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M

arraskuu on kuukausista synkin. Mielelläni jättäisin sen väliin. Nuorempana odotin jouluvalojen syttymistä. Ne loistivat toivoa. Ehkä tästä taas
selvitään valon puolelle.
Nykyisin jouluvalot syttyvät niin aikaisin, että mieli ei ehdi mukaan. Äh, nyt
jo, ajattelin lokakuun lopulla kun kaupat pursuivat joulutavaraa. Nythän piti olla
se hetki, kun kaamosahdistuksessa voi kääriytyä pimeän syliin.
Muistan kuinka lapsena odottelin isää ja äitiä töistä kotiin. Marraskuisessa illassa, kun oman kodin ikkuna oli vielä pimeä, katselin kuinka valot syttyivät toisiin
kerrostalon ikkunoihin. Siellä jossakin kaikki olivat jo yhdessä kotona.
Syksyn pimeys ja luopuminen sisältävät hengellisen kokemuksen. Ne sisältävät
sen mystiikassa paljon käytetyn ajatuksen, että pimeässä Jumalan kirkkaus tulee
todeksi. Kirkkaammaksi. Ahdistuksessa alan tavoitella yhteyttä. Etsiä ja kaivata
asioita ja ihmisiä, joista saan voimaa. Samaan aikaan alan kääntyä sisälle päin katselemaan ja kuuntelemaan sisäisiä. Yhtä aikaa tavoitan tuon Jumalan kaipauksen ja
ihmisen perimmäisen yksinäisyyden. Ihan kuin olisivat saman asian kääntöpuolia.
Lohtu ja voima on joskus yllättävissä kohtaamisissa. Kohtaamisissa, joissa on
läsnä enemmän kuin vain minä ja sinä. Niin kuin kohdatessani Agricolan kirkossa
tämän lehden tekemisen yhteydessä vanhan ystäväni Kristiina Kunnaksen monien
vuosien jälkeen. Tuohon kohtaamiseen sisältyi hyvän kohtaamisen lohtu. Kriske
kirjoitti tähän lehteen jutun Leri Leskisestä, sympaattisen Vain elämää –televisioohjelman kapellimestarista, jonka voimanlähteenä on joka sunnuntai Tuomasmessu.
Sekin on ilo syksyn keskellä, kun voi kääriytyä pimeänä iltana sohvannurkkaan katselemaan lahjakkaiden ihmisten tunteita herättäviä ajatuksia ja elämänkokemuksia raottavaa Vain elämää -ohjelmaa. Moni laulu ja sen tulkinta on ollut
syvästi hengellinen kokemus.
Emerituspiispa Eero Huovinen on sanonut joskus, että hän on hetkittäin onnellinen. Se riittää. Kaipaus ja marraskuinen ahdistus selätetään arkisilla valonpilkahduksilla. Onnenhetkillä.
Yhteiseen Tuomasmessuun tuleminen pimeänä sunnuntai-iltana on kuin tulisi
kotiin, jossa on jo valot sytytetty ja kaikki kotona. Yhdessä.
Emerituspiispa Eero Huovinen saarnaa Adventin Tuomasmessussa 30.11.
Leri Leskinen on kapellimestarina 14.12. Tuomasmessun ja HelsinkiMission
Kynttiläkonsertissa Mikael Agricolan kirkossa. Liput lippupalvelusta.

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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Kuva Markku Pihlaja

Olin tarvinnut tätä rauhaa

Marian sydän
anna!
Raamatussa kerrotaan eteläpohjalaisesta emännästä, Martasta
ja hänen hämäläisenhitaasta
sisarestaan Mariasta sekä
suomalaisen miehen arkkityypistä,
puhumattomasta Lasaruksesta, josta
ei oikein tiedä, onko se elossa vai
kuollut. (Luuk.10: 38-42)

Kutsu syyskokoukseen 2014

Tuomasyhteisö ry:n syyskokous
Tiistaina 4.11.2014 klo 18.30 Cafe Agricolassa
Mikael Agricolan kirkolla, ositteessa Tehtaankatu 23, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat.
Kokousmateriaali on saatavissa 28.-30.10. 2014 Tuomasyhteisön
toimistolta, Tehtaankatu 23 B tai sähköpostitse osoitteesta
toimisto@tuomasmessu.fi.
Tervetuloa!
Tuomasyhteisö ry:n hallitus
***

Nyt keskityn kuitenkin Mariaan ja siihen miksi hän saa tässä kertomuksessa
toiminnastaan tai paremminkin toimimattomuudestaan kiitosta ja miten se
liittyy meihin jokaiseen.
Martta edustaa kertomuksessa ulkoista ihmistä, joka toimii tässä fyysisessä todellisuudessa niin hyvin kuin
taitaa: puuhaa ja pauhaa keittiössä kattilat kolisten ja hihat heiluen. Totta kai
Martan toimintaa ohjaavat sisäsyntyiset
motiivit, kenties halu olla hyvä emäntä
ja osoittaa vieraanvaraisuutta. Martta
puuhastelee kuitenkin ulkoisten asioiden parissa, aistiensa varassa, halujensa motivoimana. Siinä sinänsä ei ole
mitään kummallista eikä väärää, mutta
Jeesus osoittaa Marian avulla, mikä on
ihmisen todellinen hyvä osa.
Maria edustaa kertomuksessa ihmisen sisäisyyttä, voisimme sanoa sydäntä. Sydän on raamatullisessa mielessä olemuksemme keskus. Olemuksemme on taas kahtalainen, ruumis ja
henki. Sydän on se kohta meissä, jossa
nämä risteävät ja aukenevat parhaassa tapauksessa Jumalan puhuttelulle.
Maria edustaa sydäntä, joka tuo yhteen
ruumiin ja hengen, niin että ne molemmat eli koko ihminen löytää paikkansa
Jumalan edessä ja läsnäolossa.
Jeesus ei yritä tässä kertomuksessa
sanoa, että ulkoinen ja ruumiillinen todellisuutemme, Martta meissä, on jotenkin toisarvoista. Jeesus sanoo, että Martta tarvitsee Marian sydämen, joka pysyy yhteydessä Jumalaan silloinkin, kun
ulkoinen todellisuus stressaa. Maria istui
Herran jalkojen juuressa kuuntelemas-

Ennen syyskokousta klo 17.00 Arkimessu Mikael Agricolan
kirkon kuorissa ja messukokous Cafe Agricolassa.
Tervetuloa!

sa häntä. Se on ihmisen sydämen paikka ja vain siitä paikasta käsin ulkoinen
todellisuus ei suista meitä raiteiltamme
tapahtuipa mitä tahansa.
Vain sydän, joka lepää Herran jalkojen juuressa tietää ja tuntee pimeässäkin, että Jumala ei lakkaa olemasta Jumala, toisin sanoen meille annettu hyvä
osa elämässä.
Tuo hyvä osa, ei tarkoita, että inhimillisen todellisuuden lainalaisuudet
eivät kosketa meitä. Me sairastumme,
kärsimme ja kuolemme niin kuin muutkin. Jumala, hyvä osamme, tarkoittaa, että kaiken keskellä meillä on toivo, joka
perustuu Jumalan lupaukseen olla kanssamme aina, elämässä ja kuolemassa ja
elämässä kuoleman jälkeen. Sydän, joka kiinnittyy Jumalaan, kokee Jumalan
läsnäoloa ja huolenpitoa silloinkin, kun
ulkoinen todellisuus on vaikeaa. Paavali näkee asian näin, radikaalilla tavalla:

tuo yksi ehto täytyy, sydän lepää Herran
jalkojen juuressa Marian tavoin, koko
elämämme valaistuu ja ohjautuu hyvästä osasta, Jumalasta käsin.

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu
päivä päivältä.
Tämä on mahdollista vain, jos elämme sydämen ohjaamaa elämää, niin että
koko olemuksemme, koko inhimillinen
todellisuutemme tulee määritellyksi hyvästä osasta, Jumalasta käsin. Siksi Jeesus sanoo: vain yksi on tarpeen! Sillä jos

Jaana R äntilä (Tuomasyhteisön
hallituksen jäsen 2011-2014)
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Vain elämää –sarjan kapellimestari
Leri Leskinen:

Olin tarvinnut tätä rauhaa
Leri Leskiselle Tuomasmessuista
on tullut sunnuntai-iltojen
välttämättömyys. Hän antaa
messun ja musiikin hoitaa itseään
ja irrottaa arjen asioista.

rä taiteilijaelämänkokemusta ja karismaa, kun Vesa-Matti Loirin ja Samuli
Edelmannin lisäksi seitsikkoon kuuluivat Paula Koivuniemi, Toni Wirtanen, Elastinen eli Kimmo Laiho, Paula
Vesala sekä Jenni Vartiainen.
- Siinä muusikkonakin iloitsee mielettömästi yhteistyöstä, Leri tunnustaa.

Melodica-biisejä faijalle

Leri johtaa Kynttiläkonsertin musiikin
14. joulukuuta Agricolan kirkossa,
mutta artistien nimiä hän ei suostu
vielä paljastamaan.
Perjantai-iltaisin Suomi on tänä syksynä tiivistynyt telkkareitten äärelle yhteiseen itkukokemukseen. Vain elämää
-sarjan kolmannelle tuotantokaudelle
marssitettiin sellainen tähtisikermä,
etteivät tuottajatkaan aluksi uskoneet
silmiään. Että Samuli saataisiin mukaan! Mutta että Veskukin!
- Minullekin oli unelmien täyttymys, että pääsin lapsuuteni mielettömän idolin kanssa olemaan ja työskentelemään, paljastaa sarjan kapellimestari Leri Leskinen.
- Se saunakopin tunnelma on niin
tiivis, me-henki niin iso, artistit niin
herkkiä antenneja, ettei ole ihme, että henkilökohtaisimmat tunteet tulee
siinä kosketetuiksi, Leri analysoi.
Hirvensalmen Satulinnaan majoittautui alkukesästä hämmentävä mää-
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Lapsuudenkoti Pohjois-Helsingissä oli
hyvä paikka, vaikka muusikkoisä Jukka
Leskinen kiersi trionsa kanssa pitkillä
keikkarundeilla ja hovimestariäiti oli
vuorotöissä hänkin.
Ei näyttänyt siltä, että pojasta tulisi
muusikkoa, saati tunnettua tuottajaa,
säveltäjää ja kapellimestaria. Lerin veri
veti urheiluun, treenejä oli monta kertaa viikossa.
- Kai faija ajatteli, että leipä on niin
pieninä murusina maailmalla, ettei hän
ohjannut minua musa-uralle.
Pikku-Leri kuitenkin opetteli melodicalla biisejä ja esitti niitä isälleen.
Musiikki alkoi viedä mennessään.
Leri kulki 1970-luvun lopulla junalla ja
ratikalla keskustaan ja lauloi Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan maineikkaassa Cantores Minores –poikakuorossa.
Kuri oli ankara, johtaja Heinz Hoffman oli tiukka, mutta kuorossa tuli
opittua nuotit ja teoria.
Pianisti-haitaristi-isä opetti ensimetrit omaa poikaansa kosketinsoittimien kanssa.
Syvä rakkaus isään kuuluu Lerin äänestä. Leri iloitsee, että keikkamuusikkona elämänuransa tehnyttä isää kunnioitettiin valtion taiteilijaeläkkeellä.
- Hän on maailman empaattisin,
aina hyvällä tuulella. Ihanin isä, rakastan häntä valtavan paljon.
Mutta vanhemmat eivät ihastuneet, kun poika jätti lukion kesken ja
lähti keikoille.
- Ymmärrän kyllä vanhempieni
huolen. Kävin Pop-Jazz-opistoa Oulunkylässä, ja töitä alkoi tulla. Vaikka

Leri Leskinen Agricolan kirkossa
flyygelin äärellä. – On minua toki
pyydetty osallistumaan musiikkiin,
mutta toistaiseksi olen halunnut
Tuomasmessuissa nauttia
tunnelmasta, kuunnella, rauhoittua.

niitä on toistaiseksi riittänyt, en itsekään suosittele kenellekään koulun jättämistä kesken.

”Säkäpullaa” miten ura lähti
Teini-ikäisenä mukaan bändeihin pääseminen oli jo unelmien täyttymystä.
Ei hän silloin osannut kuvitella, mihin
kaikkeen vielä pääsisi.
Uransa alusta hän mainitsee muutaman tärkeän nimen. Samuli Edelmann, Kalle Chydenius, Paula Koivuniemi, Kim Kuusi, Esa Nieminen, Sami
Kuoppamäki.
Ilman Samulia en ikinä olis tullut
siihen, mihin lopulta tulin.
Leri oli kosketinsoittajana nuoren
Edelmannin legendaarisella Peggykiertueella, josta ei kiljuvia tyttölaumoja puuttunut. Vaiheet-levyn myötä
Leri oli yhtäkkiä Pariisissa, kun Jacques
Brelin kapellimestarina toiminut Francois Rauber teki Samulin levylle jouset.
Verkostoja alkoi syntyä, yksi keikka vei toiseen, mukaan tulivat Elämä

lapselle -konsertit, mainosmusiikki,
sovittaminen, säveltäminen, tuottaminen, kapellimestarina toimiminen.
Telkkaritöissä hän on osallistunut jättituotantoihin, kuten Kuorosotaan ja
Idolsiin. Vain elämää –sarjassa hän on
kollegoineen vastannut kaikkien biisien uudelleensovituksista, ja johtanut
musiikin sekä paikan päällä että levytuotannoissa. Kansa on rakastanut, sillä
ensimmäisen Vain elämää –kauden levyä meni kaupaksi 300 000 kappaletta.
Leri innostuu herkästi, tulista taiteilijasielua on hänessäkin. Hienoja projekteja on ollut paljon, Rajattomia ja
Lahden Sinfoniaa, Suvi Teräsniskaa,
jonka kanssa ilmestyy kohta joululevy.
Sille tytölle on lahjakkuutta ja empatiaa annettu isolla kauhalla.
On ihmeellistä säkäpullaa, miten
ura voi lähteä. Joskus sitä vain säheltää
älyttömästi, ja sitten löytyykin kombo,
mitä rupeaa työstämään. Minulla oli
onni kohdata hienot opettajat ja oikeat ihmiset, Leri kuvailee.

- Rukous kuuluu jokaiseen päivääni,
Leri Leskinen kertoo.

Kaipasin tätä rauhaa
Leri istuu tyhjässä Agricolan kirkossa ja
listaa elämänsä tähtihetkiä. On yllättävää, kuinka monet unelmat ovat to-
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teutuneet. Vieläpä sekin, että on saanut
tehdä elokuvamusiikkia. 2007 ensi-iltaan tulleen Joulutarinan musiikin säveltäminen ja kuvausprosessi lunta tulvillaan olleella Utsjoella eivät unohdu.
Vaivihkaa käy selville, että hänellä on kaksi elämän tärkeintä paikkaa.
Silmiin ja ääneen syttyy entistä lämpimämpi saundi, kun hän puhuu perheestään. Lerillä ja Kristiinalla on kolme poikaa; kaksi teiniä ja 6-vuotias iltatähti.
Työtä on paljon, sitten on hima.
Haluan olla kotona kaiken mahdollisen ajan. Meidän isotkin pojat viihtyy
kotona.
Toinen välttämättömyys on Tuomasmessu, siellä Leri ja Krisu ovat joka sunnuntai, jos vain pääsevät. Leri
pohtii, että johonkin tällaiseen hänellä oli kaipuu.
Leri ei ole tottunut puhumaan asioistaan suurelle yleisölle eikä ole halunnut itselleen naistenlehtijulkisuutta.
Hän harkitsi pitkään, haluaisiko nyt-
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kään tulla haastatelluksi.
En ole tästä frendeillekään paukuttanut, mutta Tuomasmessu on ollut nyt
kaksi vuotta todella tärkeä. Tarvitsin
tätä rauhaa. Kun tulimme tänne ensi kerran, olimme aivan ihastuksissamme.
Aamumessuissa Leri sanoo tuntevansa olonsa ”vähän jäyheeksi”.
Mutta täällä on kodikasta. Rakastan
tätä. Täältä lähdetään anteeksiannossa
pois. Täällä ovat armo ja ilo mukana.
- Pohdin, vetäytyisinkö tästä haastattelusta. Sitten ajattelin, miten mahtava juttu tämä on ollut, miten hirveesti
minua jeesannut. Jos tätä ilosanomaa
voi levittää, niin haluan olla mukana.
Jos edes muutama tulisi messuun tätä kautta.

Haastattelu: Kristiina Kunnas
Kuvat: Markku Pihlaja

Kynttiläkonsertti Leri Leskisen
käsialaa
Leri osallistui vaimonsa Kristiinan eli
Krisun kanssa Tuomasretriittiin. Vaikka
hiljaisuuden retriiteissä ei jutella, ehti
hän kuitenkin salaa vaihtaa muutaman
sanan Tuomasmessun kanttorin Inna
Vintturin kanssa.
Tuli luvattua Kynttiläkonsertin musiikin johtaminen.
Viime vuonna Leri nautti suuresti
Tuure Kilpeläisen ja Suoran lähetyksen
vierailusta Kynttiläkonsertissa.
Tuomasmessun ja HelsinkiMission
yhdessä järjestämä Kynttiläkonsertti
pidetään sunnuntaina 14. joulukuuta
Agricolan kirkossa.
Olen saanut messuista niin paljon,
että haluan olla antamassa takaisin,
Leri Leskinen sanoo.
Artistit paljastetaan myöhemmin.
Sen verran voin sanoa, että siellä näyttää olevan hyvää tahtotilaa tulla mukaan Kynttiläkonserttiin, Leri hymyilee.

Kuva Jani Laukkanen

”MIKÄ KÄSKY
ON TÄRKEIN?”
Retriitti
rakastamista
opetteleville
5.–7.12.2014 Heponiemi
Elämän tarkoitus on rakkaus.
Se on myös Jeesuksen opetuksista
keskeisin.
Tässä retriitissä pohditaan rakkauden
kaksoiskäskyä, Jumalan ja lähimmäisen rakastamista.
Mitäpä jos rakastaminen ei olekaan
vaikeaa?
Retriitin ohjjaajina Olli Valtonen ja

Ystävystyä. Kasvaa kristittynä.
Rukoilla, itkeä ja nauraa yhdessä.
Tällaisia toiveita oli mielessä Tuomaspiirin jäsenillä, kun lähdimme
tahoillamme etsimään raamattupiiriä. Pirjo Kantalan ja puskaradion
avulla löysimme neljä kiinnostunutta naista, ja sovimme ensimmäisen
tapaamisen töölöläiseen keittiöön.
Siitä alkoi Tuomaspiiri, joka on ollut
kaikille nykyisille, entisille ja uusille
jäsenille arjen kannattelija ja korvaamattoman tärkeä ”siskojen” yhteisö.

Jarmo Rautiainen, musiikista vastaa
Inna Vintturi.
Kaamoksen keskellä on hyvä pysähtyä. Pimeys ja Heponiemen talvinen
puutarha johdattavat meidät hiljaisuuteen ja rauhaan.
Retriitin hinta on 220 euroa. Tuomasyhteisön jäsenille ja HelsinkiMission
vapaaehtoisille 200 euroa.
Heponiemi sijaitsee Karjalohjalla
(www.heponiemi.fi).
Ilmoittautumiset osoitteessa
toimisto@tuomasmessu.fi tai
puhelimitse 050-331 1634.
TULE RETRIITTIIN!

Tapaamiset ovat olleet kodeissa. Joskus tarjoilu toimii nyyttikesti-periaatteella, mutta ajoittain olemme
nauttineet Mian vieraanvaraisuudesta ja kokin taidoista. Joskus on myös
syöty illallista ja juotu juhlasampanjat elämän merkkihetkien kunniaksi.
Olemme myös kutsuneet vieraita ja
tehneet retkiä.
Piiri alkaa aina iltarukouksella, joka löytyy virsikirjasta. Vuorolauluineen se rauhoittaa ja virittää kuuntelemaan, mitä Jumala haluaa meille
puhua. Rukouksen jälkeen istumme
pöytään jakamaan kuulumisia ja rukousaiheita. Sitten keskustelemme
illan Raamatun tekstistä. Luemme
tekstit etukäteen ja mietimme sitä
kysymysten kautta, jotka tekstin valinnut sisko on antanut. Koska olemme kaikki naisia, olemme käyneet läpi paljon Raamatun naisten tarinoita

ja peilanneet niitä omaan elämäämme. Lopuksi kokoamme päivän löydöt ja tunnot yhteiseen rukoukseen.
Tuomasyhteisössä on perustettu paljon erilaisia ryhmiä, ja seuraava voi olla sinun raamattupiirisi. Jos
kaipaat elämääsi hengellistä kasvua
ja uusia ihmisiä ja olet valmis sitoutumaan, ole yhteydessä Pirjo Kantalaan tai Tuomasyhteisön toimistoon,
ja kerro ideasi ja toiveesi. Tuomaspiiriläiset rukoilevat sen puolesta, että Tuomaat löytävät yhteyden myös
messujen ulkopuolella.
K aroliina Malmelin
tuomaspiiriläinen

Haluaisitko mukaan
Tuomaspiiriin?
Maija Itä-Hakkilassa haluaisi
aloittaa Tuomaspiirin kotonaan.
Se voisi pyörähtää käyntiin keskiviikkona 12.11. Piiri voisi kokoontua esimerkiksi kahden
viikon välein klo 18-20. Maijan
luokse pääsee keskustasta hyvin
bussilla. Jos olet kiinnostunut liittymään tähän piiriin tai perustamaan oman Tuomaspiirin, ota
yhteys Pirjoon, 0405111989 tai
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi.
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Ehtookellot
Kallion
kirkossa
- uutta ja
vanhaa Iona-hengessä
Onko Tuomasmessun bändi Sinusta välillä
turhan kovaääninen?
Tuntuuko messu joskus liian pitkältä?
Kaipaisitko kiireettömyyttä ja rauhaa
Tuomashengessä?
Toivotamme Sinut tervetulleeksi
Ehtookelloihin!
Ehtookelloja vietettiin pyhän odotuksen hengessä Agricolan kirkossa ja Lähetyskirkossa vuosina 1995-2003. Viime
keväänä Laajasalon Teemu otti yhteyttä tuomaspappi-Pirjoon ja toivoi tuomailta Ehtookellot-tyyppistä messua
Kallion kirkkoon lauantai-iltoina.
Pirjo, Valtosen Olli, Räntilän Jaana sekä Inna ja Juha alkoivat kehitellä
uutta, päivitettyä versiota Ehtookelloista. Vanhoista hyvistä Ehtookelloista
päätettiin ottaa ainakin se, että klo 18
hiljennytään kuuntelemaan lauantain
ehtookellojen soittoa, puetaan alttari

ja valmistaudutaan pyhän odotukseen.
Myös ehtoollinen sekä hiljaisuuden elementit haluttiin säilyttää.
Syyskauden Ehtookelloissa hiljentävä musiikki ja rukous alkaa kirkkosalissa klo 17.40. Silloin on mahdollisuus siunaukseen, öljyllä voiteluun ja
rukoukseen. Voit tuijotella tuohuksen
lepattavaa liekkiä. Hämärässä kirkkosalissa soi lempeä gregoriaaninen laulua (miestrio ”Hillomunkit”) ja huilunsoitto. Soulannon Marjo totesi kirkon
penkissä istuessaan, että Kallion kirkko
on niin kaunis ja mystinen ruusuineen
ja sinivihreäturkoosiväreineen.
Uutta ja raikasta on messussa paljonkin. Kutsu messuun kuuluu Ionan
hengessä:

”Kaikille teille janoisille: tämä on
paikka, josta saa vettä.
Kaikille teille nälkäisille: tämä on
paikka, jossa tarjotaan ruokaa.

Miksi tuhlata rahansa johonkin,
mikä ei ole ruokaa?
Miksi maksaa siitä, mikä ei tuo
tyydytystä?
Täällä, ilman rahaa, täällä ilman hintaa
kaikki saatte nauttia taivaan leivästä.
Jumala puhuu, ja kaikki, jotka
kuuntelevat, saavat elämän.”
Olemme valinneet innoittajaksemme
Skotlannissa sijaitsevan ekumeenisen
Iona-yhteisön. Siellä kelttiläinen kristillisyys ja nykypäivän ongelmien käsittely lyövät kättä ikivanhassa luostarissa. Saaren hengellisyyteen kuuluu
raikas liturginen elämä, rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistäminen sekä
toiminta luonnon hyväksi. Yhteisössä
puhutaan uskosta tavallisin sanoin, ihmisten kielellä.
Olemme suomentaneet uusia, kivoja
lauluja Iona-yhteisöstä. Musiikki toteutetaan pienen, erikseen kootun kuoron
kanssa Inna ja Juha Vintturin johdolla. Lauluja säestää myös piano ja huilu.
Kahden kerran jälkeen voin vilpittömästi suositella Ehtookelloja kokeiltavaksi kaikille. En usko, että petyt.
Olet tervetullut ”pienimuotoiseen retriittiin” seuraavan kerran la 8.11. klo
17.40. Messu loppuu n. 18.45.
Kevätkaudella 2015 Ehtookellotmessua vietetään Kallion kirkossa
17.1.,14.2., 7.3., 11.4. ja 9.5. Messu alkaa
klo 17.00 ja päättyy ehtookellojen soittoon klo 18.00.
Ja muuten: Tuomasmessua Ionahengessä vietetään Agricolan kirkolla
su 15.3. Tervetuloa sinnekin!
Inna Vintturi
Laita kalenteriin kaikille avoin Iona-seminaaripäivä 14.3.2015 Agricolan kirkon kryptassa.
Iona- yhteisön vieraat Peter Macdonald ja vai-

Näitäkin naamoja saatat nähdä Ehtookellot-messussa.
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monsa Lesley Orri kertovat yhteisön tavoitteista ja rukouselämästä.

ENNEAGRAMMISEMINAARI

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
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

Rukousten kirja
Joululahja, josta on iloa
pitkään.
Myytävänä Tuomasmessujen yhteydessä marras-joulukuussa
Agricolan kirkon eteisessa ja teejatkoilla.
Osa hinnasta Tuomasmessun hyväksi.
Hinta 28 euroa

JUUREVAA TYÖNOHJAUSTA
RÄÄTÄLÖITYÄ HENKILÖSTÖKOULUTUSTA
NEUVOKASTA KONSULTOINTIA

Italiassa Assisi 29.6.–5.7.2015

Sielun peili ja yhdeksän tapaa peilata
Kouluttajina Olli ja Leila Valtonen.
Fransiskaaniluostari tarjoaa hyvät puitteet peilata, miten oivallan
ja tajuan omaa ja toisen sisäistä mieltä, asetun dialogiin, kuulen
ja tulen kuulluksi.
Luostarimme sijaitsee vanhan Assisin keskustassa. Luostarissa
on puolihoito (lisämaksusta täysihoito) ja ilmastointi.
Kontemplatiivinen ympäristö ja vanhan kaupungin tunnelma
luovat ihanteelliset puitteet luostareissa laajasti käytössä
olevalle itsetuntemusjärjestelmälle ja loman ja seminaarin
yhdistelmälle.
Seminaariohjelma rakentuu luennoista ja paneeleista.
Dialogisuudesta, kuuntelevasta keskustelusta, alustamassa
Heli ja Mikko Harjunpää.
Franciscus Assisilaisen kaupungissa on paljon nähtävää ja
koettavaa. Asiantuntevista opastuksista vastaa Pirjo Kantala ja
luostarin aamu- ja iltatuokioiden musiikista Inna ja Juha Vintturi.
Mahdollisuus myös kävelyretkiin ja joogahetkiin aamun
viileydessä.
Valittavana kaksi vaihtoehtoa: 1)Valmismatka 29.6.-5.7.2015
HINTA: 1630 €/hlö, sisältää lennot Finnairin reittilennoilla HelsinkiRooma/klo 19.45-00.05 (+1) -Helsinki, täysihoidon ja majoituksen
luostarissa 2-hengen huoneissa, bussikuljetuksen Rooma-AssisiRooma, seminaarin ma-pe 4 pv luostarissa. Opastettu kiertoajelu ja lounas Roomassa 5.7., tutustumisen pyhän Franciscuksen
elämään ja kaupunkiin, matkanjohtaja Pirjo Kantalan palvelut koko
matkan ajan. Matkalle myydään nais- ja miespaikkoja.
2) Omatoimimatka (pelkkä seminaari) 29.6.-3.7. 2015
Seminaarihinta 795 €/2hh, sis. luostarimajoituksen ja
puolihoidon ko. ajalta. Lisämaksusta yhden hengen huone
150 €/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

Psykologi Arto Mikkola
www.artomikkola.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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KREIKKALAINEN PÄÄSIÄINEN
PATMOKSELLA 7.-14.4.2015
Tervetuloa viettämään perinteistä kreikkalaista pääsiäistä Patmokselle, joka tunnetaan myös
Kreikan pyhimpänä saarena.
Matkanjohtajana toimii tuomaspappi Pirjo Kantala, asiantuntijaoppaana opetusneuvos, pappi
Kalevi Virtanen.
Ortodoksinen pääsiäisviikko eli Suuri
viikko on vaikuttava, syvästi hengellinen juhla, jonka vuosisataiset ortodoksiset vahvat perinteet ovat jokaisessa
päivässä läsnä.
Ortodoksisen pääsäisen ohessa tutustumme UT:n pääsäiskertomuksiin
Kalevi Virtasen opastuksella.
OHJELMA
Ti 07.04.
klo 13:05 klo 13:05 Lähtö Helsinki-Vantaan lento- asemalta kohti Istanbulia
ja Ateenaa, jossa yövymme keskuste
hotellissa.
Ke 08.04.
Nautimme aamiaisen hotellin kattoterassin ravintolassa, josta on suora näköala Akropoliille.
Aamiaisen jälkeen ohjelmassa muun
muassa Ateenan kierros, jolla tutustumme kaupungin päänähtävyyksiin.
Vapaata aikaa ostoksille tai lounaalle.
Opas vie meidät myös Pireukseen,
mistä laivamme lähtee klo 19 kohti Patmoksen saarta.
To 09.04.
Saavumme Patmokselle aamuyöstä klo
03.15. Meitä odottaa kuljetus hotelli Joannaan.
Kiirastorstain aamupäivänä Horan
aukiolle kerääntyy paikallisia ja ympäri
maailmaa saapuneita matkailijoita seuraamaan seremoniallista esitystä kiirastorstain tapahtumista, jossa Jeesus
pesi kahdentoista opetuslapsen jalat ja
sen jälkeen hän vetäytyi rukoilemaan.
Iltapäivällä seurakunnan naiset valmistavat ja koristelevat kukin ja seppelein Kristuksen hautajäljitelmän ja
ikonin.
Illalla yhteinen ehtoollinen.
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sa iltapäivällä.
Ma 13.04.
Maanantaina laivamme lähtee Patmok-

Pe 10.04.
Päivän aikana kaksi johdantoa: Miten
Jeesuksen kuolema on ymmärretty?
Kristinusko ja kärsimys?
Pitkäperjantain iltajumalanpalveluksen lopussa toimitetaan kirkoissa ja
Pyhän Johanneksen luostarissa ristiltäotto. Sitä seuraa harras ristisaattokulkue
alas Horan kylään tuhansien tuohuksien
valaistessa tummenevaa iltaa.
La 11.04.
Päivän aikana kaksi johdantoa: Risti ja
ylösnousemus kristinuskon avaimina;
Kristinusko telttana, johon on monta
tietä
Aamulla osallistumme pikkupääsiäiseen eli jumalanpalvelukseen, jossa julistetaan Kristuksen palanneen takaisin
aikaisemmin kuolleiden luota.
Pääsiäisviikon vietto huipentuu keskiyöllä suureen ylösnousemusjuhlaan
ihmisjoukon kertyessä kirkkojen ja luostareiden eteen juhlistamaan ylösnousemuksen sanomaa ilotulitteiden säestämänä. Keskiyön perinteinen magiritsakeitto kuuluu tavan mukaan nauttia
kirkonmenojen jälkeen ja kirkoissa jumalanpalvelus jatkuu vielä aamun tunneille asti.
Su 12.04.
Pääsiäissunnuntai on pyhitetty iloiseen
juhlintaan runsaine perinteisine pääsiäisherkkuineen. Lammasta tai vuohta grillataan kaikilla pihoilla ja niiden
tuoksu on läsnä kaikkialla. Lounas ja
kreikkalaiset tanssit ravintola Alonis-

selta klo 14.05 ja saavumme Pireukseen
klo 21.20. Kuljetus hotelille, joka sijaitsee lähellä lentokenttää.
Ti 14.04.
Kuljetus hotellista lentokentälle, josta
lentomme lähtee klo 10.05 Istanbulin
kautta Helsinkiin, perillä 17.25.
MATKAN HINTA
1195 euroa/henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa, 1355/henkilö yhden hengen huoneessa.
Matkan hintaan sisältyy:
• menopaluulennot Helsinki-AteenaHelsinki, Turkish Airline
• 7 yöpymistä aamiaisella kahden hengen standard-huoneessa
• menopaluu laivamatkat Ateena-Patmos-Ateena, meno hyttipaikoilla, paluu
istumapaikoilla
• Ateenan kiertoajelu suomenkielisen
oppaan kanssa sekä pääsylippu Akropolille
• Kaikki ohjelmassa mainitut kuljetukset
Suosittelemme henkilökohtaisen
matkavakuutuksen ottamista!
Vastuullinen matkanjärjestäjä on
EL-VE Tours
Kyselyt ja varaukset: info@elve- tours.
gr, lisätietoa myös Pirjo Kantala, pirjo.
kantala@tuomasmessu.fi 0405111989
tai Kalevi Virtanen kalevi.virtanen@
lastenkeskus.fi, 0405154950
  

Iso kiitos lahjastasi
Tämä on mahdollista vain vapaaehtoisen
taloudellisen tuen avulla.
Toivomme vahvistusta säännöllisten
kannattajien ketjuun.
Helpoimmin maksat kannatusmaksusi omassa
verkkopankissasi: Valitse ensimmäisen maksun
yhteydessä kohdassa ”maksun toistuvuus” esim.
vaihtoehto ”kerran kuukaudessa”. Voit myös
tilata Tuomasyhteisöltä e-laskun. Jos et käytä
verkkopankkia, käy juttelemassa asiasta omassa
pankissasi.
Lisätietoa Tuomasmessun taloudesta löydät
tuomasmessu.fi –sivuilta.

Kiitos, että olet lähtenyt mukaan talkoisiin
kannattamaan Tuomasmessua.
Miksi se on niin tärkeää?
Joka viikko Agricolan kirkon Tuomasmessuun
kokoontuu lähes viisisataa toivon ja uskon etsijää.
Haluamme tarjota matalan kynnyksen paikan
kaikille, jotka kaipaavat Jumalaa tai etsivät
yhteyttä toisiin.
Tuomasmessu yhdistää eri tavoin ajattelevia
kristittyjä ja rohkaisee avaraan, itseä ja toista
armahtavaan uskoon. Kirkossa Tuomasmessu haluaa
olla niiden rinnalla, jotka etsivät keskinäistä
sovintoa ja tuoretta kristinuskon tulkintaa.
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v. 2013
50 789

Syyskuu 6 298

Elokuu 2 275

Heinäkuu 3 995

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
32 670

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 04149
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
2.11. Tuomasmessu yhteistyössä Radio
Dein kanssa

Saarnaa Arto Antturi
Liturgia Mikko Salmi
Messun juontavat Marja Soikkeli ja
Johanna Reinikainen
Musiikissa Antti Vuori yhtyeineen, Inna Vintturi ja
Tuomaskuoro
Musiikkivieraana Ariel Neulaniemi
Messun jälkeen KRY & Dei tarjoavat synttärikahvit
kryptassa
Kryptassa musisoi Mikko Salmi

9.11. Uskon perustus

Messun juontavat Ari-Pekka Mustonen ja Piretta
Pietilä
Musiikissa Mikko Helenius yhtyeineen
Hilkka Kangasniemi ja Tuomaskuoro

30.11. Adventin Tuomasmessu

Saarnaa emerituspiipa Eero Huovinen
Liturgia Pirjo Kantala
Messun juontavat Petri Lehtipuu ja Timo Turja
Musiikissa Inna Vintturi yhtyeineen
Grex Musicus -kuoro Marjukka Riihimäen johdolla

21.12. Jouluisten laulujen Tuomasmessu

Saarnaa Heponiemen hiljaisuuden keskuksen pappi
Ulla Lumijärvi
Liturgia toiminnanjohtaja Olle Holmström
Diakonissalaitokselta
Messun juontavat Tuulikki Vuorinen ja
Atte Korhola
Musiikissa Ville Myllykoski, lauluyhtye ja bändi

Saarnaa Olli Valtonen
Liturgia Pirjo Kantala
Messun juontaa Liisa Vihmanen
Musiikissa Inna Vintturi ja jouluorkesteri
Solistina Reeta Vestman
Tuomaskuoroa johtaa Juha Vintturi
Messu radioidaan ja se on kuultavissa
Yle 1:ssä 28.12. klo 10

16.11. Tuomasmessu irlantilaiseen tyyliin

Vuoden 2015 ensimmäinen Tuomasmessu 11.1.

Saarnaa pastori Markus Asunta
Liturgia Tuomas Mäkipää ja Gary Hastings
Galwaysta, Irlannista
Messun juontaa Heli Gåsman
Musiikissa Markus Asunta ystävineen
Irlantilaista kansanmusiikkia skandinaavisin
vivahtein. Messusävelmät ja lauluja Séan O´Riádan
iirinkielisestä messusta
Tuomaskuoro Inna Vintturin johdolla
Finnish-Irish-Society ry:n 60-vuotisjuhlavuoden
ohjelmaa
Mukana Suomi-Irlanti-seuran väkeä

23.11. Kristuksen kirkkauden sunnuntai
Saarnaa Anna-Mari Kaskinen
Liturgia Anna-Leena Verkasalo

14.12. HelsinkiMission ja Tuomasmessun
Kynttiläkonsertti klo 19
Musiikista vastaa Leri Leskinen yhtyeineen
Diandra, TriSis, Koop Arponen ja Flute of Shame
yllätysartisteja...
Yhteislauluissa mukana Tuomaskuoro
Inna ja Juha Vintturin johdolla
Isäntänä Olli Valtonen
Joulusiunaus Pirjo Kantala
Klo 17.30 joulumyyjäiset ja glögitarjoilu kryptassa
Konsertin ohessa kolehti yksinäisyyttä vastaan
Liput 15 euroa + toimituskulut Lippupalvelusta
www.lippupalvelu.fi (marraskuussa myyntiin)

Tervetuloa!
Kuva Jani Laukkanen

