Tuomasmessu
Tiina Paloniitty

Miksi keittää yksin soppaa,
jos yhdessäkin voi?

3/2014 tuomasmessu.fi

Olli Valtonen

Tule Pyhä Henki!

Professori Petri Luomanen

”Aika on kypsä uudenlaiselle
keskustelulle Raamatusta”

Tuomasmessulehti 3/2014
2

Pääkirjoitus

3

Olli Valtonen

Pääkirjoitus 			

Pirjo Kantala

Tule Pyhä Henki!
4-6

Petri Luomanen
Aika on kypsä uudenlaiselle

7

Kuva Markku Pihlaja

keskustelulle Raamatusta
Tiina Paloniitty
Miksi keittää yksin
soppaa, jos yhdessäkin
voi?
Syksyn toimintaa

8

Tuomasmessussa
Tuomasmessun

1o

taloudenhoitoa
12

Tulevia Tuomasmessuja

Tuomasmessu
Julkaisija Tuomasyhteisö ry
Tuomasyhteisö on Tuomasmessun
taustaorganisaatio
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

tuomasmessu.fi

Lehti on painettu kierrätyspaperille.

Kapinallinen?

K

irjakaupassa käsiini osui Reza Aslanin, iranilaisen muslimin Jeesuksesta
kirjoittama kirja Kapinallinen - Jeesus Nasaretilaisen aika ja elämä. Kirja kertoo Jeesuksesta ja hänen ajastaan, kapinallisista Rooman valtakunnassa ja siitä, mikä teki juuri Jeesuksesta erityisen kapinallisen, niin että hänet
muistetaan vielä 2000 vuotta myöhemmin. Kirja nousi New York Timesin myyntilistan kärkeen syksyllä 2013.
En ole ehtinyt vielä lukea kirjaa kovin pitkälle tätä kirjoittaessani, en siis tiedä
vielä paljoa sisällöstä. Huomioni juuttui kirjan omistuslehdellä oleviin sanoihin
ja ne ovat pyörineet mielessäni. Kirjailija kirjoittaa ensimmäisillä lehdillä omistaneensa kirjan vaimolleen Jessicalle ja kaikille Jackleyn suvun jäsenille, joiden
rakkaus ja hyväksyntä ovat opettaneet hänelle Jeesuksesta enemmän kuin kaikki
tutkimukset ja opinnot ja niille omistetut vuodet. Luen uudestaan ”joiden rakkaus ja hyväksyntä ovat opettaneet hänelle enemmän”.
Kiirehdin joka päivä lukemaan ja kuuntelemaan uutisia. Uutisia sodasta ja vihasta. Uutisia kuolemasta ja tuhosta. Voimattomana kaiken vaikean ja pahan,
romahtamisen uutisten ja hädän keskellä sanat rakkaus ja hyväksyntä tuntuvat
karkaavan yhä kauemmas.
Mutta mitä meille lopulta jää? Kun talous ei toimi suunnitelmien mukaan ja
mitkään budjetit ja ennustukset eivät pidä, kun pahuus ja vaikeudet lisääntyvät,
niin vastavoimia tarvitaan. Tarvitaan rakkautta ja hyväksyntää ihmisten välille.
Kun yhä useampi kärsii myötätunnon ja hyväksynnän, rakkauden puutteesta ties
mistä syystä.
Voisipa joku sanoa minusta, että rakkauteni ja hyväksyntäni on opettanut hänelle jotakin Jeesuksesta! Että olemalla jotakin, rakastamalla ja hyväksymällä,
kerron paljon enemmän kuin saarnojen sanoilla tai rukousten kauniilla kielellä.
Kyselemme tänä syksynä erilaisissa yhteyksissä Tuomasyhteisön kutsumusta ja tarkoitusta. Josko se olisi siinä. Että ihmiset oppisivat meistä, meidän kanssamme, välittämisemme ja hyväksyntämme kautta enemmän Jeesuksesta kuin
sanoista ja saarnoista.
Huimaa!

Uudistamme asiakasrekisteriä. Joko sinun sähköpostiosoitteesi on päivitetty listoille?
Lähetä yhteystietosi tai päivitä muuttuneet. Tietoa Tuomasmessuista ja muista tapahtumistamme
saat parhaiten sähköpostilla!
Lähetä yhteystietosi osoitteella toimisto@tuomasmessu.fi.
Muista myös Tuomasmessun fb-sivut!
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Tule Pyhä Henki!

Yksi iso linja on sellainen, että Pyhä
Henki tekee työtään – ei niinkään irrallisena yksittäisenä toimijana vaan
yhteistyökumppanina ihmisten kanssa.
Pyhän Hengen voima ja apu kanavoituu kristittyjen kautta. Kristityt ovat
Pyhän Hengen avun jakelujärjestelmä.
Käytännössä se tarkoittaa, että me kristityt olemme maailmassa lähimmäisillemme apu, lohdutus, puolustaja, opettaja ja kehottaja. Pyhä Henki toimii meidän kauttamme.
Jos pysytään tässä äsken käyttämässäni kuvassa kristityistä Hengen
jakelukanavana, se menee vähän tähän tapaan:
Voidaksesi jakaa, sinulla pitää olla iso
varasto, mistä riittää jaettavaa.
Me käytiin Leilan kanssa hankkimassa
kaksi puutarhatuolia. Kuljettiin isossa
myymälässä. Nähtiin mitä tarvitsimme. Siellä oli myyjä, joka kirjoitti jonkun
koodin lapulle ja kehotti ajamaan auton
varaston puolelle. Teimme työtä käskettyä. Siellä oli valtava lentokonehalli.
Täynnä korkeita hyllyjä ja yksi pieni purukumia jauhava, tatuoitu varastomies.
Annoin lapun sille, se hyppäsi trukkinsa
päälle ja kaasutteli varaston uumeniin.
Ilmestyäkseen vartin kuluttua kaksi laatikkoa trukin päällä. Varastosta löytyi.
Pyhällä Hengellä on varastonsa. Se on
helluntaina syntynyt kirkko. Sieltä
löytyy kaikki se mitä tarvitaan. Meidän tehtävämme on hakea mitä tarvitaan ja luovuttaa asiakkaallemme eli
lähimmäiselle.
Joskus varasto on täynnä. Joskus
siellä on vajetta. Silloin se kaipaa täyttämistä.
Ei ole sattuma, että Uudessa testamentissa puhutaan Pyhällä Hengellä
täyttämisestä. Tai siis täyttymisestä.
Millä järjestelmällä kirkon Pyhä

Henki -varasto on organisoitu?
Uuden testamentin mukaan voimme lajitella Pyhän Hengen tarjoaman
tuotepaletin kolmeen pääluokkaan. Ne
ovat virat, armolahjat ja hengen hedelmät. Niillä pitäisi pärjätä. Ne ovat Pyhän
Hengen tarjoama varustus, jotta kirkko eli lukemattomat eri kristiyhteisöt
pystyy täyttämään tehtävänsä Jumalan
valtakunnan rakentajana maailmassa ja
evankeliumin levittämisessä.

Virat, armolahjat ja Hengen hedelmät
Viroilla tarkoitetaan yhteisöjen perusstruktuuria. Tarvitaan johtajia, opettajia, palvelijoita eli diakoneja. Tuomasmessussa johtajan virkaan on siunattu
eli erotettu Pirjo Kantala. Eikä vain Pirjo
vaan yhteisön hallitus ja vanhemmisto.
Ja Pyhä Henki käyttää heitä navigoimisessa eli johdattaessa Tuomasmessua
uusille vuosikymmenille.
Virkoja on muitakin. Sielunhoitajat. Liturgit. Tai puhutaan myös saarnavirasta.
Toinen kategoria ovat armolahjat. Ne
on varustus jokaiselle kristitylle omassa
tehtävässään ja kutsumuksessaan. Vain
yksi esimerkki: Esirukousjakso. Kymmenet ehkä sadat käyvät alttarilla tai öljyllä voideltavana. Usein sairauksiensa tai
muiden taakkojen kanssa. Kun rukoilen
sairaan puolesta, uskon siihen että siinä
tilanteessa sairaiden parantamisen armolahja on käytössä. Tavalla tai toisella.
Tai jokaisella on mahdollisuus käyttää kolehdin aikana uhraamisen armolahjaa. (Sekin on Paavalin listassa.) Jollekin on annettu sitä lahjaa enemmän
kuin toiselle. Yleensä se armolahja on
köyhillä. Rikkailta kristityiltä se näyttäisi puuttuvan.
Kolmas kategoria on Hengen hedelmät. Paavali listaa tämmöisiä: Usko, toivo, rakkaus, pitkäpinnaisuus, lempeys,
kiitollisuus, itsensä hillitseminen.
Tätä kaikkea tarkoitetaan Pyhän
Hengen voimalla. Pyhän Hengen voima kuuluu jokaiselle. Sinullekin.
Pyhällä Hengellä täyttyminen kuuluu seurakunnan yhteyteen. Älä yritä
yksiksesi.

Vierelle kutsuttu
Olemme puhuneet sanasta parakletos.
Vierelle kutsuttu. Se on passiivissa. Ei

Kuva Jani Laukkanen

Pyhä Henki on vierellemme kutsuttu
auttaja, puolustaja, lohduttaja eli
voimaannuttaja, opettaja ja kehottaja.
Miten nämä auttajamme eri puolet
näkyvät arkisessa elämässä. Miten hän
auttaa, puolustaa, lohduttaa, opettaa ja
kehottaa?

Tiivistelmä Olli Valtosen virikepuheesta
kesäretriitissä 6.6.2014
sanota kutsujaa. Vasta tätä kirjoittaessani tajusin, että kutsujia on itse asiassa useita.
Jeesus tietenkin – vaikka hän on tarkasti ottaen lähettäjä.
Mutta muut kutsujat: ensinnäkin
kirkko eli messuyhteisö. Mutta Pyhää
Henkeä kutsuvat myös lukemattomat
yksittäiset ihmiset. Sekä oman elämän
henkilökohtaisissa kamppailuissa. Mutta myös rukoustaistelussa toisen lähimmäisen puolesta.
Ehtoollisliturgian tärkein yksittäinen rukous on epikleesirukous eli Pyhän
Hengen kutsurukous. Ehtoollisen vieton
yhteyteen kuuluu Pyhän Hengen kutsuminen siunattaviin aineksiin – onhan
hän Henki Luoja, joka tekee aineellisesta
elementistä oman armonsa ajoneuvon.
Mutta epikleesiin kuuluu myös toinen anomus; pyyntö, että Jumala herättäisi, uudistaisi ja täyttäisi Pyhällä Hengellä ehtoolliselle osallistujat.
Ajatelkaa, mikä voima on siinä, kun
500 ihmistä Tuomasmessussa kutsuu
Pyhää Henkeä. Messu on tärkeä paikka
kaikille, jotka haluavat täyttyä Hengellä.
Siksi, kun haluat huolehtia siitä, että omat hengenvarastosi ovat täynnä
ja siitä, että oma yhteisösi – vaikka siis
Tuomasyhteisö – on täynnä elinvoimaa,
sitoudu käymään messussa. Täyttymässä Hengellä kerran viikossa.
Ihan vaan varastojen täydentämisen tähden.
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Professori Petri Luomanen:

”Aika on kypsä uudenlaiselle
keskustelulle Raamatusta”
Tuomasyhteisö järjestää syksyllä
kuusi tilaisuutta teemalla
”Keskusteluja teltassa”. Petri
Luomanen on verrannut kristinuskoa
telttaan, jossa on neljä tukipuuta ja
sisääntulokulmaa. Tilaisuuksissa
keskustellaan siitä, mikä on itseä
puhuttelevin sisääntulokulma
kristinuskon telttaan. Neljänä
iltana on mukana myös piispoja
osallistumassa keskusteluun.
Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden
professori Petri Luomanen istuu työhuoneessaan Vuorikadulla ja vaikuttaa
silmin nähden innostuneelta. Tuomasyhteisön hallitukseen kuuluva Luomanen pohtii sitä, millaisen mielikuvan
teltta tarjoaa ihmisille, jotka etsivät
yhteyttä toinen toisiinsa ja Jumalaan
tänä päivänä.
Syynä pohdiskeluun on Tuomasyhteisön tänä syksynä järjestämä tilaisuuksien sarja, jonka teemana on
”Keskusteluja teltassa”. Kuutena torstaina kiinnostuneita kutsutaan Tuomiokirkon tai Agricolan kirkon kryptaan
keskustelemaan yhdessä. Näinä iltoina kryptat muuttuvat teltoiksi, joissa
kristinuskoa voi lähestyä ja tarkastella neljästä eri tulokulmasta: rituaalin,
kertomuksen, etiikan tai opin.
- Nämä tulokulmat ovat kuin neljä
eri sisäänkäyntiä samaan telttaan, Luomanen havainnollistaa kehittämäänsä
vertauskuvaa.
Hänen mukaansa ne kaikki ovat yksittäisinäkin tärkeitä osia kristillistä
identiteettiä, joka rakentui varhaisina
vuosinaan juuri näiden neljän ulottuvuuden varaan. Yhtälailla tänä päivänä ihmiset löytävät tiensä kristinuskon äärelle erityisesti jonkun näistä
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neljästä kautta.
- Jollekin se juttu on rituaali, vaikkapa messu: se yhteys ja pyhän kosketus mikä siellä on. Toinen kiinnostuu kristinuskon perustavanlaatuisista
kertomuksista, maailmanselityksistä:
siitä mitä Vanhan testamentin tarinoissa tai evankeliumeissa kerrotaan
ihmisestä ja Jumalasta. Kolmas kiinnostuu kristinuskon eettisestä opetuksesta, vaikkapa Vuorisaarnan ohjeista
siitä kuinka suhtautua lähimmäiseen.
Neljättä puhuttelee oppi, esimerkiksi se

miten kristinuskon sisältö rakentuu uskontunnustuksessa, Luomanen pohtii.
Hänen mukaansa neljäs tulokulma eli
oppi on hallinnut suomalaista raamattukeskustelua viime vuosikymmeninä,
vaikka se on itse asiassa myöhempää
perua kristillisten yhteisöjen rakentumisessa. Paitsi tiedepiireissä, myös
nettikeskusteluissa oikea oppi herättää
vahvoja mielipiteitä. Myös kyselytutkimuksissa suomalaisten uskonnollisuutta mitataan oppiin liittyvillä ky-

”Usko on kokonaispaketti,
jossa on erilaisia puolia. Se
kehittyy, mutta aina voi
tarkastella sitä mikä on oma
olemisen tapa suhteessa
lähimmäisiin ja Jumalaan.”

oli monipuolista ja myös tällä hetkellä
elämä kirkossa voisi olla monipuolisesti
antoisaa ja puhuttelevaa.
Luomasen mielestä ainoan näkökulman ei tarvitse olla se, vastaako
kirkon nykyinen oppi sitä mihin alkukirkossa uskottiin, koska muitakin
vastaavuuksia löytyy. Voimme pohtia
sitä, miten Jeesuksen eettinen viesti puhutteli ihmisiä silloin ja miten se
puhuttelee meitä nyt. Tai mitä jumalanpalveluksessa koettu yhteys, kaste tai ehtoollinen merkitsevät ja mitä
niistä voimme ammentaa?
Petri Luomanen haluaisi teltta-mielikuvan avulla nostaa keskustelun Raamatusta uudelle vuosituhannelle. Tähän asti hänen mukaansa teologit ovat
rakentaneet katedraalia, joka rakentuu
systemaattisesti kerros kerrokselta.
Kristinuskosta on luotu rakennelma,
jossa jokainen palanen sopii yhteen.
Eksegeetit eli raamatuntutkijat, sellaiset kuin vaikkapa Heikki Räisänen,
on sitten nähty niinä, jotka tekevät katedraalista kiviraunion kriittisillä huo-

symyksillä, kuten ”uskotko neitseestä
syntymiseen?” tai uskotko siihen, että
”Jeesus on Jumalan poika?”.
Luomanen huomauttaa, että tällä
hetkellä ihmiset eivät kuitenkaan hae
kirkosta niinkään puhdasta oppia kuin
vaikkapa yhteisöllisyyttä. Pelkkä oppiin
keskittyminen määrittää vain pienen
aktiivijoukon, vaikka oppia ei pidäkään
väheksyä, Luomanen pohtii.
- Keskustelua olisikin syytä laajentaa, jotta kristinuskon koko rikkaus
saisi tilaa. Varhaisten kristittyjen elämä

mioillaan.
- Nyt ei ole syytä rakentaa uutta katedraalia vaan jotain kevyempää, jotain sellaista kuin teltta, jotain sellaista
jossa paksut muurit eivät erota ihmisiä
toisistaan. Teltan paikkaa voi vaihtaa
tai sen kankaita voi kutoa uudelleen
muuttuneissa olosuhteissa. Aivan kuten ihmisten kysymykset ja ympäröivä
yhteiskunta muuttuvat, vaikka kristinuskon sanoma pysyy.
Luomanen muistuttaa, että jos kelataan Raamattua taaksepäin, löytyy juuri
teltasta varsin alkuperäinen näky. Vanha testamentti kertoo, että laintaulut
sisältävää liitonarkkia säilytettiin teltassa ennen kuin temppeli rakennettiin. Toinen mielenkiintoinen liittymäkohta juuri telttaan löytyy Johanneksen
evankeliumin alusta. Niissä jakeissa,
joissa sanotaan Jeesuksesta ”Sana tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme”
, tuo
verbi ”asua” on ilmaistu verbillä, joka
tarkoittaa kreikan kielessä asumista
teltassa. Sana ei siis linnoittautunut
keskellemme vaan ”telttaili” keskellämme. Paavalikin oli teltantekijä.
Petri Luomanen toivoo, että tämän
syksyn keskustelut teltassa avaisivat
uusia näkökulmia siihen, millaista on
olla kristitty ja vieläpä kristitty yhdessä
muiden, eri tulokulmista telttaan astuvien kanssa.
- Usko on kokonaispaketti, jossa
on erilaisia puolia. Se kehittyy, mutta
aina voi tarkastella sitä mikä on oma
olemisen tapa suhteessa lähimmäisiin
ja Jumalaan. Miten suhtaudun oman
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yhteisöni sisäpuolella ja ulkopuolella
oleviin? Miten kohtaan Jumalan? Löytyisikö näistä kahdesta kysymyksestä
jotain inspiroivaa? Luomanen kysyy.
Hän uskoo, että suuri yleisö on valmiimpi entistä väljempään ja monipuoliseen keskusteluun Raamatusta,
uskosta ja sen merkityksestä. Syksyn
keskusteluiltojen tarkoitus on avata
keskustelu siitä, mikä Raamatussa on
oleellista, muillekin kuin oikeasta tai
väärästä opista kiinnostuneille.
Luomanen ajattelee, että on paljon kysymyksiä, joilla on yhä väliä ja
sitten on paljon sellaista, joka jää aina vastausta vaille. Kaikille ihmisille
ei nykyäänkään kuitenkaan riitä vain
kuuluminen suureen epämääräiseen
etsijöiden joukkoon.
- Voisiko kevytrakenteinen teltta ja
eri kulmista sinne tiensä löytävät ihmiset tarjota sen mielekkään paikan,
jossa pohtia, miten ja miksi tähän on
tultu ja miten tästä eteenpäin?
Teksti Laura Mäkelä
Kuvat Markku Pihlaja

Keskusteluja
teltassa

Raamattunäkemystä
etsimässä
18.9.-27.11.2014

Syksyllä järjestettävässä kuuden illan raamattusarjassa
lähtökohtana ovat Raamatun ymmärtämiseen 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 KALENTERIIN!

Petri Luomanen

Irja Askola

Kalevi Virtanen

Tapio Luoma

Björn Vikström

Kaarlo Kalliala
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Tuomiokirkon krypta, Kirkkokatu 18, 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, Tehtaankatu 23, 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

Tiina Paloniitty

MIKSI KEITTÄÄ YKSIN SOPPAA, JOS
YHDESSÄKIN VOI?
MUISTOJA SOPANKEITTÄMISEN AUTUUDESTA KEVÄTTALVELLA 2014

Harva puuha tässä kohti
kotimatkaa on ollut niin lokosaa
kuin Soppasunnuntait. Se on kai
onnistuneen tiimityön merkki. Kun
aidosti yhdessä tekee, pääsee perille
kulkematta kiukun kautta.
Käytännössä on käynyt niin, että vaikka päähämmentäjä olisi niinkin pätevä,
että polttaisi tomaattimurskat pohjaan,
on keittiössä joku, joka löytää keinot
sopan pelastamiseen – sekä joku, jonka
hauiksessa on riittävästi ruista kattilan
jynssäämiseen.
Kaunis oli sekin kerta, kun halusin
ehdottomasti tehdä porkkanakeittoa.
Kannoin joutessani huolta, tuleekohan kukaan tekemään, kun tiedossa
on kymmenen porkkanakilon pieniksi paloiksi saattaminen. Tulivathan he,
asemoivat itsensä veitsien ja leikkuulautojen ääreen ja näyttivät jopa pitävän
mukavaa! Ihmeitä ovat olleet, jokainen
kerta ja jokainen tekijä.
Yksi suurimmista ihmeistä on taitanut olla jokasunnuntainen keiton
maustaminen. Siinä yhdessä tekemisen taika parhaiten näkyy. Soppakattila porisee melkein valmiina, ympärillään puolisen tusinaa soppamestaria
lusikat valmiudessa. Olen kaiketi ollut
ihan pätevä kotikokki aikaisemminkin,
mutta enpä vain ole tiennyt, että makujen sekamelska muuttuu harkituksi
kokonaisuudeksi, kun vain ymmärtää
lisätä happoa ja makeutta.

Aluksi käden ulottuvilla oli sokeria
ja viinietikkaa, nyttemmin olemme
siirtyneet hienostuneisuudessa seuraavalle askeleelle, sitruunamehun ja
hunajan pariin. Totisesti minä sanon
teille: mikä tahansa oudohko yritelmä muuttuu herkulliseksi, jos siihen
vain lisää lopuksi sitruunaa ja hunajaa.
Koska yritelmiähän keittomme ovat
– tai kauniisti sanoen prima vista (so.
ensi näkemältä) on painopistealueemme. Jossain kohti luulottelin, että kokeilen kehittelemääni reseptiä ensin
kotona, mutta mitäpä sitä turhia, jos on
mahdollisuus käyttää viidenkymmenen
ihmisen makuhermoja laboratoriona.
Meillä on tainnut olla sama onni myöten kuin Enni Rukajärvellä: mitäpä sitä
turhia treenaamaan, jos olympialaisista
voi saada hopeaa treenaamatta hyppyjään kertaakaan.
Isoäitini toimi aikanaan muonituslottana. Kuoltuansa jäämistöstään löytyi pieni kirja, johon sotilaat olivat kirjoittaneet monta kaunista sanaa emäntää kiittääkseen. Tulipa yhdestä heistä
lotalle puolisokin ja minulle isoisä. Talven mittaan olen tuntenut ymmärtäväni isoäitiäni paremmin. Varttikarjalaisenkin sielu lepää, kun saa laittaa
jotakin syödä heille, jotka keidasta kaipaavat. Tunne lie sodasta tai rauhasta
riippumaton. Laittamisen riemu, joka
lisääntyy jakamalla.
Kevään viimeinen Soppasunnuntai
oli leipäsunnuntaina. Syyskuussa alamme taas. Kuka tietää, josko silloin löytäisimme palautekirjallemme paikan
salista. Sitten olisi jotakin lehteiltävää

Soppasunnuntait – yhdessä
tekemisen ja yhdessä syömisen
hetket alkavat jälleen syyskuussa
2014.
Soppasunnuntaina kokoonnumme Agricolan kirkon kryptaan ennen Tuomasmessua, siinä puoli neljän aikaan. Laitamme yhdessä kasviskeittoa ja istumme alas syömään. Ruokaa on tarjolla
puoli kuuteen asti, jonka jälkeen ehdimme vielä siivota ennen kuin messu
kirkkosalissa alkaa.
Tule mukaan! Keittotaitoa ei edellytetä. Voit tulla joko puoli neljäksi tai
myöhemmin, miten vain ehdit.
Jos aikatauluihisi sopii paremmin
tulla vain syömään, on sekin oikein suotavaa. Soppa lie useimmiten valmista
viimeistään siinä viiden aikaan. Ruuasta saa halutessaan maksaa omakustannushinnan, noin 1-3 euroa, jotain
sen yli tai olla kokonaan maksamatta,
mikä omaan budjettiin sopii.
Soppasunnuntait jatkuvat joka pyhä
ainakin marraskuuhun loppuun asti.
HelsinkiMissio tukee Soppasunnuntain toteuttamista.

niille vuosille, kun ei enää jaksa kantaa
kattilaa pöytään. Jos Luoja suo, siihen
on vielä monia armorikkaita vuosia –
toivoni mukaan monen monien Soppasunnuntaiden kera. Koska miksi laittaa ja syödä yksin, kun yhdessäkin voi?
Soppasunnuntait käynnistyvät 7.9.
Jos tahdot nähdä ihmeiden tapahtuvan, tule Agricolan kirkon kryptaan siinä kolmen, puoli neljän aikaan. Ruoka
on valmista syötäväksi viiden maissa.
Soppasunnuntaihin voi osallistua myös
tuomalla kuivia yrittejä/chiliä ja sieniä.
Tervetuloa!"
Lisätietoa Soppasunnuntaista Susannalta (susanna.monni@kestava.fi,
GSM 0500660021)
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TANSSIA SYDÄMEN PUHEESTA
Kutsun sinut luovan tanssin ja liikkeen tunneille!
Tule tutustumaan omaan läsnäolevaan liikkumiseesi ja tanssiin omia ajatuksia tai tunteita unohtamatta. Millaista on
oman kehoni liike tänään, tässä ja nyt? Kuinka liikutan arvokasta kehoani ja välitän mieleni tunnelman liikkeeksi?
Millaisia ajatuksia ja tunteita liike herättää ja missä ne ilmenevät omassa kehossani? Millaista on kehon ja mielen yhteinen liike ja tanssi rukouksessa? Anna itsellesi aikaa pysähtyä ja kuunnella sydämesi puhetta kehoa unohtamatta.
Mukaan tarvitset avoimen mielen ja liikkumiseen soveltuvan asusteen. Tunnit ovat suunnattu aikuisille. Aikaisempaa tanssitaitoa et tarvitse. Jokainen osallistuja liikkuu
ja tanssii omista taidoista käsin, oman kunnon mukaan.
Tunnit ohjaa tanssitaiteen maisteri Marja-Sisko Pohjola. Tunnit järjestetään yhteistyössä Tuomasmessun kanssa.
Ilmoittaudu mukaan: vuorelamarjasisko@gmail.com
Kurssi hinta 75 euroa (sisältää 6 x 1,5h)
Maksu käteisellä paikanpäällä ensimmäisellä kurssikerralla. Kurssi toteutuu neljällä osallistujalla.
Kurssin aikataulu:
26.9., 3.10., 17.10., 31.10., 7.11., ja 14.11. klo 15-16.30
Tunnit järjestetään Mikael Agricolan kirkon liikuntasalissa.

“Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme,
ja kiitän sinua siitä.”
Psalmi 139

Kuusi keskusteluiltaa erosta
Koskettaako avioero sinua tavalla tai toisella? Tule mukaan
keskustelemaan.
Marianna Stolbow (Fisher-ohjaaja, parisuhdekouluttaja, FM) johdattelee keskusteluja eroon liittyvistä teemoista.
22.10. Eroon vievä tie
29.10. Pettymyksen tuoma viha
5.11. Suru, kaipaus, haikeus
12.11. Prima charitas incipit a ego – Lähimmäisenrakkaus
alkaa ihmisestä itsestään (Augustinus)
19.11. Kuinka autan lasta erossa?
26.11. Anteeksianto, armo, kiitollisuus

Hiljaisuuden ja läsnäolon aamut
Tuomiokirkon kappelissa
Hiljaisuuden ja läsnäolon aamut kappelissa alkavat tiistaina 9.9. kello 7.30-8.30.
Johdatus hiljaisuuteen ja läsnäoloon. Meditaatiota ja rukousta, rentoutusta ja hiljaisuutta, yhteinen päätös 8.30
mennessä. Yksinkertainen tapa etsiä Jumalan kohtaamista, arkisen elämän voimavaroja ja läsnäoloa. Hiljaisuuteen
johdattelemassa tuomaspappi Pirjo Kantala ym. Tervetuloa!
Osoite: Hallituskatu 7, Kappeli on Senaatintorilta katsottuna oikeanpuoleinen, valkoinen rakennus. Sisäänkäynti
portaiden puolesta välistä.

Kaipaatko ehtookelloja?
Kallion kirkon ehtookellot kutsuvat pyhän odotukseen!
Ehtookellot-messua tuomaitten tapaan vietetään Kallion
kirkossa kolmena lauantaina 6.9., 4.10. ja 8.11.
Hiljainen musiikki ja rukous alkavat kirkkosalissa klo
17.40. Silloin on mahdollisuus siunaukseen ja öljyllä voiteluun, keskusteluun ja rukoukseen.
Voit kuunnella kirkkosalissa gregoriaanista laulua tai
huilunsoittoa, antautuen kiireettömyydelle ja rauhalle. Halutessasi voit yhtyä Taizé-lauluihin tai tuttuihin Tuomaslauluihin. Hiljaisen jakson jälkeen alttari puetaan pyhää varten
ja kuunnellaan kello 18 ehtookelloja. Lyhyt puhe johdattelee sunnuntain teemaan ja ehtoollisen viettoon. Yhteislaulut lauletaan Inna ja Juha Vintturin sekä kuoron johdolla.
Järjestää Tuomasyhteisö yhteistyössä Kallion
seurakunnan kanssa.

Tuomasyhteisön kaikille avoimia retriittejä
Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa, Karjalohjalla
Syysretriitti 17.-19.10. 2014
Ohjaajana tuomaspappi Pirjo Kantala ym. Musiikissa
Antti Vuori.

Kaamosretriitti 5.-7.12. 2014
Ohjaajana Olli Valtonen ym. Musiikissa Inna Vintturi.

Ryhmän kesto 2 tuntia/ kerta, klo 17–19. Hinta 100 euroa/6
kertaa. Ryhmä kokoontuu Agricolan kirkolla.
Ryhmät ovat luottamuksellisia.
Keskusteluillat järjestetään yhteistyössä Tuomasyhteisön
kanssa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Marianna Stolbow
mstolbow@liberamente.fi
tai puh. 040-841 5404

Retriitin hinta Tuomasyhteisön jäsenille 200 euroa, muille
220 euroa. Hinta sisältää täysihoidon yhden hengen huoneessa ja ohjelman perjantai-illasta sunnuntain lounaaseen ja päiväkahviin.
Ilmoittautumiset toimisto@tuomasmessu.fi,
puh. 050-331 1634.

Kiinnostaako sinua Tuomasmessun rukous-ja ehtoollisavustajana toimiminen?
Uusi koulutus tehtävään tulossa vuonna 2015. Ota yhteyttä tuomaspappi Pirjoon,
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi.
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Liity Tuomasyhteisön jäseneksi
Tuomasyhteisö ry. on Helsingin Tuomasmessun
taustayhdistys.
Jäsenmaksun suuruus on vuonna 2014 30 euroa, ja se oikeuttaa Tuomasmessu-lehden saamiseen sekä jäsenetuihin, kuten 10% alennukseen Tuomasyhteisön retriittien
hinnoista vuonna 2014.
Mutta ennen kaikkea se on viesti ”Haluan ottaa kantaa
Tuomasmessun puolesta!”
Lähetä nimesi ja yhteystietosi sähköpostilla osoitteeseen toimisto@tuomasmessu.fi . Kun lähetät yhteystietosi
ja maksat jäsenmaksun Tuomasyhteisön tilille, olet Tuomasyhteisön jäsen ja saat lehden kotiisi. Voit liittyä jäseneksi myös tuomasmessu.fi –nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta.

Tule tekemään messua
”Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan
rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle.”
– Anna-Maija Raittila
Jokaisen Tuomasmessun suunnittelemiseen ja toteuttamiseen tarvitaan jopa 70 vapaaehtoista. Tervetuloa olemaan
yksi heistä! Tehtäviä on monenlaisia: voit esimerkiksi jakaa eteisessä kirjoja, kerätä ehtoollispikareita tai toimia
rukousalttaripalvelijana, juontajana tai messupappina.
Tehtäviin voit ilmoittautua Tuomasmessujen yhteydessä
(ilmoittautumiskansio löytyy kirkon eteisen infopöydällä)
tai nettisivujen tuomasmessu.fi kautta. Jokaiseen tehtävään
saat opastuksen ja ohjeita löydät myös nettisivuilta.
Messussa on paljon tehtäviä, joissa ei tarvita aiempaa
kokemusta. Joka messussa on mukana joku uusi vapaaehtoinen. Tiimien vetäjät auttavat ja tukevat ensikertalaisia ja
opastavat alkuun. Kannattaa ilmoittautua mukaan! Messutehtävissä tutustut uusiin ihmisiin ja voit olla suureksi avuksi
vain parin tunnin panoksella.

ENNEAGRAMMIA KYLPYLÄSSÄ
Viron Haapsalussa 9.–12.10.2014
Teemana vuorovaikutus
Lähde mukaan virkistävälle matkalle, jolla voit nauttia kylpylähoidoista ja
kiinnostavista luennoista, joiden aiheena on vuorovaikutus.
HelsinkiMission toiminnanjohtajan Olli Valtosen luennot pohjautuvat
vanhaan enneagrammi-itsetuntemusjärjestelmään. Yhdessäolosta,
musiikista ja iltaohjelmasta vastaavat Pirjo Kantala ja Inna Vintturi.
Thalasso Spa Fra Mare sijaitsee meren rannalla rauhallisessa ympäristössä n. 1,5
km Haapsalun keskustasta ja n. 100 km Tallinnasta länteen. Hinta 480 €/hlö/2hh.
Lisätiedot ja varaukset:
Leena Siukola
Puh. 010 289 8112 tai 050 400 4408
Sähköposti: leena.siukola@lomalinja.fi
Jos enneagrammi on sinulle entuudestaan tuntematon, voit pyytää materiaalia
tutustuaksesi siihen ennakkoon.

Testamenttilahjoitukset
Testamentti ilmaisee juuri sinun tahtosi. Jos
Tuomasmessulla on ollut sinulle ja elämällesi erityinen
merkitys, voit tukea testamenttilahjoituksella myös
tulevaisuudessa ihmisiä löytämään henkisiä ja hengellisiä voimavaroja yhteisön toiminnan kautta.
Monet ehkä ajattelevat, että vain varakkaat ihmiset
tekevät testamentin, mutta meille kaikki lahjat – niin
pienet kuin isotkin – ovat hartaasti toivottuja ja tervetulleita. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä.
Testamenttilahjoitukset ovat meille tärkeitä sekä

Merkkipäivälahjoitukset
Tiesitkö, että voit merkkipäivälahjoillasi kannattaa Tuomasmessua? Onko Tuomasmessu merkinnyt sinulle voiman lähdettä elämässäsi? Kutsu ystäväsi juhlimaan ja pyydä osoittamaan lahjasi Tuomasmessulle. Merkkipäivälahjoittaja voi saada merkkipäiväänsä rukoushetken tai
musiikillisen tervehdyksen.
Lahjoituksesi on kannanotto suvaitsevan ja monimuotoisen kirkon, iloisen ja yhdessä seurakunnan kanssa toimitetun messun puolesta. Jumala lahjaasi siunatkoon.
Lisäohjeita saat osoitteesta toimisto@tuomasmessu.fi
tai puh. 050-331 1634.

Suuri pääsiäinen Patmoksella
7.-14.4.2015.
Lue lisää www.tuomasmessu.fi.

työmme että Tuomasmessun jatkuvuuden turvaamiseksi. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Tuomasyhteisön
ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta veroa, joten se käytetään kokonaisuudessaan toimintaamme.
Testamenttiasiassa voit ottaa yhteyttä toiminnanjohtaja
Pirjo Kantalaan, puh. 040-511 1989 tai
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi

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
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MIKSI TUOMASYHTEISÖ KERÄÄ KANNATUSMAKSUJA
JA KOLEHTEJA?
Tuomasyhteisön rahat 2013
-

Vuoden 2013 tulot yhteensä 241.029 €, menot yhteensä 255.132 €
Vuosi 2013 budjetoitiin tarkoituksella alijäämäiseksi syntymäpäivävuoden kunniaksi
hankitun uuden nettisivuston vuoksi
Yhdessä teemme hyvää: Tuomasmessu mahdollistaa sen, että lähetimme vuonna 2013 lähes
40.000 € kolehtirahoja erilaisiin kohteisiin! Tämä summa ei ole mukana luvuissa eikä
kaavioissa.

Tulot lähteittäin 2013
Muut tulot, mm:
• retriittitulot
• teejatkot
• tapahtumat
Jäsenmaksut

13 %

7%

33 %

Saadut avustukset
(valtaosa tästä
Helsingin Seurakuntayhtymän avustusta)

21 %
26 %

Kannatusmaksut

Kolehdit

Menot toiminnoittain 2013
Hallinto, mm:
• toimistokulut
• yhdistyksen talous
• viranomaisyhteydet

Tiedottaminen, mm:
• nettisivut
• messumainokset

23 %
13 %
13 %

Muut toiminta, mm:
• retriitit
• teejatkot
• Tuomaspidot
• uusien valkopukuisten
koulutus

Lue lisää nettisivuilta www.tuomasmessu.fi
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44 %

7%

Tuomasmessu, mm:
• muusikkopalkkiot
• messun tarvikkeet
• minituomaat
• tuomaskanttorin palkka
• puolet tuomaspapin palkasta
(loput palkasta on
kohdistettu muihin toimintoihin työpanoksen mukaan)

Tuomasmessu-lehti
• taitto
• painatus
• postitus

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi
Tuomasmessu on paikka, jossa ihminen voi olla rikkinäinen
ja uskossaan hauras. Monelle Tuomasmessu on ollut tärkeä
käännekohta, jossa on tullut taakkoineen Jumalan ja toisten
kristittyjen kannattelemaksi.
Kaikki ovat tervetulleita messuun semmoisina kuin ovat:
iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, vammasta tai vammattomuudesta tai elämäntilanteesta riippumatta. Messuun ovat tervetulleet uskoa etsivät
toivovaiset ja Hengessä palavat herätyskristityt – sekä kaikki siltä väliltä!
Jos haluat tukea uudistuvaa kirkkoa, ryhdy Tuomasmessun kuukausilahjoittajaksi! Helpoimmin teet lahjoitukset
omassa verkkopankissasi:

Valitse ”Toistuvat maksutiedot” ja vaihtoehto ”Kerran
kuukaudessa”. Merkitse sitten avustussummasi. Jos et käytä
verkkopankkia, käy juttelemassa asiasta omassa pankissasi.
Voit myös tehdä sopimuksen e-laskusta, jolloin saat kannatusmaksulaskun haluamallesi summalle suoraan verkkopankkiisi. E-laskusta saat lisätietoa tuomastoimistolta.
Kysy myös muista mahdollisuuksista tukea Tuomasmessua:
Tuomasyhteisön toimisto
Tehtaankatu 23 B, 00150 Helsinki
Puh. 050-331 1634
toimisto@tuomasmessu.fi

Kannatusmaksupylväät
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

v. 2013
50 789

Heinäkuu 3 951

Kesäkuu 5 962

Toukokuu 2 963

Huhtikuu 3 186

Maaliskuu 2 944

Helmikuu 2 396

Tammikuu 2 651

Joulukuu 3 951

Marraskuu 3 872

Lokakuu 5 574

Syyskuu 3 425

Elokuu 3 034

Heinäkuu 4 474

Kesäkuu 3 719

Toukokuu 3 259

Huhtikuu 7 564

Maaliskuu 3 446

Helmikuu 3 043

Tammikuu 5 428

Tavoite

v. 2014
24 097

Tuomasyhteisöllä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 2020/2013/4762. Lupa on voimassa 2.4.2014-31.12.2014
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

IBAN

BIC/SWIFT

FI97 5541 2820 0124 26

OKOYFIHH

Tuomasmessu

Lahjani Tuomasmessulle
❏ 15€

❏ 25€

❏ 50€

❏ Muu summa___________

Kiitos lahjastasi!
Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

5010 03140
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.

Tulevia Tuomasmessuja
7.9. Syyskauden avajaismessu!

5.10. Mikkelinpäivä

Saarnaa Olli Valtonen, liturgina Pirjo Kantala
Messun kokoavat Kirsi Tolvanen ja
Kirsi-Marja Rantanen
Musiikissa Inna ja Juha Vintturi ja Tuomaskuoro
Musiikkivieraina Jukka ja Tove Leppilampi

Saarnaa lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, liturgina
Laura Mäkelä
Messun kokoavat Outi Reinola ja Anna Parvi
Musiikissa Markku Pihlaja, Inna Vintturi ja kuoro

14.9. Lähimmäinen – täydellinen
ihminen?

Saarnaa Salla Ranta, liturgina Sara Toivanen
Messun kokoavat Meri Toivanen ja Leo Tuominen
Musiikissa Tuomas Meurman, Juha Vintturi
ja kuoro

Saarnaa Teemu Laajasalo, liturgina Jaana Räntilä
Messun kokoaa Timo Turja
Musiikissa Petri Laaksonen, Juha Vintturi ja
Tuomaskuoro

21.9. Kutsumessu

Saarnaa Tapani Ruokanen, liturgina Olli Valtonen
Messun kokoavat Susanna Monni ja Esa Rauhala
Musiikissa Inna ja Juha Vintturi ja Tuomaskuoro
Musiikkivieraana Yona

28.9. Opiskelijat Tuomasmessussa

Saarnaa Tiina Komulainen, liturgina
Sanna Uusitalo
Messun kokoaa Jukka-Pekka Kantala
Musiikissa Markku Perttilä, Hilkka Kangasniemi ja
kuoro

12.10. Tuomasmessu körttihengessä

19.10. HelsinkiMissio Tuomasmessussa
Saarnaa Olli Valtonen, liturgina Sari Vapaavuori
Messun kokoavat Kristiina Backberg ja
Marja Jussila
Musiikissa Aurora Kiiski, Inna Vintturi ja kuoro

26.10. Kulutatko rauhaa?

Saarnaa vastuuviikon vieras, liturgina
Anssi Almgren
Messun kokoaa Hanna-Leena Nuutinen
Musiikissa Mikko Helenius, Inna Vintturi ja kuoro
Yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston
Vastuuviikon kanssa
Kuva Kristiina Lampila

