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Huolien ja pelkojen uhkakuvilta en välty, sillä maailma tuntuu muuttuvan 
yhä epävarmemmaksi. Kylmän sodan pelot olivat tuttuja lapsuudessa ja 
olin ajatellut niiden olevan jo historiaa, kunnes huomaan, että tämän päi-

vän uhkakuvat muistuttavat vanhoista peloista. Ja vaikka maailma mataisi omia 
ratojaan, niin oman elämän murheet ja ilot joka tapauksessa kohtaan päivittäin. 
Ne elämän realiteetit.

Peiliin katsoessa kysyn myös, kuka minä tämän vuoden alkaessa oikeasti 
olen. Keski-ikäinen nainen ja sitä rataa... Monet mielen kerrostumat ja kokemuk-
set peittävät syvimmän ja paljaimman. Olenko kenties oppinut olemaan jotakin? 
Mutta kuka olen omana itsenäni, syvimmilläni ja paljaana.  

Elämän taitekohdat herkistävät kuuntelemaan Jumalan läsnäoloa ja todelli-
suutta. Minussa.

Avilan Teresa, 1500-luvulla elänyt espanjalainen mystikko, lausuu osuvasti, 
että meidän tulisi tuntea Jumala itsessämme ja itsemme Jumalassa. Silloin olem-
me  täynnä hyvyyttä ja rakkautta, jonka Jumala meissä vaikuttaa ja tuo meidän 
olemukseemme. Saman voi lukea Galatalaiskirjeen 5:20: Enää en elä minä, vaan 
Kristus elää minussa.

Meidän rajoituksemme, se mitä itsessämme olemme, häviää ja Jumalan hy-
vyys tulee rajattomasti osaksemme. Miten köyhiä tai tavallisia olemmekin, Ju-
malassa olemme enemmän. Uuden vuoden matkan jatkaminen Jumalan kanssa 
antaa uudenlaiset näkymät ja mahdollisuudet. 

Todellisuuden voi kohdata ilman huolta ja pelkoa. 
Kärsivällisyys on haaste, ainakin minulle. Jumalalla sitäkin on rajattomasti.

Kurkistus peiliin
Kerro kerro kuvastin, 
kysyn uuden vuoden 
alussa. Miltä näyttää 
alkanut vuosi?

Älköön mikään
huolettako sinua.
Älköön mikään
pelottako sinua.
Kaikki on ohimenevää.

Kärsivällisyys
voittaa kaiken.
Siltä, joka pysyy Jumalassa,
ei puutu mitään.
Jumala yksin riittää.

P.S.
Harjoittelen läsnäolemista ja rukousta 
Kampin kappelissa keskiviikkoaamuisin 14.1.2015 alkaen kello 8.00-8.45.
Johdatus hiljaisuuteen ja läsnäoloon. Meditaatiota ja rukousta, rentoutusta ja 
hiljaisuutta, yhteinen päätös klo 8.45 mennessä.  
Yksinkertainen tapa etsiä Jumalan kohtaamista, arkisen elämän voimavaroja 
ja läsnäoloa. Hiljaisuuteen ja meditaatioon johdattelemassa 
tuomaspappi Pirjo Kantala ym.
Tervetuloa! 
Kampin kappeli 
Simonkatu 7, 00100 Helsinki

Hyvä rukous vuoden varrelle on Teresan kirjanmerkki
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jaana räntilä

Meitä saattelee uuteen vuoteen loppiai-
sen kertomus idän tietäjistä lahjoineen. 
Kertomuksessa mainitaan kaksi eri pai-
kannimeä: Jerusalem ja Betlehem. Ker-
tomuksessa on myös kaksi eri kuningas-
ta: vallassa oleva Herodes ja vastasynty-
nyt uusi kuningas, jota etsitään ja jonka 
syntymäpaikaksi Betlehem osoittautuu. 

Nämä kaksi eri paikkaa ja kaksi eri 
kuningasta ovat erilaisia kuvia elämäs-
tä, tosia molemmat. Herodes hallitsee 
muurien ympäröimässä kaupungissa 
ja kun hän kuulee uudesta kuninkaasta, 
hän pelästyy ja koko Jerusalem hänen 
kanssaan. Sellainen on hänen kunin-
gaskuntansa; pelon motivoima, uhkia 
näkevä, valtaan takertunut, kilpailun 
hallitsema, väkivaltaa käyttävä. 

Miten tutulta Herodeksen kunin-
gaskunta vaikuttaa. Kaikki me tunnem-
me tuon kuningaskunnan realiteetit ja 
kaikki me kannamme sitä myös omassa 
sydämessämme. Jerusalemissa on tie-
toa, mutta ei viisautta, siellä on vallan-
käyttöä, mutta ei kunnioitusta. Siellä ei 
tähtiä nähdä eikä tähtiä seurata. Pimeä 
on Jerusalemin yö.

Betlehem on toisenlainen kuva elä-
mästä. Sitä kuvaa hallitsee vastasynty-
nyt lapsi, jota on etsittävä tähteä seura-
ten. Herodes ei moiseen ryhdy, vaikka 
sosiaalisen paineen edessä esittääkin 
sovinnaista. Todellisuudessa Herodes 
haluaa tappaa lapsen. Nämä kaksi kunin-

gasta eivät elä yhtä aikaa ja rinnakkain.  
Betlehemin lapsi on kuva kätketys-

tä viattomuudesta, elämästä, joka ei ole 
turmeltunut egoististen pyrkimysten 
ja hyötynäkökulmien alle. Vastasyn-
tynyt lapsi on hauras ja kutsuu vasta-
vuoroiseen elämään, tarpeiden kuun-
teluun, huolenpidon ja myötätunnon 
maailmaan. Lapsi kutsuu myös näke-
mään kaiken uutena, kuin ensimmäistä 
kertaa, aistimaan tuoreesti, kokemaan 
ennen määrittelemistä, tuntemaan mie-
luummin kuin olemaan tuntematta. 

Vastasyntynyt lapsi on universaa-
li kuva elämän voimasta; sen kyvystä 
uusiutua ja kurottautua kohti tulevaa. 
Vastasyntynyt lapsi kantaa mukanaan 
lupausta tulevaisuudesta, elämän jat-
kumisesta ja myös toivetta sen muut-
tumisesta parempaan suuntaan.  

Niin Betlehemin lapsonenkin tekee. 
Hän ei ole vain toive paremmasta elä-
mästä. Hän on toivo, joka Herodeksen 
kuningaskunnan pimeyteen syttyy. Je-
rusalemin pelolle, vallalle ja väkivallalle 
on vaihtoehto. Ihmissydäntä voi hallita 
Betlehemin lapsesta loistava valo, jos 
sen ensin löytää ja jos sitä kunnioitta-
en kumartaa. 

Siksi meidän on kysyttävä idän tie-
täjien tavoin: ”Missä se juutalaisten ku-
ningas on, joka nyt on syntynyt?”

Missä on todellinen elämä, mistä 
loistaa todellinen valo, kuka saa sydä-

Ehkä oletkin jo kuullut, että järjes-
tämme tämän vuoden alusta lähtien 
avoimen messukokouksen uudella 
tavalla. Luovumme joka tiistaisesta 
messukokouksesta ja kokoonnum-
me kerran kuussa. 

Kokousten merkitys pysyy ennal-
laan: palautteen antaminen ja saa-
minen eli messun kehittäminen. 
Istumme rauhassa ja katsahdam-
me olleisiin ja tuleviin messuihin 
– mietimme yhdessä, millaiseksi 
tahdomme rakentaa Tuomasmes-

Kaksi kuningasta

men suuren ilon valtaan? Jos emme ky-
sy tätä kysymystä, jos emme anna sen 
johdattaa meitä halki tulevan vuoden 
päivien, emme löydä tietä ulos Jerusa-
lemista. Betlehemiin on Jerusalemista 
vain noin kahdeksan kilometriä, mutta 
emme koskaan lähde matkalle, jos em-
me kysy missä-kysymystä. 

Elämä toteutuu, kun meillä on idän 
viisaiden tavoin rohkeutta asettaa ky-
symys Herodekselle, joka hallitsee sää-
liä tuntematta. Pelon varjoista on läh-
dettävä pois. Missä sydämeni on vapaa 
tuntemaan iloa? Missä se kokee lapsen 
tuoreudella?  Missä sitä hallitsee rakka-
us ja myötätunto? 

Tähti, joka meitä opastaa tälle mat-
kalle loistaa hiljaisella yötaivaalla. Ko-
hota katseesi maasta, se sanoo. Uskal-
la nähdä kauemmaksi ja syvemmälle. 
Uskalla kysyä, missä on todellinen al-
kuperäsi ja mitä varten sinut on luotu. 
Ole hiljaa ja kuuntele. Valo riittää kyllä, 
jos hiljennät sydämesi kuuntelemaan. 

Kuunteleminen on kristillisessä pe-
rinteessä rukousta. Rukouksen opastähti 
näyttää tietä ulos Jerusalemista Betle-
hemiin. Rukous löytää seimelle. Ruko-
us näyttää Lapsen. Rukous paljastaa Ju-
malan. Jumalan läsnäolossa meistäkin 
tulee todellisia.

sua ja sitä ympäröivää toimintaa. Ta-
voitteena on kehittää messusta saata-
vaa palautetta ja työstää sitä tulevien 
messujen tarpeisiin. 

Toiveena on saada mukaan monta sel-
laista ihmistä, jolle messu on rakas.

Ensimmäinen tällainen kokous on 
tiistaina 13.1. klo 17 Cafe Agricolas-
sa. Kokouksessa katsotaan tuleville 
tapaamisille ajankohdat ja katsotaan 
muutenkin, miten työ parhaiten jär-
jestyy.

Haluaisitko sinä osallistua Tuomas-
messun kehittämiseen ja toimin-
taan?

Mitä laajemman joukon ajatukset 
saamme samaan pöytään, sitä pa-
remmin messu on näköisemme. 

Toivottavasti nähdään 13.1. klo 17 
Cafe Agricolassa. 

Tiina Paloniitty & Matti Verkasalo
Messukokouksen puheenjohtajat

Hyvä Tuomasmessun vapaaehtoinen
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– Elämä on lahjaa, josta olen erittäin 
kiitollinen. Vaikeuksienkin keskellä 
voi olla ihan käsittämätön rauha. 
Monet tärkeimmistä asioista 
elämässämme ovat ylhäältä 
annettuja, sanoo Tuomasmessussa 
alusta pitäen vaikuttanut pappi, 
psykoterapeutti ja enneagrammi-
kouluttaja Leila Valtonen.

Rinta oli leikattu helmikuussa 2013, sy-
tostaatti- ja sädehoidot edessä.

Aamuyöllä, unen ja valveen raja-
mailla Leila Valtonen havahtui pääs-
sään pyörivään lauseeseen, joka pal-
jastui psalmiksi 16: ”Minun sydäme-
ni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun 
ruumiini ei pelkoa tunne.”

Lause kulki mukana syöpää vastaan 
taistellessa.

– Otin psalmi-kokemuksen hengel-
lisesti vastaan alkukantaisella tavalla, 
kiitollisena kuin lapsi. En kyseenalais-
tanut mitään, Leila kertoo.

Pitkänäperjantaina lähes kaikki 
hiukset lähtivät päästä. Peruukin alla 
alkoi myöhemmin kasvaa uudenväristä 
tukkaa, valkoista ja kiharaa.

– Peiliin katsoessani hätkähdin, 
koska olin täysin erinäköinen. Sain esi-
tellä itseni tutuille. Myös rinnan me-
nettäminen oli iso asia, vaikka ajatte-
lenkin naiseuden olevan paljon enem-
män.

Sairaus pakotti pohtimaan omaa 
identiteettiä ja elämää: mistä olen tul-
lut ja mihin matkalla?

Vierastan jyrkkyyttä
Hämeenlinnalaistyttö koki hengellisen 
heräämisen 14-vuotiaana kristillisillä 

Ruumiini ei pelkoa tunne
teinipäivillä. Rippileiripaikaksi valikoi-
tui Kansan Raamattuseuran (KRS) Viva-
mo. Riparin jälkeen Leila jatkoi isosena.

Karismaattinen liike tuli tutuksi 
Ruotsissa yhteisössä, jossa vaikutti ru-
noilija Ylva Eggerhorn.

– Ylvalla yhdistyy vahva spiritua-
liteetti ja yhteiskunnallisuus. Hänen 
runoissaan on yllättävyyden ja kristin-
uskon uudelleen sanoittamisen ulottu-
vuus: jotain vanhaa on karsittava pois ja 
jollekin uudelle on avattava tilaa.

– Vierastan jyrkkyyttä, joka liittyy 
usein karismaattisuuteen. Ruotsissa 
kohtaamieni karismaatikkojen hengel-
lisyys oli kuitenkin inhimillistä, kau-
nista, lämmintä ja luovaa.

Leilalle oli luontevaa päätyä KRS:n 
opiskelijatoimintaan.

– En voinut valita politisoitunut-
ta SKY:tä enkä herätyskristittyjen tosi 
tiukkaa hengellisyyttä. KRS oli rinta-
malinjojen välimaastossa. Hyvää sano-
maa julistettiin yksinkertaisesti mutta 
ilman jyrkkyyttä.

Lillummeko omassa liemessämme
Leila Valtosen ensimmäinen ekumeeni-
nen herääminen tapahtui vaihto-oppi-
lasvuonna amerikkalaisessa metodis-
tiperheessä.

– Tajusin, että erilaisilla uskonnol-
lisilla traditioilla on paljon annettavaa 
toisilleen. Niissä on samaa Jumalan ikä-
vää, etsimistä ja löytämistä.

Sama oivallus oli Tuomasmessunkin 
syntymisen taustalla. Kun Olli Valto-
nen ja Miikka Ruokanen kutsuivat ka-
vereitaan messun suunnitteluun, Val-
tosten parempi puolisko oli mukana 
alusta lähtien.

Leila toimi Tuomasyhteisön en-
simmäisen vanhemmiston puheen-
johtajana, palveli pappina alttarilla ja 
saarnasi. Hän järjesti rukousavustaji-
en koulutuksen.

Hengellisiä vaikutteita ja virvoitta-
jia Leila on löytänyt myös katolisesta ja 
ortodoksisesta kirkosta, körttiläisyy-
destä ja hiljaisuuden liikkeestä retrii-
tinohjaajana. Hän on lukenut niin kir-
kon vanhojen opettajien tekstejä kuin 
moderneja, sovinnaisuudet haastavia 
teologejakin.

– Emme saisi elää suljetussa maa-
ilmassa. Minun käy huonosti, ellen ole 
vuorovaikutuksessa, joka kyseenalais-
taa ajatukseni.

– Ellemme havahdu ottamaan vas-
taan viestejä ulkopuolelta, todellisuus 
pienenee ja sumenee. Suhteellisuuden-
tajun menettämistä seuraa sokeutu-
minen ympäristön muutoksille. Koh-
ta kiehumme ja lillumme omassa lie-
messämme.

Armo on elämänvoimani
Teologisista mielipiteistä riiteleminen 
tuntuu – monen tuomasmessulaisen 
tapaan – Leila Valtosesta yhä vähem-
män tärkeältä.

– Olen sen varassa, että Jumalan ar-
mo kannattelee. Se armo on ollut ai-
na olemassa. Armo on kotini, elämän-
voimani ja alkuperäni. Jumala on aina 
ennen minua siellä minne menenkin.

Luterilaisessa perinteessä armon 
ymmärtäminen on arvokkainta. Par-
haimmillaan Raamattuakin on osattu 
tulkita armollisesti ja rakkaudellisesti, 
Valtonen näkee.

– Luterilaisuudessa on tiettyä ter-
vejärkisyyttä ja tolkullisuutta.

Olennaista on rukous. Valtonen viit-
taa keittiönsä seinällä olevaan ikoniin ja 
lampukkaan. Joka aamu ja ruokaillessa 
perheen rituaali on sytyttää lampukka 
ikonin eteen.

– Rukoukseni on usein sanatonta. 
Sanoja ja selityksiä on paljon vähem-
män kuin nuorempana.
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Ikoni on aikoinaan tullut Suomeen 
venäläisen maahanmuuttajan 
mukana. Se on matkalla kärsinyt 
kolhuja ja vaurioita. Valtosille sen 
antoi Tuomasmessun alkuaikojen 
aktiivisen vapaaehtoisen Kira 
Kiurun tytär.
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Jokaisen kannattaa kehittää itseään
Lehtorina, pappina ja kirkollisissa kas-
vatustehtävissä neljännesvuosisadan 
työskenneltyään Leila Valtonen suun-
tautui psykoterapeutiksi, työnohjaajak-
si ja itsetuntemusmenetelmä enneag-
rammin kouluttajaksi.

Syövästä toivuttuaan hän tekee 
edelleen koulutuksia, mutta työuran 
osittainen alasajo on ollut pakko hy-
väksyä.

– Tämä tuntuu haikealta. En uskalla 
enää ottaa monivuotisia terapiaryhmiä.

Enneagrammin ja terapian taitaja 
analysoi olevansa harmoninen ja rau-
hallinen sovittelija.

– Saatan sulautua ympäristööni lii-
kaakin ja unohtaa omat päämääräni. 
Välillä ärsyynnyn ihmisistä, jotka pyr-
kivät kauheasti eteenpäin. He muistut-
tavat siitä, etten osaa olla samanlainen.

Luonteeltaan Leila on utelias, ih-
misistä ja moninaisista ilmiöistä kiin-
nostunut. Hän uskoo, että kaikilla on 

aina toivoa paremmasta ja mahdolli-
suus muuttua.

– Jokaisen meistä kannattaa tehdä 
töitä sen eteen, että oppisimme koh-
telemaan toisia paremmin.

Olisi tylsää kuolla kesken kaiken
Kuolemanpelko ei pappia vaivaa.

– Sairastuessa tuntui ennemmin-
kin siltä, että olisi tosi tylsää ja ikävää 
kuolla jo nyt, kesken kaiken!

Vain muutos on elämässä pysyvää.
– Juuri kun opin pärjäämään eska-

rissa, kaverit vaihtuvat koulussa. Mur-
rosikä muuttaa kaiken. Uudet haasteet 
seuraavat joka ikävaiheessa! Psykologi-
nen ja hengellinen kehitykseni joutuu 
aina sopeutumaan uusiin kysymyksiin.

– Hengenliikkeissä kuvitellaan jos-
kus epärealistisesti, että joku on pääs-
syt korkealle hengelliselle tasolle ja py-
syy siellä. Ei ole kuitenkaan ketään, 
joka ei voisi pudota alas. On aina iha-
naa huomata, kun jotkut perusongel-

mat eivät enää häiritse ihmistä, mutta 
harmonia ei ole mikään ikuisesti saa-
vutettu tila.

16-vuotiaalla vaihto-oppilaalla oli 
Amerikassa mukana Raamattu ja Helvi 
Juvosen Kootut runot. Jälkimmäinen on 
täynnä alleviivauksia ja huutomerkkejä, 
etenkin 1600-luvulla eläneen munkin 
Angelius Sileuksien käännösrunossa.

”Jos sanot: syntinen ei Luojaa näh-
dä saa, on päivänselvää silloin: et tun-
ne Jumalaa.

Jos olet jotakin, et pysähtyä saa. Va-
losta toiseen valoon vie matka kulkijaa. 

Ihminen, lapsi ole, tai et koskaan 
sovi minne Luojan lapset. On liian pie-
ni ovi. 

Luojalle sydän anna, saat Luojan sy-
dämen. Millainen vaihto! Nouset. Hän 
antaa aleten.”

– Tämä kuvaa teologiani punaista 
lankaa, Leila Valtonen summaa.

haastattelu: janne villa

Kuvat: jani lauKKanen

– Ihmisten kanssa tehtävässä työssä ja ihmissuhteissa haluaisin säilyttää tuoreuden tunteen: onpa mielenkiintoista 
tutustua tähän ihmiseen! Jokainen yksilö on kiehtova arvoitus.
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Vanhemmiston varapuheenjohtaja 
Matti Verkasalo, kuka olet? 
Muutaman vuoden eläkkeellä ollut las-
tenlääkäri, Tuomasmessussa alkuun 
vähemmän ja viimeisten kymmenen 
vuoden aikana enemmän mukana ollut 
tyyppi. Toimialoja vesperkuoro, hal-

litus, tulkkaus. Vakuuttunut siitä, että kirkolla on sanoma kaikil-
le, kunhan se vain osataan kertoa kuulijan ymmärtämällä kielellä. 

Mihin toimintaan/tehtäviin haluat kutsua ihmisiä Tuomasmes-
sussa? 

Kaikkeen mahdolliseen ja ehkä vähän mahdottomaankin. Tällä 
hetkellä messupalautteen antaminen kerran kuussa kokoontuvalle 
messukokoukselle on päällimmäisenä mielessä. 

Tuomasmessun elinehto on muutos ja pysyvyys: Ympäristön 
muuttuessa on oltava valmius kehittää  muotoa, sanoitusta, toimin-
taa, palveluua. Pysyvää tulee olla julistus Jumalan armosta.

Vanhemmiston puheenjohtaja Tiina 
Paloniitty, kuka olet?
- Olen vaimo ja tutkija – enkä nähdäkseni olisi 
kumpaakaan, ellen olisi kristitty. Vuoden alusta 
toimin tosiaan myös Tuomasyhteisön vanhem-
miston puheenjohtajana. Se on ilo ja kunnia.

Miksi haluat kutsua ihmisiä Tuomasmessuun?
Koska Jumala voi ehjentää ihmistä monen 

monella tapaa. Säännöllinen messuun osallis-
tuminen on yksi parhaimmista keinoista päästä työstä osalliseksi. 
On arvokasta, miten Tuomasmessussa raivataan yhdessä tilaa ihan 
vain olemiselle.

Kuka Atte Korhola? 
Olen ympäristömuutoksen professori Helsingin 
yliopiston ympäristötieteiden laitoksella, missä 
johdan ympäristömuutoksen tutkimusyksikköä 
(ECRU). Olen bio- ja ympäristötieteellisen tie-
dekunnan yhteiskuntasuhteista vastaava va-
radekaani sekä Suomen Akatemian bio- ja ym-
päristötieteellisen toimikunnan jäsen. Akatee-

misen toimintani ohessa olen toiminut ministeriöiden, järjestöjen ja 
yritysten asiantuntijana ilmastokysymyksissä, luennoinut ilmas-
tonmuutoskysymyksistä erilaisissa tapahtumissa sekä osallistunut 
aktiivisesti tiedekeskusteluun mediassa. Toimin Elinkeinoelämän 
valtuuskunta EVA:n Fellowina, World Vision Suomi ry:n hallituksen 
puheenjohtajana sekä Tuomasyhteisön rukous- ja ehtoollisavusta-
jana. Minulla on kolme aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi. 

Mikä sinulle on Tuomasmessussa tärkeintä, miksi olet mukana? 
Olen ollut mukana Tuomasmessuissa vaihtelevalla intensiteetillä 

lähes niiden perustamisesta asti – viime vuosina aikaisempaa aktii-
visemmin. Minulle Tuomasmessu merkitsee paikkaa kohdata Jumala 
ja syvin minussa, turvallisesti Jumalan kansan rakkaudellisessa ja 
hyväksyvässä yhteydessä. Rukoukseni on, että Jumalan Henki voisi 
suvereenilla, syvällä ja läheisellä tavalla kohdata meidät jokaisessa 
messussa omassa autiudessamme, rikkinäisyydessämme ja mie-
lemme lepatuksessa. Rakastan messun liturgiaa, lauluja, yhteisölli-
syyttä ja tunnelmaa. Aina messu ei ole kuitenkaan minulle lääke; se 
on usein myös haava, joka paljastaa itsessäni olevat pimeät kellarit, 
jonne en muulloin uskaltaudu. Mutta menemällä päin kipua, uskon 
että Jumala voi hoitaa minua ja meitä kaikkia todellisella ja kouriin-
tuntuvalla tavalla. Hän ei näytä olevan kiinnostunut niinkään mie-
likuvituksestani kuin siitä mitä oikeasti olen.

Kuka Minna Jaakkola?
Olen kahden tytön äiti, kirkon someviestinnän 
ammattilainen sekä pappi. 

Rakastan kirjoja, korianteria ja hyviä kes-
kusteluja. 

Tuomasmessu on kulkenut mukana elämäs-
säni yli 15 vuotta, Helsinkiin takaisinmuuton jäl-
keen taas vahvasti  uudelleen.  

Mikä sinulle on Tuomasmessussa tärkeintä, 
miksi olet mukana? 

Messu on minulle odotettu viikon pyhä hetki. Yhteinen rukous ja 
sanat kantavat seuraavaan viikkoon. Myös retriitti- ja hiljaisuuden-

Tuomasyhteisön hallitus vuonna 2015
Tuomasyhteisön hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioi-
ta, taloutta ja hallintoa sekä kehittää yhdistyksen 
työntekijöiden ja jäsenten kanssa yhdistyksen toimintaa.

Syyskokouksessa 2014 valitut hallituksen uudet ja jatkavat jä-
senet ovat:

Minna Jaakkola, Kirkkohallituksen verkkotyöntekijä, pastori
Atte Korhola, professori,  Ympäristötieteen laitos, Helsingin yliopisto 
Petri Luomanen, professori, Teologinen tiedekunta, Helsingin 
yliopisto
Kaisa Raittila, toimittaja, kirjailija ja Helsingin 
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Terhi Rajala, liiketoimintajohtaja, Kansan Raamattuseura
Ilari Rantakari, ulkoasianneuvos
Esa Rauhala, palvelumuotoilija, osakas, Palmu
Olli Valtonen, toiminnanjohtaja, HelsinkiMissio

Tervetuloa, uudet hallituksen jäsenet!

toiminta on minulle tärkeää. Sitä hyvää mitä olen itse saanut mes-
susta ja tuomasyhteisöstä haluan olla jakamassa myös toisille. Uskon 
myös jatkuvasti uudistuvaan ja elävään messuyhteisöön.

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.
 
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 Helsinki-Rooma-
Helsinki, täysihoidon ja majoituksen luostarissa 2-hengen huoneissa, 
bussikuljetuksen Rooma-Assisi-Rooma, 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. 
 
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

ENNEAGRAMMISEMINAARI  
Assisi 29.6.–5.7.2015

Sielun peili ja yhdeksän tapaa peilata
Italiassa
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Iona-seminaari 
14.–15.3. 2015 Helsingissä 
Agricolan kirkossa
Voiko elämää ja hengellisyyttä yhdistää?

Iona-yhteisön johtaja, Rev´d Peter Macdonald ja FT Lesley 
Orr  vierailevat Helsingissä maaliskuussa 2015. Viikonlopun 
aikana tutustutaan yhteisön kantaviin teologisiin ajatuksiin: 
ekumeenisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja hen-
gellisyyden yhdistämiseen. Vietämme  jumalanpalveluselä-
mää yhteisön hengessä.

La 14.3. klo 10-17 Voiko elämää ja hengellisyyttä 
yhdistää? Agricolan kirkossa ja kryptassa on kaikille kiin-
nostuneille suunnattu päivä, jolloin esillä on mm. yhteisön 
merkitys elävän kristillisyyden tukena sekä sosiaalisen oi-
keudenmukaisuuden kysymykset.

klo 9.30  Aamukahvi
klo 10  Aamurukous
klo 10.30  Mikä Iona-yhteisö on? Ionan spiritualiteetti.
klo 12  Päivärukous 
klo 12.30  Omakustanteinen yhteinen lounas n. 10 €. 
klo 13.30  Miten elää yhteisöelämää tänä päivänä?
klo 16  Messu / rukoushetki

Kaikki rukoushetket ja messu vietetään Ionan tapaan. Katso 
lisätietoja: www.iona.org.uk ja www.ionabooks.com

Su 15.3. klo 18 Tuomasmessu Agricolan kirkossa, jossa 
Peter Macdonald saarnaa.

 Lauantain osalta 
ilmoittautumiset 27.2. 2015 
mennessä toimisto@tuo-
masmessu.fi 

Järjestäjät: Hiljaisuuden 
Ystävät, Tuomasyhteisö, 
Helsingin seurakuntayh-
tymä, Helsingin ja Espoon 
hiippakunnat, Kirkkohal-
litus

Tulkkaus järjestetty.

sairaalaPastori ulla ullgren

Jos olet erilainen, sovit 
porukkaan
Tutustuin ekumeeniseen Iona-yhteisöön lähemmin kesällä 
2009, kun olin ensimmäisen kerran viikon yhteisön vieraana 
Skotlannissa Ionan saarella. Nyt yhteisöstä on tullut minulle 
toinen koti Tuomasmessun rinnalle.

Alusta lähtien koin olevani yhteisössä tervetullut ja vas-
taanotettu sellaisena kuin olen. Minulta ei kyselty uskostani, 
teologiastani tai taustastani, vaan olin hyväksytty toisten 
joukkoon ilman ehtoja.

Rakastuin yhteisön messukirjaan. Sen kieli on samaan 
aikaan ymmärrettävää, nykyaikaista ja pyhää. Jumalanpal-
velusten teksteissä ja lauluissa puhutaan Jumalan ja hänen 
luomakuntansa elämästä tässä ja nyt. ”Synti suuri surkia” ja 
ihmisen turmelus yksilötasolla saa kiitettävän vähän huo-
miota. Kaiken ydin on yhteisöllisyys.

Ionassa opin uudelleen sen, että kaikki työ on jumalanpal-
velusta. Ja jako maallikoihin ja pappeihin on keinotekoinen. 

Yhteisön hengellisyydessä ja teologiassa yhdistyy moni 
itselleni tärkeä asia: rukous paranemisen puolesta, sosiaali-
nen oikeudenmukaisuus ja vastuu, jumalanpalvelus, ekolo-
gisuus, seksuaalisen tasavertaisuuden kysymykset, rauhan-
työ.  Nuo eivät ole toinen toisensa poissulkevia asioita, vaan 
sisältyvät kaikki siihen tehtävään ja kutsuun jonka Kristus 
esittää: ”Tule ja seuraa minua!” 

 Iona-yhteisössä on tilaa erilaisille ihmisille ja näke-
myksille. Joku kuvasikin tätä: ”Jos olet erilainen, sovit po-

rukkaan.” Yhteisön jäseniä yhdistää halu 
elää sydämestään sitoutuneena kristittynä 
ja toimia avoimesti ja rohkeasti yhdessä, jot-
ta tämä maailma olisi oikeudenmukaisempi 
ja kaikilla olisi ruokaa, rauhaa ja rakkautta. 
Päähuomio on oman navan ulkopuolella. Ja 
kun oikeasti ymmärtää sen, että se mikä 
meitä yhdistää, on suurempi kuin se mikä 
erottaa, on mahdollista suhtautua toiseen 
avoimella mielellä, luottaen ja kunnioittaen. 
Silloin toista ihmistä voi kutsua sisareksi tai 
veljeksi, ystäväksi.

Raamatun kertomuksia ja taidetta
Millaista oli olla nainen, äiti, vaimo Raamatun kertomusten aikaan? 
Millaisia yhtymäkohtia kertomuksista nousee nykyaikaan nähden? 
Voimmeko samaistua tuhansien vuosien takaisiin naisiin ja heidän elämäntilanteisiin, iloihin, suruihin, ongelmiin? 

Kurssilla tutustutaan Raamatun mielenkiintoisiin naishahmoihin ja teemoihin jotka ovat tuttuja myös nykyajan 
naisille. Kertomuksia työstetään paitsi keskustelun myös maalaamisen ja piirtämisen kautta. Kurssille osallistuminen 
ei edellytä erityistaitoja. Käytettävät tarvikkeet tulevat kurssin puolesta.

Ryhmään otetaan 8–10 osallistujaa. Heidän toivotaan sitoutuvan viideksi kerraksi. Ryhmä kokoontuu Agricolan 
kirkon kryptassa klo 17.30–19.30 viitenä keskiviikkona seuraavasti: 11.2,  25.2,  11.3,  1.4,  8.4  
     
Ryhmän ohjaavat Maarit Kolsi, sairaalapastori ja  Anja Korte, työnohjaaja, taideterapian ohjaaja.

Ilmoittautumiset 30.1.2015 mennessä Anja Korte korteenanja@gmail.com tai puh. 050-374 0932
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Hiljainen musiikki ja rukous alkavat kirkkosalissa
klo 17.00. Silloin on mahdollisuus siunaukseen ja 
öljyllävoiteluun, tuohuksen sytyttämiseen ja hiljaiseen 
rukoukseen. Voit kuunnella gregoriaanista laulua tai 
huilunsoittoa, antautuen kiireettömyydelle ja rauhalle.

Hiljaisen jakson jälkeen alttari puetaan pyhää 
varten, kuulemme tulevan sunnuntain tekstejä ja 
vietämme yhdessä ehtoollista. Lyhyt puhe johdattelee 
sunnuntain teemaan ja ehtoollisen viettoon. 
Päätämme hiljentymällä kuuntelemaan ehtookellojen 
soittoa kello 18.

Iona-yhteisön sanoituksista ja lauluista koostuva
ehtoollisenvietto on yksinkertainen ja lyhyt. 
Musiikki toteutetaan pienen, erikseen kootun kuoron 
kanssa Inna ja Juha Vintturin johdolla. Lauluja säestää 
myös piano, huilu ja usein sello.

Liturgina Pirjo Kantala ym.
Ehtookellot-messut järjestää Tuomasyhteisö 

yhteistyössä Kallion seurakunnan kanssa.

19.2.  Pääministeri Alexander Stubb 
 LUOTTAMUS
 Musiikki: Tuohus-kuoro

26.2.  Emerituspiispa Eero Huovinen 
 KUOLEMA
 Musiikki: Mieskvartetti Hillomunkit

5.3.  Kansanedustaja Jutta Urpilainen 
 KIUSAUS
 Musiikki: Petri Laaksonen, Inna ja Juha 
 Vintturi, Mari Torri-Tuominen, 
 Hans Tuominen

12.3.  Kansanedustaja Anna Kontula 
 ARMO
 Musiikki: Anne Federley Trio

19.3.   Muusikko ja juontaja Raakel Lignell 
 KILVOITTELU
 Musiikki: Papas no mamas

26.3.  Professori Paavo Kettunen 
 HÄPEÄ
 Musiikki: Markus Bäckman

2.4.  Kiirastorstain ehtoollinen klo 18.00
 klo 19.00 Kirjailija Tommy Hellsten 
 PETOS
 Musiikki: Tuohus-kuoro

Toiminnanjohtaja Olli Valtosen johdatus 
teeman raamatulliseen taustaan.
Vieraiden kanssa keskustelee opetusneuvos 
Kalevi Virtanen. Café Agricola avoinna 17-19.

Järjestäjät: Tuomasmessu, Kirkko Helsingissä

Mikael Agricolan kirkko › Tehtaankatu 23, 
Helsinki › ratikka 3 ja bussit 14 ja 18

Seitsemän etappia 

Ehtookellot-messu 
tuomaitten tapaan Kallion kirkossa klo 
17–18 lauantaisin 17.1., 14.2., 7.3., 
11.4. ja 9.5.

PAASTONAJAN KESKUSTELUSARJA
Joka torstai Agricolan kirkossa klo 19

Tuomaspiiri Länsi-Helsinkiin
Minna Konalasta, Länsi-Helsingistä, haluaisi perustaa 
Tuomaspiirin. Jos olet sopivalla etäisyydellä Konalasta ja 
haluisit olla mukana piirissä, jossa luetaan Raamattua ja 
keskustellaan ja juodaan teetä/kahvia, niin lähetä tietosi 
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi niin ohjaan eteenpäin.

TUOMASYHTEISÖN PARISUHDEPAJA 
Toimiva parisuhde – arjen voimavara

Kurssilla käsitellään parisuhteeseen liittyviä odotuk-
sia, vuosien varrella tapahtuvia muutoksia, lisätään 
itsetuntemusta ja parannetaan vuorovaikutustaitoja. 
Teoriaa, toiminnallisia harjoituksia sekä pienryhmä-
keskusteluja.  

Tapaamiset Agricolan kirkolla Cafe Agricolassa 
TIISTAISIN 3.2. alkaen klo 17-19.30. Hinta 170,- /pa-
riskunta.
3.2. Mihin Sinussa rakastuin? Kumppanin valinta ja 
sen seuraukset. 
10.2. Parisuhteen perintö; sukupuu ja tunteiden 
tunnistamisen taito
(hiihtoloma)
24.2. Vuorovaikutus ja viestintä 
3.3. Parisuhde on kuin puusilta. Vuosien varrella ta-
pahtuvat muutokset vaativat joustoa kummassakin 
päässä.
10.3.  Erilaisia parisuhteita. Oma roolini tässä suh-
teessa.
17.3. Hoidan parisuhdetta - pidän  huolta itsestäni. 
Vetäjänä parisuhdekouluttaja FM Marianna Stolbow. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: mstolbow@libera-
mente.fi, 040-8415404. (Tarvittaessa pyritään järjes-
tämään lastenhoitoa.)
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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

Kreikkalainen pääsiäinen 
Patmoksella 7.-14.4.2015

Tunteet lukossa?
Ahdistunut mieli?
Lyhytterapia voi auttaa.

Jos kärsit psyykkisistä oireista tai tahdot selkeyttää elämän-
tilannettasi, kognitiivinen lyhytterapia ja mindfulness-
pohjainen kognitiivinen terapia (MBCT) voivat auttaa.

Etsin harjoitusasiakkaita. Opiskelen lyhytterapiaa 
Integrum-instituutissa. Työtäni ohjaa vaativan erityistason 
psykoterapeutti, jolla on yli 30 vuoden kokemus alalta.

Vastaanottoni on Helsingissä osoitteessa Tilkankatu 35. 
Vastaanotto on mahdollinen myös Siuntiossa.

Yhteystiedot:
Teologian maisteri Tommi Sarlin, tommi.sarlin@elisanet.fi tai
p. 040 3620 410.
Lisätietoja www.terapiataival.fi.

Soppasunnuntait alkavat taas!
Tulee mukaan keittämään tai syömään hyvää kasviskeittoa. 
Soppasunnuntait alkavat 25.1.

Keittoa aletaan tehdä klo 15.30 ja kattila kannetaan pöytään 
siinä kello viiden aikaan.

Olet tervetullut yhdessä laittamaan ruokaa ja/tai syömään.
Lämmin keitto lämmittää vatsaa ja seurassa on 

mukavampaa syödä kuin yksin.
Kaikenikäiset ovat tervetulleita. Voit maksaa pienen 

omakustannushinnan, 1-3 euroa, keitosta tai jos rahatilanteesi 
on tiukka, niin saat hyvillä mielin syödä ilmaiseksi.

Soppasunnuntaita toteuttaa Tuomasyhteisön vapaaehtoiset 
yhdessä HelsinkiMission kanssa.

Tuomasmatka keväällä
Tule kokemaan perinteinen ortodoksinen pääsiäinen 
Patmoksella – Kreikan pyhimmällä saarella.

Matkanjohtajana tuomaspappi Pirjo Kantala, asiantuntijaoppaana 
opetusneuvos, pappi Kalevi Virtanen.

Ortodoksinen pääsiäisviikko eli Suuri viikko on vaikuttava, 
syvästi hengellinen juhla. Sen vuosisataiset vahvat perinteet ovat 
jokaisessa päivässä läsnä.

Tutustumme viikon aikana myös  Uuden testamentin pääsiäis-
kertomuksiin Kalevi Virtasen opastuksella.

OHJELMA
Ti 07.04. klo 13:05 Lähtö Helsinki-Vantaan lentoasemalta kohti 
Istanbulia, josta lento Ateenaan. 
Ke 08.04. Tutustumista Ateenan nähtävyyksiin. Laiva Pireuksesta 
lähtee klo 19 kohti Patmoksen saarta.
To 09.-Su 12.4. Osallistumme saaren pääsiäistapahtumiin. 
Majoitus hotelli Joannassa.
Pääsiäisviikon vietto huipentuu lauantaina keskiyöllä suureen 
ylösnousemusjuhlaan ihmisjoukon kertyessä kirkkojen ja 
luostareiden eteen juhlistamaan ylösnousemuksen sanomaa. 
Keskiyön perinteistä magiritsa-keittoa kuuluu tavan mukaan 
nauttia kirkonmenojen jälkeen (erillinen maksu), ja kirkoissa 
jumalanpalvelus jatkuu vielä aamun tunneille asti.
Pääsiäissunnuntai on pyhitetty iloiseen juhlintaan, runsaine 
perinteisine pääsiäisherkkuineen. 
Ma 13.04. Laivamme lähtee Patmokselta klo 14.05 ja saavumme 
Pireukseen klo 21.20. Kuljetus hotellille, joka sijaitsee lähellä 
lentokenttää.
Ti 14.04. Kuljetus hotellista lentokentälle, josta lentomme lähtee 
klo 10.05 Istanbuliin ja sieltä Helsinkiin, saapuminen 17.25. 
Tarkempi ohjelma www.tuomasmessu.fi

MATKAN HINTA
1195 euroa/henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa, 
1355/henkilö yhden hengen huoneessa.
Hintaan sisältyy:
-    menopaluulennot Helsinki-Ateena-Helsinki, Turkish Airline
-    7 yöpymistä aamiaisella kahden hengen standard-huoneessa
-    menopaluu laivamatkat Ateena-Patmos-Ateena, meno hyttipai-
koilla, paluu istumapaikoilla
-    Ateenan kiertoajelu suomenkielisen oppaan kanssa sekä pääsy-
lippu Akropolille
-    Kaikki ohjelmassa mainitut kuljetukset
-    Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista!
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on EL-VE Tours
-    Kyselyt ja varaukset : info@elvetours.gr
-    Muistathan mainita erityisruokavaliosi jo varauksen 
yhteydessä!
Tiedustelut myös: Pirjo Kantala 040-511 1989, 
tai pirjo.kantala@tuomasmessu.fi
Kalevi Virtanen 040-515 4950

KOUVOLAN KIRKKOPÄIVÄT 
Tuomasmessu ja tuomaiden 
tapaaminen 23.5. klo 17 alkaen Käpylän kirkossa 
Käpylänkatu 39, Kouvola

Kirkkopäivillä 2015 Kouvolassa on Tuomasmessu  lauantaina 
23.5. klo 20 Käpylän kirkossa. Messussa saarnaa Olli Valtonen, 
yksi Tuomasmessun perustajista, liturgina Helsingin 
Tuomasmessun pastori Pirjo Kantala. 

Juontajana  Turun Tuomasmessun toiminnanjohtaja Erkki 
Haarala.

Musiikista vastaavat laulaja-säveltäjä Petri Laaksonen sekä 
tuomaskanttori Inna Vintturi.

Lisäksi mukana paljon vapaaehtoisia Kouvolan ja 
Kuusankosken seurakunnista. Mukaan mahtuu myös muiden 
seurakuntien tuomasmessulaisia.

Tuomastapaaminen ennen Tuomasmessua klo 17 Käpylän 
kirkon seurakuntasalissa. Olli Valtonen kertoo miten 25 vuotta on 
muuttanut Tuomasmessua Helsingissä. Mikä on luovuttamatonta 
ja miten uudistumme? Tervehdyksiä muista Tuomasmessuista 
ympäri Suomea.  Mukana Inna Vintturi ja Petri Laaksonen.

Kahvittelua ja kuulumisten vaihtoa.
Ilmoittautumiset osallistumisesta molempiin voi lähettää 

toukokuun alkuun mennessä Pirjo Kantalalle, 
pirjo.kantala@tuomasmessu.fi
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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.

Lahjoitan Tuomasmessun toimintaan

❏ 100 €     ❏ 50 €     ❏ 20 €   

❏ Vapaa lahjoitukseni ___________ €

Kiitos lahjastasi!

Saajan
tilinumero

Mottagarens 
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

TI
LI

SI
IR

TO
 G

IR
ER

IN
G

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

Euro

IBAN BIC/SWIFT

OKOYFIHH

Tuomasmessu

5010 01155

Tuomasyhteisöllä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa POL-2014-7004 (1.1.2015-31.12.2016) 
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Mitä kaikkea lahjasi saa aikaan?
Vuoden mittaan noin 20 000 ihmistä saa osallistua Tuomas-
messuun. Monelle heistä se on paikka, jonka avulla he 
pysyvät kiinni elämässä. Meille itse kullekin vuorollamme.

Joka Tuomasmessussa kymmenet jakavat rukouksessa 
huolensa ja saavat kuuntelijan, kanssakulkijan. Toivoa 
toivottomuuteen.  Rohkeutta ja voimaa jatkaa eteenpäin.

Joka Tuomasmessussa saamme yhtyä yhteisiin 
lauluihin Jumalasta. Kokea yhdessä laulamisen voimaa ja 
yhteisöllisyyttä. Kokea pienimuotoisen konsertin hyvän 
musiikin äärellä. 

Joka Tuomasmessussa sanoitetaan eri tavoin 
evankeliumin armoa liturgiassa ja saarnassa. Saamme kuul-
la anteeksiannon ja lohdutuksen sanoja. 

Joka Tuomasmessussa siunaava käsi piirtää kymmenien 
ihmisten otsaan ristinmerkin ja lausuu siunauksen sanat. Ne 
kantavat meitä arjessa ja sen haasteiden keskellä.

Joka Tuomasmessussa saamme ehtoollisen salaisuudes-

sa kohdata ja ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen.
Joka Tuomasmessussa saamme myös kohdata toisia 

ihmisiä, tuntemattomia ja ystäviä. Monesta 
tuntemattomasta tulee ystävä.

Lahjasi saa kaikkea tätä aikaan. 
Kiitos lahjastasi, siitä jonka jo olet antanut ja siitä, jonka 

tahdot antaa.
Lisää tietoa Tuomasmessun taloudesta 

www.tuomasmessu.fi
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Tuomasyhteisön kannatusmaksut 2013–2014

v. 2013
50 789

v. 2014
45 747



Tulevia Tuomasmessuja

Tervetuloa!

Taizé-henkinen Tuomasmessu
sunnuntaina 18.1.2015 klo 18.00 
Saarnaa Tapio Koivu, liturgina Laura Mäkelä. 
Messun juontavat Kristiina Kallinen ja Topi Haarlaa. 
Musiikissa Inna Vintturi yhtyeineen, Juha Vintturi 
ja Tuomaskuoro.

Tuomasmessu 25.1. 
Saarnaa Leena Huovinen, liturgina Henri Järvinen. 
Messun juontavat Niina Laine ja Esko Virtanen.  
Musiikissa Ville Myllykoski yhtyeineen, 
Inna Vintturi ja pikkukuoro.

Tuomasmessu 1.2. 
Saarnaa Jari Ehrnrooth, liturgina Karoliina Vidgren. 
Messun juontaa Timo Turja. Musiikissa Anne 
Federley Ensemble, Juha Vintturi ja Tuomaskuoro.

Tuomasmessu  8.2. 
YK:n yhteisymmärryksen viikon hengessä
Liturgina Matti Peiponen. Keskustelusaarna.
Messun juontavat Ilari  Rantakari ja 
Hanna-Leena Nuutinen. Musiikissa Inna Vintturi 
yhtyeineen, Tuohus-kuoro.

Tuomasmessu 15.2. 
Saarnaa Pirjo Kantala, liturgina Hans Tuominen. 
Musiikissa Mikko Helenius yhtyeineen. 
Musiikkivieraana pianisti, laulaja Hillel Tokazier.

Tuomasmessu 22.2. 
Saarnaa Olli Seppälä. Messun juontaa päätoimittaja 
Mari Teinilä. Yhteistyössä Kotimaa-lehden kanssa. 
Musiikissa Tuomas Meurman yhtyeineen.

Tuomasmessu 1.3.
Saarnaa Kaisa Raittila, liturgina Mikko Malkavaara.
Messun juontaa Lena Öhrnberg. Musiikissa 
Elsa Sihvola yhtyeineen, Tuomaskuoro.

Tuomasmessu 8.3. 
Saarnaa toiminnanjohtaja Olli Valtonen, 
liturgina Sari Vapaavuori. Messun juontavat 
Kristiina Backberg ja Marja Jussila. Musiikissa 
Petri Kangas yhtyeineen, Inna Vintturi ja Tuomas-
kuoro.

Tuomasmessu 15.3. 
Saarnaa Peter Macdonald, liturgina Reijo 
Liimatainen. Messun juontaa Ulla Ullgren.  
Musiikissa Inna Vintturi yhtyeineen. 
Musiikkivieraana oopperalaulaja 
Johanna Rusanen-Kartano.

Adventin ja Jouluisten laulujen Tuomasmessut sekä Kynttiläkonsertti vetivät yhteensä lähes 3000 ihmistä 
Mikael Agricolan kirkkoon joulukuussa. Kuvat Kynttiläkonsertista 13.12.14
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