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Julkaisija Tuomasyhteisö ry.
Tuomasyhteisö ry. on vuonna 1988 alkaneen Tuomasmessun taustayhdistys.
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta ja
ekumenian hengessä tukea yksityistä ihmistä kasvamaan uskossa ja toivossa ja auttaa häntä löytämään henkiset ja hengelliset voimavaransa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää joka sunnuntai Tuomasmessua Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä, arkimessuja, vapaaehtoistyön koulutusta ja työnohjausta, pienryhmä- ja
retriittitoimintaa ja hengellisen ohjauksen ryhmiä
sekä muuta samantapaista yhdistyksen tavoitetta
tukevaa toimintaa.
Yhdistys toimii yhteistyössä erityisesti pääkaupunkiseudun evankelisluterilaisten seurakuntien,
Agricola-liikkeen, HelsinkiMission, Diakonissalaitoksen ja muiden samoihin tavoitteisiin pyrkivien yhteisöjen ja yhdistysten kanssa rakentamalla
yhteistoimintaverkostoja. Yhdistys tukee lähetys- ja
diakoniatyötä messuissa kerätyin kolehdein.
Tuomasyhteisö ry. on Kirkkopalvelujen jäsenjärjestö, Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenjärjestö, Vala – Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n,
Suomen Lähetysseuran, Hiljaisuuden ystävät ry:n
ja Sinapinsiemen ry:n jäsen.
tuomasmessu › Julkaisija Tuomasyhteisö ry.
› Tuomasyhteisö on Tuomasmessun tausta-
organisaatio
› Päätoimittaja Pirjo Kantala,
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi, p. 040 511 1989
› Taittaja Pirkko Valtonen
› Tuomasyhteisön toimisto Tehtaankatu 23 B, 00150
Helsinki (käynti Mikael Agricolan kirkon sisäpihalta)
› Paino Helsingin painotuote Oy
› Jäsenmaksuasiat ja osoitteenmuutokset:
toimisto@tuomasmessu.fi, p. 050 3311634
✪ 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 Jani Laukkanen

Tuomasmessu 1/2013

uomasmessu sai alkunsa 25 vuotta
sitten tarpeesta uudistaa jumalanpalvelusta. Alkuaikoina innostus
ja kävijämäärät olivat varsin huimat. Nykyisellään Mikael Agricolan kirkkoon ei
enää päästettäisi sellaisia määriä ihmisiä
sisälle kuin 1990-luvulla. Jotakin erityistä
Tuomasmessussa on, kun se on pitänyt pintansa kaikenlaisten uskon ja kirkon kriisien
keskellä.
Viime aikojen kirkon ja uskoa koskevien keskustelujen keskellä ei voi olla
ihmettelemättä sitä, että kaksi vastikään
ilmestynyttä varsin kiinnostavaa kirjaa kertoo papista ja hänen suhteestaan seurakuntalaisiinsa. Teema, joka elämässä on aliarvostettu, onkin kulttuurissa vahvasti esillä.
Toinen kirja on Finlandia-palkittu Jää ja
toinen lempikirjailijani Riikka Pulkkisen
Vieras.
Vieras kertoo nuoresta naispapista, hänen uskonkriisistään, suhteestaan ruumiillisuuteensa ja kirkon asenteisiin nykypäivän
yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Myös Jääkirjan pappi pohdiskelee ihmisten suhdetta uskoon. Vaikka kirkossa käydään, monelle uskonto näyttää olevan tyhjä muoto.
Onko usko vain tyhjä muoto, traditiota? Ja
onko sen vaihtoehto vain tosiuskovaisuus?
Kirjojen teemat tarttuvat kirkon kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Kuka määrittelee uskoni sisällön ja suhteeni Jumalaan.
Myös Helsingin Sanomissa on keskusteltu uskon ja kirkon tilasta. Miikka Ruokanen, Helsingin yliopiston dogmatiikan
professori ja yksi Tuomasmessun perustajista, kirjoitti marraskuussa uskon kriisistä,
joka haastaa luterilaista kirkkoa. Ruokasen
mukaan kirkon pitäisi etsiä teologista ja
hengellistä uudistumista, syvempää luottamusta evankeliumin sanomaan sen sijaan,
että pidetään uskonnollinen profiili matalana ja sanoma mietona. Ruokanen ennusti
kansankirkon murtumista. Pastori Jaakko
Heinimäki arveli kuitenkin vastauksessaan
Ruokaselle, että muutoksessa on ennen
muuta kyse siitä, etteivät ihmiset enää luota uskonnollisiin auktoriteetteihin samalla
tavalla kuin ennen. Että ihmiset haluavat
itse määritellä sekä uskonsa että kirkkosuhteensa.
Tuomasmessu syntyi maallikkojen, siis
seurakuntalaisten, ja pappien yhteistoiminnan tuloksena ja käytännön ratkaisuna ihmisten tarpeeseen saada sellainen jumalanpalvelus, johon he itse halusivat osallistua.
Tuomasmessu on myös pyrkinyt kautta
aikojen olemaan auktoriteeteista vapaa,
valmis kokeilemaan uutta ja ennakkoluulotonta, jopa rajoja rikkovaa. Mutta myös sietämään erilaisuutta ja jopa erilaisia teologisia painotuksia omassa messuyhteisössään,
Tuomasyhteisössä.
Miikka Ruokasen peräänkuuluttamaa
luottamusta uskon sisältöön kuvastaa Tuo-

masmessussa yhteinen rukous ja ehtoollisen osallisuus. Rukouksessa voi jättää elämänsä asiat yhdessä toisten kanssa Jumalan
hoitoon. Myös silloin, kun ei jaksa yksin
uskoa.
Monen alussa epäilevänä Tuomasmessuun etsiytyneen usko on muuttunut
vuosien varrella, uskosta on tullut elämää
kantava voima ja sisältö. Alkuaikojen epäilijöistä on tullut yhteisöä kannattelevia
vastuuihmisiä. Tuomasmessun tulee silti
säilyttää matala kynnys tulla kaikille. Tuomasmessu on kuin portti. Sen kautta on
hyvä tutustua ja tunnustella uskon ja epäuskon rajapintoja.
Suvi Ahola totesi kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa joulukuussa: ”Jos voisin
olla varma siitä, että kävelymatkan päässä
kotoa on joka sunnuntai tarjolla viisasta
puhetta ja keskustelua filosofisesta, yhteiskunnallisesta tai muuten inhimillisesti kiinnostavasta elämän kipukohdasta, mikään
mahti maailmassa ei saisi minua jättämään
jumalanpalvelusta väliin.”
Tuomasmessu tunnetaan hyvästä musiikistaan. Ja mahdollisuudesta tulla rukoilemaan, lepäämään salaisuuksien virrassa,
saamaan siunaus ja ehtoollinen. Viime
vuosien tavoitteena Tuomasmessuissa ovat
olleet viisaat, filosofiset, yhteiskunnalliset
ja inhimillisesti kiinnostavat saarnat ja puheet. Ja hyvin erilaiset ja erilaisista taustoista
tulevat saarnaajat ja puhujat.
Yllätyin superiloisesti ja sain tukea ajatuksilleni saarnojen ja saarnaajien merkityksestä tavatessani piispa Irja Askolan syntymäpäivillä henkilön, joka kertoi tulleensa
ensimmäisen kerran Tuomasmessuun syksyllä, kun huomasi Jukka Relanderin saarnaavan siellä. Ja mikä positiivinen kokemus
hänelle! Lastenhoitoa ja iloista tunnelmaa.
Sinne palaan uudelleen, hän totesi.
Mikä sinulle Tuomasmessussa on tärkeää? Kerro siitä sähköpostitse tuomasmessu.fi sivustolla. Keräämme vastauksia maaliskuun lehteemme!

Osallisuuden yhteisö

”M

inä haluan, että ensi vuonna
messussa on mukana musisoimassa…”, ilmoitti eräs
kehitysvammaisista jäsenistämme Tuomasmessun vastuunkantajien joulukahvilla.
Inna-kanttori nyökytteli ja lupasi harkita
pyyntöä. Minä ajattelin, että näin toimii
osallisuuden yhteisö. Kaikki sen jäsenet
ovat osallisia messun luomisesta ja haluavat
edistää sitä hyvinä pitämillään asioilla. Tyhmempi luulisi, että siitä syntyy sekasotku.
Mitä vielä! ”Meidän Herramme riepumatto” on kotoinen ja kutsuva ja tuoksuu kuin
kesäinen heinäniitty.
Osallisuutta on vaikea synnyttää, se
syntyy itsestään siellä, missä sen sallitaan
syntyä. Tasavertaiset suhteet ovat sen yksi
osatekijä. Tasavertaisuus taas on ”minä tiedän” – asenteesta luopumista ja tutkimaan
sekä kuuntelemaan asettumista, seikkailumieltäkin – ”mitähän tästä nyt yhdessä
syntyy!” Se ei tarkoita vaikkapa teologisen
asiantuntemuksen puuttumista, mutta se
tarkoittaa teologian ja teologien asettumista
dialogiin kaiken muun ja kaikkien muiden
kanssa. Valtaa halutaan tasavertaisissa suhteissa käyttää toisin, kuin hierarkialle rakentuvassa yhteisössä. Kuka sanoo jotakin, ei
ole tärkeää, vaan mitä sanotaan. Aina parempi, jos mielipiteitä, ideoita ja ehdotuksia
on paljon!
Osallisuutta luo myös jäsenten keski-

näinen yhteys. Tuomasmessussa sitä ylläpidetään rukoillen. Se on kristittyjen tapa
pitää yhteyttä. Samalla yhteisöstä muodostuu elävä, orgaaninen kokonaisuus,
joka on paremminkin rukousverkosto
kuin mikään muu kyhäelmä. Oma ahdistus ja Jumalan armon kaipaus ovat läsnä
messussa, kun ahdistus kannetaan alttarille
ja rukoillen pyydetään Jumalan läsnäoloa
omaan elämäntodellisuuteen yhdessä toisen kanssa. Siksi jäsenten yhteys syntyy ja
sitä ylläpidetään messussa. Se alkaa alttarilta ja päättyy alttarille. Elämän murtuneisuus kannetaan Jumalan siunattavaksi
yhteisen rukouksen, öljyllävoitelun ja
ehtoollisen nauttimisen myötä. Tuomasyhteisö on murretun leivän yhteisö, joka
rukoilee: ”Ole kanssamme, Herra, kun
päivä murtautuu esiin, kun leipää murretaan, kun elämämme murtuu, kun sydämemme murtuu, kun toivomme murtuu. Ole kanssamme, Herra. Sinä yksin
voit tehdä meistä terveitä.” (David Adam;
Avoin Portti, SLS 1999)
Osallisuutta luo myös messun kokonaisvaltaisuus, jossa järki ja tunne, oppi
ja spiritualiteetti täydentävät toisiaan. Kaikenlaista lohkomista kartetaan, olipa sitten
kyse ihmisestä, elämästä tai pyhä Jumalan
salaisuudesta. Messussa täytyy olla tilaa
koko ihmiselle ja kaikenlaiselle kaipaukselle, sillä toinen tulee messuun mielessään

Jani Laukkanen

tarkka kuva elämästään ja toisella on vain
sairas ruumis oman epätoivonsa ilmentäjänä. Toinen etsii lohdutusta kyynelten
vuotaessa ja toinen kiittää sävelten raikuessa. Monin eri tavoin me etsimme Jumalaa
ja monin eri tavoin hän puhuttelee meitä.
Siksi me ehtoollisliturgiassa huudamme
avuksi Pyhää Henkeä, että hän toteuttaisi ehtoollisen jakosanat leivät ottamisesta,
siunaamisesta, murtamisesta ja antamisesta
tässä ja nyt. Miten Jumala toteuttaa oman
läsnäolonsa tässä ja nyt on salaisuus, mutta
sitä salaisuutta janoamme, odotamme ja
kaipaamme kuin vettä erämaassa. Jumalan
läsnäolon määrittelystä käännymme kohti hänen läsnäolonsa kaipausta. Jumalan
läsnäolo on hänen lohdutustaan ja ilman
Jumalan lohdutusta olemme voimattomia.
Siksi Pyhä Henki itse luo meistä osallisuuden yhteisön. Me vain huudamme häntä
avuksi, kuten lapsi huutaa äitiään. ”Henki
meissä kiittää, heikot yhteen liittää, Herraa
kirkastaa! (VK 119) Tänäkin vuonna juuri
Herramme Hengen kutsuminen on tärkein tehtävämme.
Jaana Räntilä

› Jäsenmaksuasiat ja
osoitteenmuutokset:
toimisto@tuomasmessu.fi
p. 050 3311634
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Susanna Monni
haluaa säilyttää
aloittelijan mielen
Susanna on kestävän
kehityksen ja yritysvastuun asiantuntija.
Hänellä on oma
yritys Kestävä Oy.
Hän asuu puolison ja
koiran kanssa
Kulosaaressa.

Tuomasyhteisön vanhemmiston
uusi puheenjohtaja
Susanna Monni kokee,
että Tuomasmessu on jokaviikkoinen ihme, johon ei totu.
Monnin mukaan kristinuskon
mullistavuus on rakkaudessa ja
anteeksiannossa.
– Tämän uskon työkalupakin
käyttöönottoa meidän pitäisi
harjoitella yhdessä.
Teksti: Laura Mäkelä
Kuva: Jani Laukkanen

I

hmiset löytävät Tuomasmessuun monia eri reittejä. Niin myös Susanna
Monni, joka kymmenisen vuotta sitten näki ystävänsä juhlissa jääkaapin ovessa
erään lapun. Lappu oli Heponiemen retriitin lasku. Jotenkin sen laskun näkemisen
seurauksena syntyi keskustelu, joka toi Susannan Agricolan kirkon penkkiin ja Tuomasmessuun.
– En tiennyt mihin olin tullut, mutta
jo ensimmäisessä messussa tunsin, että olin
löytänyt hengellisen kotini.
Sittemmin Susanna on istunut messussa ahkerasti. Vähitellen hän löysi tiensä
myös messun tehtäviin. Rukousavustajakoulutukseen hän lähti mukaan, koska halusi oppia tuntemaan Tuomasyhteisöläisiä
ja lisätä omaa aktiivisuutta messun toteuttamisessa. Susannan mielestä koulutus oli
riittävän pitkä ”kysymyksiin ja kasvamiseen” ja porukka ”ihan mieletön”. Yhtenä
iltana Susanna kutsui ryhmänsä kotiinsa
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Laaksoon. Illan aikana laulettiin muun
muassa karaokea, ja mieleen painuvimman
lauluesityksen tarjosi koira, Pimu.

T

änä vuonna Susanna toimii vanhemmiston ja sen työjaoksen eli TuVaJan
puheenjohtajana. TuVaJa ideoi ja toteuttaa
virkistystä, koulutusta ja tapahtumia Tuomasyhteisössä, nyt erityisesti Tuomasmessun 25-vuotisjuhliin liittyen. Susannan
oma näky Tuomasmessusta jatkossakin on,
että se pysyisi matalan kynnyksen messuna.
– Että olisi se yksi paikka, jossa mennään epäilijöiden ja etsijöiden ehdoilla,
Susanna sanoo. Hän soveltaa Tuomasmessuun mielellään porttiteoriaa.
– Tuomasmessu voi olla portti syvemmälle kristinuskoon ja hengellisyyteen. Itseni lisäksi tiedän useita omasta ystäväpiiristänikin, joille on käynyt juuri näin.
Susanna tietää, että ihmisillä voi olla
monimutkaisia, raskaitakin kokemuksia

hengellisessä taustassaan. Hänen siskolleen
sanottiin sukulaisten taholta ettei hän pääse taivaaseen, koska ei ole oikeassa uskossa.
Näitä kokemuksia nähneenä Susanna on
huomannut itsekin herkistyneensä huomaamaan, milloin hengellisyyteen liittyy
ehtoja tai vallankäyttöä.
– Eräs kristitty sanoi minulle kerran,
että jos et ole varma, että sinussa on Pyhä
Henki, älä sano mitä sinulla on mielessä. Se
oli puistattavaa!
Susanna kertoo menneensä Tuomasyhteisön rukousavustajakoulutukseenkin
aluksi ”nyrkit pystyssä” valmiina puolustamaan oikeuttaan olla oma itsensä.
– Kun sitten julistin, että minähän olen
muuten sellainen kuin olen ja minä joogaan ja meditoin, ihmiset olivat ihan että
”niin – so what?”, Susanna nauraa.
Susannan mukaan hänen polkunsa
kristityksi on ollut ja on yhä pitkä. Tuomasmessun löytymisen lisäksi siihen kuuluu
käänteentekeviä etappeja, kuten keskusteluja taannoin Meilahden seurakunnan papin kanssa.
– Se oli välttämätöntä. Olen kokenut

Tuomasyhteisö ry:n sääntöjen mukaan vanhemmisto toimii
neuvoa antavana elimenä erityisesti Tuomasmessun sisältöön,
toimittamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Se on
yhdistyksen keskeistä vastuuta kantavien yhteinen tuumausriihi,
jossa tähytään eteenpäin, mutta katsotaan myös, millaista jälkeä
on tullut. Vanhemmistolla on työjaosto, joka järjestää
tapahtumia yhteistyössä tuomaspappien, toiminnanjohtajan ja
muiden vastuuhenkilöiden kanssa.

S

tosi rankkoja vaiheita elämässä. Rukoilimme yhdessä.
Sen verran kiehtovaksi Susanna on kokenut kristinuskon kaikkine teemoineen
ja kysymyksineen, että hän harkitsi kerran
teologiseen tiedekuntaan pyrkimistä. Hän
hankki pääsykoekirjat, mutta joutui toteamaan, että keinot päämäärään olivatkin
väärät.
– Kirjoissa käsiteltiin muun muassa
herännäisyyden julkisuuskuvaa, kun minä
olin kiinnostunut Jumalakuvasta!
Onneksi teologiaan voi perehtyä myös
tiedekunnan ulkopuolella. Susanna on
lukenut muun muassa varhaiskristittyjen
uskoa käsitteleviä kirjoja ja pohtinut, mitä
uskonnolle tapahtuu, kun se muuttuu
instituutioksi ja alkaa rakenteellistua, korruptoitua. Kysymys on Susannan mielestä
ajankohtainen yhä ja se herättää lisäkysymyksiä ihan kotoisassa Suomessakin: Onko
valtioon kytköksissä oleva kirkko paras ajamaan hengellisyyden asiaa? Miten kulkea
syvemmälle hengellisyyteen ilman luostarilaitosta tai vastaavia konteksteja?
– Ei ole Jeesus päästänyt meitä helpolla.
Ei ole valmiita vastauksia.

usannan mielestä usko on samalla kertaa sekä todella yksinkertaista että todella vaikeaa. Jo pelkästään ajatus lapsen
uskosta on niitä molempia.
– Tykkään lapsen usko -käsitteestä.
Kristinuskossakin on hyvä säilyttää ihmetys
ja aloittelijan mieli. Pakkaa sekoitti kuitenkin eräs saarna, jonka kuulin Tuomasmessussa. Siinä lapsenkaltaisuutta lähestyttiin
köyhyydestä ja rakenteista käsin. Ihmettelin, eikö hyväosainen länsimaalainen voi
ollakaan lapsen kaltainen uskon todellisuudessa, Susanna pohtii.
Hän päätyi olemaan eri mieltä saarnaajan kanssa, mikä ei ole lainkaan tavatonta
eikä kiellettyä. Susannan mukaan Tuomasmessu ei seiso tai kaadu saarnan varassa. On
vain hyvä, että omasta kuplasta herätellään
ajattelemaan eri näkökulmista, vaikka sitten ärsyyntymisen kautta.
Tuomasmessussa muutenkin monenlaisten tunteiden herääminen on Susannan
mielestä enemmän sääntö kuin poikkeus.
– Kun Olli Valtosen ääni särkyi liikutuksesta kesken liturgian viime syksynä, en
pystynyt edes puhumaan siitä omalta liikutukseltani. Ja Tuomas Nevanlinnan saarna
– en ole vieläkään päässyt siitä yli!
Filosofi Nevanlinnan saarnassa Susannaa kosketti se, kuinka puhuja avasi kristinuskon vallankumouksellisuutta: sitä kuinka

kristinusko lopetti uhraamisen kulttuurin
radikaalilla tavalla ja toi tilalle anteeksiannon ja rakkauden.
Susanna haluaisi oppia nimenomaan
kristinuskon käytännön viisautta, praksista.
– Tarvitsemme työkalupakin. Mitä
voimme tehdä, jotta rakastaisimme vihollistamme? Miten sielun myötätunto kasvaa? Näitä kysymyksiä ei voi skipata pelkillä
puheilla.
Susanna onkin ideoinut tuomasyhteisöläisille ensi vuodeksi muun muassa
anteeksiantamiseen liittyvää koulutustilaisuutta. Anteeksiantaminen on hänen mielestään kristinuskon radikaalia ja mullistavaa ydintä.

K

un Tuomasmessun 25-vuosi on käynnistynyt, ja monenlaisia juhlia ja tilanteita on edessä, Susanna Monni haluaa
säilyttää ”ihmeen tunnun” vapaaehtoisena
toimimisessa yhdessä muiden kanssa.
– Toivon, että en ikinä totu siihen ihmeeseen, joka syntyy viikko toisensa jälkeen, kun kaikki haluavat auttaa messun
rakentamisessa ja kaikki aina lopulta tapahtuu. Olen etuoikeutettu, kun saan olla
mukana.
T U OM A S ME SSU › 5

Kuva Jukka Valtonen

Kiitos Helenalle, tarpeistonhoitajalle,
yli kymmenen vuoden työstä!

Tarpeiston hoitaja muun muassa huolehtii messujen tarpeiston riittävyydestä (tuohukset,
mansetit, esirukouslaput, kynät, teroittimet, tulitikut, öljy, pumpuli, nenäliinat, varattulaput yms.); täydentää tarpeistoa aika ajoin; huolehtii omalta osaltaan varastotilojen
järjestyksestä ja siitä, että messun toimittajat löytävät tarvitsemansa; opastaa messun
toimittajia, erityisesti rukousalttaripalvelijoita (mitä mistäkin löytyy, mihin mikäkin
sijoitetaan ym.); järjestää aika ajoin siivous- ja inventaariotalkoita.

Helena Kärki-Cavén

Miten kaikki tarpeellinen löytyy
Tuomasmessussa?
M

ie olen kovasti pähkäillyt, kauanko
olen tuota hommaa tehnyt, pohtii
Helena., kun kysyn kuinka kauan hän on
huolehtinut Tuomasmessun tarpeistosta.
Sitten kaivoin esiin kaikki vanhat lehdet. Selasin nopeasti ja huomasin, että tarpeistonhoitajina olivat muun muassa toimineet Kika Paukkunen ja Pia Nordlund
yhdessä. Kahdessa lehdessä oli jopa paikanhakuilmoitus - marraskuussa 1999 ja joulukuussa 2000. Mutta en löytänyt lehdistä
tietoa, kuka oli valittu. Joskus viime vuosituhannen alkupuolella Ritva Pykäläniemi
pyysi avukseen messun eri tehtäviin ja siitä
se lähti. Muutossa tuomiokirkkoon lokakuussa 2003 meitä oli tarpeistoa siirtämässä Ritva, Hannu Rassi (messuvastaava) ja
minä. Muodostimme tarpeistotiimin ja
luonnostelimme tehtävänkuvauksen. Ritvan päädyttyä HelsinkiMissioon tehtävä
siirtyi kokonaan minulle. Joten kymmenkunta vuotta voisi olla aika oikeaan osunut
vuosimäärä.
Mitä messu minulle merkitsee? Oli
halu päästä sisälle kristilliseen yhteisöön.
Olen usein muuttanut, joten kotiutumista
johonkin seurakuntaan ei ollut syntynyt.
Kynnys tulla messuun oli matala, messussa
armon ja hyväksynnän kokeminen oli keskeistä tällaiselle keskeneräiselle ja hiukan

Voimia ja tarmokasta
mieltä Juhanille
tehtävässään!
Juhani ja Marja-Liisa Lohikoski
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Pirjo Kantala

särkyneelle etsijälle. Tuomasyhteisö on minulle suuri monenmoisia jäseniä käsittävä
perhe, jossa rukoillaan yhdessä, tullaan eri
tavoin kohdatuiksi. Messu hoitaa, ravitsee
ja kantaa eteenpäin elämässä. Se on myös
paikka, jossa voin itse konkreettisesti toimia
eri tehtävissä erilaisten vierelläkulkijoiden
kanssa nyt ja toivon mukaan voin olla mukana tulevinakin vuosina.
Nyt Helena siirtyy tekemään muita
tehtäviä Tuomasmessussa ja Juhani Lohikoski aloittaa tarpeistosta ja kalustosta ja
eteistiimistä vastaavana.
Kuka olet Juhani?

O

len 64-vuotias ja eläkkeellä. Olen
asunut Helsingissä 42 vuotta, mutta
kasvanut ja varttunut Rovaniemellä vanhalaestadiolaisessa ympäristössä. Lukiossa
uskontoa ja kirkkohistoriaa opetti vanha
rovasti, joka kertoi sukujen paikat kirkossa.
Pyhäkoulusta asti hengellisten asioiden tietämys alkoi. Ja tietysti kävin aikanaan rippikoulun kolmen viikon päiväkouluna.
Valmistuin aikanaan Haaga-Instituutissa, mutta harjoitin myös valtsikan
opintoja Helsingin yliopistossa. Työssä
olen ollut ravintola-alalla baarimestarina,
hovimestari, lentostuerttina, hotellinjohtajana ja aikuiskouluttajana. Työnantajia ovat
olleet Finnhotels, Finnair, SiljaLine ja monet muut asiakaspalvelun etulinjasta. Olen
saanut työskennellä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ihmisten parissa ja olinpa
aikanaan Helsingissä mukana junailemassa
Luterilaisen maailmanliiton kongressiakin.
Harrastan musiikkia, bodaamista, kilpatanssia, kansantanssia...Tällä hetkellä
jatko-opiskelen Resonaarissa saksofonin
soittoa ja “ensikonsertti” on jo annettu.
Miten löysit tiesi Tuomasmessuun?
Etsinnän tuloksena löysin Tuomasmessun
paikkana, jossa ei syyllistetä, vain armahdetaan ja kannustetaan Herraa seuraamaan.
Penkissä kohtasin Jumalan ja siitä olen jatkanut olo keventyneenä, nyt jo yli 4 vuotta.
Ensimmäinen vapaaehtoistehtävä oli
HelsinkiCityMaratonin Tuomasyhteisönhuoltopisteessä. Siellä löysin avoimen iloisen vapaaehtoisjoukon, johon saatoin liittyä. Vapaaehtoistyötä olen saanut tehdä jo
yli 4v.
Mitä Tuomasmessu sinulle merkitsee?
Vapautta olla iloinen uskovainen, koko
sunnuntaipäivää ja sen odotusta. Kohtasin
Tuomasmessussa myös elämänkumppanin, rakkaan Marja-Liisan ja menimme
hiljattain avioon; olemme tuomaspari nro
27 – kerrotaan.
Mitä muuta haluaisit sanoa?
Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet Tuomas-ystäviäni eilen ja olette edelleen---haluan antaa takaisin lisää huomenna. Tuomasmessu on iloa ja riemua. Ja teen töitä, jotta
se pysyisi ja kasvaisi.

Tervetuloa
vastuunkantajaksi!
Tuomasyhteisön syyskokouksessa vahvistettiin alkaneen vuoden toimintasuunnitelma.
Tuomasmessujen lisäksi tarjolla on monenlaista muutakin toimintaa. Innovatiivisuutta
ja luovuuttasi voit antaa yhteiseksi hyväksi myös ideoimalla vielä jotakin uutta. Tutustu
tarjontaan, etsi paikkasi ja anna lahjasi käyttöön!
Tätä vuotta tulee sävyttämään juhla: Tuomasmessu täyttää 25 vuotta. Kiitollisuus
näiden vuosien siunauksesta kantaa meitä kohti tulevaa.
Syyskokouksessa valittiin yhteisön hallitukseen seuraaviksi kahdeksi vuodeksi kaksi
uutta jäsentä: Kaisa Raittila ja Olli Valtonen. Hallituksen muut jäsenet vuonna 2013 ovat
Petri Luomanen, Karoliina Malmelin, Jaana Räntilä, Tuula Sääksi ja Matti Verkasalo.
Vanhemmiston puheenjohtajaksi valittiin Susanna Monni ja varapuheenjohtajaksi
Tiina Korvela. Heidän lisäkseen vanhemmiston työjaokseen kuuluvat Timo Granström,
Juhani Lohikoski, Laura Mäkelä, Jaana Mäkinen, Helena Kärki-Cavén ja Kirsi
Tolvanen.
Tervetuloa yhteiseen vastuunkantamiseen!
Vuodet vaihtuvat, sukupolvetkin vaihtuvat, mutta Jumalan armo pysyy ja hänen
rakkautensa kantaa. Jumalan siunauksen täyttämää alkanutta vuotta!
Tuula Sääksi
Erilaisiin tehtäviin voit ilmoittautua tuomasmessu.fi sivujen kautta tai lähettämällä sähköpostia ideoistasi tuomaspappi Pirjolle, pirjo.kantala(at)tuomasmessu.fi tai vanhemmiston
puheenjohtajalle Susanna Monnille, susanna.monni(at)kestava.fi.
Teejatkotiimin vetäjään Jaana Mäkiseen saat yhteyden teejatkoilla Tuomasmessun jälkeen
kryptassa. Teejatkotiimi on hyvä tapa tutustua Tuomasyhteisön ihmisiin!

ENNEAGRAMMISEMINAARI Italiassa

Assisi 30.6.–7.7.2013 Yhdeksän tapaa kurkottaa

kohti hyvää

Kouluttajina Olli ja Leila Valtonen.
Me kaikki haluamme hyvää. Mutta millä tavalla? Ja millä toimin? Fransiskaaniluostari tarjoaa hyvät puitteet pohtia yhdeksää eri tapaa kamppailla ja kilvoitella itsensä
kanssa.
Seminaariohjelma rakentuu luennoista ja paneeleista.
Luostarimme sijaitsee vanhan Assisin keskustassa. Luostarissa on täysihoito ja ilmastointi. Kontemplatiivinen ympäristö ja vanhan kaupungin
tunnelma luovat ihanteelliset puitteet luostareissa laajasti käytössä olevalle
itsetuntemusjärjestelmälle ja loman ja seminaarin yhdistelmälle.
Franciscus Assisilaisen kaupungissa on paljon nähtävää ja koettavaa.
Asiantuntevista opastuksista vastaa Pirjo Kantala, seminaarin musiikista
Inna ja Juha Vintturi.
Valittavana kaksi vaihtoehtoa:
1) Valmismatka 30.6.–7.7.2013,
valmispaketin hinta 1695 €/hlö. Sisältää:
• lennot Finnairin reittilennolla Helsinki-Rooma-Helsinki turistiluokassa
• täysihoito Assisin luostarissa
• majoitus luostarissa 2-hengen huoneissa/lisämaksusta yhden hengen huone
• bussikuljetus Rooma-Assisi-Rooma
• seminaari 4 pv luostarissa
• opastettu kiertoajelu ja lounas Roomassa 7.7.
• tutustuminen pyhän Franciscuksen elämään ja kaupunkiin
• matkanjohtaja Pirjo Kantalan palvelut koko matkan ajan
• matkalle myydään nais- ja miespaikkoja
LISÄMAKSUSTA: retki Umbria Jazz-festivaaleille Perugiassa 5.7.
2) Omatoimimatka
Pelkkä Assisin seminaari 30.6.–4.7. 2013.
Seminaarihinta 790 €/hlö kahden hengen huoneessa,
sis. luostarimajoituksen ja täysihoidon ko. ajalta.
LISÄMAKSUSTA: Mahdollisuus osallistua Umbria Jazz
festivaaleille sisältäen lisävuorokaudet luostarissa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Lomalinja Oy
Matkavaraukset ja tiedustelut: Leena Siukola
Lomalinja Oy
Puh 010 289 8112
Gsm 050 400 4408
leena.siukola@lomalinja.fi
Tiedustelut myös Pirjo Kantala puh 040 5111989, tai pirjo.kantala@helsinkimissio.fi
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PATMOS – maailman reunalla

Tuomasmessu järjestää syyskuussa 2013 pyhiinvaellusmatkan Kreikkaan, Aigean merelle
Patmoksen pyhälle saarelle,
jossa aikanaan syntyi Uuden
testamentin kirjoihin kuuluva
Johanneksen ilmestys.
Matkan asiantuntijaoppaana
toimii rovasti Kalevi Virtanen.
Mikä sai hänet aikanaan kiinnostumaan Patmoksesta ja
Ilmestyskirjasta?
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Elämän käännekohtia ja merkkipaaluja ei
huomaa silloin, kun tulee niiden kohdalle.
Vasta vuosien kuluttua saattaa tajuta,
että uusi elämänjakso alkoi konkreettisesta,
yksinkertaisesta kysymyksestä. Minulle tällainen kysymys, josta uusi alkoi, tuli vastaan
lähestyessäni viittäkymmentä:
- Mistä olen jo vuosia haaveillut? Mitä
olen aina halunnut tehdä?
- Olla Kreikassa, saaristossa, valkoisten
talojen ja sinisen meren keskellä pidemmän
aikaa.
Se, että Kreikasta matkakohteeksi valikoitui Patmos, palaa Juha Seppälän esseeseen “Anton Tsehovin Sahalin”, jossa Seppälä kertoo venäläisen kirjailijan kolmen
kuukauden ja kahden päivän matkasta Sahalinin rangaistussiirtolaan. Tsehov koki
elämässään yhteisöllisen ja yksilöllisen kriisin: “Jokainen tunne ja jokainen ajatus elää
minussa erillisenä…mielikuvitukseni piirtämistä kuvista ei taitavinkaan erittelijä löytäisi sitä, jota nimitetään yleiseksi ideaksi tai
Jumalaksi elävässä ihmisessä. Ja sen puuttuminen merkitsee kaiken puuttumista.”
Esseessään Seppälä lainaa kulttuuriantropologi Hugh Brodya, joka on sanonut,
että sen, mitä itse olemme, löydämme parhaiten menemällä sinne, missä ajattelemme maailman reunan olevan. Kasvokkain
sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka kyseen-

alaistavat jokapäiväiset oletuksemme ja ennakkoluulomme, on mahdollista oivaltaa
sekä muiden ihmisten tärkeys että totuus
itsestämme.
Kysyessäni, mihin Raamatun tekstiin
tutustuminen merkitsisi minulle maailman
reunalle menemistä, mikä edustaisi kaikkein kaukaisinta ja vierainta henkistä maailmaa, sellaista jota olen pyrkinyt välttämään,
löysin vastauksen välittömästi: Ilmestyskirja. Sitä en ole paljonkaan lukenut, se suorastaan pelottaa.
Jos kertomus Emmauksen tieltä herättää läheisiä ja rakkaita tunteita, on Ilmestyskirja kummallisine kuvineen janan toisessa
ääripäässä.
Ja Ilmestyskirja on syntynyt Kreikassa,
Patmoksen saarella.
Patmoksella olisin maailmani reunalla,
kaukana kaikesta siitä, mitä lapsuudessani
ja nuoruudessani olen kohdannut. Asuisin
maan ääressä ja uskoni rajoilla.
Ja niinpä kesäkuisena torstaiaamuna
vuonna 1996 vähän vaille kahdeksan astumme vaimoni ja kahdeksanvuotiaan tyttäreni kanssa Samoksen satamassa Lentävä
Delfiini - niminen kantosiipialuksen kyytiin.
Matkalaisia kertyy kolmisenkymmentä. Joitakin kreikkalaisia ja italialaisia, kymmenkunta vanhempaa, matkassa nuhjau-

Tule mukaan Tuomasmatkalle:

PATMOS ja EFESO
7.–15.9.2013

Patmoksen pyhä saari, jolla Uuteen testamenttiin kuuluva Johanneksen ilmestyskirja aikanaan
syntyi, sijaitsee Kreikan saaristossa Aigean merellä lähellä Turkin rannikkoa. Saaren maisemaa
hallitsevat 1000 vuotta vanha luostari ja sen ympärille syntynyt Choran valkea kaupunki. Muita
keskuksia ovat Ilmestyskirjan luola ja alhaalla rannassa sijaitseva Skala.
Patmos on vuosituhansien ajan ollut pyhiinvaelluskohde. Verrattuna Aigean meren muihin
saariin Patmos on hiljainen ja rauhallinen. Kauneutta ja rauhaa etsivälle matkailijalle se on
toiveiden täyttymys. Patmoksella voi uida, kävellä, rauhoittua ja katsella merta. Samalla kyse on
pyhästä saaresta, jolle päivittäin Skalan sataman kautta saapuu uusia pyhiinvaeltajia ja vierailijoita,
mutta elämän rytmi on silti rauhallinen ja kuunteleva.
Menomatkalla tehdään päivän retki antiikin Efesoon, Johanneksen basilikaan ja Marian
kirkolle.
Aurinko paistaa jokaisena päivänä pilvettömältä taivaalta, ilman lämpötila on 25–35 astetta ja
meriveden lämpötila 22–27 astetta.

› Matkan johtajat ja oppaat
Matkan johtajana toimii tuomaspappi Pirjo
Kantala. Musiikista vastaa tuomasmuusikko
Inna Vintturi. Asiantuntijaoppaana toimii
opetusneuvos, pappi, Kalevi Virtanen, joka on
ollut Patmoksella ensimmäisen kerran neljä viikkoa vuonna 1996 ja sen jälkeen useita kertoja
sekä vetänyt useamman matkan Patmokselle.
Hän on myös kirjoittanut matkasta kirjan
Mielen reunalla.
› Matkan ohjelma (alustava)
› 1. päivä: Lento Helsingistä Istanbulin

PATMOS ja EFESO

› Matkan ohjelma

Matkan ohjelma on rakennettu niin, että se
pala palalta johdattaa sisälle saaren historiaan ja
samalla tutustuttaa keskeisiin paikkoihin. Teemme retken Johanneksen ilmestyksen luolalle,
Skalaan ja Choraan, luostariin sekä paratiisimaiselle Psili Ammon uimarannalle. Retket kuuluvat matkan hintaan.
Patmoksella olemisen päivinä on aamulla
aamuhartaus ja johdatus Johanneksen ja Ilmestyskirjan maailmaan (klo 08.45–09.30),
jota seuraa päivän retki (10–13). Iltapäivät ovat
vapaita ja jokaisen itsensä ohjelmoitavissa. Illansuussa kokoonnumme yhteen jakamaan päivän
kokemuksia.

› Hotelli Joanna (www.hoteljoanna.com)
Hotelli sijaitsee Grikoksen kylässä noin kahden
kilometrin päässä Skalan satama-kaupungista.
Hotellin omistaa ja sitä hoitaa Bourniksen perhe. Hotelli on rauhallinen, lähellä ei ole melunlähteitä. Lähimmät uimarannat, joita sinänsä on
kilometrejä, ovat 200 metrin päässä. Rannalla
useampia pizzerioita ja ravintoloita. Erinomaiset
kävelymahdollisuudet. Yhden ja kahden hengen
huoneet, hotellissa on myös huoneistoja. Huoneissa
ilmastointi ja keittomahdollisuus. Hotellissa yhteensä 36 majoituspaikkaa.
Kusadasissa hotellimme on Onder-hotel
(www.onderhotel.com).

PATMOS ja EFESO

tunutta amerikkalaista miestä.
Välimeri päilyy tyynenä, hetkittäin Lentävä
Delfiini kulkee aamusumun riekaleessa, meren
selkä hohtaa grafiitinsinisenä ja aurinko valaisee
harmaat saaret.
Yksi amerikkalaisista kaivaa taskustaan
esiin kirjan. Hän näyttää lempeältä ja hauraalta, sellaiselta isältä ja isoisältä, jonka syliin lapset
ja lapsenlapset turvallisesti juoksevat kuuntelemaan iltasatua.
Kirjan nimi "Tuli irti" leiskuu kannessa monivärisenä, ja kansikuva tuo mieleen lopunajallisen kirjallisuuden.
Kello yhdeksän Lentävä Delfiini ajaa sisälle
Skalan lahteen, tuhat vuotta vanha luostari näkyy ylhäällä vuorella, kertomus Johannes Teologista alkaa, eikä ole sen jälkeen jättänyt minua.
		
Kalevi Virtanen
PYHÄ SAARI

kautta Izmiriin, jossa bussikuljetus Kusadasiin ja
majoittuminen.
› 2. päivä: Koko päivän retki antiikin Efesoon.
Johanneksen basilikaan ja Marian kirkolle.
› 3. päivä: Kuljetus satamaan ja laivamatka
Patmokselle. Kuljetus Joanna-hotelliin ja
majoittuminen. Illalla kävelyretki Grigoksen
kylään ja rannoille.
› 4. päivä: Retki Johanneksen ilmestyksen
luolaan ja sieltä kävellen Skalaan. Tutustuminen
Skalan kaupunkiin.
› 5. päivä: Retki Choran valkeaan kaupunkiin,
jossa tutustuminen munkkiluostariin ja itse
kaupunkiin. Illalla mahdollisuus yhteiseen päivälliseen ja kreikkalaiseen tanssi-iltaan Chorassa
(jokainen maksaa ruokansa itse).
› 6. päivä: Veneretki paratiisimaiselle Psili
Ammon uimarannalle.
› 7. päivä: Vapaata aikaa. Illalla kävelyretki
auringonlaskun aikaan profeetta Elian vuorelle,
ehtoollisen vietto.
› 8. päivä: Laivamatka Patmos-Kusadasi, kuljetus hotelliin.
› 9. päivä: Lento Izmir – Istanbul – Helsinki.
Matkaa ei suositella liikuntarajoitteisille. Huomattava osa retkistä toteutuu kävellen ja retkikohteissa on monia rappusia nousuineen ja
laskuineen.

› Hinta 1350/HLÖ 2-hengen huoneessa,
yhden hengen huone +120 euroa.

› Hinta sisältää
• reittilennot sis. ateria Helsinki-IzmirHelsinki , Turkish Airlines
• 3 yön majoitus Kusadasissa kahden hengen
huoneessa hotelli Onderissa
• 5 yön majoitus Patmoksella kahden hengen
huoneessa Joanna-hotellissa
• 8 x hotelliaamiainen
• matkaohjelman mukaiset kuljetukset
• matkaohjelman mukaiset tutustumiskohteet
sisäänpääsymaksuineen
• matkanjohtajan ja asiantuntijaoppaan
palvelut koko matkan ajan
› Lentoaikataulu (sitoumuksetta)
7.9. Helsinki 13:20 - Istanbul 16:45 / Istanbul
18:00 - Izmir 19:05
15.9. Izmir klo 11:00 - Istanbul 12:05 / Istanbul
14:00 - Helsinki 17:25
› Vastuullinen matkanjärjestäjä
Kahden suomalaisen omistama Kreikan matkoihin erikoistunut matkatoimisto
EL-VE Tours
16, Nikis Str
10557 Athens
GREECE
tel +30 210 3232449
fax +30 210 3228977
info@elvetours.gr
www.elvetours.gr
Varaukset ja tiedustelut
info@elvetours.gr
› Lisätietoja
Pirjo Kantala, 040-51 11 989
Kalevi Virtanen, 040-51 54 950
Huom. Suomen kansalainen tarvitsee Turkkiin
matkustusasiakirjaksi passin, jonka tulee olla
voimassa 3 kuukautta maasta poistumisen jälkeen.
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Tuomasyhteisö
›Tuomasyhteisön retriitit
keväällä 2013
Heponiemen hiljaisuuden keskuksessa

›Muistathan tiistaipäivän pysähdyspaikat
Mikael Agricolan kirkolla!

› Pääsiäisretriitti kiirastorstai-illasta
28.3. pääsiäispäivään 31.3.

Arkimessu tiistaisin klo 17 kirkon kuorissa. Huilun heleä ääni,
laulua, viikon tekstejä, rukousta ja ehtoollinen.
› Messukokous Cafe Agricolassa heti arkimessun jälkeen.
Yhteinen hetki kahvikupin äärellä ja keskustelua menneistä ja
tulevista messuista.

Henkilökohtaisesti ohjattu retriitti pääsiäisen tekstien äärellä.
Retriittivieraalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun
ohjaajan kanssa päivittäin.
Lisäksi aamumessu ja rukoushetki päivittäin.
Ohjaajina Pekka Hiltunen ja Pirkko Harju-Hiltunen, ym.
Hinta 315 euroa, sis. täysihoidon, lakanat, saunat ja henkilökohtaisen ohjauksen.

Lounasajan hiljainen hetki tiistaisin klo 12 kirkon kuorissa.

Christian Meditation group ti klo 18 Agricolan kirkon kappelissa
/ Tuesdays at 6:00 pm Agricola Church chapel

› Herää kevääseen –joogaretriitti 26.–28.4.
Heponiemen luonto kutsuu mieltä ja kehoa talven kohmeudesta. Ohjelmassa joogaharjoitusia ja rukoushetkiä, mietiskelyä ja
musiikkia.
Ohjaajina tuomaspappi Pirjo Kantala, muusikko ja teol. opiskelija
Elsa Sihvola ja joogaopettaja Katja Liuksiala.
Hinta 230 euroa.

› Kesäretriitti 7.–9.6.
Kesäkuun retriittissä mahdollisuus majoittua mökeissä kauniin
puujärven rannalla.
Ohjaajina Olli Valtonen, Jarmo Rautiainen ja muusikkona Inna
Vintturi.
Hinta 230 euroa.
Tuomasyhteisön jäsenille 10% alennus Tuomasyhteisön retriiteistä.
Ilmoittautumiset toimisto@tuomasmessu.fi
Puhelin 0503311634

› Hiljaisuuden päivä Mikael Agricolan
kirkolla
26.1. Hiljainen rukous alkaen klo 12 Cafe Agricolassa.
Alustus ja keskustelua hiljaisesta rukouksesta, tuomaspappi Pirjo
Kantala.
Hiljaisuutta kirkon kuorissa ja kirkkotilassa. Päättyy yhteiseen
hetkirukoukseen klo 14.00.
16.3. Paastonajan pyhiinvaellus (tarkemmat tiedot sivuiltamme
lähempänä)

› Kaikille avoimia mielenkiintoisia
Tuomasiltoja Cafe Agricolassa!
Ti 29.1.2013 klo 18.15–20
"Minutkin olisi jo aikoja sitten Perkele saanut saaliikseen,
jollei rippi olisi minua pelastanut" Miksi rippi oli näin tärkeä
Martti Lutherille? Mitä se voisi merkitä meille?
Professori Miikka Ruokanen, yksi Tuomasmessun perustajista,
alustaa ripin teologiasta ja käytännöstä.
Ti 5.3.2013 klo 18.15–20
Tuomasteologiaa. Uskonnollisen kokemuksen yksi elementti
on epäily. Miten vaalimme Tuomasmessussa epäilijöiden oikeuksia
osallistua yhteisiin pitoihin.
Rovasti ja toiminnanjohtaja Olli Valtonen, yksi Tuomasmessun
perustajista, alustaa aiheesta.
Ma 15.4.2013 klo 18–20 Jumalan kasvot – puhetta
jumalakuvasta.
Psykoterapeutti, pastori Jaana Räntilä.
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Anna aikaa itsellesi!
Tule meditoimaan tanssien, liikkuen ja venyttellen. Pääset
keskittymään itseesi avoimessa, rauhallisessa ja kannustavassa
seurassa. Hiljennymme kolmena peräkkäisenä lauantaina
Agricolan liikuntasalissa: 9.3, 16.3 ja 23.3 klo 9.30–11
Pidämme huolta kehosta, mielestä ja siitä kumpuavasta liikkeestä.
Anna ajatuksille ja tunteille aikaa keskittyen, meditoiden ja
liikkuen. Tule juuri sellaisena kuin olet. Aikaisempaa tanssitaitoa
et tarvitse. Jokainen työskentelee omasta kehosta käsin. Tarvitset
mukaasi vaatteet, missä on mukava liikkua ja avoimen mielen
tutustua itseesi sekä omaan liikkumiseesi.
Tunnit ohjaa tanssitaiteen maisteri:
Marja-Sisko Pohjola (o.s Vuorela)
tanssija, koreografi ja pedagogi
Kurssin hinta: 36 euroa (3krt)
Kurssi toteutuu kuudella osallistujalla. Maksu käteisellä kurssin
ensimmäisenä päivänä.
Ilmoittautumiset: vuorelamarjasisko@gmail.com

› Kaipaatko ystäväpiiriä – tuomaspiiriä – joka

tapaisi kerran kuukaudessa kaupungilla kahvilassa
tai Cafe Agricolassa kirkolla. Tai vaikka kodeissa.
Piirissä voisi keskustella elämään ja uskoon liittyvistä
kysymyksistä. Jos piiri kiinnostaa ja kaipaat yhteyttä,
ota yhteys tuomaspappi Pirjoon, pirjo.kantala(at)
tuomasmessu.fi. Tai puh. 0405111989.

Tuomasmessu tarvitsee lahjaasi!

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

IBAN

2012

Joulukuu 3 656

Marraskuu 3 632

Lokakuu 3 780

Syyskuu 4 146

Elokuu 3 920

Heinäkuu 4 695

Kesäkuu 5 789

Tavoite

45 838

Toukokuu 4 958

Puh. (03) 780 6740, 0400 401771, seppo.sinisaari@sinisaariconsulting.com,
www.sinisaariconsulting.com
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Huhtikuu 3 393

• Käytännönläheistä IT-alan koulutusta, konsultointia ja sovelluskehitystä.
• Toimeksiantajia pienistä yhdistyksistä maan suurimpiin pörssiyhtiöihin.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Tuomaspappi Pirjo

Kannatusmaksupylväät

Maaliskuu 3 725

Sinisaari Consulting Oy

salattu sähköposti

Lämmin kiitos lahjastasi!
Siunattua vuotta 2013!

Toimi jo tänään.
Tarvitsemme kannatusmaksuja
messutoiminnan pyörittämiseksi.

Lahjoituksesi käytetään
lyhentämättömänä messutoiminnan
järjestämiseen. Mukana on satoja
vapaaehtoisia, mutta messut eivät
synny tyhjästä. Tarvitaan työtä ja
järjestelyä, jotta kaikki toimii.

turvaposti.fi

Kannattamalla Tuomasmessua
tarjoat monelle mahdollisuuden jakaa ahdistusta ja
pelkoa, suruja ja toisinaan
myös iloa toisen ihmisen ja
koko yhteisön kanssa. Jumalan
kasvojen edessä.

Vetoan sinuun
Tuomasmessun ystävä!

Helmikuu 3 732

Haluatko olla lahjallasi
tukemassa Tuomasmessun toimintaa? Joka sunnuntai järjestämme
Tuomasmessun, johon ottaa osaa
useita satoja ihmisiä Mikael Agricolan kirkossa, tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia radioiden äärellä.
Siunaus saa siivet alleen ja leviää
myös monien ihmisten välityksellä.

Tässä lehdessä kerrotaan
Tuomasmessun toiminnasta ja siinä
mukana olevista ihmisistä. Jokaisella
on oma tarinansa kerrottavanaan.
Lue Susannan tarina. Ystävä kutsui
Susannan Tuomasmessuun ja sieltä
hän löysi elämäänsä jotakin arvokasta…. Sellaisia tarinoita on paljon.

Tammikuu 4 070

Olemme kiitollisia, että
Tuomasmessu on olemassa. Että on
paikka ja tilaisuus, jossa epäilys ja
epävarmuus voivat muuttua uskoksi
ja luottamukseksi. Jossa etsijä voi
löytää Jumalan.

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

5 010 0113 9
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

Tuomasmessut tammi–maaliskuussa 2013

13.1. Juhlavuoden avaus

Saarnaa toiminnanjohtaja Olli Valtonen
Liturgina Pirjo Kantala
Juontajina Esko Joensuu ja Susanna Monni
Musiikissa Markku Pihlaja ja orkesteri
Tuomaskuoro Hilkka Kangasniemen johdolla

20.1. ”Hän kykenee tekemään monin verroin
enemmän kuin osaamme pyytää tai edes
ajatella!”
Saarnaa professori Miikka Ruokanen
Liturgina Marketta Antola
Juontajina Mikko Rajala ja Tuulikki Vuorinen
Musiikissa Inna Vintturi ja Swing High

27.1. Ansaitsematon armo

Saarnaa pastori Ulla Kosonen
Liturgina Matti Mäkelä
Juontaa Hanna-Leena Nuutinen
Musiikissa Inna Vintturi ja Tuomaskuorolaisia

3.2. Jumalan kirkkauden säteily –
Kynttilänpäivä

Saarnaa Kotimaalehden artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen
Juontaa Meri Toivanen ja Laura Mäkelä
Musiikissa Ville Myllykoski
Tuomaskuoro Hilkka Kangasniemen johdolla

10.2. Laskiaissunnuntai . Ole minulle.
Saarnaa toiminnanjohtaja Olli Valtonen
Liturgina Sari Vapaavuori
Musiikissa Tuomo Huhdanpää
Tuomaskuoro Inna Vintturin johdolla

17.2. Jeesus kiusausten voittaja
Saarnaa piispa Tapio Luoma
Juontajina Mikko Paloniitty ja Tiina Korvela
Musiikissa Inna Vintturi
Tuomaskuoro Hilkka Kangasniemen johdolla

24.2. Rukous ja usko
Juontajina Lena Öhrnberg
Musiikissa Mikko Helenius

3.3. Pahan vallan voittaja?
Saarnaa professori Jaana Hallamaa
Musiikissa Tuomas Hautala
Tuomaskuoro Inna Vintturin johdolla

10.3. Elämän leipä

Saarnaa yliopistolehtori, TT Pauli Annala
Musiikissa Inna Vintturi
Tuomaskuoro Hilkka Kangasniemen johdolla

17.3. Maailman vaikein rukous?
Saarnaa tuomaspappi Pirjo Kantala
Musiikissa Auroora Kiiski
Tuomaskuoro Inna Vintturin johdolla
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25
vuotta
Vietämme Tuomasmessun
25-vuotisjuhlia
maalis–huhtikuussa
Tiedossa on ikimuistoinen Tuomaskonsertti sekä useita
erityisiä messuja kuten juhlava pääsiäismessu, "vanhojen
partojen" nostalgiamessu ja televisioitava juhlamessu.
Näistä kerromme lisää maaliskuun Tuomas-lehdessä sekä
nettisivuillamme ja Facebookissa.

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

