
tuomasmessu.fi2/2014Tuomasmessu

Kaisa Raittila
”Tuomasmessun pitäisi 

olla valmiimpi 
kokeiluihin”

Tuomasmessusta 
kenguruiden 

maahan



2  Tuomasmessu 2/2014

Pääkirjoitus                                                        Pirjo Kantala

Tuomasmessu 
Julkaisija Tuomasyhteisö ry 
Tuomasyhteisö on Tuomasmessun
taus taorganisaatio 

Päätoimittaja Pirjo Kantala 
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi 
p. 040 511 1989
Taitto Pirkko Valtonen 
Kannen kuva  Markku Pihlaja
Paino Helsingin Painotuote Oy

Tuomasyhteisön toimisto 
Tehtaankatu 23 B, 00150 Helsinki 
(käynti Mikael Agricolan kirkon 
sisäpihalta) 
Jäsenmaksuasiat ja 
osoitteenmuutokset 
toimisto@tuomasmessu.fi 
p. 050 3311634 

Lehti on painettu kierrätyspaperille. 

tuomasmessu.fi
IlmoITTaudu  sIvuIllamme tai 
toimisto@tuomasmessu.fi kautta 
Tuomasmessun säh KöPosTIlIsTalle!
Tuomasmessu on myös Facebookissa!

Tuomasmessulehti 2/2014

2 Pääkirjoitus

3 Susanna Monni 

 Mihin suuntaan olemme 

 menossa?

4-6 Kaisa Raittila

 Tuomasmessun pitäisi olla 

 valmiimpi kokeiluihin

7  Inna ja Juha Vintturi 

 Minne tuuli kuljettaa

8 Karoliina Malmelin 

 Tuomasmessusta 

 kenguruiden maahan

11 Tulevia Tuomasmessuja  

12 Kiitos lahjastasi

 Tuomasmessulle!

Ylösnousemus – iloa jo nyt
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J   oukko naisia, Jeesuksen mukana Galileasta tulleita, on hiljaisen lauantain jälkeen saapu-

nut uuden  viikon alkaessa ani varhain Jeesuksen haudalle... Hauta on avattu ja tyhjä. He 

näkevät enkelinäyn. Heille sanotaan, että he etsivät Jeesusta kokonaan väärästä paikas-

ta, sillä hänhän oli sanonut, että hän kärsii, kuolee ja nousee ylös. ”Muistakaa”, sanovat enkelit. 

Naiset tottelevat ja muistavat. He muistavat Jeesuksen sanat. Heille selviää kaikki. He lähtevät 

kertomaan Jeesuksen ylösnousemuksesta jo ennen kuin ovat hänet kohdanneetkaan.

Näin koittaa pääsiäisaamu. Näin lähtee liikkeelle sanoma Ylösnousemuksesta. Näin alkaa 

kristillinen kirkkohistoria...

Jos mikä on kuitenkin silminnähtävää, niin se, että tämä maailma ei ole paratiisi ylösnou-

semuksesta huolimatta. Se on pikemminkin helvetti monille. 
Näin kirjoittaa Juhani Rekola kirjassaan Iloa pimeydessä, jota olen pääsiäistä 

edeltävinä viikkoina lukenut.
Kärsimyksen ongelma vaivaa meitä, itse kutakin, yksilönä ja yhteisesti. Uk-

rainan kriisin ja Syyrian sodan lisäksi meillä on omat henkilökohtaiset kriisimme 
ja sotamme. Sodimme olemassaolomme puolesta monella tavalla. Siinä usein on 
usko koetuksella. Ja siitä huolimatta varsin varmoina julistamme pääsiäisen iloa 
ja voittoa pimeydestä.

Naiset olivat ymmällään tyhjän haudan äärellä. Kärsimyksen ja kuoleman, 
oman elämämme ja koko maailman pimeyden äärellä olemme jokainen ymmäl-
lämme. Kärsimykseen ei ole vastausta eikä selitystä. 

Pääsiäistä edeltävän hiljaisen viikon tapahtumat kertovat oikeastaan elämäs-
tä, siitä jota me jokainen elämme. Siihen kuuluu kärsimystä, torjutuksi tulemista, 
yksin jäämistä, epäoikeudenmukaisuutta, mutta myös yhteisiä hyviä hetkiä, ys-
tävyyttä ja tukea meitä ympäröiviltä ihmisiltä. Niin kuin Jeesus ja opetuslapset-
kin kokivat yhdessä aterioidessaan yläsalissa, pimeiden ja raskaiden tapahtumien 
keskellä.  Hyviä hetkiä ja välittämistä. 

Pääsiäisaamun tyhjä hauta muutti odotetun elämän kulun. Kärsimys ja kuo-
lema ei päättynyt tyhjään pimeään hautaan. Mutta tyhjä hautakaan ei selittänyt 
kaikkea. Se oikeastaan avasi oven toiselle puolen, tulevaan.  Tuntemattomaan ja 
tutkimattomaan. Ylösnousemus on toistaiseksi salaisuus, jota emme ymmärrä.

Jeesuksen kohtaaminen ratkaisi vasta naisten hämmennyksen. Jeesuksen 
kohtaaminen ratkaisee myös minun hämmennykseni. Kohtaan hänet elämäni 
erilaisilla haudoilla, keskellä pettymystä ja toivottomuutta.  Ja saan kiinni toi-
vosta.  Jos uskallan uskoa tai ainakin toivoa, elän jo todeksi tulevaa salaisuutta.  

Elämän vaikeuksien ja hämmennyksen keskelle voi säteillä iloa.



 2/2014  Tuomasmessu 3 

Strategiatyötä voisi verrata tien viitoittamiseen. Kris-
tillisessä työssä perusta on muuttumaton. Työn syvin 
merkitys lähtee Jumalan tunnetuksi tekemisestä; ar-
mosta, rakkaudessa ja osallisuudessa.  

Kaikki tiet vievät Roomaan, mutta kysymys kuuluu-
kin, mitä tietä sinne kuljemme. 

Henkilökohtaisesti minua inspiroi strategiatyö. Par-
haimmillaan sillä autetaan kohdistamaan työ ja tarmo 
tehokkaasti. Yhteisesti hyväksytyt suuntaviivat ennal-
taehkäisevät ristiriitoja, kun jokaisessa tienviitassa ei 
tarvitse riidellä, kumpaa tietä lähdemme kulkemaan. 

Näen erilaisten kristillisten yhteisöjen olevan tiever-
kosto, verkosto, jonka toivoisin tavoittavan ja puhutte-
levan mahdollisimman laajaa henkisen tien kulkijakun-
taa. Opetuslapsetkaan eivät olleet aina yhteen hiileen 
puhaltava yhtenäinen ryhmä, samoin nykyisiin kristilli-
siin ryhmiinkin mahtuu erilaisia painotuksia.  

Tuomasyhteisön strategiatyötä on tehty moninaisis-
sa ryhmissä. Alkusysäys lähti, niin kuin kuuluukin, Tuo-
masyhteisön hallitukselta. Sen jälkeen isompi porukka 
kokoontui keskustelemaan ja pohtimaan nykyisyyttä ja 
tulevaa. Strategiapaperi tiivistyi allekirjoittaneen ja hal-
lituksen jäsenen Esa Rauhalan toimesta. Työ muokattiin 
taas hallituksessa ja TuVaJassa muotoon, josta keskustel-
laan kevätkokouksessa. 

Työssä nousi monia kiperiä kysymyksiä koskien ole-
massaolomme ydintä. Tuomasmessu perustettiin 25 
vuotta sitten uudistamaan luterilaista jumalanpalvelu-
selämää. Olemme olleet radikaaleja ja vaikuttaneet mes-
sujen kehittymiseen koko Suomessa. Nyt jumalanpalve-
lusuudistus on takanapäin ja Tuomasmessussa on tehty 
valtavasti työtä vapaaehtoisarmeijan kanssa. Niin kuin 
kuuluukin, 25 vuotta sitten radikaalit asiat ovat valtavir-
taistuneet ja meistäkin on tullut entisiä nuoria, keski-
ikäisiä radikaaleja. 

Suuri kysymys kuuluu, haluammeko olla edelleen-
kin herättelijöitä ja uudistajia vai tuntuuko nykyinen, 
turvallinen meno mukavammalta. Strategiaa pohtinut 
ryhmä ja hallitus linjasivat, että jatkamme radikaalilla 
tiellä. Tuomasmessulle on kehittynyt  25 vuoden aika-
na ominaispirteet, joita halutaan vaalia ja joiden pohjalta 
tulevaisuudessakin messukansaa ravistetaan ja viedään 
lempeästi pois omalta mukavuusalueelta kohti henkistä 
kasvua ja kukoistusta. 

mihin suuntaan 
olemme menossa?

susanna monni, 
vanhemmiston puheenjohtaja

Tuomasyhteisö ry:n kevätkokous
Keskiviikkona 23.4.2014 klo 19.00 Cafe Agricolassa, 
Mikael Agricolan kirkolla, osoitteessa Tehtaankatu 23, 
Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kevätkokouksen sääntömääräi-
set asiat. Lisäksi asetetaan nimitysvaliokunta valmistele-
maan syyskokouksessa toimitettavia hallituksen jäsenten 
vaaleja.
Kokousmateriaali on saatavissa 15.–16.4.2014 ja 22.-
23.4.2014 klo 10–16 Tuomasyhteisön toimistosta 
osoitteesta Tehtaankatu 23 B ja sähköpostitse osoitteessa 
toimisto@tuomasmessu.fi.
Tervetuloa!

Tuomasyhteisö ry:n hallitus
* * *
Mihin suuntaan olemme menossa?
Ennen kevötkokousta alkaen klo 18.00 Susanna Monni ja 
Esa Rauhala kertovat Tuomasyhteisön strategiatyön 
tuloksista ja johdattelevat keskustelua.
Tule mukaan vaikuttamaan.

Tuomasyhteisössä on linjattu kevään aikana tulevan toiminnan 
painopisteitä eli toisin sanoen tehty strategiatyötä. 
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”Tuomasmessun pitäisi olla    
   valmiimpi kokeiluihin”

Tuomasyhteisön hallituksen puheenjohtaja Kaisa Raittila:

- Ottakaa, syökää, Raittila sanoo ja is-
tahtaa Café Agricolan pöydän ääreen.

Se, että Kaisa Raittilasta tuli tämän 
vuoden alusta Tuomasyhteisön halli-
tuksen puheenjohtaja, ei ole miten-
kään itsestään selvää. Kun Tuomas-
messu syntyi 26 vuotta sitten ja Rait-
tila kävi uudessa messussa, hänestä ei 
tuntunut siltä, että tämä olisi hänen 
juttunsa. Hän alkoikin käydä messus-
sa oikeastaan vasta sen jälkeen kun oli 
saarnannut siellä 2005.

- Se kuvasti Tuomasmessun roh-
keutta, että minua pyydettiin saarnaa-
jaksi, vaikka en ole teologi enkä puhuja 
tai esiintyjä. 

Raittila naurahtaa olevansa oike-
astaan väsynyt messussa käymiseen. 
Kun on lapsesta asti istunut messussa, 
jumalanpalveluksessa käyminen voi al-
kaa tuntua pakolta. Ja sitten kuitenkin:

- Tuomasmessu laittaa tunteita liik-
keelle. Se tekee minulle hyvää. On hy-
vä, että jokin vapauttaa sisäisiä rajoja. 

 Erityisesti Raittilaa puhuttelee se, 
että ihmiset tulevat Tuomasmessuun 
niin tosissaan: messun tekijät, kävi-
jät, kaikki. 

 - En tiedä miksi tavallisessa mes-
sussa muualla ei aina tunnu siltä, vaikka 
sielläkin kaikki on valmisteltu – Tuo-
masmessussa kärsimys ja muut tun-
teet ovat eri tavalla pinnassa. Siellä ei 
tarvitse kokea olevansa ainoa, joka ko-
kee niitä.

Eniten tunteita, kaikenlaisia, Rait-
tilassa herättää esirukousjakso, jon-
ka aikana ihmiset kulkevat kirkossa, 
keskustelevat rukousavustajien kans-
sa tai kiertävät rukousalttareita. Rait-
tilan mielestä ei tarvitse kuin hiukan 
miettiä omaa itseään tai jutella mui-
den kanssa, niin elämän vaikeus tu-
lee esiin. Rukousjaksossa näkyy hädän 
konkreettisuus. 

- Rukousjakso koskettaa jotain pe-
rimmäistä lapsellista tunnetta itsessä. 

Tuomasyhteisö ry:n hallituksen kokous on juuri loppunut, kun hallituksen 
puheenjohtaja, kirjailija ja toimittaja Kaisa Raittila saapuu haastatteluun. 
hän tuo mukanaan hedelmiä, suklaata ja voileipiä.
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On hienoa ja harvinaista että on paik-
ka, jossa voi regressoitua ja heittäytyä. 
Vähän joskus ärsyttää manipuloiduksi 
tulemisen tunne, mutta ei liikaa, Rait-
tila hymyilee. 

Hän sanoo haluavansa kasvaa ih-
miseksi, joka näkee maailman myös 
itsensä ulkopuolella. 

- Mutta ensin on tultava sopusoin-
tuun oman sisäisen maailmansa kans-
sa, ja rukousjakso antaa siihen aineksia.

 Entä millainen Tuomasmessun pi-
täisi hallituksensa puheenjohtajan mie-
lestä olla tulevaisuudessa, mitä sen pi-
täisi olla enemmän?

-  Tuomasmessun pitäisi olla kette-
rä! Sen pitäisi olla valmiimpi kokeilui-
hin. Sen pitäisi olla kokeilualusta, jos-
sa erilaiset ihmiset voi etsiä pyhyyttä, 
Raittila sanoo.

Hän kärjistää, että Tuomasmessu 
ei saisi juuttua vakikävijöiden lohtu-
paikaksi.

Sisäpiiriläisten pitäisi avautua ulos-
päin, koska on elinehto, että messussa 
on väkeä, myös uutta väkeä.

Raittila ajattelee, että Tuomasmes-
sussa on totuttu tiettyjen asioiden me-
nevän aina samalla tavalla. Mutta:

- Jos erilaiset yhteisöt tulisivat te-
kemään messua ja toisivat oman pe-
rinteensä mukanaan, kaava voisi rik-
koutua hyvällä tavalla. Musiikin gen-
reäkin voisi monipuolistaa, koska nyt 

siinä ei näy eri herätysliikkeiden jälki, 
Raittila pohtii.

Hänen mukaansa ihmiset pelkää-
vät ylipäätään eniten ulkopuolisuuden 
tunnetta. Sellainen olo kuitenkin tulee 
helposti Tuomasmessunkin uudelle kä-
vijälle, jos messussa puhutaan huomaa-
matta me-kieltä. 

Entä mitä annettavaa Tuomasmes-
sulla on tässä ajassa ja tämän ajan kir-
kossa?

- Ihan ykkösenä se tarjoaa juurikin 
sitä lohdutusta. Siihen se on ihan pa-
ras paikka. Vertaistukea elämän mo-
ninaisissa ongelmissa. Kaikki kysy-
mykset ovat sallittuja monessa koh-
dassa messua.

Toiseksi, Kaisa Raittilan mukaan, 
Tuomasmessu voisi tarjota yhteiskun-
nallista ääntä. 

- Jos Tuomasmessu tästä vielä ter-
hakoituu, se on helposti liikutettava 
väline yhteiskunnalliseen vaikuttami-
seen: vetoomuksiin, mielenilmauksiin.

Sellainen oli Raittilan mielestä esi-
merkiksi päätös kantaa Tuomasris-
ti kaupungin läpi viime kesänä Lähe-
tysjuhlilla.

- Ei siitä mitään näyttävää ristisaat-
toa tullut, vaan Matti ja Anna-Leena 
Verkasalo pienen porukan kanssa kus-
kasivat ristiä, välillä raitiovaunussa ja 
missä milloinkin, Raittila nauraa.

Myös veden jakelupisteet Helsinki 

City Marathonin varrella ovat sellaista 
näkyvää toimintaa, johon Tuomasmes-
su Raittilan mielestä taipuu hyvin ja sa-
malla näkyy kaupunkikuvassa omien 
viestiensä kanssa.

- Ihmisen perustarve on jämäh-
tää oman navan ympärille kieriske-
lemään. Tässä Tuomasyhteisössä on 
joka tapauksessa osaamista ja alttiiksi 
panemista!

Raittilan mielestä yhteiskunnalli-
suus ja messu sopivat yhteen. Messun 
tarkoitus on muuttaa maailmaa parem-
maksi paikaksi, ja siinä myös Tuomas-
messulla on skarpattavaa: että itsen li-
säksi nähdään myös muut. 

- Messu voi vapauttaa turhasta itse-
keskeisyydestä, saada lähtemään liik-
keelle kohtaamaan muut.

 Raittila kokee, että Tuomasmessu 
on paikka, jonne satutettujen on tur-
vallista tulla. Tarkoitus on kuitenkin 
tulla terveeksi. Jotenkin siinä proses-
sissa käy niin kuin Kaisa Raittilan tädin 
Anna-Maija Raittilan sanoituksessa 
absurdisti väitetään: ”Sairas terveen 
parantaa”. Lopulta messussa voi käy-
dä niin, että ihminen oppii laittamaan 
happinaamarin ensin itselleen auttaak-
seen toisia, kuten lentokoneessa pi-
tää tehdä. 

- Messu on paikka, jossa kootaan 
voimavaroja kohdata maailma. 

Millainen on Kaisa Raittilan oma 
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tie kristittynä ollut? Kysymys on val-
tavan laaja, mutta ehkä siihen pystyy 
vastaamaan lyhyestikin.

Raittila kertoo imeneensä uskon-
asiat itseensä äidinmaidosta. Läpi ko-
ko ikänsä hän on myös kokenut suur-
ta tarvetta kyseenalaistaa ja kritisoida 
kuulemaansa ja oppimaansa. 

- Koko elämäni ajan minulla on ol-
lut intensiivinen suhde kirkkoon, mutta 
olen aina myös esittänyt sille painavia 
kysymyksiä.

Raittila on aina halunnut välittää 
seuraavalle sukupolvelle Raamattua 
kertomuksineen, ”se on niin tärkeä osa 
kulttuuria”. Aikuisena hän on halunnut 
olla tinkimättömän rehellinen, mikä 
on aiheuttanut hänelle kriisin toisen-
sa jälkeen uskonelämässä.

- Helppoa ei ole ollut. Nyt tärke-
ää on toivo. Ja oikeudenmukaisuuden 
kysymykset.

Raittila näkee, että hänen aikansa 
kysymys on vähemmistön oikeudet. 

- Siksi haluan olla mukana nosta-
massa niitä myös kirkossa, tekemässä 
tilaa kaikille täysipainoiseen elämään.

Raittila hymyilee ujosti kertoes-
saan, että hänessä elää myös pieni vai-

kutuksille altis havainnoija, joka kulkee 
ulkomaisissa kirkoissa ihmettelemässä 
kansanhengellisyyttä, vaikuttumassa 
siitä, miten tosissaan ihmiset ovat auki, 
näyttävät mitä ajattelevat ja tuntevat.

- Työskentelen itse sanoilla, mut-
ta silti minua kiinnostaa se, mitä ei voi 
sanoilla kuvata. Siinä mielessä olen tä-
män ajan ihminen, että perinteinen ta-
pa sanoittaa uskoa ei puhuttele minua 
juuri lainkaan. 

Kaisa Raittila haluaa sanoa tämän 
ääneen, koska moni ajattelee niin.

- Ja minä olen sentään sisällä kir-
kossa ja sen uskon ilmaisemisessa kai-
kin tavoin.

Raittila on miettinyt esimerkiksi 
sitä, miltä radion aamuhartauden vir-
ret kuulostavat satunnaisten kuulijoi-
den korvissa.

- Vaikka rakastan tarinoita, kris-
tinuskon tarina on joskus niin konk-
reettinen, että se ahdistaa minuakin 
aika paljon!

On pakko vielä kysyä lopuksi Kai-
sa Raittilalta, mikä on hänen suosik-
kikohtansa Raamatussa.

- Ei sellaista ehkä ole, mutta nyt 
kun kysyit..., Raittila aloittaa.

Psalmi 139 oli Raittilalle pitkään 
vaikea teksti. Siinä psalminkirjoittaja 
ihmettelee sitä, että Jumala näkee hä-
net jo idullaan, ja että minne hän me-
neekin, siellä Jumala jo on.

- Lapsena kuulin sen niin, että Ju-
mala tarkkailee jossain kyylänä. Hä-
nen kaikkinäkevä silmänsä tuntui kiel-
teiseltä.

Kun Raittila sitten aikuisena teki 
kirjaa rukoushelmistä, hän alkoi ko-
kea asiaa uudella tavalla salaisuuden 
helmen myötä. Hän koki, että Jumalan 
kanssa voi kahdestaan katsella luotta-
vaisesti omia salaisuuksiaan.

- Taivaallinen tulkinta olikin, että 
Jumalan katseen kohteena oleminen 
on turvallista! Siihen ei kuulu häpe-
ää ja pelkoa.

Raittilan mielestä nähdyksi tule-
minen on merkittävä hengellinen ko-
kemus. Sen myötä voi itsekin katsella 
uteliaana ympärilleen.

- Toisin kuin uskonnoissa yleensä 
ajatellaan, mikään ei olekaan torjuttua.

TeKsTi laura MäKelä

KuvaT MarKKu Pihlaja

Kaisa Raittila tunnetaan kirkollisena vaikuttajana. Hän on muun muassa Helsingin seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja.
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Osa kuorolaisista on ollut mukana laula-
massa lähes alkuvuosista lähtien. Hilsu 
(Hilkka Kangasniemi) on johtanut kuo-
roa alkumetreiltä vuoden 2013 loppuun 
asti (ja ehkä joskus vielä uudelleen...). 
Innakin on ollut kuoron toiminnassa 
mukana ensimmäisestä keväästä 1988 
lähtien, ensin kuoron huilistina, sitten 
myöhemmin kuoronjohtajana.

Viime aikoina on ollut välillä han-
kala saada messuun tarvittava kuoro-
kokoonpano täyteen. Kuoronjohtajalle 
tilanne on sama kuin jos urkuri toteaisi 
kirkkoon tullessaan, että osa pilleistä 
onkin lainassa muualla... 

Kun asia ei näyttänyt korjaantuvan 
muistuttelulla, ymmärsimme että jo-
tain muutoksia pitää tehdä. Ehkä osa 
kuorolaisista haluaisi laulaa pienem-
missä, tiiviimmissä porukoissa, joissa 

vastuu omasta stemmasta on suurempi? 
Vähitellen kuukausien mittaan on-

kin kypsynyt kaksi uutta kokoonpanoa, 
”Pikkukuoro” (joka vielä miettii ni-
meään) ja Tuohus. Inna keksi Tuohus-
nimen, koska sen alkuosa tuo mieleen 
Tuomasmessun. Juhan työkaverit tosin 
arvelivat nimen tarkoittavan Tuomas-
messun HUSsilaisia - sellaisenkin ko-
koonpanon voisi perustaa! 

Jotta taakka ei kasvaisi kuorolaisil-
lemme liian suureksi, ajoittain Tuomas-
messussa on myös vierailevia kuoroja. 

Ehkä niiden kautta saamme myös omiin 
joukkoihimme lisää porukkaa? Otim-
me käyttöön myös Nimenhuudon, jotta 
ilmoittautuminen messukuoroon olisi 
aiempaa helpompaa. 

Onhan meillä edelleen myös Naa-
makuoro, joka koostuu etupäässä Tuo-
maskuoron ja Vesperkuoron laulajista. 
- Pysyiköhän kukaan enää kärryillä? Ei 
se mitään, kunhan laulu raikaa!

inna ja juha vinTTuri

KuvaT MarKKu Pihlaja

minne tuuli kuljettaa
Tuomaskuoro on jo 26-vuotias kuten messukin. 
näihin vuosiin mahtuu monenlaisia vaiheita. 
lähes tuhanteen messukeikkaan, konsertteihin, 
harjoituksiin, illanviettoihin ja levytyksiin liittyy 
paljon hienoja muistoja. Kuoropariskuntiakin on 
syntynyt vuosien varrella useita. 
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Hengellinen kotini täällä on pieni ja 
lämminhenkinen Anglikaanikirkko 
St. Matthias. Kirkossa keitetään jo en-
nen kokousta kahvit, ja kahvittelu jat-
kuu kokouksen jälkeen usein tunnin-
kin. Raamattuopetusta antavat yliopis-
ton teologit, ja se on todella laadukasta. 
Virsisuosikkini on ”Be still, my soul”, 
joka on sanoitettu Finlandia-hymnin 
säveleen.

 Australialaisuuteen kuuluu iloisuus 
ja ystävällisyys, ja kirkossa nämä piir-
teet korostuvat entisestään. Sunnuntai-
aamun kokouksessa on erityinen hetki, 

jolloin jutellaan ympärillä istuville ih-
misille. Tarkoitus on, että kukaan ei jää 
huomaamatta. Joka messussa kerätään 
rukouspyyntöjä, ideoita ja yhteystietoja 
seurakuntalaisilta. Kuten Tuomasmes-
sussa, St. Matthiaksessa on vain vähän 
palkattua henkilökuntaa. Jokainen on 
vastuussa siitä, että uudet tulijat ote-
taan lämpimästi vastaan. St. Matthi-
aksen vieraanvaraisuudessa on jotain 
hyvin koskettavaa. 

 Kirkosta löytyneet ystävät ovat 
vieneet meitä retkille Sydneyn upeille 
rannoille ja kukkuloille. Ystäväni Sarah 
on ottanut minut raamattupiirinsä jä-
seneksi. Ryhmän ihanien, eri-ikäisten 
naisten seurassa olen viettänyt joka 
tiistai-illan. 

7-vuotiaan Vennyn tärkeimmäksi 
paikaksi on tullut seurakunnan perjan-
taikerho Friday Crew. Sieltä hän löysi 

Tuomasmessusta kenguruiden 
maahan
hyvää pääsiäistä sydneystä! Jos 
kasvomme näyttävät tutuilta, 
olet ehkä huomannut, ettei 
meitä ole tänä talvena näkynyt 
messussa. viime kesänä meille 
avautui mahdollisuus seikkailuun. 
Tekisimme talven tutkimustyötä 
toisella puolen maailmaa, australian 
suurimmassa kaupungissa 
sydneyssä. 

ystävänsä Julian, sydänystävän, jonka 
kanssa koulupäivät sujuvat Vennyn ha-
puilevasta englannin kielestä huolimat-
ta. 12-vuotias Ava taas innostui seura-
kunnan kokki-illasta, jossa Australian 
MasterChef-voittaja Kate Bracks opetti 
ruuanlaittoa ja Raamattua. 

 Sydneyssä toimii myös suoma-
lainen seurakunta. Paikallinen pappi 
Martti Paananen tapaa 100 suomalais-
ta kuukaudessa Sydneyssä ja lähikau-
pungeissa. Martin järjestämä mukula-
messu ja kauneimmat joululaulut ovat 
koskettaneet erityisellä tavalla näin 
kaukana kotoa.  

 Tavataan taas toukokuussa Tuo-
masmessussa!

Karoliina MalMelin

TuoMasyhTeisön halliTuKsen jäsen, 
valTioTieTeen TohTori ja TuTKija



HelsinkiMissio kutsuu kaikki Tansaniasta kiinnostuneet mielenkiintoiselle ja 
monipuoliselle kahden viikon matkalle. Matkalla tutustutaan Tansaniaan luontoon, 
ihmisiin, kulttuuriin ja kirkon työhön. Luonnonpuistojen safareilla nähdään Afrikan 
suuret ja pienet eläimet. Matkan lopulla nautimme myös rantalomasta. 
Kaksi vuotta sitten järjestimme lähes samanlaisen kiitosta saaneen matkan, jolle osallistui 
22 henkeä. 
Matkanjohtajina toimivat Tansaniassa Suomen Lähetysseuran työntekijänä ollut rovasti 
Riitta Laakio sekä pastori Pirjo Kantala Tuomasyhteisöstä ja HelsinkiMissiosta. Osan 
aikaa oppaana toimii Tansanian Ilembulassa pitkään toiminut lääkäri Leena Pasanen. 
Matkan alustava hinta on € 3900,00, edellyttäen, että osanottajia on vähintään 16 ja 
enintään 22 ja että valuuttakurssit eivät muutu suuresti. Hintaan sisältyvät edestakaiset 
lentomatkat reittikoneella Helsingistä Dar es Salaamiin, autokuljetukset laajalla 
kiertomatkalla, majoitus kahden hengen huoneissa, aamiainen ja päivällinen tai lounas, 
juomavesi bussissa ja aterioilla, luonnonpuistomaksut ja safariajelut, palvelumaksut, 
matkanjohtaja-oppaiden kulut sekä matkanjärjestäjän kulut.
Tiedustelut: Pirjo Kantala pirjo.kantala@helsinkimissio.fi puh. 040 5111 989
Tiedustelut ja ilmoittautuminen vastuulliselle matkanjärjestäjälle:
Koonono Matkat Oy, www.koonono.com
Olle Eriksson olle@koonono.com puh. 050 4656152
Stefan Eriksson stefan@koonono.com  puh. 045 1238272
Ilmoittautumiset huhtikuun loppuun mennessä.

Suomen syksystä TanSanian kevääSeen 
                                                   18.10.–1.11.2014
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MATKANJOHTAJINA  YLI  30  MATKAN  KOKEMUKSELLA
KALEVI VIRTANEN  JA  THORLEIF JOHANSSON

KATSO  WWW.TUSSE.FI  TAI  SOITA  KALEVI  VIRTANEN  040-5154950

TULE PATMOKSEN PYHÄLLE SAARELLE 23-30.8.2014

Tuomasyhteisö ry. on Helsingin Tuomasmessun 
taustayhdistys.

Jäsenmaksun suuruus on vuonna 2014 30 euroa, ja se oi-
keuttaa Tuomasmessu-lehden saamiseen sekä jäsenetui-
hin, kuten noin 10% alennukseen Tuomasyhteisön retriit-
tien hinnoista vuonna 2014.

Ennen kaikkea jäsenyys Tuomasyhteisössä on viesti siitä, 
että haluat ottaa kantaa Tuomasmessun puolesta!

Lähetä yhteystietosi Hannalle sähköpostiin 
toimisto@tuomasmessu.fi tai käy täyttämässä lomake 
tuomasmessu.fi -sivuilla. Lomake löytyy Mikä Tuomas-
messu on valikon alta, Tue Tuomasmessua kohdasta.

Kirjoita joko sähköpostiin tai lomakkeeseen nimesi ja 
yhteystietosi. Kun lähetät tietosi/ lomakkeen ja maksat 
jäsenmaksun Tuomasyhteisön tilille, olet Tuomasyhteisön 
jäsen ja saat lehden kotiisi.

liity Tuomasyhteisön jäseneksi

Kouluttajina Olli ja Leila Valtonen.
Me kaikki haluamme tulla ymmärretyiksi ja ymmärtää toisia. Kiinnostava kysymys 
kuuluukin: millä tavalla asetumme vuorovaikutukseen? 
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 itsetuntemus-
järjestelmälle 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 7.-14.7.2014 
HINTA:  1745 €/hlö, sisältää lennot Finnairin reittilennoilla Helsinki-Rooma-Helsinki
Klo 07.50-10.15 Helsinki-Rooma/klo 19.45-00.05 (+1), täysihoidon ja majoituksen 
luostarissa 2-hengen huoneissa, bussikuljetuksen Rooma-Assisi-Rooma, 
seminaarin ma-pe 4 pv luostarissa. Opastettu kiertoajelu ja lounas Roomassa 
14.7., tutustumisen pyhän Franciscuksen elämään ja kaupunkiin, matkanjohtaja 
Pirjo Kantalan palvelut koko matkan ajan.
  
2) Omatoimimatka pelkkä enneagrammiseminaari (4 pv) 7.-11.7. 2014.
Seminaarihinta 795 €/hlö kahden hengen huoneessa, sis. luostarimajoituksen 
ja täysihoidon ko. ajalta.

Lisämaksusta yhden hengen huone 150 €/hlö, 7 yötä, retki Umbrian
Jazz-festivaaleille 12.7., 68 €/hlö sis bussikuljetuksen, 
opastuksen ja lipun konserttiin, lisävuorokaudet (kolme)
luostarissa seminaarin jälkeen täysihoidolla 210 €/hlö

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

enneaGRaMMiSeMinaaRi  italiassa
assisi 7.–14.7.2014 Yhdeksän tapaa asettua

vuorovaikutukseen
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Syksyllä järjestettävässä kuuden illan raamattu-
sarjassa lähtökohtana ovat Raamatun ymmärtämi-
seen ja tulkintaan liittyvät kysymykset.

Teltta on vertauskuva kristillisestä yhteisöstä. 
Teltassa on neljä kulmaa, joista on tultu ja tullaan 
sisälle: kertomukset (narraatio), etiikka
 (yhteiskunnan heikossa asemassa olevat 
täysvaltaisena mukaan), rituaali (kaste, 
ehtoollinen) ja oppi (dogma). Kaikki nämä 
kannattelivat ensimmäisten vuosisatojen 
kristillistä liikettä ja niiden varassa liike kehittyi. 
Voivatko erilaiset tavat mieltää usko kohdata 
kirkossamme myös tänään?

Näistä kristinuskon telttaan tulokulmista alustus ja 
keskustelua kuutena torstai-iltana syksyn aikana.

LAITA ILLAT KALENTERIISI JO NYT JA 
TULE  KUULEMAAN JA KESKUSTELEMAAN!

Tuomiokirkon krypta klo 19.00

18.9. SISÄLLE TELTTAAN, JoHdANTo 

 Eksegetiikan prof. Petri Luomanen ja 

 opetusneuvos Kalevi Virtanen

2.10. KERToMUS, NARRAATIo TIENÄ SISÄLLE 

 KRISTINUSKoN TELTTAAN 

 Piispa Björn Vikström

16.10. JEESUKSEN ESIMERKKI, ETIIKKA, TIENÄ 

 SISÄLLE KRISTINUSKoN TELTTAAN 

 Piispa Irja Askola

Mikael Agricolan kirkon krypta klo 19.00

30.10. RIITTI, SAKRAMENTTI, TIENÄ SISÄLLE 

 KRISTINUSKoN TELTTAAN 

 Piispa Tapio Luoma

13.11. doGMA, oPPI, TIENÄ SISÄLLE 

 KRISTINUSKoN TELTTAAN 

 Piispa Kaarlo Kalliala

27.11. YHTEENVETo

Järjestää Tuomasyhteisö

voimaa yhdessäolosta!
Tuomasyhteisön kesäpäivät 9.–10.8. 2014
Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa, Karjalohjalla 

Tule nauttimaan kesästä, luonnosta, saunasta ja uimisesta, 
iltanuotiosta, laulusta, ystävistä, läsnäoloharjoituksista, ru-
koushetkistä, sunnuntain messusta ja maistuvista aterioista. 
Äänekkäät ja iloiset kesäpäivät lauantaista sunnuntaihin. 

Lauantai 9.8. 
saapuminen 11-12
klo 12 Päivärukous
12.30 lounas ja kahvit 
14-17 Ohjelmaa
Läsnäolo ja kehon ystävyys Jutta Saanila
Laulajaiset Inna ja Juha Vintturi
17.00 Rukoushetki
17.30 Päivällinen
18-20 Saunat
20-23 Iltanuotio makkaroineen/mehuineen, yhdessäoloa

Sunnuntai  
klo 8.30 Aamurukous
klo 9.00 Aamiainen 
klo 11-12 Messu 
klo 12  Lounas ja lähtökahvit

Hyvää yhdessäoloa järjestämässä tuomaspappi Pirjo Kanta-
la, Inna ja Juha Vintturi sekä vanhemmiston puheenjohtaja 
Susanna Monni. Läsnäoloharjoituksia ohjaamassa ja läsnä-
olosta omassa kehossa puhumassa Jutta Saanila.

Hinta yön yli täysihoitoineen 110 euroa/2hh, mahdollisuus 
majoittumiseen myös mökeissä kauniin Puujärven rannalla.
Ilmoittautuminen toimisto@tuomasmessu.fi tai 
puhelimitse 0503311634
Alustavat ilmoittautumiset 8.6. mennessä.

Kesäretriitti  6.–8.6. 2014 Tule Pyhä henki!
Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa, Karjalohjalla

Kesäretriitti elpyville.

Alkukesän vihreys ja Heponiemen kaunis luonto ja 
ympäristö yhdistettynä lepoon ja hiljaisuuteen tarjoavat 
ihanteelliset puitteet elpymiselle. 
Retriitti alkaa perjantaina, helluntain aattona klo 16-18 saa-
pumisella ja majoittumisella ja päättyy sunnuntaina klo 14 
mennessä.

Retriitin ohjaajina olli Valtonen, Pirjo Kantala ja 
muusikkona Inna Vintturi.

Retriitin hinta Tuomasyhteisön jäsenille 200 euroa, muille 
220euroa. Hinta sisältää täysihoidon, majoittumisen 
yhden hengen huoneessa ja ohjelman.
Kesäkuun retriitissä on mahdollisuus majoittua myös mö-
keissä kauniin Puujärven rannalla (säävaraus).

Ilmoittautumiset  toimisto@tuomasmessu.fi tai 
puhelimitse 0503311634.

KesKusteluja 
teltassa

Raamattunäkemystä 

    etsimässä 
       18.9.-27.11.2014

Tulossa uutta ja haastavaa!
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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

Keväisiä Tuomasmessuja
Palmusunnuntai 13.4. 
klo 18.00
Saarnaa tuomaspappi Pirjo Kantala, liturgina 
Linda Wallgren. Messun juontavat Pertti Torppa 
ja Sari Hongell. Musiikki Inna Vintturi ja orkesteri. 
Gospel Helsinki -kuoro Nina Pakkasen johdolla.

Kiirastorstain aamumessu 
17.4. klo 7.30 
Meditatiivinen aamumessu kiirastorstain tekstien 
äärellä.
Liturgia olli Valtonen ja Pirjo Kantala. Musiikki 
Inna Vintturi, huilu ja Elsa Sihvola, sello, 
lauluryhmä. 
Kirkkokahvit messun jälkeen Cafe Agricolassa.

Pääsiäispäivän iloinen Tuomasmessu 
20.4. klo 18.00
Saarnaa  rovasti Tuula Sääksi, liturgina Hans 
Tuominen. Messun juontavat Tuulikki Vuorinen ja 
Atte Korhola. Musiikki Markku Pihlaja ja pääsiäis-
orkesteri. Tuomaskuoro Juha Vintturin johdolla.

Hän säästi silmäni kyyneliltä 
27.4. klo 18.00
Saarnaa toiminnanjohtaja olli Valtonen, liturgina 
Sari Vapaavuori. Messun juontavat Kristiina 
Backberg ja Sari Arolinna. Musiikki Petri Kangas ja 
Tuomaskuoro Juha Vintturin johdolla.
Yhteistyössä HelsinkiMission kanssa.

Hyvä Paimen 
4.5. klo 18.00
Saarnaa lähetysjohtaja Juha Auvinen, liturgina Timo 
Lankinen. Juontaa Marja Soikkeli. Musiikki Antti 
Vuori ja Tuohus Juha Vintturin johdolla.
Yhteistyössä Sansan kanssa.

Jumalan kansan koti-ikävä 
11.5. klo 18.00
Saarnaa pastori, tutkija Meri-Anna Hintsala, 
liturgina Tapio Koivu. Messun juontavat Ari-Pekka 
Mustonen ja Liisa Pietilä. Musiikki Auroora Kiiski ja 
Tuomaskuoro Inna Vintturin johdolla.

Taivaan kansalaisena maailmassa 
18.5. klo 18.00
Saarnaa ministeri Jutta Urpilainen.
Messun juontaa outi Reinola. Musiikki Inna 
Vintturi ja Tuomaskuoro Juha Vintturin johdolla.

Ilo ja vastuu luomakunnasta 
25.5. klo 18.00 
Tuomasmessu, jossa puhumme merestä ja 
rukoilemme luomakunnan puolesta. Saarnaa 
ekoteologi, TT Pauliina Kainulainen, liturgina 
ekorovasti Ilkka Sipiläinen. Musiikki Inna Vintturi 
ja Tuomaskuoro JuhaVintturin johdolla.

Messun jälkeen siirrymme ristisaatossa meren 
rantaan ekumeeniseen tapahtumaan, jossa isä, 
ekorovasti Heikki Huttunen ja Pyhän Hermanin 
lapsikuoron lauluryhmä Espoosta toimittavat 

vedenpyhityksen ortodoksisen perinteen mukaan.
Tapahtuma on osa Suomenlahti 2014 -teemavuotta.

Pyhän Hengen odotus 
1.6. klo 18.00
Saarnaa professori Petri Luomanen, liturgina Pirjo 
Kantala. Messun juontavat Mari ja Esa Rauhala. 
Musiikki Inna Vintturi ja Tuohus Juha Vintturin 
johdolla. 
Jatkot kirkon pihalla (säävaraus) ja vohvelipannut 
kuumana.

8.6. alkaen kesäiset Tuomasmessut 
klo 19.00
8.6. Saarnaa rovasti Pauli Tuohioja. Messun juontaa 
Malla Leinonen. Musiikki Ville Myllykoski ja
Cumina- kuoro.

Kevään ohjelmaa!
Keväisen kupliva viini- ja virsi-ilta 
torstaina  22.5. klo 18 
Café Agricolassa, Mikael Agricolan kirkolla. 

Tule viettämään yhteistä iltaa ystävien seurassa. 
Laulamme keväisiä virsiä ja lauluja. 

Virvokkeita talon puolesta, syötävää voit tuoda 
nyyttäriperiaatteella.

olet tervetullut! Järjestää TuVaJa
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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!
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Kannatusmaksupylväät

v. 2013
50 789

Kevät on vuosikertomusten ja 
tilinpäätösten aikaa. Vuoden 2013 
vuosikertomus on rohkaisevaa 
luettavaa. Tuomasmessun 25. 
toimintavuonna järjestettiin lähes 
50 Tuomasmessua ja lisäksi muita 
tapahtumia ja toimintaa. 

Yksi Tuomasmessun perustajista, olli 
Valtonen, on aina muistuttanut, että 
Tuomasmessu jatkaa niin kauan kuin 

tuomasmessulaiset päättävät, että 
sen toimintaa halutaan jatkaa. Tämä 
merkitsee myös aina sitoutumista 
Tuomasmessun kannattamiseen 
sekä taloudellisesti että tehtäviin 
tarttumalla.

Elämme laman keskellä, se näkyy 
rankasti paitsi kolehdeissa, myös 
kannatusmaksuissa.
Jos sinä olet yhä sitä mieltä, että 

Tuomasmessua tarvitaan tässä 
kaupungissa Jumalan kohtaamisen, 
rukousavun, lohdutuksen ja etsijän 
paikkana, niin lähde mukaan 
kannattamaan  Tuomasmessua.

Kaikenlaiset ja kaikenkokoiset 
lahjoitukset ovat tervetulleita. 
Kuukausilahjoittajana varmistat 
sen, että voimme rauhallisin mielin 
suunnitella toimintaa eteenpäin. 

Voit rohkeasti ottaa yhteyttä 
toimistonhoitajaamme Hanna 
Haavikkoon 
toimisto@tuomasmessu.fi tai 
puh. 0503311634 ja tilata e-laskun 
Tuomasmessulta muistuttamaan 
kannatusmaksusta.

Tuomasmessun kannatustilin 
numero on FI97 5541 2820 0124 26 
viite 5010 02141

Kiitos, että olet mukana tukemassa 
tärkeää työtämme.

Pirjo Kantala
Tuomaspappi

v. 2014
5047

Tuomasyhteisö ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 2020/2013/4762 (2.4.-31.12.2014). 
Keräysalue on Suomi, Ahvenanmaa pois lukien. 


