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Yksin emme 
työtä tee, 
toinen toista 
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Yhtä aikaa tämän lehden kanssa valmistelen ensi vuoden toimintasuunni-
telmaa. Mielessä pyörii kysymyksiä, haaveita, pelkoja. Pääasiassa kuitenkin 
intoa ja toiveikkuutta. 
Toiveikkuutta ja rohkeutta saan ihmisistä, jotka ovat jälleen tämän juhla-

vuoden olleet ”tiimissä” mukana ja innolla tarttuneet toteuttamaan omaa va-
paaehtoistehtäväänsä. Kesä-Liisa! Susanna, vanhemmiston puheenjohtaja,    
Tiina ja kaikki muut vanhemmiston työjaoksen ihmiset! Niin monessa tehtä-
vässä mukana! 

Hanna-Leena, aina silloin paikalla, kun tarvitaan. Jaana ja keittiötiiminsä. 
Ilman heitä meillä ei olisi messujatkoja.

Laura, joka tekee huikeita juttuja toimittajan ammattitaidolla Tuomasleh-
teen.

Ja Markku, joka tänä vuonna on tehnyt hurjan työn nettisivujen uudistami-
seksi ja kuvaa lehteen hienoja kuvia. Niitä voimme tässäkin lehdessä ihailla.

Puhumattakaan hallituksen jäsenistä ja Tuulasta! Heidän tukensa ja panok-
sensa on myös merkittävä.

Ihan oma lukunsa ovat Työtoverit! Inna ja Hanna.
Ja kaikki muusikot...
Huomaatteko, tämä lista täyttäisi koko lehden!
Tässä lehdessä on juttua myös niistä ihmisistä, kuten miksaajista ja Minituo-

maiden ohjaajasta, joiden tehtävää messussa ei välttämättä huomaa. Mutta jos 
heitä ei olisi, niin paljon puuttuisi. Emme esimerkiksi kuulisi sitä hienoa musiik-
kia, josta voimme sunnuntai toisensa perään nauttia.

Kiitos siis teille kaikille, nimeltä mainituille ja nimeämättömille sadoille, 
jotka olette olleet rakentamassa Tuomasmessun juhlavuotta kaikkine tapahtu-
mineen. 

Myös sinulle, joka seurakuntalaisena olet osallistunut!
Tämä vuosi huipentuu uusien rukous- ja ehtoollisavustajien  siunaamiseen 

17.11. Rukous- ja ehtoollisavustajat ovat tärkeä joukko Tuomasmessun jatkuvuu-
den kannalta. Uusien valkopukuisten mukana Tuomasmessun vapaaehtoisjouk-
ko saa vahvistusta.

Tämän vuoden aikana mediassa on noussut esille kysymys kirkon kriisistä. 
Ihmiset eivät halua kuulua instituutioon. Mutta en usko, että hengellisyys, hen-
kisyyden kaipuu on mihinkään kadonnut. Eikö ole ennemminkin niin, että kun 
kriisit ja muutokset uhkaavat elämäämme, niin kaipaamme toivoa ja yhteisöä, 
johon kuulua. 

Usein mietin, miten Tuomasmessun yhdessä tekemisen voimaa ja yhteisöl-
lisyyttä voisi jakaa ja levittää laajemmin kirkon käyttöön ja hyväksi.

Keskustelua  Tuomasmessusta ja kirkon kriiseistä on kirvoittanut  yksi Tuomas-
messun perustajajäsenistä, Olli Valtonen.  Lisää Ollin ajatuksia Tuomasyhteisön 
syyskokousta ennen pidettävässä alustuksessa 4.11. klo 18.00 Agricolan kirkolla,  
Cafe Agricolassa.
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Tässä saan olla oma itseni

Ajatus on huikaiseva. Ihminen vierel-
läsi on ainutlaatuinen Jumalan luomus. 
Jumalan Henki asuu hänessä. Jumalalla 
on jokaiseen ihmiseen yhteys, se näyt-
tää ehkä kätketyltä, mutta on kuiten-
kin todellinen.

On koskettavaa katsella ihmisiä 
Tuomasmessussa. Katseiden kohda-
tessa voi aistia kaipausta, iloa, huolten 
painoa, murhetta, ahdistusta, levolli-
suutta. On sykähdyttävää ajatella, että 
Jumala koskettaa jokaista ihmistä, pu-
huttelee oman aikataulunsa mukaan. 
Ojentaessani ehtoolliselle tulijalle lei-
vän ja viinin tiedän hänen saavan läs-
näolevan Kristuksen siunauksen, sa-
laisen ja todellisen pyhän kosketuksen.

Tänä syksynä olen iloinnut siitä, 
että saan olla mukana monenlaisissa 
arkiretriiteissä. Arkiretriitissä on ky-
symys hengellisestä matkakumppa-
nuudesta. Osallistuja sitoutuu rukoi-
lemaan joka päivä sovitun raamatun-
kohdan äärellä. Matkakumppanin tai 
ryhmän tapaamisessa saa jakaa viikon 
vaelluksestaan sen, mikä itselle on ollut 
merkittävää. Matkakumppanit saavat 

oletko tullut ajatelleeksi, että 
lähimmäisessäsi katselet Jumalaa? 
Mitä ajattelet siitä, että katseessasi 
joku voi nähdä häivähdyksen pyhän 
läsnäoloa? 

Kutsu syyskokoukseen 2013               Tuomasyhteisö ry:n syyskokous

Maanantaina 4.11.2013 klo 19.00 
Cafe Agricolassa Mikael Agricolan kirkolla, osoitteessa Tehtaankatu 23, Helsinki.
 
Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat.
 
Kokousmateriaali on saatavissa 30.10.-1.11. (klo 10–13) Tuomasyhteisön toimistolta, Tehtaankatu 23 B tai 
sähköpostitse osoitteesta toimisto@tuomasmessu.fi.
 
Tervetuloa!
Tuomasyhteisö ry:n hallitus
 

Ennen syyskokousta klo 18.00 Cafe Agricolassa! Olli Valtonen puhuu teemasta Tuomasmessu ja 
kirkon kriisit.

 
Tervetuloa!

kuunnella, ihmetellä, rikastua kuule-
mastaan. Heidän tehtävänsä on pysyä 
uskollisesti läsnä ja kantaa hiljaisessa 
rukouksessa kanssamatkaajaa.

Matkakumppanuudessa katsel-
laan Jumalan käden jälkeä toisissam-
me, kuulostellaan, mitä Kristus Hen-
kensä kautta tekee meissä, minussa, 
maailmassamme, miten Hän avaa Raa-
matun sanaa elämässämme. Oikeas-
taan kai jokaisen kristityn syvin kut-
sumus on pysyä lähimmäisen vierellä 
ja jakaa yhteisen matkanteon iloja ja 
taakkoja. Kristus kulkee meidän kes-
kellämme, lainaten meidän jalkojam-
me, käsiämme, huuliamme, korviam-
me – Hän meissä.

Kun taakkojen raskaus painaa maa-
han asti, tarvitsen toisten tukea. Joskus 
taas saan itse tarjota olkapääni lähim-
mäiselle, joka ei jaksa yksin ja kaipaa 
lohdutusta. Oman elämäni karuimpia 
kokemuksia on ollut joutuminen ulos 
hengellisestä kodistani. Nyt, vuosia 
tuon tapahtuman jälkeen näen, kuin-
ka monia ihmisiä Jumala antoi lähel-
leni avuksi, tueksi, rohkaisijaksi. Olen 
saanut uuden kodin Tuomasyhteisöstä. 
Täällä saan olla oma itseni. Täällä saan 
aistia Kristuksen läsnäolon ihmettä it-
sessäni ja toisissa.

Tuomasmessu on yhteistä matkan-
tekoa niin kaksin kuin isompana yh-
teisönä.

Iloitaan, ystävät, toisistamme ja 
kanssamme kulkevasta Kristukses-
ta! Varjellaan yhteisöämme avoime-
na, rohkaisevana ja jokaisen omalle 
kasvulle tilaa antavana.

Tuula SääKSi
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TeKSTi: laura MäKelä

KuvaT: MarKKu Pihlaja

äänityöläinen ja laulaja 
Markus Bäckman viihtyy 
Tuomasmessun vapaassa 
ilmapiirissä, jossa voi 
halutessaan vaikka hävitä 
ihmisjoukkoon. Teologian 
maisteri ei kaipaa uskolleen 
määritelmiä.

– Oikeastaan ajauduin dubbauksen 
maailmaan täysin sattuman summa-
na, Bäckman kertoo Café Caruselissa, 
lähellä Agricolan kirkkoa, muutama 
päivä Tuomasmessun jälkeen.

– Tuomasmessussakin alkuvuo-
sina laulanut Ulla Hakola-Renko sai 
ison roolin Disneyn Aladdin-elokuvas-
ta. Aladdinin valmistuttua hän kokosi  
seuraavien Disney-leffojen dubbaus-
tiimiin kööriä, johon minäkin päädyin. 
Mukana olivat myös muun muassa Topi 
Lehtipuu, Matti Holi ja Markku Pihla-
ja, joiden kanssa tuli musisoitua myös 
Tuomasmessussa. 

Dubbaus saikin hiukan yllättäen 
ison jalansijan Bäckmanin elämässä. 
Hän kertoo nauttivansa siitä, että ää-

Mikrofonista kaikuu tumma, syvä ääni. 
Tuomasmessussa vietetään ehtoollista, 
ja yksi esilaulajista, Markus Bäckman, 
laulaa Petri Laaksosen Syvä hiljaisuus 
-laulua niin että täpötäysi kirkko on 
hiiren hiljaa.

Hetkinen, onko Bäckmanin ääni 
jostain muualtakin tuttu? Kyllä vain, 
Bäckman on jo vuosien ajan toiminut 
televisiokanava Nelosen spiikkerinä, 
mainosäänenä muun muassa Instru-
mentariumille sekä lukuisten Disney-
elokuvien ja lastenohjelmien dubbaa-
jana. Yksi hänen pitkäaikaisimmista 
hahmoistaan on Nalle Puhin Ihaa. Ja 
jos olet joskus kuullut puhdistusaine-
mainoksen sloganin ”Bang – ja lika on 
poissa!”, sen lausuu Markus Bäckman.

Muusikko ja äänitaituri Markus Bäckman:

”Tuomasmessussa ei tarvitse määritellä uskoaan”
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nirooleja tehdessä saa meuhkata yksin 
pimeässä kopissa – yleisönä pelkästään 
elokuvan ohjaaja ja äänimies. Näytte-
leminen kiehtoisi äänitaituria muu-
tenkin, mutta esiintymisjännityksen 
takia hän ei ole enää vuosiin astunut 
näyttämölle.

Merkillinen esiintymisjännitys
Esiintymisjännitys on asia, jonka kans-
sa Bäckman on toisaalta oppinut elä-
mään mutta jolle hän toisaalta haluaa 
palavasti tehdä jotain.

– Tuntuu välillä, että isoja, mielen-
kiintoisia juttuja menee sen takia ohi. 
Joitain sellaisia, jotka voisivat taas vie-
dä elämää ihan eri suuntaan. Nuorena 
päätin, että en kieltäydy mistään jänni-

”Tuomasmessussa ei tarvitse määritellä uskoaan”
tykseni takia, mutta enää en viitsi kiu-
sata itseäni. Työstän jännitystä sellai-
sen psykologin kanssa, josta oli erääl-
le ystävälleni paljon apua tällä saralla.

Bäckman ihmettelee mistä moinen 
jännitys oikein kumpuaa, saman koti-
kasvatuksen saanut veli kun on koko 
ikänsä toiminut yltiörohkeasti: Vain 
kaksikymppisenä hän esimerkiksi pyysi 
audienssia silloiselta Kansallisooppe-
ran johtajalta esitelläkseen oman oop-
peransa, ja sellistiä yhtyeensä keikalle 
tarvitessaan hän soitti suoraan Károly 
Garamille, joka lähti leikkiin mukaan.

– Minua alkaa arastuttaa, jos pel-
kään, että juttu menee liian isoksi tai 
julkiseksi. Alan epäröidä, että tajuavat-
ko nuo nyt, ketä oikein pyytävät hom-

miin ja tuotanko heille pettymyksen, 
Bäckman huokaa ja hymyilee päälle.

Epävarmuus siitä, miten asioiden 
kuuluu oikeasti mennä, oli vähällä kat-
kaista Markus Bäckmanin musiikkihar-
rastuksen jo alkumetreillä. Lukioikäi-
senä huilunsoittoa harrastava Markus 
koki raskaina opettajansa pikkutarkat 
vaatimukset musiikin nyansseista ja 
tekniikasta. Vasta armeijan aikoina ja 
sen jälkeen kaveriporukan kanssa jam-
maillessa Bäckman oivalsi, että tär-
keintä onkin, mitä itse voi tehdä soit-
timen kanssa ja miltä itse voi saada sen 
kuulostamaan. 

– Olin mukana Jakaranda-kuorossa 
ja Suomen Lähetysseuran musikaaleis-
sa. Viihdyin niissä myös sosiaalisten 
kuvioiden takia samaan tapaan kuin 
Tuomasmessun musiikkiporukoissa 
nykyään.

Totuutta ei tarvitse tietää
Musiikki vei nuoren miehen aikanaan 
siinä määrin, että hän melkein unohti 
opiskelevansa teologiaa Helsingin yli-
opistossa. Vuosia opintojen aloittamisen 
jälkeen Bäckman puuhaili autonsa pa-
rissa, kun ”Korjaa itse Ladasi” -oppaan 
välistä tipahti opintokirja. Sen selailu 
sai Bäckmanin huomaamaan, että hän 
olikin tehnyt jo vaikka mitä. Oli aika 
jatkaa opintoja. 

– Sitten My Fair Lady -musikaalin 
kuoro vei huomioni kolmeksi vuodek-
si. Lopulta 2000-luvun alussa, kun en-
simmäinen lapsemme syntyi, halusin 
tehdä tutkinnon loppuun.

Bäckman teki gradunsa uskonto-
tieteestä. Hän analysoi kahta Herman 
Hessen romaania, joissa kummassakin 
kuvataan nuoren miehen heräämisko-
kemus, jonka voi nähdä uskonnollise-
nakin. Bäckmania kiinnostaa se, kuinka 
ihminen pystyy uskomaan Jumalaan.

– Minun itseni on aina ollut hyvin 
vaikea määritellä omaa uskoa, ja on yhä.

Tuomasmessussa Markus Bäckma-
nia miellyttääkin se, että siellä kukaan 
ei kysele hänen määritelmiään. Joissain 
muissa hengellisissä tilaisuuksissa sa-
ma mielenrauha ei välttämättä vallitse.

– Joissain hengellisissä kesäjuhlissa 
saattaa tulla sellainen olo, että ei kuulu 
joukkoon, että ei viitsi paljastaa omia 
ajatuksiaan. Sitä ajattelee vain, että voi 
jos nuo tietäisivät kaikki sisäiset sol-
muni ja ristiriitani. Tuomasmessussa 
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ei tarvitse jollain tietyllä tavalla tun-
nustaa uskoaan. 

Kristinuskon sanasto ja kuvasto 
ovat Bäckmanille tuttuja ja siksi tär-
keitä, mutta eivät yksi yhteen totuu-
den kanssa.

– Messun terminologia on yksi port-
ti hengelliseen maailmaan. Absoluut-
tinen totuus on sen sijaan jotain, jota 
en tiedä, eikä se tietämättömyys häi-
ritse minua. Tiedän totuuden, jos tai 
kun se ilmoittaa itsensä minulle, Bäck-
man pohtii.

Häntä miellyttää retriiteistä tuttu 

asetelma, jossa puolikaaressa istuvat 
ihmiset katselevat alttaria, samaa pis-
tettä, eri kohdista käsin. Hän on hyvil-
lään myös siitä, että tuntee Tuomas-
messussa toimivia pappeja sen verran, 
että tietää heidänkin ajattelunsa edus-
tavan montaa erilaista ulottuvuutta 
uskossa. Tuttuuden taakse kätkeytyy 
moninaisuus.

– On minulla hinku siihen, että usko 
tulisi lihaksi minulle, mutta en saa sitä 
tapahtumaan väkisin. Koen ja tiedän 
sen, minkä koen ja tiedän, ja se riittää.

hyvät sanoitukset puhuttelevat 
Bäckman osallistuu Tuomasmessuun 
yleensä muusikon roolissa.  Hänestä 
huilun soittaminen ja laulaminen mes-
sussa on ”aina kivaa”, esiintymisjänni-
tyksestä huolimatta. Ennen messua on 
muutaman tunnin treeni.

– Se on hyvä koulu. Siinä joko op-
pii kappaleet tai sitten muuten vaan 
selviää koitoksesta, kun messu alkaa, 
Bäckman virnistää.

Laulaja-huilisti-kitaristi on tehnyt 
myös omaa musiikkia kahden soolole-
vyn verran sekä yhdessä Miesprojekti–
nimisen kokoonpanon kanssa. Bäck-
manin mukaan hänen laulunsa kerto-
vat arjesta ja ihmissuhteista.

– Sanoitukset ovat minulle todella 

tärkeitä, sekä musiikin tekijänä että 
kuuntelijana. Pidän sellaisista laulun-
tekijöistä kuin Hector, Tuomari Nurmio 
tai Paul Simon.

Bäckman on opiskellut laulua Pop & 
Jazz  Konservatoriossa aikanaan, mutta 
on omaksi yllätyksekseenkin alkanut 
ottaa myös klassisen laulun tunteja vii-
me vuosina. Seurauksena on klassisen 
laulun konsertti, jonka Bäckman pitää 
Huopalahden kirkossa 11.12. Esiinty-
misjännityksestä huolimatta, tai juu-
ri siksi.
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Taru Järvi, 21 v, on minituomaiden vas-
tuuohjaaja. Taru opiskelee  toimintate-
rapeutiksi.

”Olen käynyt Tuomasmessuissa 
pienestä pitäen perheeni kanssa. Siksi 
tuntuikin luontevalta lähteä ohjaajaksi 
Minituomaisiin.

Aloitin Minituomas-ohjaajana syk-
syllä 2008 ja olen tykännyt tästä tehtä-
västä niin paljon, että olen nyt mukana 
jo viidettä vuotta. 

 Minituomaspyhäkoulussa haluam-
me, että jokainen lapsi tuntee olevan-
sa tervetullut. Lapset ovat itse olleet 
mukana päättämässä kivan kaverin-
säännöistä, joiden mukaan toimimme. 

Sääntoihin kuuluu muun muassa se, et-
tä kaikki otetaan leikkeihin mukaan.  

Pyhäkoulussa käy 3–12-vuotiaita 
lapsia. Vanhempien lasten kanssa poh-
dimme, mitä Jeesuksen opetukset voi-
sivat tarkoittaa omassa elämässä. Nuo-
rempien kanssa keskitytään Raamatun 
perussanomaan eli Jumalan hyvyyteen 
ja siihen, että Jeesukseen uskomalla 
pääsemme taivaaseen. Raamatun ker-
tomuksia käsitellään keskustelun lisäk-
si piirtäen, näytellen ja laulujen kautta.  

Pyhäkoulutuokion lisäksi Minituo-

maissa on paljon aikaa lasten vapaalle 
leikille, piirtämiselle ja pelailulle. Li-
säksi on ohjattuja leikkejä ja askartelua. 
On upeaa, että moni lapsista on saanut 
Minituomaissa hyviä ystäviä!  

Mielestäni se, että lapsilla on kivaa 
on hyvin tärkeää, silloin lapset van-
hempinakin muistavat että kirkossa 
oli aina hauskaa ja hyvä olla!  

Minituomaissa käy keskimäärin 
noin kymmenen lasta joka sunnun-
tai, toisinaan enemmän, toisinaan vä-
hemmän.  

Ohjaajina Minituomaissa toimivat 
tavalliset helsinkiläiset nuoret, jot-
ka nauttivat lasten kanssa olemisesta.  

Tällä hetkellä tarvitsisimme oh-
jaajia lisää. 

Pyhäkoulutuokioita ei tarvitse 
suunnitella yksin, vaan Minituomais-
sa on kaksi ohjaajaa. He suunnittelevat 
yhdessä valmiin materiaalin pohjalta 
pyhäkoulun. 

Pyhäkoulun ohjaamisesta makse-
taan pieni palkkio.  

Minulle tärkeää Tuomasmessussa 
on yhteys ja irrottautuminen arjen kii-
reistä. Lisäksi pidän tuomaslauluista!”

haaSTaTTelu Pirjo KanTala

Minituomaat

Tuomasmessun aikana kokoontuva 
pyhäkoulu, on tarkoitettu kaikille 
yli 3-vuotiaille lapsille. Minituomaat 
kokoontuvat messun alussa 
agricolan kirkon kryptassa. 
vanhemmat hakevat lapset 
kirkkosaliin ehtoollisen alkaessa.
Pyhäkoulun aikana he saavat 
kryptassa välipalaa.

Minituomaat ja ohjaajat siunattiin syksyn ensimmäisessä messussa. Kuva Markku Pihlaja

Minituomaiden vastuuohjaaja Taru Järvi 



8  Tuomasmessu 4/2013

Tuomasmessua ei synny ilman osaavaa 
miksaajaa ja toimivaa äänentoistoka-
lustoa. Jokainen huomaa, jos ääni ei 
kuulu tai siinä on ongelmia. Tuomas-
messussa äänentoiston tarkoituksena 
on luoda mahdollisimman hyvä ja ta-
sainen kuuntelukokemus kaikille, jot-
ka osallistuvat messuun. Messu ei ole 
konserttitilanne, vaan koko kirkko-
kansa osallistuu laulullaan lähes kaik-
keen musisoimiseen. Kun monen sa-
dan hengen kuoro ryhtyy laulamaan, 
siitä lähtee aika paljon ääntä. Silloin on 
erityisen tärkeää, että kaikki pystyvät 
laulaessaan kuulemaan myös esilau-
lajat ja säestyksen.   

Äänen kuuluminen kirkkosalis-
sa on tärkeä osa äänentoistoa, mut-
ta samalla ääntä siirretään moneen 
muuhunkin paikkaan. Ääni toistetaan 
kirkkosalissa kaiuttimien lisäksi in-
duktiosilmukan kautta, jotta se olisi 
kuultavissa suoraan kuulolaitteissa. 
Ääni kulkee myös kuoriin, kirkon mui-
hin tiloihin, Radio Dein lähetykseen 
sekä Agricola-tv:n suoraan internet-
lähetykseen. 

Muusikoille on erityisen tärkeä 
juuri heidän tarpeisiinsa säädetty 
oma äänentoisto eli monitorointi. Si-
tä kautta kukin muusikko pystyy kuu-
lemaan hyvin niin itseään kuin muita 
muusikoita.  

Sopivasti Tuomasmessun 25-vuo-
tisjuhlan kynnyksellä tapahtui mer-
kittäviä muutoksia Agricolan kirkon 
äänentoistossa. Olemme saaneet kir-
kossa käyttöön uuden digitaalisen ää-
nentoistojärjestelmän. Asiantuntijoi-
den mukaan nämä kamat ovat parhaat 
mitä missään Suomen kirkossa! Kyllä 
nyt kelpaa!  

Tuomasmessun miksaustiimi koos-
tuu asiantuntijoista - jokainen miksaa-
jistamme on tehnyt äänentoistohom-
mia jo vuosia. Osa heistä on miksail-
lut Tuomasmessuakin jo vuosien ajan.    

Miksaajista on moneksi!
Miten päädyit miksaamaan Tuomas-
messua?

Miksaaja Joonas Saikkonen, nuorin 
miksaaja sekä omalta että miksausiäl-
tään, opiskelee Sibelius-Akatemiassa 
musiikkiteknologiaa. 

– Opiskellessani Pop & Jazz Konser-
vatoriossa seinälle tuli ilmoitus, että 
Tuomasmessu hakee miksaajaa. Mei-
tä aloitti kolme, mutta muut lopettivat 
parin kuukauden sisään.

– Miksaajan messu alkaa neljä tun-
tia ennen messun alkua ja päättyy tunti 
messun jälkeen. Aluksi on varmistet-
tava, että ääni kuuluu kaiuttimista. Sen 
jälkeen laitan mikrofonit paikoilleen 
laulajille, bändille, kuorolle, juonta-
jalle sekä liturgille. Kun kaikki nuo on 
testattu, niin varmistan, että soitta-
jat kuulevat hyvin, että kuorissa ole-
vat kuulevat hyvin, että tulkki kuulee 
kaiken ja että radiointihuone kuulee 
saman minkä minä kuulen. Messun 
jälkeen kaikki on purettava.

– Haasteellisia hetkiä Tuomasmes-
sussa oli siinä vaiheessa, kun uudet 
laitteet tulivat kirkkoon tämän vuo-
den alussa. Muistan kuinka yhteen 
messuun saatiin ääni kuulumaan noin 

kymmenen minuuttia ennen messua. 
Se oli kammottava tilanne!

– Olen tutustunut Tuomasmessun 
kautta moneen mukavaan ihmiseen 
ja muusikkoon. Pidän työstäni todel-
la paljon joten messut nivovat monta 
hyvää asiaa yhteen!

Juha Liesilinna taas tuli aikoinaan 
jo parikymmentä vuotta sitten Lötjö-
sen Esan houkuttelemana. 

– Silloin olin vielä nuorisotyössä 
seurakunnassa, joten se oli aika luon-
nollinen tilanne pitkään soittanee-
na ja äänentoistoista eri jutuissa vas-
tanneelle.

Haasteellisia miksaustilanteita on  
mahtunut kymmeniä. 

– Kerran oli musiikkina 8 tum-
maa kundia keihäineen jiveämässä 
pitkin poikin kuoria, joskus ovat lait-
teet oikutelleet ja muistan kuinka Au-
rora Kiiski toi paikalle bändin, jossa 
oli vain 7 jousisoitinta, joista 5 selloa. 
Kun kysyin, toitko sit Apocalyptikan 
paikan paalle, Auroora vastasi vaan 
että en, niiden opettajat vaan. Joten 
niistä tilanteista voisi melkein kirjan 
kirjoittaa... 

– Parasta Tuomasmessussa on läm-
min tunnelma ja vuosien varrella syn-
tyneet ystävyyssuhteet. Ja on se sa-
malla tietynlainen rauhoittumisen 
paikka oman työn ohessa.  Todella kii-
reisten nykyisten aikataulujen välissä.

Tom Häggblom, Tuomasmessun 
miksausvastaava, alkoi käydä Tuomas-
messussa vuonna 1990 ja vuoden 1994 
alusta tuli mukaan äänentoistotiimiin, 
kun Tuomasmessu siirtyi Tuomiokir-
koon. ”Tekniikasta tiesin aika paljon 
koska olen radioamatööri. Toki äänen-
toistoa sai opetella kantapään kautta. 

Tuomasmessun 
miksaajat
Tuomasmessussa Mikael agricolan kirkko on 
täynnä hiljaa istuvia ihmisiä. Yksi keskellä 
kirkkosalia kuitenkin seisoo muihin nähden 
selin ja touhuaa valoja täynnä olevan pöydän 
ääressä. Ja toisinaan jopa pinkaisee eteen 
tarkistamaan jotakin mikkiä tai piuhaa. 
Miksaaja on omassa tärkeässä työssään!

 Joonas Saikkonen

Juha Liesilinna

Tom Häggblom



 4/2013  Tuomasmessu 9 

Tuomasmatka efesoon ja Patmokselle

Matkan kolmantena päivänä 
laivamme saapuu Patmok-
selle. Sininen taivas, palmu-
jen kahinaa, valkeat talot ja 
ylhäällä vuorella yli 1000 
vuotta vanha luostari.

”Annan itseni sinulle, 
Herra. Siunaa tämä matka 
ja matkakumppanini.” Ilta-
hartaudessa Juha laulaa hui-
kean kauniin, sydämeen sat-

tuvan rukouksen varhaiskir-
kon ajalta.

Illalliselle menemme 
yhteiseen pöytään meren 
rantaan. Souvlaki-kanavar-
rasta, tsatsikia, kreikkalais-
ta salaattia, makedonialaista 
viiniä. Loppukesän kuuma 
lämpö pitää tiukassa sylis-
sään vielä kun ilta pimenee.

Johanneksen ilmestys-
luolassa remontin äänet ja 
turistien puheen paljous vai-
keuttavat hiljentymistäni. 
Pyhän Annan kappelissa 
lämpö liikahtaa sydämes-
säni. Ostan pienen ikonin, 
jossa aikuinen Maria istuu 
äitinsä Annan sylissä.

Luolalta kävelemme alas 
Skalan kaupunkiin, sieltä 
matka taittuu bussilla Ho-
ran kautta majapaikkaam-
me Grigoksen pikkukylään ja 
Joanna- nimiseen hotelliin.

Psili Ammonin uima-
rannalle teemme tunnin ve-
nematkan. Sieltä palaamme 
vuoren halki, huonetoverini 
kanssa, kävellen noin +35 as-
teen helteessä 4 km matkan. 

Me 19 pyhiinvaeltajaa 
suuntasimme syyskuussa 
opetusneuvos Kalevi  virtasen 
asiantuntevassa opastuksessa,  
Pirjo Kantalan lämpimästä 
läsnäolossa ja Inna ja Juha  
vintturin musiikin saattelemina 
Kusadasin ja efeson kautta 
Patmoksen saarelle.

Matkalla näemme turkoosin 
meren, vuohia ja tavernan, 
jossa naiset käärivät viinin-
lehtikääryleitä - niin kotoi-
saa ja hiljaista rauhaa.

Patmoksen viimeisenä il-
tana kiipeämme Pyhän Elian 
vuoren huipulle. Seuraam-
me, miten aurinko laskee 
mereen ja vietämme Herran 
Pyhää ehtoollista. Kaikki on 
niin kaunista, vahvaa ja sel-
keää.

Hän kulkee edellä, vie-
rellä ja takana. Kristus kans-
samme, kaikkien kanssa.

liiSa PieTilä

Ensi vuoden alussa minulla 
tulee siis täyteen 20 vuot-
ta Tuomasmessun äänen-
toistoa.”

”Se että kaikki toimii 
messun aikana perustuu hy-
vään valmisteluun. Yleensä 
pieniä ongelmia kukaan ei 
huomaa ja äänentoistoon ei 
kiinnitetä huomiota, muuten 
kun silloin kun se ei toimi. 
Muistan monen vuoden ta-
kaa Tuomiokirkossa tilan-
teen jossa miksauspöytä 
meni rikki pari tuntia ennen
messua. Onneksi meillä oli 
toinen pöytä Agricolan kir-
kossa joka haettiin paikal-
le ja messu saatiin hoidet-
tua ilman että kukaan edes 
huomasi mitään poikkeuk-
sellista.”

”Minulle Tuomasmes-
sussa on tärkeää se, että se 
puhuttelee hyvin monella
tasolla. Itse olen usein hy-
vin epäileväinen, mihin si-
tä oikein voi uskoa. Mutta 
kun on messussa läsnä joko 
olemalla itse paikalla tai ra-
dion/netin välityksellä niin 
tulee hyvin levollinen olo. 
Yksi hienoimpia hetkiä on 
minusta uskontunnustus ja 
Pyhä. Ja ennen muuta messu 
on todella vahva lataus tu-
levaan viikkon.”

Pirjo KanTala, inna 
vinTTuri ja ToM häggbloM
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Kaamosretriitti
29.11.–1.12.2013
heponiemen hiljaisuuden keskus
Kaamosretriittillä on oma erityinen tilansa. Luonto on laskeutunut lepoonsa ja 
pimeys ympärillämme tiivistynyt. Adventin ruuhkan keskellä ja syksyn stres-
sien riivaamana on viisasta tehdä treffit itsensä kanssa. Rauhoittua!

Virikepuheet ja rukoushetket puhuttelevat. Inna, huilumusiikki ja Taizé-laulut 
rauhoittavat. Pysähtyäkseen ihminen tarvitsee hiljaisuutta, rauhaa ja syvää 
lepoa. Tätä kaikkea on tarjolla Heponiemessä ensimmäisen adventin aikaan..

Retriitti alkaa perjantai-iltana 29.11. klo 18.00 yhteisellä ilta-aterialla. 
Sen jälkeen saunat ja johdatus hiljaisuuteen kello 21.
Siitä se alkaa, sisäänpäin kääntyminen, lepo...
Merkiksi sanojen vähenemisestä Inna ja huilu soittavat kappelissa iltasoiton 
johdattaen iltarukoukseen noin kello 22.

Ohjaajana Olli Valtonen ja Jarmo Rautiainen, musiikki Inna Vintturi.

Hinta Tuomasyhteisön jäsenille 190 euroa/ muut 220 euroa. 
Hinta sisältää täysihoidon, majoittumisen yhden hengen huoneessa ja 
liinavaatteet.

Ilmoittautumiset toimisto@tuomasmessu.fi tai puhelimitse 050 331 1634.

hengelliset isät ja 
äidit -seminaari
9.–10.11.2013 
Kulttuurikeskus Sofia

Jumalan kohtaaminen hiljaisuudessa 
kulkee läpi kirkon historian ja elää 
kaipauksena Jumalaa odottavan 
sielussa. Hengellisten isien ja äitien 
opetukset kantavat meitä edelleen. 
Seminaarin aiheina ohjaajavanhustraditio 
sekä johtajuus ja hengelliselle tielle 
opastus idän kirkossa ennen ja nyt.

Puhujina ruotsalainen pastori ja kirjailija 
Peter Halldorf, käytännöllisen teologian 
yliopistolehtori, TT Johan Bastubacka 
Helsingin yliopistosta sekä metropoliitta 
Amrosius.

Seminaari alkaa lauantaina 9.10. klo 10 
Metropoliitta Ambrosiuksen luennolla 
Hengelliset isät ja äidit ja päättyy Sofiassa 
sunnuntaina iltapäivällä.

Tuomasmessu Mikael Agricolan kirkossa 
klo 18, jossa Peter Halldorf saarnaa. 

Hinnat: lauantain ohjelma, lounas ja 
kahvi 25€, sunnuntain ohjelma, lounas ja 
kahvi 25€, majoitus aamiaisella 50€ / hlö.

Ilmoittautuminen 1.11. mennessä:
Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 
35, 00980 Helsinki, p. 010 277 900. 
Email: reception@sofia.fi 
Internet: www.sofia.fi 

Seminaarin järjestävät yhteistyössä 
Kulttuurikeskus Sofian kanssa Helsingin 
hiippakunta, Tuomasyhteisö ja 
Hiljaisuuden ystävät.

Liput 15 euroa + toimituskulut Lippupalvelusta www.lippupalvelu.fi

Sunnuntaina 
15.12.2013 
klo 18
Mikael 
Agricolan kirkko

Isäntänä Olli Valtonen

Tuure Kilpeläinen ja lauluyhtye 
Suora Lähetys
Reeta Vestman
Jiri Kuronen yhtyeineen musisoi ja 
säestää yhteislauluja
Tuomasmessun kuoro 
Inna ja Juha Vintturin johdolla
Joulusiunaus: Pirjo Kantala 

Klo 16.30 joulumyyjäiset ja glögitarjoilu 
kirkon kryptassa. Konsertin ohessa 
kolehti yksinäisyyttä vastaan.

Tervetuloa laulamaan ja nauttimaan 
yhdessä!

HelsinkiMission ja Tuomasmessun 
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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

Tuomasmessun suojissa Mikael Agricolan kirkon kappelis-
sa on jo viiden vuoden ajan joka tiistai klo 18 kokoontunut 
kaikille avoin kristillisen meditaation ryhmä. Ryhmään voi 
tulla  kuka vain ilman aikaisempaa meditaatiokokemusta ja 
vailla  sitoutumispakkoa viikoittaisiin kokoontumisiin. Tun-
nin kestävän kokoontumisen ydin on hiljainen 25 minuutin 
meditaatio, jossa pyritään mielen hiljentämiseen toistamal-
la kristillistä rukoussanaa.  Mielen hiljentyminen tekee ti-
laa todelliselle itsellemme, jolloin tunnistamme olevamme 
Jumalan kuvia. 

Tunti päättyy yhteisesti lausuttuun Isä meidän -ruko-
ukseen. Meditaation jälkeen sen sanat puhuttelevat erityi-
sen syvästi.

Meditaatio on kuulunut kristilliseen  perinteeseen alusta 
saakka. Perinne katosi lähes näkymättömiin  vuosisatojen 
aikana kunnes nousi voimakkaammin esiin  modernin hen-
gellisyyden etsimisen myötä 1960-luvulta alkaen. 

Kristillinen meditaatio eri muodoissaan yhdistää hen-
gellisiä etsijöitä ympäri maailmaa. Word  Community for 
Christian Meditation perustettiin Britanniassa 3 vuotta  sit-
ten.  Maailmanlaajuisen yhteisön piirissä toimii yli 2000  
säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää 115 maassa. Tuomasyh-
teisön avara hengellisyys yhtyneenä vanhaan kristilliseen 
perinteeseen sekä vapaaehtoisuus kuvaavat myös kristilli-
sen meditaation ryhmiä.

Agricolan kirkon lisäksi toinen meditaatioryhmä ko-
koontuu keskiviikkoisin klo 18.30 Tuomiokirkon kappelin 
alasalissa. 

Lisätietoja meditaatioryhmistä antaa Timo Huotari, 040-
5869220.

   Jos haluat tutustua omaan syvimpään  itseesi ja hiljen-
tyä Jumalan kasvojen edessä, olet tervetullut  kokeilemaan 
meditaatiota. Ryhmä  voimistaa ja tukee omaa harjoitusta. 
Meditaatio on tie rakkauteen, rauhaan ja luottamukseen.

KaiSa-leena linTilä

Tulevia Tuomasmessuja
3.11. Kahden valtakunnan kansalaisuudesta 
saarnaa piispan erityisavustaja Kaisa Kariranta, 
liturgina Pertti Torppa. Tuomasmessussa vietetään 
myös Nenäpäivää. Musiikkivieraana on 
Pepe Willberg, kolehti Ylen Hyvälle. Musiikista vas-
taavat Aurora Kiiski ja Inna Vintturi.

10.11. Saarnaa ruotsalainen teologi ja kirjailija 
Peter Halldorf, liturgina Tapio Koivu,
juontaa Jutta Saanila ja esirukousjohtajana Tuure 
Wallin. Musiikissa Ville Myllykoski ja miesyhtye 
Juha Vintturin johdolla.

17.11. Siunataan uudet rukous- ja ehtoollis-
avustajat, saarnaa toiminnanjohtaja, pastori 
Olli Valtonen, liturgina tuomiorovasti 
Marja Heltelä, juontaa Veronica Witikka ja esi-
rukousjohtajana Virve Vuolasvirta.
Musiikissa Petri Laaksonen ja Tuomaskuoro 
Hilkka Kangasniemen johdolla.

24.11. Tuomiosunnuntain Tuomasmessussa 
saarnaa Marjaana Toiviainen, liturgina 
Olli Holmström, juontaa Lena Öhrnberg ja 
esirukousjohtajana  Hanna-Leena Nuutinen. 
Musiikissa Elsa Sihvola. Musiikkivieraana 
Grex Musicus-kuoro Marjukka Riihimäen johdolla.

1.2. Hoosianna kajahtaa! Saarnaa professori 
Miikka Ruokanen, liturgina Pirjo Kantala, juontaa 
Atte Korhola. Musiikissa Markku Pihlaja 
orkestereineen ja Tuomaskuoro Inna Vintturin 
johdolla.

8.12.  ja 15. 12. Tuomasmessu tauolla

15.12. Tuomasmessun ja HelsinkiMission Kyntti-
läkonsertti. Reeta Vestman, Tuure Kilpeläinen ja 
Suora Lähetys.  Yhteislauluista vastaavat Inna ja 
Juha Vintturi sekä Tuomaskuoro ja jouluyhtye. 
Joulusiunaus Pirjo Kantala ja Olli Valtonen.

22.12. Jouluisten laulujen Tuomasmessu, saarnaa 
Pirjo Kantala, liturgina Olli Valtonen,  juontaa 
Liisa Väätäinen ja esirukousjohtajana 
Timo Teräsvuori. Musiikissa Inna Vintturi ja 
Peripherials-lauluyhtye: Markus Bäckman, 
Matti Holi, Mikko Pettinen ja Juha Vintturi.

Lisätietoa viikottaisista tapahtumista kuten 
Arkimessusta ja messukokouksesta, 
Lähetystuomaista, kaupunkiretriitistä, 
kristillisestä meditaatiosta sivuillamme 
www.tuomasmessu.fi/muu-toiminta/
kalenteri

voimistaa 
hengellistä yhteyttä

Tuomasyhteisö kiittää Jaanaa, 
joka vietti 50-vuotissyntymäpäiviään 
Tuomasmessun hyväksi 
ja toivottaa onnea seuraaville 
kymmenille!

Meditaatio 
ryhmässä 
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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.

Lahjani Tuomasmessulle

❏ 15€     ❏ 25€     ❏ 50€   

❏ Muu summa___________

Kiitos lahjastasi!

Saajan
tilinumero

Mottagarens 
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr
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Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

Euro

IBAN BIC/SWIFT

OKOYFIHH

Tuomasmessu

Kiitos lahjastasi Tuomasmessulle!

5010 04136
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v. 2012
45 838

Kannatusmaksupylväät
v. 2013
37 392

Lahjasi tuella voimme järjestää Tuomasmessuja, joista 
eräs kävijä sanoo muun muassa näin: ...”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 kirkosta vieraantuneille ja 
uskossaan epäileville ihmisille mahdollisuuden tulla 
tutuksi Jumalan kanssa. Kaikessa rauhassa, omassa 
tahdissa. Miten se itse kullekin on mahdollista. 

Haluamme kutsua kokemaan Jumalan läsnäolon 
salaisuutta kiireisen ja stressaavan elämän keskellä. 
Tuomasmessu-ihmeen jokaviikkoiseen 
toteuttamiseen 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


