joita parhaillaan kutsutaan mukaan monenlaisiin talkootehtäviin sekä erityisesti pääkaupunkiseudulla nuorten majoittajiksi perheisiin. Viikonlopun ajan nuoret
rukoilevat yhdessä, laulavat Taizén lauluja ja hiljentyvät,
osallistuvat workshoppeihin ja tutustuvat toisiinsa. Tuomiokirkonmäellä ja Senaatintorin tuntumassa on siis
syyskuun lopussa iloista, kansainvälistä ja ekumeenista
kuhinaa!
Tapahtumaan odotetaan 1000–2000 noin
15–35-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista, joten seurakuntalaisten panos majoittamisessa tulee olemaan
erittäin tärkeä. Voisitko Sinä tarjota kotiasi kahden yön
majoitukseen? 2 neliömetriä lattiatilaa per vieras riittää,
sillä nuoret tuovat itse makuupussinsa ja -alustansa. Yksinkertainen aamiainen ja iltapala viikonlopun ajan pe su riittää. Nuoret saapuvat perjantaina iltapäivällä ja lähtevät sunnuntaina viimeistään iltapäivällä. Päivät ja illat
nuoret ovat itsenäisesti keskustassa eikä heitä tarvitse
viihdyttää. Kaikilla on HSL:n sponsoroima seutulippu.
Kielitaitovaatimuksia ei ole, hymyllä ja käsiesperantolla
pärjää!
Majoittajaksi haluava, ilmoita itsesi
maikki.viljanen@yahoo.com /
050 3080159.

Kutsu Sinulle

Jos haluat tietää lisää lukuisista talkoolaismahdollisuuksistamme, ota yhteyttä
pinja.kauko@helsinki.fi / 050 5562836.

ik im u is to is ee n
il ta p ä iv ä ä n !

”Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut
ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä.”
(Hepr 13:2)

Tervetuloa
la 21.4. klo 13-17
Mikael Agricolan
kirkkoon

Pirjo Kantala

Tehtaankatu 23, Helsinki
 Tuomaspappi Pirjo Kantala johdattaa
meidät päivään

Matka Grandchampin yhteisöön
Sveitsiin 3.–7.10.2012

 Psykoanalyytikko, filosofian lisensiaatti
Pirkko Siltala: Masennuksesta toivoon

Inna Vintturi

 Yhteislaulua johtaa tuomaskanttori
Inna Vintturi

 Joel Hallikaisen konsertin teemana





Tule näkyväksi
Rovasti Olli Valtonen: Luottamuksesta voimaa
Juontajana Askel-lehden päätoimittaja
Pirjo Wesaniemi
Lopuksi yhteinen vesper Vesperkuoron ja
Juha Vintturin johdolla
Väliajalla voi ostaa kahvia, lehtiä, kirjoja ja
levyjä ystävähintaan!

Pirkko Siltala

www.askellehti.fi

Olli Valtonen

www.tuomasmessu.fi

Pirjo Wesaniemi

Osallistumme luostarin hetkipalveluksiin ja messuihin. Torstai-illasta lauantaiaamuun pidämme
hiljaisuuden retriittiä. Pohdimme rukouksen ja
yhteisöelämän toteutumista arjessa.
Communauté de Grandchamp on
ekumeeninen kontemplatiivinen luostariyhteisö Sveitsissä lähellä Neuchâtelia. Matkat
tehdään lentäen ja junalla. Luostarimajoitukseen kuuluu täysihoito. Matkan
hinta 840 euroa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot
viim. 15.4.2012: leena.rautiainen@viritys.net.
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ENNEAGRAMMIA ITALIASSA

Tuomasyhteisö
TULEVIA RETRIITTEJÄ

Seminaari
fransiskaaniluostarissa
Assisissa 28.6.–3.7.2012

Kaikille avoimia Tuomasyhteisön hiljaisuuden retriittejä!
Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa, Karjalohjalla.
Keväinen Tuomasretriitti talven kohmettamille 18.–20.5.2012

Herää kevääseen ja elämään!
Keväinen luonto, hetkirukoukset ja messu kutsuvat Jumalan läsnäoloon.
Tule löytämään yhteys itseesi ja Jumalaan. Kehollisissa harjoituksissa herätellään
kehoa, aisteja ja hengitystä sulamaan talven kohmeudesta.
Ohjaajana tuomaspappi Pirjo Kantala ja keholliset harjoitukset ohjaa
joogaopettaja Katja Liuksiala. Musiikissa Inna Vintturi.
Hinta 200 euroa, sisältää majoituksen, ohjelman ja täysihoidon.
Ilmoittautumiset toimisto (at) tuomasmessu.fi
puh. (09) 7260 550.
Kesäretriitti myötätuntoa opetteleville Heponiemessä 8.–10.6 2012

Kouluttajina Olli ja Leila Valtonen sekä dosentti Jouko Kajanoja. Teemana on
luottamus; yhdeksän eri tapaa luottaa. Aihetta peilataan sosiaalisen pääoman
ja enneagrammin viitekehyksistä käsin. Seminaariohjelma rakentuu luennoista
ja paneeleista.
Fransiskaanisisarten luostari sijaitsee vanhan Assisin keskustassa. Luostarissa täysihoito ja ilmastointi. Kontemplatiivinen ympäristö ja vanhan kaupungin
tunnelma luovat ihanteelliset puitteet luostareissa laajasti käytössä olevalle
itsetuntemusjärjestelmälle. Franciscus Assisilaisen kaupungissa on paljon nähtävää ja koettavaa. Asiantuntevista opastuksista vastaa Pirjo Kantala, seminaarin musiikista Inna ja Juha Vintturi.
Valittavanasi kaksi vaihtoehtoa:
1) Valmismatka 26.6.–3.7. 2012
Lennot ja bussikuljetukset Roomasta Assisiin ja takaisin. Menomatkalla tutustuminen ja lounas Orvieton kaupungissa.
Valmismatkaan sisältyy kahden päivän retriitinomainen ohjelma luostarissa ja
tutustuminen Assisisin pyhiinvaelluskohteisiin ennen seminaarin alkua. Matkanjohtajana Pirjo Kantala. Matkan hinta 1550 euroa/hlö kahden hengen huoneessa. Lentovaraukset 20.4. mennessä.
2) Omatoimimatka
Pelkkä Assisin seminaari 28.6.–3.7. 2012. Seminaarihinta 855 €/hlö
kahden hengen huoneessa, sis. luostarimajoituksen ja täysihoidon.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Agentit,
seminaari- ohjelmasta vastaa HelsinkiMissio.
Matkavaraukset ja tiedustelut:
Matka-Agentit puh. 010 3212838, tai loviisa@matka-agentit.fi
Tai Pirjo Kantala puh 040 5111989, tai pirjo.kantala@helsinkimissio.fi

Kaikille avoin

➤ AAMUPIIRIN
KEVÄTJUHLA

Cafe Agricolassa 22.5. klo 18.00 alkaen.
Yhteislaulun valoa, näkökulmia hengellisyyden lähteille,
kiinnostavia ihmisiä kahvilamiljöössä.Ihan niin kuin 30 vuotta sitten...

Olis niin kiva tavata taas!

Olli Valtonen Pirjo Kantala Inna Vintturi ja lauluryhmä
Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23

Sinisaari Consulting Oy
• Käytännönläheistä IT-alan koulutusta, konsultointia ja sovelluskehitystä.
• Toimeksiantajia pienistä yhdistyksistä maan suurimpiin pörssiyhtiöihin.
Puh. (03) 780 6740, 0400 401771, seppo.sinisaari@sinisaariconsulting.com,
www.sinisaariconsulting.com

turvaposti.fi
salattu sähköposti
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Empatiaa!
Kiireet syövät kykyämme empatiaan. Onneksi hyvän tahdon voi löytää uudelleen. Myötätunto itseään ja lähimmäisiään kohtaan tekee omasta ja muiden
elämästä keveämmän. Mutta siihen tarvitaan hiljaisuutta ja tietoista läsnäoloa.
Tule löytämään hyvä tahto uudelleen.
Ohjaajina Olli Valtonen ja Jarmo Rautiainen ja musiikissa Inna Vintturi.
Hinta 200 euroa, sisältää majoituksen, ohjelman ja täysihoidon.
Ilmoittautumiset toimisto (at) tuomasmessu.fi, puh. (09) 7260 550.

Ignatiaaninen retriitti
22.–29.7. 2012

Ignatiaaniset 8 päivän hengelliset harjoitukset. Ohjaajina Piaras Jackson SJ,
sisar Theresa Jezl, uskontokasvatussihteeri Pekka Hiltunen. Pappina tuomaspappi Pirjo Kantala. Retriitin ohjaus on englanniksi ja suomeksi. Hinta 615€
Ilm. www.hdl.fi/heponiemi/tapahtumakalenteri tai heponiemi@hdl.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. Mukana myös HelsinkiMission matkoista vastaava
pastori Pirjo Kantala.
Matkan alustava hinta 3600 €. Hintaan sisältyvät edestakaiset lentomatkat reittikoneella Helsingistä Dar es Salaamiin ja Dar es Salaamista
Sansibariin, auto- ja bussikuljetukset laajalla kiertomatkalla, majoitus
kahden hengen huoneissa, aamiainen ja päivällinen tai lounas, juomavesi
bussissa ja aterioilla, luonnonpuistomaksut ja safariajelut, palvelumaksut,
matkanjohtaja-oppaiden kulut sekä matkanjärjestäjän kulut.
Tiedustelut: Pirjo Kantala pirjo.kantala@helsinkimissio.fi
puh. 040 5111 989
Tiedustelut ja ilmoittautuminen vastuulliselle matkanjärjestäjälle:
Koonono Matkat Oy,
Myllärintanhua 1 i 32, 00920 Helsinki
Olle Eriksson olle@koonono.com puh. 050 465 6152 tai
Stefan Eriksson stefan@koonono.com puh. 045 1238272
http://www.koonono.com

Kevään hiljaiset lauantait
Tuomasmystiikkaa – Hiljaisuus minussa? 31.3. klo 14–17
- tutkimme taiteen ja hengellisyyden välistä dialogia
”Jokainen ihminen tarvitsee tarpeeksi hiljaisuutta ja yksinäisyyttä elämässään, jotta
todellisen minän syvä, sisäinen ääni voisi tulla kuulluksi”
						
Thomas Merton
Hiljainen viikko on suotuisa aika itsetutkistelulle ja Sanan kuuntelemiselle.
Hiljaisuuden täyttämä tila luo vuoropuhelun taiteen, ymmärtämisen, tieteen
ja hengellisen etsimisen välille. Kuljemme hiljaisuuden läpi ja tutkimme meditaatiota, sisäistä monologia, piirtämistä ja kirjoittamista.
Aloitamme päivärukouksella Agricolan kirkossa klo 14.00
Teehetki ja työpaja kryptassa.
Hiljaisuuden ja kärsimyksen teeman tutkimiseen johdattelee Gabriele
Goria (Teakin opiskelija) ja Harri Liuksiala.
Tuomasmystiikkaa – Itsetuntemuksen iltapäivä 28.4. klo 14–17
Mitä vähemmän minussa on itseä, sitä enemmän olen itseni. Hellittämällä
tutuimmasta itsessäni avautuu ovi elämäni keskukseen, identiteettini juurille.
Elämän ensimmäisen puoliskon itsetuntemus kääntyy ”päälaelleen” elämän
toisella puoliskolla. Tervetuloa mystisen itsetuntemuksen iltapäivään. Saatat
yllättyä kuka oikeasti olet.
Aloitamme päivärukouksella Agricolan kirkossa klo 14.00.
Sen jälkeen siirrymme kryptaan teehetkeen ja kehollisen rukouksen avaamina spirituaalisen enneagrammin maailmaan Eero Voutilaisen kumppanuudessa.
Tuomasmystiikkaa iltapäiviin vapaa pääsy, omakustannushintainen tee/kahvi.

Tuomasmessun rukous- ja
ehtoollisavustajaksi?
Oletko miettinyt rukous- ja ehtoollisavustajana toimimista?
Haluaisitko koulutusta sielunhoidollisissa kysymyksissä ja toisen
ihmisen kohtaamisessa?
Seuraavaa koulutusta suunnitellaan, joten ota yhteys tuomaspappi
Pirjo Kantalaan pirjo.kantala@tuomasmessu.fi, 0405111989.

Ensi syksynä alkamassa:
Usko tai älä!
Agricolan kirkolla aloittaa syyskuussa 2012 Usko tai älä! -ryhmä, jossa kuljetaan
yhdessä 9 kk:n matka kristillisen uskon peruskysymysten äärellä. Lähtökohtana
ovat osallistujia askarruttavat asiat, joista keskustellaan luottamuksellisessa, toisia
kunnioittavassa ja erilaiset mielipiteet sallivassa hengessä.
Ryhmässä on mukana Tuomasyhteisön pappi ja kolme ryhmän
ohjaamiseen koulutettua ohjaajaa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Veronica Witikka, p. 050 5390678,
Anja Korte, p. 0503740932 tai Minna Hietala, p. 0458520522.

TARJOTAAN VUOKRALLE: KOLMIO LAAJASALOSSA

Etsimme vuokralaista valoisaan kalustettuun kolmioon heinäkuusta alkaen.
Tilava läpitalon asunto kahdelle. Meri ja metsä vieressä. Vuokra 900 euroa.
Ota yhteyttä: leena.rautiainen@kolumbus.fi tai 050-3716499.

Tervetuloa!

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

IBAN

Haluatko olla
jakamassa toivoa?
Tuomasmessu puhuttelee jokaista omalla tavallaan. Toinen
saa voimaa yhteisestä laulusta ja musiikista,toinen yhteisestä
rukouksesta, ehtoollisesta tai saarnasta.
Jokainen messuvieras etsii voimia ja toivoa arkeensa. Toivoa, uskoa, luottamusta.
Moni tulee Tuomasmessuun keskeltä elämänsä kriisejä.
Silloin, kun ei muuten jaksa. Kymmenet polvistuvat alttarille keskusteluun ja rukoukseen rukousavustajan kanssa.
Jakavat murheensa ja surunsa. Ja saavat matkallensa toivon
kipinän, sen verran uskoa, että jaksavat taas eteenpäin.
Jokainen kannatusmaksu kannattelee Tuomasmessun
toimintaa. Toivon jakamista sitä tarvitsevalle.

Helmikuu 3 732

Tammikuu 4 070

Joulukuu 5 526

Marraskuu 5 509

Lokakuu 5 342

Syyskuu 6 360

Elokuu 2 778

Heinäkuu 3 156

Kesäkuu 3 602

Toukokuu 4 062

Huhtikuu 3 135

Maaliskuu 3 611

Helmikuu 3 520

2011
Tammikuu 3 919
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Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23

Kiitos kun kannatat!
Pirjo Kantala
Tuomaspappi
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  02125
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

Tuomasmessun
pääsiäisvaellus
Pääsiäisvaellus alkaa 31.3.2012 klo 14
Tuomasmystiikkaa – lauantain rukoushetkellä
ja työpajalla Hiljaisuus minussa?
Hiljaista työskentelyä taiteen keinoin tekstien äärellä.
Gabriela Goria ja Harri Liuksiala

Palmusunnuntai

Pauli Annala ja Papas no Mamas!
Tuomasmessu su 1.4. klo 18
Liturgia Riitta Laakio
Musiikki Inna ja Juha Vintturi

Kiirastorstain aamumessu
"Käy yrttitarhasta polku"
to 5.4. klo 7.30
Liturgia Olli Valtonen
Musiikki Inna Vintturi ja soitinyhtye
Kahvit Cafe Agricolassa messun jälkeen

Pääsiäisen iloinen
Tuomasmessu – Kristus
nousi kuolleista!

su 8.4. klo 18
Saarna Pirjo Kantala
Liturgia Hans Tuominen
Musiikki Inna ja Juha Vintturi, Reeta Vestman
Pääsiäisen juhlakuoro ja Ylösnousemusorkesteri

Tuomasmessut keväällä 2012
15.4. Tuomasmessun syntymäpäivä! Tuomas kohtaa
ylösnousseen Jeesuksen. Saarnaa Olli Valtonen, juontaa
Esko Joensuu. Musiikissa Markku Pihlaja. Tuomaskuoro.
22.4. Tuomasmessu yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa. Saarnaa Ulla Saunaluoma, liturgina Kalle
Virta, juontaa Terhi Rajala. Musiikissa Pentti Martiskainen ja Bulevard Boys.
29.4. Jumalan kansa koti-ikävä. Saarnaa Pentti Smeds,
liturgina Anna-Leena Verkasalo, juontaa Pekka Vauromaa ja Arja Parttimaa. Musiikissa Petri Kangas.
6.5. Taivaan kansalaisena maailmassa. Saarnaa Marja
Heltelä, juontaa Kirsi Tolvanen. Musiikissa Auroora
Kiiski. Vieraita Tampereen Tuomasmessusta.
13.5. Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Saarnaa Tapio
Koivu, liturgina Arto Antturi, juontaa Taisto Wirkkala
ja Jaana Theman. Musiikissa Inna Vintturi.
20.5. Pyhän Hengen odotus. Saarnaa Teemu Laajasalo,
juontaa Outi Reinola. Musiikissa Tuomas Hautala
27.5. Helluntain juhlaa Tuomasmessussa. Saarnaa piispa
Irja Askola, liturgia Pirjo Kantala ja Olli Valtonen. Musiikissa Inna Vintturi. Mukana Exodus- kuoro Anna- Liisa
Haunion johdolla. Musiikkivieraana Yona.
Kesäiset Tuomasmessut alkavat kesäkuussa klo 19.00
3.6. Saarnaa ja laulaa Pekka Simojoki.
10.6. Saarnaa emerituspiispa Lennart Koskinen Ruotsista.

Mikael Agricolan kirkko › Tehtaankatu 23, Helsinki › Ratikka 3B, bussi 14 › www.tuomasmessu.fi › Facebook:
Tuomasmessu

