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Tuomasmessu 3/2012
Julkaisija Tuomasyhteisö ry.
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: Jani Laukkanen

tuomasmessu.fi
✪ Ilmoittaudu sivuillamme tai
toimisto@tuomasmessu.fi kautta
Tuomasmessun sähköpostilistalle!
Tuomasmessu myös Facebookissa!
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Rohkeutta mennä
eteenpäin ja
suvaitsevaisuutta
nähdä lähelle

E

lämään kuuluu, että silloin tällöin
kyselemme elämän tarkoitusta ja
toiveitamme, tarkistamme suuntaa
ja päätämme kenties toteuttaa jonkun uuden asian. Nämä elämän arvioinnin hetket osuvat vuodenkierron käännekohtiin;
vuosi kääntyy uudeksi, kesä syksyksi.
Mihin Jumala meitä messuyhteisönä
ja yksilöinä tänä syksynä kutsuu. Mikä tehtävä Tuomasmessulla on pääkaupunkiseudulla ja laajemminkin?
Kevät 2012 päättyi iloiseen helluntain
Tuomasmessuun, jossa saarnasi piispa Irja
Askola. Kuulen vieläkin korvissani hänen
sanansa: ”Juuri tällainen helluntain juhlan
tulisi olla.” Mukaan mahtuivat kaikenlaiset…ja yhteisöllisyyttä elettiin todeksi jatkoilla kirkon pihalla.
Kirkko on monella tapaa kriisissä
tällä hetkellä. Hengellisyyden kokemisen suurin uhka eivät ole itse ihmiset. He
kaipaavat hengellisyyttä. Suurin uhka on
kirkko itse, kankeus olla mukana ihmisten elämässä. Juuttuminen muotoihin ja
rakenteisiin, ulkoisiin asioihin. Tai ulossulkeminen ja tietynlaisen sisäpiiriläisyyden
edellytys, jotta ymmärtäisi kielen ja kuvioiden merkitykset!
Tuomasmessu on ollut mukana ihmisten elämässä jo kohta 25 vuotta. Ihmisiä
on tullut ja mennyt. On puhuttu cityseurakunnasta ja messuyhteisöstä. Yhtä kaikki, Tuomasmessu on ollut monelle koti,
silloin kun sitä on eniten tarvinnut.
Toki Tuomasmessullakin on vaaransa juuttua vanhaan ja hyväksi havaittuun
tuomasmessulaisuuteen. Kun ensi vuonna
Tuomasmessun iäksi tulee 25 vuotta, toivon että meillä olisi rohkeutta ja suvaitsevaisuutta nähdä ja myös mennä eteenpäin.
Pidemmälle.
Tuomasmessu haluaa edelleen kuulla
sisäpiirien ulkopuolella olevien puheita
ja ajatuksia uskosta ja elämästä. Ja samalla
kutsua mukaan niitä, jotka eivät vielä ole
löytäneet etsimäänsä.
Mikä tehtävä sinulla voisi olla tänä
syksynä? Jokaisella on unelmia ja suunnitelmia, miten voisi elämäänsä rikastuttaa.
Haluaisitko samalla rikastuttaa jonkun
toisen elämää. Haluaisimme tuoda Tuomasmessun uusien ihmisten tietoisuuteen. Kertoa siitä niille, jotka eivät vielä
ole sunnuntai-iltaisin Agricolan kirkkoon
tietään löytäneet, mutta kaipaavat jotakin
elämäänsä. Mainokset ovat kalliita, mutta
tiedän yhden hyvän ja ilmaisen tavan!
Jos olet löytänyt jotakin itsellesi tärke-

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.

pirjo kantala

ää, kerro siitä kaverille. Mikä tuo sinut yhä
uudelleen Tuomasmessun? Kenet haluaisit
jakamaan kokemuksesi? Rukoile johdatusta. Se on paras tapa.
Käymme myös vakavalla mielellä kohti
syksyä. Koko alkuvuoden vaivannut talouskriisi koskettaa tavalla tai toisella jo jokaista
meistä ja tulevaisuus huolestuttaa. Säilyykö
työ, miten saan rahat riittämään, pärjätäänkö tässä? Pärjäämmekö yhdistyksenä kiristyvässä taloustilanteessa?
Varsinkin silloin, kun elämä näyttää
nurjan ja hallitsemattoman puolensa, tarvitaan toivoa. Jotakin itseä suurempaa, johon
turvata. Tarvitaan ihmistä, jonka kanssa
jakaa huolensa. Jumalaa, jonka puoleen
kääntyä.
✪✪✪
Tuomasmessu tarjoaa joka sunnuntai olkapään, kuuntelevan ja myötäelävän ihmisen,
jonka kanssa voi huolensa jakaa. Tuomasmessu tarjoaa myös vaihtelevaa musiikkia,
joka usein lohduttaa, kun sanat eivät riitä.
Tai ei löydy omia sanoja rukoukseen.
Uusia valkopukuisia koulutamme joka
toinen vuosi ja jälleen kutsu kuuluu…olisiko sinun aikasi tulla mukaan rukous- ja
ehtoollisavustajakoulutukseen?
Rukouksen virittämiseen löytyy myös
rukousryhmiä ja arkiretriitti-toimintaa.
Joka viikko voi pistäytyä arkimessussa tai
liittyä Usko tai älä -ryhmään, joka keskustelee kahden viikon välein kokoontuvana
ryhmänä uskon kysymyksistä. Löydät tästä lehdestä vetoomuksen liittyä mukaan
rukouspiiritoimintaan. Ota oma paikkasi
ringissä.
Aina idearikas musiikinjohtajamme
Inna on löytänyt Johanna Almark-Mannilan ja tavoitteena on soittaa toivon säveliä
syksyn aikana….jännittävää nähdä, mitä
tästä uudesta ideasta syntyy. Lue lisää lehdestämme.
Tuomasyhteisö on vapaaehtoisten yhteisö, joten tilaa on omille ideoillekin. Olet
tervetullut tekemään totta Tuomasmessusta.
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan
www.tuomasmessu.fi.

Suojauksen kehä ilmansuuntarukous syksyllä –
Pekka Y. Hiltunen
Kelttiläisestä kristillisyydestä virikkeen saanutta ilmansuuntarukousta voidaan soveltaa monella tavalla, esimerkiksi liittämällä
rukouksen sisällöiksi alullaan olevat, ajankohtaiset, kohta päättyvät tai vielä uinuvat
asiat. Ilmansuuntiin voi lisättä myös pystyakselin. Näin tulemme piirtäneeksi ympärillemme suojaavan siunauksen muurin,
eteemme, taaksemme, sivuillemme, allemme ja yllemme.
(Käänny rukouksessa kulloinkin mainittuun suuntaan, lue lyhyet rukoukset ja
anna mielesi ja ajatustesi muodostaa hiljaisuudessa rukouksensa. Muutaman minuutin kuluttua vaihda taas suuntaa.)

Kuvamuistoja Helluntain
Tuomasmessun jatkoilta

Länsi
Katson kohti länttä.
Edessä on alkava syksy.
Mitä uutta on näkyvissä, hyvää tai pahaa.
Jätän sen Jumalalle.
Etelä
Käännyn kohti etelää.
Olen tässä päivässä, tässä hetkessä. Kuuntelen
elämääni.
Mitä on paraikaa, hyvää tai pahaa.
Jätän sen Jumalalle.
Itä
Käännyn kohti itää.
Ajattelen mennyttä kesää.
Mikä on lopuillaan, kypsää ja valmista,
hyvää tai pahaa.
Jätän sen Jumalalle.
Pohjoinen
Käännyn kohti pohjoista.
Paljon on sellaista, mistä en tiedä vielä
mitään.
Mikä on levossa, mikä uinuu, odottaa
nousemistaan. Mikä on pimeässä.
Jätän sen Jumalalle.
Alhaalla
Käännän kasvoni alas.
Mikä on kauheaa ja pelottavaa.
Ole turvanani Jumala.
Ylhäällä
Käännän katseeni ylös, kohti kattoa ja sen
takana olevaa taivasta.
Minne annan kaikkeni, kenelle minä
kuulun, kuka minut näkee?
Annan kaikki asiani, ajatukseni ja aikeeni,
annan itseni Jumalalle.
Aamen

Tuomasyhteisön puhelinumero
on muuttunut!!!!
Uusi numero 050 3311634

Kuvat: Kirsi Tolvanen
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STRINGS OF HOPE –
Johanna Almark-Mannila virittää
lohtua syksyyn
Muusikko, laulaja ja kapellimestari Johanna AlmarkMannila käynnistää syksyllä
lapsille ja aikuisille avoimen
orkesteriprojektin
Tuomasyhteisössä.
Johanna Almark-Mannila levittää tyynyjä
talonsa kuistille ja pyytää istumaan.
- En tykkää ollenkaan istua tuolilla.
Siinä ihmisen kroppa ei pääse kunnolla liikkumaan ja liikkeessä pysyminen on tärkeää,
Johanna selittää.
Liikkeessä pysyminen onkin määritellyt tämän muusikon ja perheenäidin
elämää. Johannalla on miehensä Kaarle
4 ‹ TU OM A SME SSU

Mannilan kanssa kuusi lasta, nyt 3–15
-vuotiaita. Perhe on elänyt liikkuvaisesti
taiteilijavanhempien töiden kehystämänä
ja lapset ovat käyneet kotikoulua. Asuttuaan vuosia maalla Tammisaaressa perhe
rantautui vuokralle Kauniaisiin. Johannan
mukaan lapsia kärryissä kuskaava perhe on
kummastusta herättävä näky Kauniaisten
kaduilla.
- Meillä on hankala suhde autoiluun,
vaikka toki ajamme autollakin. Kävelemme
niin paljon kuin mahdollista ja hiihdämme
talvisin. Jo pyhiinvaeltajat sen tiesivät, että
kävellen löytyy ratkaisu ongelmiin! Johanna hymyilee.
Myös urallaan Johanna Almark-Mannila on ollut liikkuvainen. Hän valmistui

Sibelius-Akatemiasta kuoronjohtajaksi
vuonna 1991 ja myöhemmin kapellimestariksi vuonna 1998. Opiskelijatoverit muistavat Almarkin poikkeuksellisena lahjakkuutena jo opiskeluaikoinaan. Tutkintojen
välissä Johanna päätyi miehensä kanssa
kristilliseen lauluryhmään, joka kiersi
muun muassa Etelä-Afrikassa ja Kuubassa.
Reissuilla suomalaiset muusikot näkivät,
kuinka paikalliset lauloivat ylistyslauluja,
vaikka heidän läheistään vietiin vankilaan.
- Tutustuin tapaan tehdä musiikkia,
joka oli jotain aivan muuta kuin länsimaissa. Musiikki toi valtavasti iloa, lohtua ja toivoa ihmisille, joilla ei ollut varaa edes soittimiin. Siltä tieltä ei ole ollut paluuta.
Silti Johanna yritti kokemustensa

ko hiljaa viime vuosina, vaikka olemmekin
musisoineet perheen kanssa jatkuvasti. Nyt
etsin sitä ääntä uudelleen, ja samalla myös
seurakuntaa, kristityksi tunnustautuva taiteilija sanoo.
Hullua ja kaunista
Yksi uusi polku Johanna Almark-Mannilan
tulevan syksyn maisemaan avautuu Tuomasmessun myötä. Hän on suunnitellut
Helsingin Tuomasyhteisön papin Pirjo
Kantalan ja tuomaskanttori Inna Vintturin
kanssa projektia nimeltä ”Strings of hope”.
Mistä oikein on kyse?
- Kyseessä on erilaisille soittajille, myös
kokonaisille perheille avoin jousiorkesteri,
joka muodostuttuaan harjoittelisi muutamia kertoja, konsertoisi ja musisoisi myös
Tuomasmessussa jonain sunnuntaina.
Orkesteriin voi ilmoittautua Inna Vintturille tai Johanna Almark-Mannilalle, ja
harjoitukset alkavat lokakuussa. Se, että
projekti muodostuu nimenomaan jousiorkesterista, oli Johannan visio, jota tuomaskanttori kannusti kuuntelemaan. Myös
tulevan orkesterin nimi ”Strings of hope”
syntyi Johannan mielessä intuitiivisesti.
Nimi sisältää sanaleikin, koska se tarkoittaa

suomeksi paitsi toivon jousia myös toivon
lankoja tai säikeitä. Johanna mietti nimeen
toivon tilalle iloa, ”joy”, mutta päätti toivon
kattavan paremmin ajankohtaiset tunnelmansa, joihin kuuluu myös synkeyttä.
- Pelkän ilon aika on toisella kertaa,
antaa nyt toivon tuoda lohtua syksyn pimeään.
Johannalla on alustavia ideoita siitä,
millaista materiaalia orkesteri tulee soittamaan: klassista kuten Bachia höystettynä
eri kulttuureiden musiikilla esimerkiksi.
- Jotain hullua ja kaunista. Jotain hyvin kaukana rockista ja popista. En tykkää
nimittäin siitä, että muutenkin svengaavaa
barokkimusiikkia versioidaan turhaan popmusiikiksi, kapellimestari pohtii.
Pyhää melua
Tuomasmessu on Johanna Almark-Mannilalle tuttu. Sekä Johanna että Kaarle ovat
olleet Tuomasmessussa laulamassa useita
kertoja. Johanna oli myös Aamupiirin vakiolaulajia pari vuosikymmentä sitten. Johannaa viehättää, miten messun konsepti
ottaa huomioon eri aistit ja mahdollisuuden liikkua. Luterilaisessa perinteessä häntä häiritsee eniten ihmisten pakottaminen

jälkeen perinteisempää uraa. Hän toimi
muun muassa Svenska Teaternin ja Helsingin Kaupunginteatterin musikaalikapellimestarina. Työtä hän piti ”hyvänä kouluna”, mutta ei lopulta sopivana itselleen.
- Sorruin siihen ansaan, että aloin tehdä
ulkoisesti näyttävää, mutta sisäisesti epätyydyttävää työtä. Luovuus oli kateissa. Unohdin hetkeksi, miten taiteessa tärkeintä on
jaksaa tehdä omalla tavallaan.
Tällä hetkellä Johanna kokee olevansa
muusikkona uuden tien risteyksessä pitkästä aikaa. Syy on yksinkertainen: kukaan
lapsista ei ole enää vauva, joka tarvitsisi äidin jatkuvaa läsnäoloa. Tähän asti viimeisen viidentoista vuoden ajan uusi vauva on
aina tullut edellisen tilalle. Johanna kuvailee
tämänhetkistä tilaa eräänlaisen tunnelin
pääksi.
- Vähän on sellainen olo kuin heräisin
unesta ja huomaisin, että oho, ikää on 45
vuotta! Ääneni muusikkona on ollut melT U OM A S M E SSU › 5

”Pelkän ilon aika on toisella kertaa, antaa
nyt toivon tuoda lohtua
syksyn pimeään.”

suoriin
riveihin istumaan
hiljaa. Vapaakirkollinen jenkkimeininki
ei sekään
kuitenkaan

innosta Johannaa.
Hän toivoo tulevasta projektista sellaista, joka yhdistäisi myös perheitä musiikin
ääreen: ei siten, että lapsia juoksee harjoituksissa vailla virkaa, vaan että orkesterissa
voisi soittaa lapsia ja aikuisia. Johanna nauraa olevansa ehkä idealistinen siinä, kuinka
musiikki voisi yhdistää koko perhettä, mutta yhtä kaikki hänenkin perheessään ”kolmevuotias kuopus osaa ihan käsittämättömiä rytmejä”.
Hän uskoo, että ”Strings of hope” tulee
puhuttelemaan kirkkoon tulleita ihmisiä
syvästi puhtaasti musiikin avulla. Erityisiä
sanoja musiikin kylkeen ei tarvita.
- Mielestäni musiikki avaa lukkoja ja
murtaa ihmisten sisintä sellaisenaan. Se
lämmittää ja avaa Jumalan puhuttelulle
silloinkin, kun siihen ei liity papin sanoja.
Silti minua viehättää, että musiikki tuo ihmisiä nimenomaan kirkkoon.
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Johanna Almark-Mannila kertoo tulleensa kristityksi rippileirillä. Hän on yhä
sitä mieltä, että rippikoulu antaa oivallisen
mahdollisuuden nuorelle tutustua uskoon
ja uskoviin ilman vaatimusta ”pamahtaa
uskoon”. Omille lapsilleen hän toivoisi
nykyistä enemmän kristittyjä kontakteja ja
mahdollisuuksia kuulla Jumalasta.
- Pelkät vanhemmat eivät riitä tähän
tehtävään, tarvitaan seurakunta. En vaan
tiedä, mikä se olisi. Kompastuimme kesällä
lähes takapihallamme sijaitsevalla Raamattuopistolla järjestettyyn vapaakirkolliseen
leiriin, ja lapset saivat siellä oppia vähän
tavoille, jos näin voi sanoa, Johanna naurahtaa.
Johannan äiti kuoli viime keväänä ja
kohtaaminen hänen kanssaan sai Johannan
yhdeltä osin surulliseksi
- Ilman Jumalaa ihminen voi viimeisinä hetkinäänkin miettiä sitä, miltä elämä
on näyttänyt muiden silmissä. Oikeasti
sillä ei ole mitään merkitystä, muusikko sanoo mietteliäänä.
Tyynyillä kuistilla on ollut hyvä istua.
Talo täytyy vähitellen äänistä, kun AlmarkManniloiden lapset tulevat uintireissulta.
- Tykkään siitä ortodoksisen kirkon
seinältä lukemastani ajatuksesta, että lasten
äänet ovat pyhää melua, Johanna virnistää.

Teksti: LAURA MÄKELÄ
Kuvat: JANI LAUKKANEN

Kiinnostuitko
Johannan ideasta?
Oletko soittanut joskus viulua tai selloa?
Haluaisitko soittaa ja kehittyä monipuolisesti ammattikapellimestarin
johdolla?
Kiinnostaako Sinua monenlainen
musiikki: klassinen, gospel, afrikkalaisvaikutteinen?
Kuulostaako ”Strings of hope” (Toivon
jouset) Sinusta mielenkiintoiselta? Mitähän se voisi tuoda elämääsi?
OTA YHTEYTTÄ Johannaan tai Innaan
jos kiinnostuit. Kerro muillekin tästä!
Johanna Almark-Mannila 040- 834 8516
Inna Vintturi 050- 337 4896,
inna.vintturi (at)tuomasmessu.fi
Harjoitukset alkavat maanantaina 8.10.
klo 18 Agricolan kryptassa.

Kuva: Tamás Kiss, lutheran.hu

Kuva: Tamás Kiss, lutheran.hu

Kaikki alkoi
Tuomasmessussa
On mahdotonta kirjoittaa tässä lehdessä
pappisvihkimyksestäni kertomatta, mistä
kaikki alkoi.
Kymmenen vuotta sitten istuin Agricolan kirkon penkissä enkä ymmärtänyt sanaakaan. Kukaan ei ollut kutsunut minua,
mutta ystäväni oli kutsuttu ja minä vain
lähdin mukaan. Eli minut kutsuttiin, mutta kuka tiesi sen silloin? En ymmärtänyt
sanoja, mutta kuitenkin oli hyvä olla siellä.
Ehkä tästä johtuu, että liturgia edelleen koskettaa minua eniten. Mikä sai aikaan kaiken tämän? Ihmiset ympärilläni, musiikki,
liikkeet, pyhän läsnäolo, joka oli melkein
käsin kosketeltavaa?
Tämän jälkeen aloin käydä Tuomasmessussa joka sunnuntai.
Muutaman viikon kuluttua, kun istuin
taas penkissä, yhtäkkiä minut täytti valtavan hyvä olo, Jumalaa syyttävät kysymykset
ja Häneen liittämäni kielteiset asiat pääsivät
purkautumaan, en tiennyt haluaisinko itkeä vai nauraa.
Kotiin palattuani minut kastettiin.
Osallistuin nuorteniltoihin, tein vapaaehtoistyötä, mutta koskaan ei hävinnyt tuo
valtava kaipaus Tuomasmessuun, sen hyväksyvään yhteisöön ja itse messun antamaan elämykseen.
Pari vuotta myöhemmin valmistelimme Budapestin Tuomasmessua. Olin saanut lahjan, jota oli mahdotonta pitää vain
itselläni, selvästi se täytyi antaa eteenpäin.
Ja pienen ajan kuluttua, ennen erään messun alkua, kun ohjasin liturgia, huomasin
ajattelevani: ”Minä haluaisin seisoa alttarin
takana. En halua vain selvittää toiselle, mitä
hänen pitää tehdä, vaan minä haluaisin itse
olla osallinen liturgian ihmeestä.”
Kaikki alkoi Tuomasmessusta. Nyt
teen työtäni Budapestissä, kotikaupungissani, koska olen sitä mieltä, että minun
paikkani on täällä, minut on lähetetty näi-

den ihmisien luokse. Mutta kaipaukseni ei
helpotu vuosikausiin. Hengellinen kotini
jäi teidän luoksenne.
Siunaaja ei ole siunauksen lähde, vaan
Herran siunauksen välittäjä, väline Jumalan kädessä, välttämätön väline. Kiitos teille
niistä siunauksista, josta olen saanut teidän
kauttanne.
Budapestissä 12.8.12. Anikó Darvas
✪✪✪
Koska näin siis oli, matkasi heinäkuun lopulla viisi tuomasmessulaista Helsingistä
Budapestiin – ei kuitenkaan seuraamaan
formuloita vaan pappisvihkimystä. Anikó
oli järjestänyt isänsä pois kotoaan, joten
saimme yöpyä hänen kauniissa kodissaan
keskustassa. Siitä oli lyhyt matka näkemään
kaupungin tärkeimpiä kohteita: linnavuorta, kylpylöitä, museoita tai luterilaista kirkkoa aivan ydinkeskustan kauppakatujen
vieressä.
Anikón vihkimys oli lauantaina, jotta
kaikki hiippakunnan papit voisivat olla pai-

kalla siunaamassa häntä. Myös kaksi Tuomasyhteisön pappia, Anna-Leena ja Jaana,
saivat liittyä valkoisissa alboissaan mustakaapuista pappien joukkoon. Kun he yksi
kerrallaan kulkivat Anikón eteen, lausuivat
valitsemansa raamatunkohdan ja siunasivat häntä, näytti penkissä istujalle siltä kuin
heillä olisi silti ollut vain yksi asia sanottavanaan: "Sinä et ole yksin. Sinä et ole yksin:
Hän on sinun kanssasi, me olemme sinun
kanssani". Voimallista oli saada vihkimystä seurata ja vielä voimallisempaa oli saada
nähdä Anikó toimittamassa messua vihkimyksen jälkeen. Niin säteilevää, kaunista,
varmaa ja läsnäolevaa ihmistä ei usein näe.
Anikó on siis päässyt omalle paikalleen. Työhön hän menee itäiseen Budapestiin, kirkon kouluun opettamaan uskontoa
ja paikalliseen seurakuntaan tekemään papin työtä. Työ muistuttaa lähetystyötä, niin
suurelta osin alue on uskonnotonta. Siksikin oli ilo saada olla lenkkinä siunauksen
ketjussa; lähettämässä Anikóa säteilemään
valoa sinne, missä tarvetta on.
Tiina ja Anna-Leena
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Tuomasyhteisö
› Arkiretriitti, Hiljainen lauantai, Tuomasmystiikkaa, retriittejä, rukousryhmiä…
› Heponiemen väen Tuomasmessu 16.9. 2012 klo 18.00.

Syyskauden Tuomasyhteisön

Juontaa Mikko Paloniitty ja esirukousjohtajana Tiina Korvela.
Saarnaa Heponiemen päällikkö Ulla Lumijärvi ja liturgina Diakonissalaitoksen toiminnanjohtaja Olli Holmström. Musiikissa Markus Pihlaja, Tuomaskuoro Inna Vintturin johdolla.

Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa Karjalohjalla:

Tuomasyhteisö onnittelee Heponiemeä!

› Taizé-tapahtuma Helsingissä 22.8.-30.9. Tuomiokirkossa
ja Uspenskin katedraalissa.
Taizé-henkinen Tuomasmessu 30.9. klo 18.00 Mikael Agricolan kirkossa.
Messun juontaa Hanna-Leena Nuutinen, Taizé-veli Alois saarnaa ja liturgina
tuomaspappi Pirjo Kantala. Suurkuoroa ja soitinyhtyettä johtavat Inna ja Juha
Vintturi.

› ARKIRETRIITTI syksyllä 2012
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. Lukukappaleet noudattavat
ignatiaanisten hengellisten harjoitusten järjestystä.
Arkiretriitin toteuttamiseen on tarjolla kaksi vaihtoehtoista mallia:
1. Osallistuminen kerran viikossa kokoontuvaan pienryhmään, 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.
Ryhmä kokoontuu kaikkiaan 9 kertaa torstai-iltaisin klo 18 Tuomas-toimistolla. Ensimmäinen kokoontuminen 13.9.2012.
2. Henkilökohtaisen ohjaajan tapaaminen yhdeksän kertaa viikon välein.
Tapaamisessa keskustellaan vaeltajan rukousmietiskelyssä esiin nousseista ajatuksista.
Ryhmää ohjaa Tuula Sääksi ja henkilökohtaista ohjausta antaa Pirkko
Lehtiö.
Kaikille osallistujille yhteinen aloitustapaaminen on 13.9.2012 klo 18 Tuomastoimistolla.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: tuula.saaksi@elisanet.fi

› Kirjako hengellisenä matkaoppaana?
Oletko halukas kuulemaan, kuinka jokin kirja on toiminut hengellisenä
matkaoppaana?
Olisitko itse valmis jakamaan oman kokemuksesi?
Kiinnostaako sinua yhteisen lukukokemuksen jakaminen porukassa?
Jos vastasit kyllä, tule mukaan keskustelemaan ja ideoimaan lisää. Tiistaina
syyskuun 18. päivänä ja lokakuun 16. päivänä arkimessun ja messukokouksen
jälkeen n. klo 18.15 Agricolan kirkolla.

› Hiljainen lauantai 27.10.2012 klo 14–17
TULE JA KATSO! Vietä hiljainen pyhiinvaellus Kristuksen seurassa.
Pysähtyminen kaivolla, kiipeäminen vuorelle, erämaan yksinäisyys...
Innoittajana Agricolan kirkon tiloihin pystytettävät pysähdyspaikat.

› kaikille avoimet retriitit
› Syysretriitti 19.-20.10.
PIENI PYHIINVAELLUS: JUMALA, TÄMÄ HETKI JA MINÄ.
Ohjaajina uskontokasvatussihteeri Pekka Hiltunen ja pastori, psykoterapeutti
Jaana Räntilä. Musiikissa Antti Vuori. Tule nauttimaan syksyisestä luonnosta ja
pysähtymään.

› Kaamosretriitti 7.-9.12.
Ohjaajina toiminnanjohtaja Olli Valtonen ym. Musiikissa Inna Vintturi.
Retriittien hinta 200 euroa.
Ilmoittautumiset toimisto@tuomasmessu.fi, puh. 0503311634.

› Tulisitko mukaan tukemaan messutoimintaa
rukouksin!
Nettialttaritiimi, tekstiviestit ja netinkautta tulleet rukouspyynnöt, kaipaavat lisää
rukousryhmän jäseniä. Nettialttaritiimin tehtävät - toimiminen messussa rukousalttaripalvelijana ja osallistuminen messun jälkeen rukoushetkeen, jossa rukoillaan
tekstiviestinä tulleiden rukouspyyntöjen puolesta ja/tai - toimiminen rukousryhmässä, joka rukoilee netin kautta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Nämä rukouspyynnöt toimitetaan ryhmän jäsenille sähköpostitse ja niiden rukousryhmän
jäsen rukoilee kotonaan näiden pyyntöjen puolesta Lisäksi kaivataan henkilöitä,
jotka haluavat perustaa rukousryhmän, joka kokoontuu viikolla ja rukoilee messussa jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta.
Ota yhteys Päivi Ahoon, paivi.aho@tuomasmessu.fi tai Pirjo Kantalaan,
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi, 0405111989.

Tuomasmessun rukous- ja ehtoollisavustajaksi!
Oletko kiinnostunut toimimaan Tuomasmessussa valkopukuisena ja muissa
vastuutehtävissä?
Tuomasmessu järjestää vapaaehtoisille ns. maallikkosielunhoidon koulutuksen kevätkaudella 2013.
Tuomasyhteisön jäsenille ja messun tehtäviin sitoutuville koulutus on
pääasiassa maksuton.
Kevään 2013 aikana koulutukseen kuuluu luentoja sielunhoidosta ja
kohtaamisesta, masennuksesta, kriiseistä, surusta ja kuolemasta, päihderiippuvuudesta, uususkonnollisuudesta, hengellisestä ohjauksesta ja rukouksesta.
Pienryhmät tukevat koulutuksessa olevien omaa kasvuprosessia.
Koulutuksessa luennoitsijoina mm. prof. Miikka Ruokanen, toiminnanjohtaja Olli Valtonen, hiippakuntasihteeri Jaana Räntilä, sairaalapappi AnnaLeena Verkasalo ym. Koulutuksesta vastaa tuomaspappi Pirjo Kantala.
Koulutuksessa osallistutaan myös kahteen Helsingin hiippakunnan järjestämään koulutukseen:
- Enkelit ja uusi henkisyys. Koulutuspäivä uushenkisyydestä ja suositusta
enkeliuskosta
- Hengellisen ohjauksen päivä.
Lisätietoja ja vapaamuotoiset hakemukset
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi, 0405111989.

Haluatko antaa luovuutesi yhteiseen käyttöön? Tule ideoimaan ja suunnittelemaan pysähdyspaikkoja vaellusta varten. Suunnittelupalaver Agricolan kirkolla
4.9.klo 18.30. Toimintaan johdattelee Tuula Sääksi.

Sinisaari Consulting Oy

› Tuomasmystiikkaa 17.11. alkaen kevyellä
brunssilla Cafe Agricolassa klo 11.00

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

Matkakumppanina saksalainen teologi ja kirjailija Dorothé Sölle – matkakumppanuudesta kertomassa tiedottaja Virpi Hyvärinen. Keskustelua teemasta. Kirjallisuusvinkkejä löytyy Tuomasmessun sivuilta ennakkoon tapahtuman
yhteydestä.
Päivään sisältyy myös hiljainen rukoushetki, joka päättyy klo 14.30 mennessä.
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• Käytännönläheistä IT-alan koulutusta, konsultointia ja sovelluskehitystä.
• Toimeksiantajia pienistä yhdistyksistä maan suurimpiin pörssiyhtiöihin.

turvaposti.fi
salattu sähköposti

Onnea Petri 50 v!
Laaksosen Petrin nimeen ei voi olla törmäämättä, kun avaa minkä tahansa Tuomaslaulukirjan. ”Tule rauhan Henki", "Sinun varaasi kaiken laitan", "Särkyneille” ja
monet muut jo klassikoksi muodostuneet
laulut ovat Petrin käsialaa.
Petri on ollut Tuomasmessun musiikkikulttuurin uranuurtaja. Hän on ollut kokoamassa ensimmäisiä Tuomaslaulukirjoja
ja tehnyt niihin paljon sävellyksiä, sovituksia ja kauniita liturgisia sävelmiä. Petri oli
omalla tyylillään alkuvuosien musiikkivastaavana luomassa toimivia ja hyviä käytäntöjä messumusiikin toteuttamiselle. Kolme
esilaulajaa, bändi ja kuoro -yhdistelmä oli
alusta lähtien Tuomasmessun tavaramerkki
ja se tuntuu toimivan edelleen!
Petri tunnetaan säveltäjänä ja laulajana
muuallakin kuin Tuomasmessussa. Säveltäjänura alkoi vuonna 1985, kun Sonja
Lumme tulkitsi hänen esikoissävelmänsä
”Eläköön elämä” voittaen Suomen euroviisukarsinnan. Läpimurtonsa Petri teki
vuonna 1987 säveltämällä Virve Rostin
esittämän kappaleen ”Sata salamaa”, joka
niin ikään voitti oman vuotensa euroviisukarsinnan. Soolotuotannollaan Petri tuli
tunnetuksi vuonna 1994 kappaleellaan
”Täällä pohjantähden alla”. Vuonna 1993
hänet valittiin Tapsan Tahtien Vuoden
Laulelmantekijäksi.

Tuomasyhteisö

onnittelee
Pirkkoa!
Olemme iloisia ja ylpeitä Petristä. Iloitsemme myös siitä, että hän on edelleen
joukossamme tekemässä ja luomassa Tuomasmessun musiikkia, seuraavan kerran
musiikinjohtajana 18.11. messussa! On
myös hienoa, että Petri antaa meille aikaansa ja asiantuntemustaan Tuomasmessun
hallituksen jäsenenä.
Toivotaan, että luot uutta Tuomasmusiikkia kanssamme vielä seuraavat 50 vuotta!
Inna Vintturi, Tuomasmessun musiikkivastaava sekä koko Tuomasmessun
porukka

Teologian tohtori Pirkko Lehtiö täyttää
elokuussa 80 vuotta. Pirkko on ollut
mukana luomassa ja vahvistamasa
Tuomasmessua sen varhaisilta vuosilta
lähtien. Pirkon erityislahja Tuomasmessulle on ollut hänen teologinen osaamisensa. Hän on osallistunut vuosien
varrella hallitustyöskentelyyn ja monin
muin tavoin jakanut viisauttaan monissa
visaisissa kysymyksissä. Hiljaisuuden
viljely on ollut lähellä Pirkon sydäntä ja
ignatiaanisten retriittien rikkauden hän
toi ensimmäisenä Tuomasyhteisöön jaettavaksi. Pirkko on viisaalla ja periksiantamattomalla tavalla osannut yhdistää
hengellisyyden ja feminismin.
Kiitos Pirkko!

Tuomaspappi Pirjo

www.facebook.com/kirjapaja

Pirjo Kantala – Pekka Y. Hiltunen – Jaana Räntilä – Olli Valtonen

Rukousten kirja
Arkeen ja juhlaan
Rukousten kirja sisältää uusia ja vanhoja rukouksia
yksityiseen ja yhteiseen hartaudenharjoitukseen.
Kirjan sisältö on jaksotettu vuoden kierron mukaan.
Rukousten kirja ei tyhjene yhteen lukukertaan.
Se kulkee elämässä mukana.

Ilmestyy lokakuussa.
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”Luottamuksen pyhiinvaellus” 28.–30.9.2012
Helsingissä

Anna-Maija Raittila ja Taizén veli Stephen Mikael Agricolan kirkossa 25.9.2010.

Anna-Maija toi Taizén
Tuomasmessuun
Tasan 25 vuotta sitten
syksyllä Helsingissä unelmoitiin uudenlaisesta
jumalanpalveluksesta.
Yksi heistä oli teologi, uskonnonopettaja, runoilija
ja kääntäjä Anna-Maija
Nieminen (os. Raittila).
Hän osallistui yhteiseen
etsintään, jonka tuloksena syntyi Tuomasmessu.
Anna-Maija löysi 1970-luvulla tiensä Taizén ekumeeniseen
yhteisöön Ranskaan (www.
taize.fr). Siitä tuli hänelle hengellinen koti, johon hänellä
on edelleen lämpimät suhteet.
Yhteisö ottaa vastaan vieraita
ja jo vuosikymmeniä kymmenet tuhannet nuoret ja nuoret
aikuiset ovat vierailleet siellä.
Yhteisön ja vieraiden elämää
rytmittävät säännölliset rukoushetket, joissa on paljon
aikaa hiljaiseen rukoukseen ja
lauluun.
Tuomasmessun suunnitteluun Anna-Maija toi oman
kaipauksensa rukouksesta ja
hiljaisuudesta suomalaisessa jumalanpalveluksessa. Hän myös
kertoo kaivanneensa ”virrenveisuuseen sitä hartautta ja keveyttä,
mikä Taizén meditatiiviselle laululle on ominaista. Meidänkään
ei olisi pakko vedellä virsiämme
tasapaksusti… voisimme välillä nousta kuin siiville ja taas
hidastaa, pitää levolliset tauot
säkeistöjen välillä ja muutenkin
antautua sekä sanoille että sävelkuluille niin, että virsi tosiaan
palvelisi yhteisenä rukouksena”
(Kotila1993).
Anna-Maijan näky on
toteutunut: Tuomasmessussa
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on paljon tilaa rukoukselle ja
tasapaksusta musiikista ei ole
tietoakaan!
Vuosien mittaan monet
tuomasmessulaiset ovat vierailleet Taizéssa ja sieltä on tultu
käymään Tuomasmessussa.
Meitä yhdistää pyrkimys sovitukseen toinen toistemme
kanssa, jokaisen tulijan vastaanottaminen ja kohtaamisen
arvostaminen – ilossa, yksinkertaisuudessa ja armahtavaisuudessa.
Toivomme, että AnnaMaija pääsisi osallistumaan
Tuomasmessuun 30.9.2012
kun vietämme messua Taizén
merkeissä. Yhteisön johtaja,
veli Alois on lupautunut saarnaamaan ja laulamme Taizén
lauluja. Tämä messu päättää
Helsingissä vietetyn nuorten
aikuisten Taizé-tapahtuman
(28.–30.9.).
Hanna-Leena Nuutinen
Lainaus on kirjasta
Tuomasmessu – uskon juhla, toimittanut
Heikki Kotila, Kirjapaja 1993.

"Te kaikki kansat
tulkaa nyt Herra
kiittämään!"
Taizé-messussa
30.9.
Musiikista vastaavat Inna ja Juha
Vintturi. He johtavat tavanomaista suurempaa Tuomaskuoroa.
Taizé-lauluja lauletaan messussa
rikkaasti orkesteria ja sooloja hyödyntäen. Lauluissa pyritään siihen
hartauteen ja keveyteen, mikä
Taizén meditatiiviselle laululle on
parhaimmillaan ominaista.

Helsingissä järjestetään Suomen ja lähialueiden 15–35-vuotiaille nuorille
suunnattu alueellinen tapaaminen. Viikonlopun ajan nuoret rukoilevat
yhdessä, laulavat Taizén lauluja, hiljentyvät ja keskustelevat. Tapahtuma
päättyy Taizé-henkiseen tuomasmessuun sunnuntai-iltana. Tapahtuman
osallistujaksi voi ilmoittautua 11.9. mennessä: www.taizehelsinki2012.fi
Voisitko majoittaa kotiisi kahdeksi yöksi tapahtumaan osallistuvia
nuoria tai nuoria aikuisia? 2 neliömetriä lattiatilaa/vieras riittää, sillä nuoret
tuovat itse makuupussinsa ja -alustansa. Isäntäperheet tarjoavat ilta- ja
aamupalat sekä lounaan sunnuntaina.
Majoittajaksi haluava, ilmoita itsesi maikki.viljanen@yahoo.com /
050 3080159.
Jos haluat tietää lukuisista talkoolaismahdollisuuksista, ota yhteyttä
pinja.kauko@helsinki.fi / 050 5562836.

Usko tai Älä!
Haluatko mukaan löytöretkelle aikuiseen uskoon?

Mikael Agricolan kirkolla aloittaa tiistaina 25.9. klo 17.30–19.00
syksyn 2012 ja kevään 2013 kokoontuva Usko tai Älä -ryhmä.
Kyseessä on uskon mysteeriä ja elämän suuria ja pieniä kysymyksiä
kristillisessä viitekehyksessä käsittelevä pienryhmä, jossa on tarkoitus oppia
tuntemaan kristillistä uskoa ja syventää omaa hengellistä elämää. Toimintamallin juuret ovat alkukirkon katekumenaatissa eli kasteopetuksessa, jolla
aikuisia ohjattiin seurakunnan yhteyteen.
Ryhmän toiminnan perustana ovat ryhmäläisiä askarruttavat kysymykset, joihin haetaan yhdessä vastauksia luottamuksellisessa, toisia kunnioittavassa ja erilaiset mielipiteet sallivassa hengessä. Kirkkovuoden mittainen matkamme koostuu neljästä vaellusosuudesta, joista jokaiseen sisältyy matkaajat
koko seurakunnan toimintaan liittävä Tuomasmessu.
Jos Usko tai Älä -ryhmä kiinnostaa, olet tervetullut mukaan, olit sitten
kastettu tai kastamaton, kirkon jäsen tai kirkkoon kuulumaton, konfirmoitu
tai konfirmoimaton. Ryhmä on kooltaan rajallinen ja se kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein.
Ryhmässä on mukana kolme ryhmän ohjaamiseen koulutettua ohjaajaa
ja Tuomasyhteisön pappi.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Minna 045-852 0522, Anja 050-374 0932 tai Veronica 050-539 0678.

Taipuuko kirkko joogaan – seminaari

Torstaina11.10.2012 klo 12 alkaen Mikael Agricolan kirkon
kryptassa Helsingissä, Tehtaankatu 23:ssa
Keskustelua ja kertomuksia joogan ja kristinuskon suhteesta. Äänessä
tutkijoita, joogaajia, ja luterilaisen kirkon ihmisiä, muiden muassa: pastori Arto
Antturi, TT pastori Kati Kemppainen, FT tutkija Kimmo Ketola, dosentti
Jyri Komulainen, TT pastori Minna Rikkinen ja joogaohjaaja Rita Saari.
Mitä joogalla saa?
Paremman kunnon, kipeän selän, onnea, hämmennystä, yhteyden Jumalaan, yhteyden itseen, valaistumisen, mielen pimennyksen, vai mitä?
Varmenna, että saat väliaikajuomaa ja purtavaa lähettämällä ”taipuuko
kirkko joogaan?” -posti osoitteeseen: juha.petterson@evl.fi
Kysymyksiin vastaavat uskontokasvatussihteeri Pekka Yrjänä Hiltunen
pekka.hiltunen@evl.fi (050 3427 660), dosentti Jyri Komulainen jyri.komulainen@evl.fi (040 1425 189) ja pastori psykoterapeutti Juha Petterson juha.
petterson@evl.fi (050 3640 267)
Järjestäjät
Helsingin hiippakunta, Helsingin seurakuntayhtymä, Kirkon lähetystyön
keskus, Tuomasyhteisö

Iso KIITOS
ja haaste!

Ota kantaa Tuomasmessun
puolesta!

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

Ensimmäinen Tuomasmessu vietettiin
huhtikuussa 1988 Helsingissä, Mikael Agricolan kirkossa.
Saman vuoden syyskuussa messun
taustayhteisöksi perustettiin Tuomasmessun Kannatusyhdistys ry., jonka nimi muutettiin Tuomasyhteisö ry:ksi vuonna 1996.
Sinäkin voit liittyä Tuomasyhteisöön
ja samalla olla rakentamassa ja tukemassa
toimintaa, josta voi ammentaa toivoa ja voimia arkeen ja elämään.
Jäsenmaksun suuruus on 25 euroa ja se
oikeuttaa Tuomasmessu-lehden saamiseen
sekä jäsenetuihin, kuten 10% alennukseen
Tuomasyhteisön retriittien hinnoista vuonna 2013.
Mutta ennen kaikkea se on viesti ”Haluan ottaa kantaa Tuomasmessun puolesta!”
Liity jäseneksi ilmoittautumalla sivustollamme www.tuomasmessu.fi lomakkeella Haluan liittyä jäseneksi.

Tuomasyhteisön budjetissa vuodelle 2012
on 55 000 euroa rakennettu vapaaehtoisten
kannatusmaksujen varaan. Ilolla olemme
todenneet, että meillä on uskollisia ystäviä
ja heinäkuun loppuun mennessä olimme
saaneet kasaan noin 30 000 euroa.
Tuomasyhteisön tulot koostuvat pääasiassa vapaaehtoisista kannatusmaksuista,
kolehdeista ja Helsingin seurakuntayhtymän avustuksesta.
Tarvitsemme edelleen 5000 euroa kannatusmaksuja kuukaudessa. Melkoinen
tavoite!
Haluathan olla talkoissa mukana. Selailemalla tätä lehteä näet, mitä kaikkea teemme tuodaksemme uskoa ja toivoa ihmisten
elämään.
Kiitollisena
tuomaspappi Pirjo

2012

IBAN

Heinäkuu 4 695

Kesäkuu 5 789

Toukokuu 4 958

Huhtikuu 3 393

Maaliskuu 3 725

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

Tavoite

2011

Helmikuu 3 520
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Tammikuu 3 919

Kannatusmaksu
pylväät ja haaste!

Tuomasyhteisö koostuu ihmisistä, joita
kiinnostaa moderni hengellisyys ja kaupunkilainen jumalanpalveluselämä. Osallistumme, keskustelemme, seuraamme, mitä
maailmalla tapahtuu – ja vietämme joka
sunnuntai Tuomasmessua pääasiassa vapaaehtoisvoimin.
Tuomasmessun lisäksi järjestämme
paljon muutakin. Pienryhmiä, Tuomasmystiikan iltapäiviä,hiljaisuuden retriittejä. Tapahtumista saa tietoa seuraamalla
Tuomasmessu-lehteä ja tuomasmessu.fi
-sivustoa.
Mikä sitten on Tuomasyhteisö? Tuomasyhteisö ry. on Tuomasmessun taustayhdistys. Yhteisön tavoitteena on järjestää
laadukasta, hengellisesti avaraa, kaikille
avointa jumalanpalvelusta.
Visiona on myös verkottua aktiivisesti
ja toimia hyvänä esimerkkinä menestyvästä, modernista ja ihmisläheisestä hengellisestä toimintakulttuurista.

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  04123
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

Tervetuloa aloittamaan syyskautta


2.9. klo 18.00

tuomasmessu.fi

Kirjailija
K R
kysyy
saarnassaan
Asennetta!

Esilaulajina M Y ja
M B
Musiikkia johtaa I V
Tuomaskuoro H
K johdolla
Liturgeina M M
ja P K
Messun kokoavat T
V ja M R
Lastenhoitoa ja Minituomaatpyhäkoulu yli 3-vuotiaille.
Messujatkot.

TUOMAS
Mikael Agricolan kirkko › Tehtaankatu 23,

Tuomasmessuja
syys-lokakuussa
9.9. Saarnaa TT, dosentti Kari Latvus, liturgina Petri
Luomanen. Messussa mukana teologian opiskelijoita Anna
Koskisen ja Jukka-Pekka Kantalan kanssa. Musiikkia johtaa
Auroora Kiiski, Tuomaskuoro Inna Vintturin johdolla.
16.9. Saarnaa Ulla Lumijärvi ja liturgina Olli Holmström.
Heponiemen 100-vuotistaivalta juhlivan Tuomasmessun
kokoaa Mikko Paloniitty yhdessä Tiina Korvelan kanssa.
Musiikkia johtaa Markku Pihlaja, Tuomaskuoro Inna
Vintturin johdolla.
23.9. Saarnaa Kalle Virta, liturgina Virpi Nyman ja
juontajina Eveliina Karhu ja Topias Haikala Kansanraamattuseuran järjestämässä Tuomasmessussa. Musiikkia
johtaa Mikko Helenius, laulukvartetti Inna Vintturin
johdolla.
30.9. Taizé-Helsinki tapahtuman Tuomasmessussa saarnaa
Taizé-veli Alois, liturgina tuomaspappi Pirjo Kantala.
Messun juontaa Hanna-Leena Nuutinen. Suurkuoroa ja
soitinyhtyettä johtavat Inna ja Juha Vintturi.

Translation into English

M ESSU
Helsinki › Ratikka 3B, bussi 14

Arkimessut ja messukokoukset jälleen
tiistaisin 4.9. klo 17.00 alkaen

Mikael Agricolan kirkon kuorissa.
Yksinkertainen puolen tunnin meditatiivinen messu, yhteistä rukousta ja
laulua.
Messukokouksessa käydään läpi messuihin liittyviä käytännön
kysymyksiä.
Tervetuloa!

Hiljaisen rukouksen eli meditaation hetki
tiistaisin 4.9. alkaen klo 12.00

(kesto n. 20 min.)
Mikael Agricolan kirkon kuorissa. Lyhyt ohjaus keskittävään rukoukseen
ja hiljaisuus.

7.10. Saarnaa Olli Valtonen, liturgina Sari Vapaavuori
ja juontaa Liisa Väätäinen HelsinkiMission järjestämässä
Tuomasmessussa. Musiikkia johtaa Inna Vintturi, Tuomaskuoro Hilkka Kangasniemen johdolla.
14.10. Puhe Jukka Relander. Musiikkia johtaa Antti
Vuori.
21.10. Pakolaiset puhuvat! Suomen Ekumeenisen
Neuvoston vastuuviikon Tuomasmessun juontaa Kirsi
Tolvanen. Musiikkia johtaa Ville Myllykoski, Tuomaskuoro
Hilkka Kangasniemen johdolla.
28.10. Saarnaa Teemu Laajasalo. Musiikkia johtaa
Auroora Kiiski, Tuomaskuoro Inna Vintturin johdolla.

Ilta Cafe Agricolassa 9.10. klo 18.00
Näkökulmia hengellisyyden lähteille, yhteislaulua ja kiinnostavia ihmisiä.
Tuttuja muusikoita ja laulajia Aamupiiristä. Kahvipannu kuumana.
Tervetuloa vanhat aamupiiriystävät ja monet uudet....
Olis kiva tavata!
Olli Valtonen Pirjo Kantala Inna Vintturi
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