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Maallikkoyhteisö
– kirkon
voimavara?

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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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.

aallikkoyhteisöt olivat teemana
Kulttuurikeskus Sofiassa pidetyssä seminaarissa lokakuisena lauantaina. Metropoliitta Ambrosius
kertoi maallikkoliikkeiden merkityksestä
kirkkojen historiassa ja totesi, että ne haastavat ja samalla rikastuttavat kirkkoa. Ja
rohkaisevan tunnustuksen hän antoi myös
Tuomasyhteisölle maallikkoyhteisönä sen
toiminnasta ekumenian hengessä.
Tuomasmessun keskeinen rikkaus oli
alussa ja on edelleen maallikkojen ja pappien yhteistyö. Yhteistyössä luotiin messu,
jossa tehtävät jaetaan yhdessä. Periaatteessa
Tuomasmessu rakentuu niin, että maallikot voivat tehdä messussa kaikkia muita
tehtäviä paitsi toimia liturgina. Toki messua on toimittamassa tavallisesti enemmän
kuin yksi pappi, useimmiten 8-10 pappia.
Mutta lähtökohta oli ja on seurakunnan
yhdessä toimittama messu. Jumalan kansa,
messuun osallistuva seurakunta, on messun toimittamisen subjekti. Yhdessä Jumalan kanssa!
”Missä kaksi tai kolme on koolla minun
nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”
Esirukousjaksolla kirkossa tapahtuu
kohtaamisia. Ihmiset lähtevät liikkeelle.
Arkielämän asiat tulevat osaksi messua,
kun niitä kirjoitetaan esirukouslapuille tai
jaetaan rukousavustajan kanssa. Voimme
tuoda koko elämämme yhteisen rukoilevan yhteisön keskelle. Puhumattakaan
siitä, että messuyhteisön jäseninä kohtaamme toinen toisiamme, annamme korvamme ja suumme ja silmämme Jumalan
kohtaamisen välineiksi. Keskinäinen huolenpito toteutuu silloin, kun messuun osallistuvat maallikot pitävät huolta toisistaan.
Yksi pappi ei voisi kohdata niitä satoja
messuvieraita kuin korkeintaan ovella kätellen, mutta kun kohtaamme toinen toisemme, tulemme itse kukin kohdatuiksi.
Tuomasmessu on rukoileva messu
ja rukous jatkuu vielä messun jälkeenkin
rukousryhmissä. Juuri esirukous rakentaa
maallikkoyhteisön ja on Tuomasmessun
erityspiirre verrattuna moniin muihin
messuihin. Rukouksessa tarvitsemme monella tavoin maallikkoja, esirukousalttareilla, rukousavustajina, rukousryhmissä.
Maallikkoyhteisö on toki haasteellinenkin. Miten säilyttää erilaisuuden kunnioitus ja oman tilan antaminen jokaiselle
ilman, että loukataan toisen uskoa tai riko-

taan etsimisen ja kaipaamisen hauras alku.
Ja maallikkoyhteisö haastaa aina myös kirkon. Tuomasmessu on kokenut toisinaan
olevansa piikki kirkon lihassa. Haluamme
haastaa totuttuja tapoja ja tehdä asiat tuoreesti.
Ja kynnys on saanut olla matala edelleen. Hieno lähtökohta Tuomasyhteisössä
on se, että emme kysy, mistä tulet tai miten
uskot. Olet aina tervetullut. Tai emme anna
valmiita vastauksia. Emmekä vastaa ennen
kuin kysyt!
Tuomasyhteisö on monien sisäkkäisten yhteisöjen summa. On Tuomasyhteisö, jonka voi nähdä organisaationa ja jolla
on oma tehtävänsä messun talouden ja
hallinnon hoitamisessa. Mutta on myös
Tuomasyhteisö, joka muodostuu kaikista
tuomasmessulaisista ja joka on kuin sipuli,
erilaisista kerroksista muodostuva, ytimen
ympärille rakentuva. Ja sitten on se jokaisen messun muodostama messuyhteisö,
jossa olemme osallisina juuri siinä messussa
ja joka kantaa meitä seuraavaan viikkoon.
Tuomasyhteisö on myös niiden ympäri
Suomea kokoontuvien tuomasmessulaisten yhteisö, jotka kokevat saavansa juuri
Tuomasmessusta voimaa elämäänsä.
Miten vahvistaisimme yhteisöämme? Sinä olet tärkeä lenkki yhteisössämme. Kannustan tulemaan mukaan,
kehittämään ja tuomaan ideoita ja voimavaroja yhteisen yhteisön kehittämiseen.
Ensi vuonna vietämme 25-vuotissynttäreitä. Siinä on aihetta juhlaan.
Maallikkoyhteisö on kirkon voimavara
ja tulevaisuuden kirkon elämän edellytys!
Maallikkojen tuoma panos, osaaminen ja
into ovat se anti, jonka soisi leviävän.
Haluaisitko sinä kuulua Tuomasyhteisöön jäsenenä? Liittymislomakkeen löydät
Tuomasmessu.fi -sivuilta.

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

Jani Laukkanen

Mietteitä messun tiimoilta
Tuomasyhteisön elämässä
messu on kaiken keskus.
Messujen suunnitteluun,
valmisteluun ja toteutukseen
paneudutaan huolellisesti,
rakkaudella. Jatkuvasti myös
pohdimme, kuinka yhä
useampi lähimmäinen löytäisi
tiensä messuun. Messuun
liittyvät asiat ovat aina läsnä
myös Tuomasyhteisön
hallituksen kokoontumisissa.

Tuon tähän jatkuvasti tärkeään ja ajankohtaiseen keskusteluun virikkeeksi muutaman ajatuksen Papiston päiviltä, jotka pidettiin Helsingissä lokakuun ensimmäisellä

viikolla. Kuutisensataa kirkkomme pappia
kokoontui yhteen pohtimaan jumalanpalveluksen ja spiritualiteetin kysymyksiä.
Ulkomaisena vieraana oli mukana piispa
Robert Rimbo New Yorkista. Hänen esityksistään jäivät kytemään nämä ajatukset.
Jumalanpalvelus on tärkeä, koska Jumala on tärkeä. Oleellisinta jumalanpalveluksessa, messussa on se, että siellä kohdataan Jumala, ollaan hänen läsnäolossaan,
oivalletaan, mitä Jumala antaa ja mitä hän
tahtoo. Messussa kävijöiden määrän kasvu,
spiritualiteetin vahvistuminen, ulkonaisten
muotojen kauneus ovat sinänsä tärkeitä
asioita, mutta kuitenkin pääasian – Jumalan läsnäolon ja kohtaamisen - rinnalla
sivuseikkoja. On hyvä, että valmistamme
kaiken huolellisesti, luomme kauniit ja levolliset puitteet muistaen kuitenkin, ettei
meidän puuhastelumme ole pääasia, vaan
se, että Jumala lahjoittaa läsnäolonsa ja siunauksensa.
Ylistys, kiitos ja rukous on jumalanpalveluksen ydinsisältö. Jumalanpalveluksen
kaikkien elementtien tulee tähdätä siihen,

että mukana oleva ihminen saa olla henkilökohtaisesti Jumalan läheisyydessä, hänen
kutsumanaan, hoitamanaan, puhuttelemanaan, siunattavanaan. Sanojen moninaisuudesta meitä kutsutaan hiljaisuuteen,
kaikilla aisteilla tapahtuvaan Jumalan rakkauden vastaanottamiseen, oman olemuksen avaamiseen rukouksen, ylistyksen ja
kiitoksen virroille.
Kristitty on kuin käyntikortti. Jumalanpalvelus ei ole evankeliointikokous.
Kiinnostus messua kohtaan tai halu tutustua Kristukseen syntyy arjessa, eikä useinkaan sanoissa vaan teoissa. Kun Jeesuksen
seuraaja lähetetään messusta arkeen, hänet
lähetetään palvelemaan Jumalaa lähimmäisissään. Tapamme elää ja toimia työpaikoillamme, kodeissamme, harrastuksissamme
paljastaa lähimmäisillemme, mitä Jumala
meille merkitsee, miten hän vaikuttaa
meissä. Meitä katselemalla ihmiset päättävät, kannattaako liittyä joukkoon.
Tuula Sääksi
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Kun kaksi rukoilee,
mukana on aina
Kolmas

Tuomasmessun valkopukuiset
rukouspalvelijat tietävät, että
Jumala on läsnä jokaisessa
rukouksessa. Liturgiaa
tutkineiden teologien mukaan
jumalanpalvelus on Jumalan
pelastustapahtuman nykyhetki
ja aivan erityinen paikka tuoda
oma elämäntilanne alttarille.

J

os joku sattuu poikkeamaan Agricolan kirkkoon sunnuntai-iltana puoli
seitsemän maissa ensimmäistä kertaa,
hän saattaa ihmetellä, mitä siellä oikein
tapahtuu. Sen sijaan, että ihmiset istuisivat suorissa rivissä päät painuneina, kuten
Suomessa on totuttu, suuri osa jumalanpalveluksen osallistujista kuljeskelee ympäri
kirkkoa.
Osa pysähtyy sivualttareille, raapustaa
jotain lapuille, sytyttää tuohuksen. Osa pysähtyy kuin ohimennen kirkon takaosassa
seisovan valkopukuisen eteen, saa otsaansa
öljyllä voidellun ristinmerkin. Osa hakeutuu kirkon etuosaan, polvistuu alttarille,
jakaa rukouspyyntönsä valkopukuisen
kanssa.
Syyskuun alun Tuomasmessussa olen
mukana valkopukuisena rukous- ja ehtoollisavustajana ensimmäistä kertaa. Näkökulma kirkkoon on toinen kuin niinä
monina kertoina, joina olen istunut penkissä ja vaellellut sivualttareilla. Nyt katselen
seurakuntaa, liikkeelle lähtenyttä liturgiaa.
Näen, miten ihmiset lähestyvät alttaria, osa

Mikko Rajala
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määrätietoisesti, osa askel epävarmana. Rukoilijat ja valkopukuiset tuntuvat löytävät
toisensa intuitiivisesti. Kukaan ei jää yksin.
Minunkin luokseni tulee eräs. Kuuntelen hänen tarinansa ja rukoilemme yhdessä.
Olen itsekin käynyt kertomassa rukousaiheeni Tuomasmessun valkopukuiselle
muutaman kerran. Siitä osaan päätellä,
että kun alttarille tullaan, on jaettava asia
todennäköisesti erittäin merkityksellinen.
Mutta se saa olla ihan millainen vain. Tärkeintä on, että kenenkään messuun tulijan
ei tarvitse jäädä asiansa kanssa yksin, ei silloin, kun ollaan koolla Kristuksen elävänä
ruumiina.
Sillä sitähän messu on: Kristuksen hengittävä ruumis tässä ajassa, joka koostuu erilaisista jäsenistä. Liturgia on alkanut jo siitä
hetkestä, kun olemme lähteneet kotoamme
kokoontuaksemme yhteen, kuka huolten
painamana, kuka valmiina kuuntelemaan,
kuka vahvana uskossaan, kuka epäilevänä
tai jopa epätoivoisena.

R

sussa ollaan tässä ja nyt läsnä Kristuksen
syntymässä, hänen ruokkimisihmeessään,
ristinkuolemassaan, ylösnousemuksessaan
ja taivaaseenastumisessaan, kuten Halldorf
kuvailee. Siksi messu on aivan erityinen
paikka kohdata Jumala nykyhetkessä ja
tuoda oma elämäntilanne hänen eteensä
juuri sellaisena kuin se on nyt.
Eikä sitä tarvitse tehdä ainoastaan
mielensä sopukoissa penkissä istuen, vaan
sen voi tehdä konkreettisesti, puhumalla
rukouspalvelijalle, tuntemalla kosketus
olkapäällään ja ristinmerkin öljy ihollaan.
Halldorf muistuttaa, että Jumalan pelastushistoria on konkreettinen tapahtuma,
Jeesus oli lihaa ja verta. Siksi evankeliumikin on ruumiillinen asia. Sitä ei ainoastaan
lueta kirjasta vaan se välittyy, kun messussa
polvistutaan, kumarretaan, halataan tai
kätellään, syödään leipä ja juodaan viini,
kohotetaan tai ristitään kädet, lauletaan, itketään tai nauretaan.
Messun tekee pelastustapahtumaksi se,
että kun kaksi tai kolme kokoontuvat yhteen Kristuksen nimessä, mukana on aina
myös Jumala.

uotsalainen teologi Peter Halldorf
käsittelee seikkaperäisesti jumalanpalvelusta kirjassaan ”Pyhä tuoksu”. Halldorf
muistuttaa kirkon ikiaikaisia opetuksia
mukaillen, että liturgian aikamuoto on aina
preesens, nykyhetki. Korinttilaiskirjekin
kehottaa huomaamaan: ”Juuri nyt on oikea
hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä.”
Messussa ei ainoastaan muistella Jeesusta tai katsota tulevaisuuteen, vaan mes-

uuri tämän ihmeen ovat huomanneet
Terhi ja Mikko Rajala sekä Tuulikki
Vuorinen, jotka toimivat Tuomasmessussa
valkopukuisen tehtävissä.
– Eihän siinä kahdestaan olla, vaan kyllä siinä on se Kolmas koko ajan, Vuorinen
kiteyttää.

Terhi Rajala

Laura Mäkelä ja Tuulikki Vuorinen

J

”Usein saa kuulla sellaista, mitä
on itsekin kokenut ja silloin voi
jakaa omasta selviytymisestä.
Silloin ei voi kuin ihmetellä,
miten juuri tämä ihminen sattui
minun kohdalleni.”
Hänellä on itsellään diakonissan vihkimys ja hän on työskennellyt seurakunnassa
lyhyen pätkän ennen nykyistä työtään sosiaali- ja terveysalan opettajana. Valkopukuisena Vuorinen kokee toteuttavansa kutsumusta, joka elää vahvana edelleen.
Terhi ja Mikko Rajala ovat molemmat
liiketoiminnan ammattilaisia. He kävivät
muutama vuosi sitten Tuomasyhteisön
järjestämän valkopukuisen tehtäviin valmentavan kurssin, ja piispa Eero Huovinen
siunasi heidät ja muut kurssilta valmistuneet uuteen tehtävään. Vuoden mittaisella
kurssilla muun muassa opiskeltiin sielunhoidon teoriaa ja opeteltiin itsetuntemusta
pienryhmissä.
– Vaikka olemme käyneet Tuomasmessussa sen alusta asti, ja viime vuosina
jälleen aktiivisesti, tehtävä valkopukuisena
on avannut ihan uuden maailman. Tuntuu
hyvältä, että maallikot pääsevät tehtäviin
myös alttarilla, Rajalat sanovat.

He pukevat alban päälleen noin kerran
kuussa.
– Joinain sunnuntaina on tärkeää myös
istua penkissä ja levähtää. Silloin oma rukous ja rukouspalvelijana toimiminen ovat
balanssissa, Terhi sanoo.
Mikko, Terhi ja Tuulikki ovat kaikki
panneet merkille sen asian, että Jumala tuntuu johdattavan juuri ne ihmiset alttarilla
heidän luokseen, joiden kuulukin tulla juuri heidän luokseen.
– Usein saa kuulla sellaista, mitä on itsekin kokenut ja silloin voi jakaa omasta
selviytymisestä. Silloin ei voi kuin ihmetellä, miten juuri tämä ihminen sattui minun
kohdalleni, Mikko sanoo.
Tuulikki kertoo rukoilevansa jo aamulla sen puolesta, että Jumala johdattaa oikeat
ihmiset hänen kohdalleen.
Valkopukuiset tietävät, että eteen voi
tulla myös tiukkoja tilanteita, raskaita ja repiviä kokemuksia rukoilijoilta.
– Mutta kuin ihmeen kaupalla tuntuu,
että siinäkin Jumala johdattaa heitä niiden
kokeneempien sielunhoitajien tai ammattilaisten luo, joita myös on valkopukuisten
joukossa, Terhi sanoo.
– Joskus pitää huutaa Herralta apua,
kun omat sanat eivät meinaa riittää. Jotkut
asiat ovat sellaisia, että ne tulevat mieleen

vielä pitkin seuraavaa viikkoa, Mikko toteaa.

L

utherin mukaan yksi kirkon seitsemästä tuntomerkeistä on kärsiminen.
Kirkko ei ole oikea kirkko, ellei se kärsi yhdessä ihmisten kanssa. Esirukouksen aikana
messu toteuttaa tätä tuntomerkkiä. Se hengittää kärsimystä sisään ja ulos samalla kun
rukouspyyntöjä jaetaan ja öljyllä voidellut
ristinmerkit loistavat otsissa valoa.
Fransiskaanipappi ja kirjailija Richard
Rohrin mukaan rukous avaa tien pimeyden keskelle. Hän ajattelee, että meidän on
profeetta Hesekielin tavoin ensin syötävä
edessämme oleva kirjakäärö, joka on täynnä ”valituksia ja huokauksia, huutoa ja tuskaa” (Hes. 2:10-3:3) ja joka vasta myöhemmin muuttuu makeaksi kuin hunaja.
Paras lääke pimeyteen on Rohrin mukaan yhteys. Sitä tarjoaa messun huipentumassa ehtoollinen. Valkopukuisen tehtävä
on paitsi rukoilla myös jakaa ehtoollista.
– Se on iso juttu. Kun kerta toisensa jälkeen katsoo ihmistä silmiin ja sanoo ”sinun
puolestasi annettu”, ehtoollisen idea tulee
hyvin konkreettiseksi, Terhi ja Mikko Rajala sanovat.
Teksti: Laura Mäkelä
Kuvat: Jani Laukkanen ja Pirjo Kantala
T U OM A S M E SSU › 5

Kutsu syyskokoukseen 2012

Tampereen
Tuomasmessun vaiheet
koottiin kirjaksi
Tampereen Tuomasmessun aktiivi Pirkko Tuomisto on saamassa suurtyönsä valmiiksi. Marraskuun lopulla julkistetaan Elämän makuinen
messu -kirja. Siinä käydään läpi paitsi Tampereen
messun vaiheita, myös yleisemminkin Tuomasmessujen hengellisyyttä.
Pirkko, miksi lähdit tähän valtavaan urakkaan?
- Itselle tärkeää asiaa on ilo välittää eteenpäin! Tuomasmessut ja
koko yhteisö ovat merkinneet hengelliselle elämälleni ja hyvinvoinnilleni hyvin paljon. Ja näen monien muiden kohdalla käyneen samoin.
-Tuomas-toiminta on meillä saanut toteutua seurakuntayhtymän suojissa. Olemme kuitenkin voineet toimia hyvin itsenäisesti;
luovuudelle on annettu tilaa. Yhteistyö vapaaehtoismaallikoiden ja
seurakunnan työntekijöiden kesken on ollut rikasta ja rakentavaa.
Joka messuun rakennettavat rukousalttarit ovat Tampereella
muotoutuneet tärkeäksi osaksi messukokonaisuutta.
-Se, että tavallinen seurakuntalainen pääsee kirkkosaliin rakentamaan oman rukouksensa näkyväksi alttariksi, on upea mahdollisuus. Rukouksen hengessä hoidettu pitkä valmisteluprosessi on
se perusta, josta yhdessä eletty messu nousee. Messun toteuttajat
saavat samalla kokemuksen merkityksellisestä osallisuudesta kirkon
elämään.
Pirkko Tuomisto näkee Tuomasmessun avanneen tietä jumalanpalveluksen uudenlaisille toteutusvaihtoehdoille.
-Itselleni on ollut tärkeää kokea, että luovuutta, kauneuden
kaipuuta ja iloa ei messusta tarvitse sulkea pois. Vuosituhantinen
uskonperintö odottaa tuoreutumista ja nuortumista. Eräs messumme piirre onkin ollut varhaiskirkon aarteiden esille kaivaminen.
Vuosien aikana Tuomas-väki on ikääntynyt, ja Tuomasmessun
rinnalle on syntynyt monia uusiakin messuja.
-Tuomasessun piirissä aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen kasvaneet ovat nyt uudentyyppisinä seurakunnan senioreina välittämässä eteenpäin rikasta kokemusta vapaaehtoistyöstä. Heidän lisäkseen
messuumme on tullut ilahduttavan paljon uusia, nuorempia vastuunkantajia, Tuomisto sanoo.
Elämän makuinen messu julkistetaan Tampereella 26.11. Kirjaa on sen jälkeen myynnissä mm. Kotisataman Kirjakaupassa.
Teksti ja kuva: Vesa Keinonen
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Tuomasyhteisö ry:n
syyskokous
Maanantaina 12.11.2012 klo 19.00 Cafe Agricolassa
Mikael Agricolan kirkolla, ositteessa Tehtaankatu 23,
Helsinki.
• Kokouksessa käsitellään syyskokouksen
sääntömääräiset asiat.
• Lisäksi valitaan rekisteröitävänä olevien sääntöjen
muutoksen mukainen toiminnantarkastaja.
Kokousmateriaali on saatavissa 5.–7.11. Tuomasyhteisön toimistolta, Tehtaankatu 23 B tai sähköpostitse
osoiteesta toimisto@tuomasmessu.fi.
Tervetuloa!
Tuomasyhteisö ry:n hallitus
✪✪✪

Ennen syyskokousta kaikille avoin luento klo 18.00
Cafe Agricolassa:
TT Petri Luomanen:
Varhaiskristillinen yhteisöllisyys ja Tuomasyhteisö
Kuinka pieni galilealainen Jeesus-liike saattoi kolmessa
sadassa vuodessa kehittyä Rooman valtakunnan viralliseksi uskonnoksi? Mikä oli niin kiehtovaa varhaisissa
kristillisissä yhteisöissä, että ihmiset liittyivät niiden jäseniksi, saivat sen myötä uuden kristillisen identiteetin
ja levittivät sanomaa eteenpäin? Sopiiko varhaiskristillinen yhteisöllisyys malliksi myös Tuomasyhteisölle?

Tervetuloa!

Taizé-nuoret
valtasivat Helsingin

Taizén veli Alois (vas.) sekä veljet
Matthew ja Stephen.

Viikonloppuna 28.–30.9.2012 vietettiin
nuorten ja nuorten aikuisten kansainvälinen ekumeeninen Luottamuksen pyhiinvaellustapahtuma, Taizé-Helsinki. Kutsun Taizé-yhteisölle (www.taize.fr) olivat
esittäneet yhdessä piispa Irja Askola
(lut.), piispa Teemu Sippo (kat.), Metropoliitta Ambrosius (ort.), tuomiorovasti
Matti Poutiainen (lut.) ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto.
Taizén veljet ja suuri joukko suomalaisia nuoria vapaaehtoisia järjesti tapahtuman talkoovoimin. Yli 800 vierasta
majoitettiin koteihin. Monet majoittajat
olivat löytyneet Tuomasmessun kautta.
Päiviä rytmittivät kaikille avoimet
rukoushetket Tuomiokirkossa ja lauantaiiltana Uspenskin katedraalissa. Kaikkiaan

kävijöitä oli noin 3 000 ja kirkot olivat
ääriään myöten täynnä. Rukoushetkissä
laulettiin Taizé-lauluja, luettiin Raamattua eri kielillä ja rukoiltiin hiljaisuudessa.
Inna Vintturi johti kauniisti soivaa kuoroa, jonka hän oli koonnut nuorista laulajista eri puolilta Suomea. Sihvolan Elsa
oli löytänyt taitavia soittajia ulkomaita
myöten. Myös Kangasniemen Hilkka
johti musiikkia rukoushetkissä. Rukouslaulut yhdistivät meidät erilaiset ja eri
puolilta tulleet. Muistimme myös Raittilan Anna-Maijaa, jonka unelma oli ollut
saada kokea tämä tapahtuma Suomessa.
Viikonloppu päättyi Taizé-henkiseen
Tuomasmessuun Mikael Agricolan kirkossa sunnuntaina 30.9.2012. Olimme
valmistelleet messun yhdessä Taizén vel-

jien kanssa niin, että siinä oli tavallista
enemmän rukousta ja hiljaisuutta ja myös
kansainväliset vieraat oli huomioitu. Musiikki oli suurelta osin Taizé-lauluja, joita
lauloi messua varten koottu suurkuoro
loistavine solisteineen. Yli 800-päinen
kirkkoväki yhtyi erikielisiin lauluihin.
Liturgina oli tuomaspappimme
Pirjo Kantala ja Taizé-yhteisön johtaja
veli Alois saarnasi. Hän muistutti meitä
luottamuksesta ja kannusti auttamaan ja
tukemaan toinen toisiamme – varsinkin
heitä, jotka ovat heikoimpia. Lopuksi
hän siunasi meidät ja lähetti toivon liekin
matkaan alttarikynttilästä.
Lämmin valo levisi kirkkoon kun sytytimme toinen toisemme tuohuksen.
Lauloimme ”Valkeus kirkas päällä synkän
maan, nyt johdata!” (virsi 508) ja suuntasimme kauniisti katetuille messujatkoille.
Teksti: Hanna-Leena Nuutinen
Kuvat: Jani Laukkanen
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JUHLIEN SYKSY

Syksyllä kokoonnuimme moniin juhliin: ilossa,
surussa, kaipauksessa ja luottamuksessa. Yksi näitä
niin erilaisia juhlia yhdistävä piirre oli musiikin vahva
rooli tunnelman luojana, tunteiden tulkkina,
rukouksena, kiitoksena, ylistyksenä ja ihmisten
yhdistäjänä.

Monia vuosia
Pirkolle

Kuva Matti Salovaara

Tuomasmessun kantava voima ja teologinen suunnannäyttäjä teologian tohtori
Pirkko Lehtiö kutsui 80-vuotissyntympäivilleen lauantaina 25.8.2012. Paavalin
kirkon yläsali täyttyi ääriään myöten ystävistä pitkän ja vaiheikkaan elämän varrelta.
Mielenkiintoisia puheenvuoroja sisältäneen
Syntmäpäiväsalongin vetäjänä toimi Tuula
Sääksi. Tuomasyhteisön musiikillisen tervehdyksen toi joukko Naamakuorolaisia.
Ilta päättyi Pirjo Kantalan ja Olli Valtosen toimittamaan vesperiin Paavalin kirkossa. Musiikista vastasivat kuorolaisten ja
Vinttureiden kanssa Paavalin seurakunnan
kanttorit.



Jäähyväiset
Anna-Maijalle

Kuvat: Markku Pihlaja

Pirkon juhlailtana päättyi Anna-Maija
Raittilan (84 v.) elämä rauhallisesti ja hiljaa
Helenan vanhainkodissa lähellä Paavalin
kirkkoa. Anna-Maija oli kirjailija, runoilija,
kääntäjä ja teologi sekä yksi Tuomasmessun
perustajista. Hänen siunaustilaisuutensa ja muistojuhlansa vietettiin lauantaina
22.9.2012 Mikael Agricolan kirkossa.
Suuri joukko saattajia täytti kirkon ja
hautajaiset olivat nähtävissä myös Agricola-TV:stä. Näin todella monet ulkomaita
myöten saattoivat osallistua rakkaan Hengellisen Äitimme muistamiseen. Kukat
laskettiin Naamakuoron laulaessa AnnaMaijalle läheisiä Taizé-lauluja. Tuomasmessulaiset kokoontuivat suurena saattojoukkona arkun äärelle. Pirjo Kantala laski
kauniin valkoisen kukkavihkon.
Siunauksen toimitti piispa Irja Askola
ja muistojuhlan veti Kaisa Raittila. Koko
kirkko kaikui kun lauloimme Anna-Maijan sanoittamia virsiä. Puheenvuoroissa
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muistettiin koskettavasti hänen rikkaan
elämänsä ja kirjallisen tuotantonsa vaiheita.
Anna-Maijan hengellisestä kodista, Taizéyhteisöstä Ranskasta olivat hautajaisissa
mukana veli Stephen ja veli Norbert, joiden rukoukseen muistojuhla päättyi.

Avoimet ovet
Albertinkadulla
HelsinkiMissio (www.helsinkimissio.fi)
kutsui perjantaina 5.10.2012 ystävänsä
ja yhteistyökumppaninsa uusien tilojen
avajaisiin ja siunaukseen. Koko toiminta
on nyt koottu kauniisiin remontoituihin
tiloihin osoitteeseen Albertinkatu 33. Tiloissa sai kierrellä työntekijöiden opastuksella. Metropoliitta Ambrosius siunasi tilat,

työntekijät ja talossa käyvät pyhitetyllä vedellä ja mukana rukoushetkessä olivat myös
tuomapappi Pirjo Kantala sekä musiikkiryhmä. Toiminnanjohtaja Olli Valtonen
kertoi juuri käynnistyneestä kampanjasta
Pelastakaa sukupolvi, jolla halutaan auttaa
lapsiperheitä ennen kuin haasteista tulee
ongelmia. Vapaaehtoisia ja tukijoita tarvitaan. Lähtisitkö sinä mukaan?

keä! Tuomaskanttorimme Inna Vintturi
oli miehensä Juhan kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa kaikkien näiden tilaisuuksien musiikkia kutsuen mukaan aina
uuden joukon laulajia ja soittajia. Vinttureilla näyttää olevan erinomaisen ammattitaitonsa lisäksi myös aivan erityinen armolahja innostavaan ja kannustavaan yhdessä
tekemiseen.

Kiitos kaikille teille, jotka valmistitte meille
niin monta juhlavaa ja muistorikasta het-

Teksti: Hanna-Leena Nuutinen
Kuvat: Christian Rosenlund

Kuva Matti Korhonen

Jyri Komulainen
11.10.2012
Mikael Agricolan
kirkon kryptassa

Taipuuko kirkko joogaan
seminaarissa sanottua:
Teksti ja kuva:Inna Vintturi

STRINGS OF HOPE – ensimmäiset
harjoitukset
Maanantai-iltana 8.10. pidettiin Johanna Almark-Mannilan johtaman ”Strings of hope”- orkesterin ensimmäiset harjoitukset Agricolan kirkossa. Kuuntelin musisointia kirkon penkissä katsellen
tuttuakin tutumpaa kuoriosan punaista seinää ja antaen ajatusten
virrata. Tässä oli nyt jotain erilaista kuin perinteisessä orkesterien
kurinalaisessa ”Taa-ti-ti” -opetuksessa. Sävelet virtasivat vapaasti ja
viuluista löytyi hienoja sävyjä. Olin suorastaan liikuttunut kuunnellessani kahdeksan muusikon hypnoottista tulkintaa Bill Evansin
”Peace Piece” -kappaleesta. Musiikissa oli tilaa ja avaruutta kuten
kirkossa. Tilaa löytyi myös improvisaatiolle. Seuraavaksi harjoiteltiin paria Bachin sävellystä – nekin soivat kauniisti jo heti alkumetreillä.
Orkesteriin mahtuu mukaan vielä soittajia, mutta alku oli jo
oikein lupaava. Mitähän kaunista vielä saamme kuulla ja mitähän
soittajat saavat itse kokea heittäytyessään Johanna johdolla musiikin
uusille väylille…
Strings of hope maanantaisin klo 18 Agricolan kirkolla. Jos kiinnostuit, ota
yhteys Johannaan: johanna.almark-mannila@kungsvagen.fi tai Innaan:
inna.vintturi@tuomasmessu.fi

Jyri Komulainen kiteytti sanomansa:
Sopiiko jooga kirkkoon? Tai ehkä paremminkin, voiko Jeesuksen viedä joogasalille?
Seminaarissa tuli esille useita näkemyksiä kirkon ja joogan suhteiesta, yhteensovittamista mahdollisena ja mahdottomana pitäviä.
Jyri Komulainen sanoi, että kyllä, kunhan:
1. metafyysiseksi kasvualustaksi kristinuskon
kosmologia
2. evankeliumi saa myös käytäntöjen tasolla ”transformoida” joogaa
3. tiedostetaan, että Jeesus-jooga ei ole kaikkien tie
ja vaatii erityistä arvostelukykyä
Anna-Leena Verkasalo, seminaarin osanottaja, kertoi, että TT Kati Kemppaisen omakohtainen joogakokemus/harrastus avasi minulle asiaa.
”Aamuisin hetki joogaa rauhallisesti hengittäen ja
keskittyen ja sitten kynttilän sytyttäminen alttarille
ja päivän teksti ja mitä Jumala sanoo minulle tänään
– mitä Jumala haluaa minun vastaavan hänelle. Joogassa pitää keskittyä hengitykseen niin, että mielessä
ei jää tilaa muille ajatuksille. Keskittyminen oman
minän kokemiseen ja sitten tilaa myös Jumalan
kuuntelemiseen. – No, kai sitä muutenkin voi keskittyä.”
Tuomasyhteisö oli mukana järjestämässä seminaaria.
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Tuomasyhteisö
Lähetystuomaiden illat
Ke 7.11.2012 on tavallinen kokoontuminen
Ti 27.11.2012 tuomaskonkari Pekka Virtanen kertoo Pohjois-Korean
matkastaan.
Tuomastoimisto, Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23. Kaikki
ovat sydämellisesti tervetulleita. Teetä ja pientä palaa.

Kaamosretriitti 7.-9.12.2012
ELÄMÄNVOIMAA RUKOUKSESTA
Heponiemen hiljaisuuden keskuksessa Karjalohjalla.
Joulukuinen retriitti on aina ollut hyvin erityinen. Luonto on laskeutunut lepoonsa ja pimeys ympärillämme tiivistynyt. Adventin ruuhkan
keskellä ja syksyn stressien riivaamana on viisasta tehdä treffit itsensä
kanssa. Rauhoittua!
Olli Valtonen pohtii virikepuheissa rukousta. Sen voimaa. Mutta
myös rukouksen historiaa. Miten me rukoilemme tällä vuosituhannella?
Huilumusiikki ja Taizé-laulut rauhoittavat.
Ohjaajina mm. Olli Valtonen, Pirjo Kantala ja Inna Vintturi.Varaa paikkasi ajoissa. Retriitin hinta 200 e. Ilmoittautumiset
toimisto (at) tuomasmessu.fi tai puh. 050 331 1634.

Heponiemen Hiljaisuuden keskuksen retriitti:

Ihan hiljainen retriitti 18.–20.1.2013
Heponiemen hiljaisuuden keskuksessa Karjalohjalla.
Keskitymme kristillisen mietiskelyn opetteluun, sellaisen harjoittamiseen ja pyrimme olemaan mahdollisimman hiljaa. Jospa löytäisimme
itsemme Hänen edestään ja saisimme kuulla, mitä meille kuuluu.
Retriitin hinta on 200 €. Ilmoittautumiset Heponiemeen heponiemi@hdl.fi tai puhelimitse 019 355 185.
Ajo-ohje: http://www.hdl.fi/fi/heponiemi/420-ajo-ohje. Karjalohjalle pääsee myös bussilla. Nummijärven risteyksestä on noin 2 km perille. Matkan voi kävellä tai tilata taksin numeroista (019) 355 067 tai
(019) 355 132.
Pappina Anna-Leena Verkasalo ja ohjaajana Pekka Y. Hiltunen.
Lisätietoja Pekalta peccator.me.com ja Tuomastoimistosta
toimisto@tuomasmessu.fi

Olisitko sinä halukas toimimaan Tuomasmessun rukous- ja ehtoollisavustajana?
Tuomasyhteisö järjestää vapaaehtoisille ns. maallikkosielunhoidon
koulutuksen kevätkaudella 2013. Tuomasyhteisön jäsenille ja messun tehtäviin sitoutuville koulutus on pääasiassa maksuton.
Kevään 2013 aikana käynnistyvässä koulutuksessa käsitellään sielunhoidon teoriaa ja käytäntöjä, ihmisten kohtaamiseen ja
mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä, kriisejä, surua ja kuolemaa,
päihderiippuvuutta ja seksuaalisuutta, uususkontoja, hengellistä
ohjausta, ehtoollisen teologiaa ja rukousta. Koulutukseen liittyvät
pienryhmät tukevat omaa hengellistä kasvua.
Runsas koulutuspaketti on Tuomasyhteisön jäsenille ja Tuomasmessun toimintaan sitoutuville pääasiassa maksuton, retriitti ja
joitakin koulutuskuluja tulee maksettavaksi.
Koulutuksen luennoitsijoina mm. prof. Miikka Ruokanen,
toiminnanjohtaja Olli Valtonen, hiippakuntasihteeri, psykoterapeutti Jaana Räntilä, sairaalapappi Anna-Leena Verkasalo.
Koulutuksesta vastaa tuomaspappi Pirjo Kantala.
Lisäteitoja ja vapaamuotoiset hakemukset 15.11.
mennessä. pirjo.kantala@tuomasmessu.fi, puh. 0405111989
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Tuomasmystiikkaa lauantaina 17.11. alkaen klo
11 kevyellä brunsilla Cafe Agricolassa
• klo 12.00 Pastori, piispan erityisavustaja Päivi Linnoinen alustaa
aiheesta Anna-Maija Raittilan käsitys rukouksesta. Keskustelua.
• klo 13.00 Lausuntataiteilija Aino-Kaarina Mäkisalon ja sellotaiteilija Jussi Makkosen Psalmiretriitti-konsertti. Psalmiretriitti ei ole aivan
tavanomainen konsertti, sillä lausuntataiteilija Aino-Kaarina Mäkisalon lausumat psalmit, Bachin soolosellosarjojen osat ja hiljaisuus
antavat mahdollisuuden pysähtymiseen ja hiljentymiseen.
• klo 14.00 Rukoushetki, jossa Taizé-lauluja, Anna-Maija Raittilan
virsiä ja rukouksia.

Lausuntataiteilija
Aino-Kaarina Mäkisalon ja
sellotaiteilija Jussi Makkosen

Psalmiretriitti
-konsertti
Agricolan kirkossa
lauantaina
17.11.2012 klo 13.00

Aino-Kaarina Mäkisalon lausumat psalmit, Anna-Maija
Raittilan runot ja Bachin soolosellosarjojen osat ja hiljaisuus
antavat mahdollisuuden pysähtymiseen ja hiljentymiseen.
Aino-Kaarina Mäkisalo ja sellisti Jussi Makkonen
ovat tehneet viime vuosina
yhteistyötä monissa hiljaisuuden retriiteissä. Näiden kokemusten
pohjalta syntyi ajatus tunnin mittaisesta Psalmiretriitistä, jossa on
mahdollisuus kokea retriitin omaista hiljentymistä yhtä lailla kuin
useamman päivänkin mittaisessa retriitissä.
Lisätietoja: www.jussimakkonen.com sekä www.facebook.
com/cellistjussimakkonen

Markus Bäckman:
VÄINÖN KAHVILASSA
Omaa tuotantoa nyt uutuus-CD:nä!
Tilaa e-mailitse m-voxi@netti.fi
(jätä postitusosoite) ,
tai sivuilta www.nuolilevyt.fi
Kysele myös kristillisistä kirjakaupoista ja
muista hyvinvarustetuista liikkeistä!
Hinta 18,50€ + postikulut.
”Lähdin länteen taikka itään
aina takaisin tie toi

sillä sinne, minne tahdon
jaloin kulkea ei voi”.

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

Kiitos lahjastasi!
Lahjasi tuella voimme järjestää Tuomasmessuja, joista
eräs kävijä sanoo muun muassa näin…
Kuva Jani Laukkanen

”Tämä oli ensimmäinen kerta kun olin mukana. Ja
pitkästä aikaa ensimmäinen kerta kun tulin \"vapaaehtoisesti\" kirkkoon…..Uskosta en ole aiemmin odottanut
enkä toivonut mitään hyvää, mutta ehkä jotain
kajastusta olen aavistellut. Ehkä.”
Haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden tulla
tutuksi Jumalan ja rukouksen kanssa. Kaikessa rauhassa,
omassa tahdissa. Miten se itse kullekin on mahdollista. Haluamme kutsua lepäämään ja rauhoittumaan
kiireisen ja stressaavan elämän keskellä. Ja iloitsemaan
yhteydestä.

tarvitaan jokaisen panosta. Vapaaehtoista. Käsiä ja
jalkoja, suuta, silmiä ja korvia. Mutta myös taloudellista
tukea. Kiitos lahjastasi!
Jumalan lahjaa on kaikki, mitä meillä on ja hänen
omastaan annamme….
Tuomaspappi
Pirjo

Tuomasmessu-ihmeen jokaviikkoiseen toteuttamiseen

Kannatusmaksupylväät

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

2012

IBAN

Syyskuu 4 146

Elokuu 3 920

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

Helmikuu 3 520

Tavoite

2011

Tammikuu 3 919
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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

5020  05121
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.
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Sunnuntaisin klo 18

Mikael Agricolan kirkossa

Tuomasmessuja loka-joulukuussa
28.10. Uskon perustus

Saarnaa Teemu Laajasalo, liturgina Anna Poutiainen, juontaa
Nana Honkasalo ja Mika Lehto, mukana Agricolan kirkon
nuoria. Musiikkia johtaa Auroora Kiiski, Tuomaskuoro Inna
Vintturin johdolla.

Jouluinen
Kynttiläkonsertti
HelsinkiMission ja Tuomasmessun

Sunnuntaina

4.11. Antakaa toisillenne anteeksi

16.12.2012
klo 18
Mikael
Agricolan
kirkko

Saarnaa Anna-Liisa Valtavaara, liturgina
Seppo Kosonen, juontaa Atte Korhola ja
Saija Kainulainen. Musiikkia johtaa Markku
Pihlaja. Artistivieraana Dean Bowman, joka
on sielukas ja karismaattinen jazzin, rockin ja
mustan gospelin tulkitsija.

11.11. Kahden valtakunnan kansalaisena

Rukouslaulua Vox Silentiin johdolla, puhe Johanna Korhonen,
liturgina Tapio Koivu, juontaa Pirjo Kantala ja Marja-Sisko
Vuorinen. Musiikkia johtaa Mikko Helenius.

Reeta Vestman, Johanna Almark &
Strings of hope, Heikki Pohto
Tuomasmessun Naamakuoro
Inna ja Juha Vintturin johdolla

Tuure
Kilpeläinen
ja Jiri Kuronen
yhtyeineen

18.11. Valvokaa

Saarnaa Vesa Hirvonen ja liturgina Arja Vaulas,
juontaa Mari Lamminen ja Matti Peiponen.
Musiikkia johtaa Petri Laaksonen. Mukana
Johanna Almark-Mannilan johtama ”Strings
of hope” ja Tuomaskuoro Hilkka Kangasniemen
johdolla.

25.11. Niin loistat Kristus

Taizé-henkinen Tuomasmessu, saarnaa Leena Kairavuo, liturgina
Päivi Linnoinen, juontaa Leena ja Jarmo Rautiainen. Musiikkia
johtaa Elsa Sihvola ja Tuomaskuoroa Inna Vintturi.

2.12. Hoosiannaa laulamaan!

Saarnaa emerituspiispa Eero Huovinen, liturgina Pirjo Kantala,
juontaa Salla
Kalaja ja Matti
Verkasalo.
Adventtimessun
musiikkia johtaa
Antti Vuori.
Kuorona Grex
Musicus- kamarikuoro.

Joulusiunaus: Pirjo Kantala ja Olli Valtonen
Tervetuloa laulamaan ja
nauttimaan yhdessä!
Konsertin ohessa myös pienimuotoinen
joulutori sekä kolehti yksinäisten lapsiperheiden, vanhusten ja nuorten hyväksi!

Liput 18 € + toimituskulut
www.lippupalvelu.fi (25.10.2012 alkaen)
0600 10 800 (1,96 euroa/min+pvm)
tai 0600 10 020 (6,79 euroa/
puhelu+pvm)
Auki ma–la 8–21, su ja pyhäisin 10–18.

24.12. klo 23 Jouluyö, juhlayö

Jouluyön Tuomasmessussa liturgina Hans Tuominen, saarnaa Jaana
Räntilä. Musiikista vastaa Inna Vintturi ja jouluorkesteri.
Lastenhoito ja translation into English. Messujatkot kryptassa.
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Mikael Agricolan kirkko › Helsinki › Tehtaankatu 23 › (ratikat 3B ja 3T)

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

