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yyskuisena viikonloppuna mietimme hallituksen ja työntekijöiden pienellä joukolla Tuomasmessun freesausta. Tukholmalaisesta Katariina kirkon
messusta Södermalmilla oli kuulunut hyviä viestejä ja sinne suuntasimme.
Löysimme raikkaan ja musiikillisesti kauniin messun. Kotimatkalla punaisella
laivalla sitten muistelimme, mitä hyvää olimme kokeneet ja nähneet.
Positiivisia huomioita olivat rentous ja se, että papit olivat myös mukana toivottamassa ihmisiä tervetulleeksi, kaunis musiikki ja kuoro, ehtoollisen ja esirukouksen yhdistäminen, messun spontaanius ja hyvä rytmitys, kuoronjohtaja
myös yleisön yhteislaulua johtamassa, uskontunnustus virtenä, alttarilla tyynyjä
polvistumista varten, ehtoollisen jako intinktiona niin että vastaanottaja kastoi
itse leivän viinissä, rukous- ja meditaatioryhmät sekä yhdessä syöminen messun
jälkeen (messu oli klo 11).
Negatiivisiakin huomioita oli. Messu oli jonkun mielestä liian riisuttu ja lyhyt,
joten totesimme, että onneksi on Tuomasmessu.
Saimme paljon mietittävää ja samalla matkalla pohdimme tuomasmessulaisten osallistumista hyvän tekemiseen. Ideat ja kysymykset mahdollisesta ja mahdottomasta sinkoilivat. Vastaus oli kuitenkin jo valmiina ja se annettiin meille
muutama päivä viikonlopun jälkeen, kun bussillinen turvapaikanhakijoita tuli
hätämajoitukseen Agricolan kirkon kryptaan. Kutsu hyvän tekemiseen oli valmis.
Monenlaisia asioita alkoikin tapahtua, suunnitellusti ja suunnittelematta. Löytyi
turvapaikanhakijoiden avustamista monessa muodossa. Tärkeimmäksi vakiintui
syksyn sunnuntai-iltapäiviin tandem-kielenopiskelu. Siitä Erika Nenonen kertoo
enemmän tässä lehdessä. Arabiankielinen tulkkaus tuli myös messuun ja kuuntelemassa on usein kymmenkunta turvapaikanhakijaa.
Tuomasmessuihinkin on tullut uusia vivahteita. Kun hätämajoitus oli kryptassa, jouduimme jakamaan ehtoollista Katariinan kirkon malliin. Ja kun Agricolan
alttarikaiteet olivat rikki ja lattia suurella kulutuksella kaiteiden siirtelystä messuissa, kaiteet päätyivät toistaiseksi säilytykseen kirkon uumeniin.
Alttarin kuorista on nyt tullut pyhän kohtaamisen paikka. Kynnys tulla keskustelemaan ja rukoilemaan valkopukuisen kanssa kirkon kuoriin on matalampi.
Tulija saa olla kuorissa kuin Jumalan sylissä vierellään ihminen, joka kuuntelee
rinnalla ja jakaa yhteisen rukouksen. Emme ole alttarin sisä- ja ulkopuolisia vaan
samalla puolella ja rinnakkain. Yhdessä kohtaamme rinnakkain kivun, pettymyksen, epäonnistumiset ja ilon.
Lisää kaiteista ja muista megatrendeistä kuulet syyskokouksen alussa 17.11.
klo 18.00.

Kuva Jani Laukkanen
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Minne kaiteet katosivat
ja muita Tuomasmessun
megatrendejä

Kaunistelematta parempi
Mitä näytämme itsestämme muille, on
vain jäävuoren huippu. Parantelemme
itseämme filttereillä kuvissa, joita julkaisemme sosiaalisessa mediassa, kerromme siellä vain kivat jutut ja hauskat kohtaamiset. Pidämme yllä jatkuvaa omaa vaalikampanjaa, vaikkemme
tiettävästi ole hakeutumassa mihinkään
tehtävään.
Ystävä, jota en nähnyt vuosiin kertoi, ettei ole ottanut minuun yhteyttä
yksinäisyydestään huolimatta. Syyksi
paljastui, että hänen seuraamansa someprofiilini näyttävät minun olevan
aina kiireinen ja ystävien ympäröimä.
Vastaukseksi yritin selittää, että kaikista niistä (monista) päivistä kun seinät
kaatuvat päälle ja tunnen itseni loputtoman yksinäiseksi ja toivottomaksi, ei
löydy yhtään päivitystä. Valikoin tarkasti sen, mitä haluan näyttää ja kertoa toisille.
Uskon, että tällaisen todellisuutta
parantelevan someidentiteetin luominen auttaa minua ja montaa muuta saavuttamaan hallinnan tunteen elämämme suhteen. Tämä on tietysti pelkkää
illuusiota.
Yleensä vain lähimmät ihmiset tietävät peloistamme ja heikkouksistamme enemmän, koska kotona kukaan ei
voi feikata loputtomiin. Artistit tunnistavat ilmiön, että kun heidän suosionsa
on ollut suurimmillaan, he ovat itse olleet kaikkein ahdistuneimpia. Siis juuri silloin, kun ihailemme heitä eniten!
Ihmisten sanotaan ihailevan toisiaan
onnistumisten takia, mutta rakastavan
toisiaan puutteiden takia. Kolikon toinen puoli onkin, että mitä suoremmin
kertoo itsestään, epäonnistumisistaan
ja kivuistaan, se herättää kunnioitusta
ja auttaa ihmisiä löytämään todellista yhteyttä.
Voisin tehdä pitkän luettelon kätketyistä puolistani ja vioistani. Rikkoutuneita ihmissuhteitani yhdistää täysin
varmasti yksi asia: minä. Voisin surkutella sitä, miten en ole ymmärtänyt elää
fiksummin, enkä ole päässyt pidemmälle hengellisellä tielläni.
Jumalalle tässä ei ole mitään uutta.
Hänelle epätäydellisyytemme ja peittelemätön totuus itsestämme on selvillä.
Jumalalla on onneksi pitkä kokemus,
sillä hän on aikojen alusta asti seuran-

nut pakoon ja piiloon juoksevia ihmisiä,
niitä ihmisiä, jotka kaunistelevat asioita
itselleen ja toisilleen ja kuvittelevat näin
huijaavansa myös Luojaansa.
On aika lakata pakenemasta. Ei ole
olemassa mitään muuta tapaa rakentaa
yhteyttä Jumalaan kuin se, että on rehellisempi itselleen. Pintakuoreni alta
löytyvien häpeän ja pelkojen jälkeen on
jatkettava vielä syvemmälle ja kaivettava esiin luottamus. Se vakuuttaa myös

minun olevan Jumalan rakkauden keskipisteessä. Tällaisena.
Minna Jaakkola
Kirjoittaja on Tuomasmessun hallituksen jäsen, kahden tytön yh-äiti, verkkosuunnittelija ja pastori, joka keksii
aina uuden idean, jos rauhoittuu hetkeksikään.

Kutsu syyskokoukseen 2015

Tuomasyhteisö ry:n syyskokous
Tiistaina 17.11.2015 klo 18.00 Cafe Agricolassa Mikael Agricolan
kirkolla, osoitteessa Tehtaankatu 23, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat.
Kokousmateriaali on saatavissa 10.-12.11.2015 Tuomasyhteisön
toimistolta, Tehtaankatu 23 B (ti–to klo 10–16) tai sähköpostitse
osoitteesta toimisto@tuomasmessu.fi.
Kokouksen alussa toiminnanjohtaja Pirjo Kantalan puheenvuoro:
Mihin kaiteet katosivat ja muita Tuomasmessun megatrendejä!
Kahvi/teetarjoilu
Tervetuloa!
Tuomasyhteisö ry:n hallitus

4/2015

Tuomasmessu 3

Petri Laaksonen:

”Meitä kutsutaan
hyvyydellä,
ei pelottelulla”
Muusikko Petri Laaksosen urasta saa
käsityksen tutkailemalla hänen kotinsa seinille ripustettuja tauluja. Niiden
joukossa on useampi kultalevy. Taulujen joukossa ovat myös diplomit, joissa kerrotaan Petrin sävellysten ”Eläköön elämä” ja ”Sata salamaa” voittaneen Suomen euroviisukarsinnat.

Kodin seinillä on kuitenkin myös toisenlaisia tauluja ja kehyksiä. Kahdessa niistä on teksti nimeltä ”Jalanjäljet
hiekassa”
, toinen kirjoitettuna, toinen
ristipistotyönä. Teksti kertoo Jumalan
huolenpidosta silloin, kun ihminen sitä
vähiten huomaa. Yhdessä tauluista on
Franciscus Assisilaisen rukous, jossa

Kolme vuotta sitten
muusikko Petri
Laaksonen menetti
äitinsä ja veljensä.
Suru toi tyhjyyden
ja vei luovuuden.
Lopulta juuri
surusta syntyi uusi
levy, josta tulikin
ylistys elämälle ja
rakkaudelle. Petri
Laaksonen iloitsee
kirkossa heränneestä
hengestä,
joka ei alistu
tuomitsemiseen
vaan luottaa Jumalan
hyvyyteen.

pyydetään huomaamaan toiset ihmiset ennen itseä.
Lisäksi Laaksosen ikkunalaudoilla ja
lipastojen päällä on valokuvia perheestä: isästä, äidistä ja pikkuveli Mikasta.
Hääkuvassa äiti ja isä poseeraavat nuorina, komeana ja kauniina elämän edessä. Yhdessä kuvassa vanhempien välissä

“Äidin kuolema sai Petri Laaksosen arvostamaan suuresti saattohoitotyötä.
Hän järjesti kotipaikkakunnillaan Paimiossa ja Sauvossa konsertit, joiden
tuotto, 8000 euroa, meni saattohoitotyön käynnistämiseksi alueella. – On
tärkeää, että kuoleva saa lähteä toisen
ihmisen saattelemana, Petri sanoo.

on kaksi lähes samanikäistä pikkupoikaa, polvihousuissa, valkoisissa paidoissa ja punaisissa liiveissä. On kesä,
koko perhe istuu puutarhakeinussa.
Nyt perheestä on jäljellä enää Petri.
Petrin isä kuoli Tuomaan päivänä 21.12.
1988. Kolme vuotta sitten Petri saattoi
hautaan ensin äitinsä ja vain muutaman
kuukauden kuluttua siitä myös veljensä.

vat luovuuden voimallisesti.
- Aloitin tekemään lauluja kuolemasta, mutta levystä tulikin ylistys
elämälle. Hautajaislevyn sijaan levyn
tunnelma on valoisa, juhlallinen, inhimillinen, Petri pohtii.
Levyn kappaleissa Petri käsittelee
myös suhdettaan veljeensä. Erityisen
tärkeäksi hänelle tuli laulu ”Kyyhky-

- Siinä muuttui puoli vuosisataa
kertaheitolla. Yhtäkkiä se, mikä oli aina itsestään selvästi ollut, olikin poissa, Laaksonen
sanoo.
Äidin menettäminen oli
surullista, pikkuveljen menettäminen musertavaa.
- Säteilevän, ihanan äidin kuolema ennen kuin hän oli edes
seitsemääkymmentä oli murheellista. Pikkuveljen arkun kantaminen oli
elämäni kovin paikka, Petri muistelee.
Surussa Petriä yllätti tyhjyys, joka
täytti koko olemuksen. Hän huomasi,
ettei ollut tullut ajatelleeksikaan kuinka merkittäviä äiti ja veli olivat hänelle
olleet, koska he olivat aina olleet olemassa.
- Nyt he tulevat paljon useammin
mieleen kuin elossa ollessaan, Petri
miettii ja jatkaa:
- Se tuntuu myös hyvältä. He elävät minussa yhä.
Tästä kokemuksesta kertoo yksi
Petri Laaksosen uuden levyn lauluista.
Koko levy, nimeltään ”In Memoriam
– Elät aina minussa”
, syntyi surutyön
prosessina. Surun alussa Petri koki itsensä tyhjäksi, haluttomaksi, elämänjanonsa kadottaneeksi. Samalla ehtyi
luovuus. Mutta vähitellen nimenomaan
tarve käsitellä menetyksiä ja kuolemaa
sekä tarve muistella rakkaita palautti-

sen mieli”
, jonka hän sävelsi Markus
Bäckmanin tekstiin. Laulu kertoo kohtalosta, jota kuvaa paremmin herkkä
kyyhkysenmieli kuin taisteleva
leijonanmieli.
- Veli oli vetäytynyt omaan
ol o on s a k u i n
haavoittunut
eläin. Mika oli
persoonana sosiaalinen, nokkela ja hauska, mutta myös kovin herkkä sekä liian kiltti. Se koitui hänen kohtalokseen ja uupumisekseen monella
tapaa. Oli surullista, kun ei osannut
enää auttaa häntä enempää. Toisaalta
haluan myös kunnioittaa hänen ratkaisujaan ja elämäänsä sellaisena kuin
se oli.
”In Memoriam” -levynsä kanssa
Petri Laaksonen lähtee 27 paikkakuntaa
käsittävälle kirkkokiertueelle eri puolille Suomea. Osa kiertueen tuotosta
menee Kirkon Ulkomaanavun työhön
pakolaisleirien hyväksi Jordaniassa.
Helsingissä Laaksonen konsertoi Mikael
Agricolan kirkossa perjantaina 30.10.
Agricolan kirkko onkin Petri Laaksoselle hyvin tuttu, siitä kiitos Tuomasmessun. Miehen tie vei Tuomasmessuun jo messun alkutaipaleen vuosina,
1980-luvulla. Messun aktiivit ovatkin
muistelleet ”enkelimäisen kaunista
poikaa, joka lauloi enkelimäisen kauniisti”. Petri itse muistaa laulaneensa
kaikkien aikojen ensimmäisessä Tuo-

”Hapuilevat ihmiset,
joita me kaikki
oikeastaan olemme,
saavat tulla rohkeasti
esiin.”
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masmessussa yhdessä Teija Hotakaisen
kanssa laulua ”Saavu Henki taivaasta”.
Yllään hänellä oli valkoinen puku.
Messut ja niiden musiikkivastuu veivät ennen pitkää nuoren miehen mukanaan. Petrin viikot kuluivat
musiikinopettajan työssä Laajasalon
yläasteella ja viikonloput Tuomasmessun musiikin parissa. Prosessi oli työläs
joka kerta, koska valmiita omia sovituksia ei silloin vielä ollut, ja joka messuun tarvittiin parikymmentä laulua.
Petri vuorotteli musiikkipuikoissa Matti Rantatalon kanssa
ennen kuin aktiiveja
tuli mukaan lisää.
- Olin myös Tuomasmessun ensimm ä i ne n p a l k at t u
työntekijä. Oli tyypillisen ennakkoluulotonta Tuomasmessun tyyliä palkata työntekijäksi joku muu kuin pappi.
Olli Valtonen ja Miikka Ruokanen halusivat panostaa nimenomaan messun
musiikkiin, Petri muistelee.
Hän nauttii yhä siitä, että jokaisessa Tuomasmessussa on tapahtuman
tuntua: vaikka messussa olisi käynyt
satoja kertoja, niissä on säilynyt tietty
hetkellisyyden ja ainutkertaisuuden
tunnelma.

- On hyvä, että Tuomasmessussa
on aina aihe vahvasti esillä, siellä ollaan
juuri sen sunnuntain teeman ympärillä koolla. Myös se, että ehtoollinen on
keskiössä, miellyttää, vaikka litaniat
ovatkin kaltaiselleni ihmiselle aivan
liian pitkiä, Petri huokaa ja nauraa.
Tuomasmessun konkaria ilahduttaa
myös se, että Tuomasmessussa seurakuntalaisten lahjat ovat käytössä. Messua tekee useampi kymmenen vapaaehtoinen joka sunnuntai. Tänä syksynä

Petri on itse ollut Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan luottamushenkilö ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja vuosikausia. Viime aikoina
hän on huomannut erään ilmiön vahvistumisen, nimittäin sen, että ihmiset
haluavat taistella oikeudenmukaisuuden puolesta myös kirkossa.
- Sellaista henkeä on ilmassa, että
nyt lähdetään armo edellä lakihenkisyyttä vastaan. Että ei alistuta tuomitsemiseen. Jumalan hyvyys koskettaa ja
saa vastakaikua ihmisissä.
Petri Laaksosen mielestä epäilevät tuomaat ovat
nostamassa päätään.
- Hapuilevat ihmiset,
joita me kaikki oikeastaan
olemme, saavat tulla rohkeasti esiin. Meitä kutsutaan
hyvyydellä eikä pelottelulla,
Laaksonen sanoo.
Seinältä tuijottavat ”Jalanjäljet
hiekassa” –tekstin sanat. Ne perustuvat Margaret Fishbankin runoon,
jossa Jumala sanoo: ”Rakas lapseni,
en ikinä jätä sinua yksin kärsimyksiin
ja koetuksiin.”

”Sellaista henkeä on ilmassa, että nyt
lähdetään armo edellä lakihenkisyyttä
vastaan.
Että ei alistuta tuomitsemiseen.”
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Tuomasyhteisö on ollut ja tulee olemaan
mukana Suomeen saapuvien pakolaisten vastaanottamisessa. Petri Laaksosen mukaan pakolaisten vastaanottaminen ja auttaminen on ylipäätään
herätellyt seurakunnissa sellaista ajattelua, että on muitakin tekijöitä kuin
palkattuja työntekijöitä.
- Vapaaehtoistyö voi olla muutakin
kuin kolehdin keräämistä tai kirkkokahvien kaatamista.

Teksti: Laura Mäkelä
Kuvat: Markku Pihlaja
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Teksti Anita Ahtiainen

Mikkelinpäivän Tuomasmessussa
Väisälän perhe Vantaalta oli
monessa mukana: 13-vuotiaat Sini
ja Kaapo olivat liturgin apuna koko
messun ajan, äiti Anu, isä Jouni
ja 5-vuotias Kaisa huolehtivat
ehtoollisleivän leipomisesta,
virsikirjojen jakamisesta, sekä
jälkien siivoamisesta.

Kuvat Erja Saarinen ©

Kysyin Siniltä, Kaapolta ja Anulta itselleni tyypillisiä kysymyksiä, joihin
he vastasivat aika yllättävästi.
Mikä oli sinusta mukavinta messussa?
Kaapo ja Sini: Ehtoollisen vietto
Sini: ...myös laulut oli hyviä
Anu: Ehdottomasti kivointa, että lapset
saivat osallistua.
Missä kohtaa messua tunsit olevasi
eniten itse läsnä?
Sini: Omassa huilun soitossa ja ehtoollisen jakamisessa.
Kaapo: Omassa rumpujen soitossa ja
ehtoollisen jakamisessa.
Mikä oli sinun mielestäsi tärkeintä?
Sini: Se teksti, minkä luin ...evankeliumiteksti
Kaapo: Se, mitä sanoin. Että, mitä vastaan pitää taistella: huumeita, sotaa ja
kiusaamista vastaan.

Anu: Haluun kuunnella evankeliumin
kun menen kirkkoon ja kiva saada laulaa.
Olis kiva, kun pystyisi laulamaan kunnolla, ettei ole outoja tai muuten vaikeita lauluja. Tuolla oli hyvät laulut ja
osasin melkein ulkoa kaikki.
Oliko jotain, jonka olis voinut jättää
pois ja messu olis ollut sitten parempi:
Kaikki: Mitään ei olis voinu jättää pois,
koska sitten se ei olis ollu niin hyvä.

Mitä jäi mieleen ehtoollisleivän
leipomisesta?
Anu: Leivän leipominen oli meille tosi
tärkeää. Se oli yllättävän hyvän makuista. Ei ollu niinku se paperileipä,
mitä tavallisesti annetaan. Leipää oli
helppo tehdä ja kaikki teki sitä mielellään. 5 v Kaisakin leipoi ja teki ristejä
leipiin. Kun sitä leipää jäi yli, niin mulle
tuli ihan semmoinen ”5 leipää ja 2 kalaa” -olo. Ne riitti ne leivät kaikille. Se
oli niinku yllätys.
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Arabiaa Agricolan kryptassa
Agricolan kirkolla on sunnuntaisin
kuhinaa, kun kymmenet suomea
opiskelevat turvapaikanhakijat ja
arabiaa opiskelevat suomalaiset
tapaavat toisiaan. Krypta pulppuaa
puhetta ja naurua, vaikka läheskään
kaikilla ei ole yhteistä kieltä.
Tandem-opiskelun ideana on muodostaa pareja, joista kummatkin opettavat vuorotellen toisiaan. Parit voivat tavata toisiaan vapaamuotoisesti
missä ja milloin haluavat – kahvilassa, kirjastossa, kotona... tai sunnuntaisin kryptassa soppasunnuntain
tuoksinassa kello 15.30 eteen päin.
”Ei tämä suomi niin kauhean vaikeata ole”
, sanoo irakilainen Saif, joka on
keskustellut jo yli tunnin suomalaisen
Suvin kanssa. Suomalaiset aakkoset
alkavat olla jo hallussa, ja sanavarasto
kasvaa kovaa vauhtia.
”Ei todellakaan, ei tämä tunnu mitenkään toivottomalta varsinkaan nyt,
kun joku vähän selittää”
, säestää saman
pöydän ääressä istuva Amid.
”On hienoa saada laittaa likoon oma
arabian osaaminen –tuntuu että tässä
tilanteessa jokaisesta osaamastani sanasta on todella hyötyä”
, nauraa Saifin
ja Amidin keskustelukumppani Suvi.
Hän on ollut Jordaniassa ja Kairossa,
ja hallitsee kieltä jonkin verran. ”Irakin murre on aika erilaista, mutta se
tuottaa enemmän haasteita minulle
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kuin heille.”
Mukana on kirjava joukko yliopistolla, työväenopistossa tai omatoimisesti arabian kieltä opiskelleita suomalaisia. Kaikki mukana olevat suomalaiset eivät osaa arabiaa lainkaan.
Sekä Saif että Amid ovat olleet Suomessa vasta muutaman viikon. Koko
kolmikko on sitä mieltä, että kielen oppiminen on paras tapa päästä sisälle
kulttuuriin.
”Se on aivan päivänselvää. Olen nyt
Suomessa – tottakai haluan myös oppia suomea.”
Viesti Tuomasyhteisön toiminnasta
on kantautunut useampaan vastaanottokeskukseen, ja uusia ihmisiä tulee mukaan tasaiseen tahtiin. Mukaan

mahtuu lisää myös suomalaisia, jotka
haluavat sitoutua toimintaan noin kerran viikossa. Kuka vaan on tervetullut
mukaan tandem-opiskeluun, uudet soljahtavat joukkoon sunnuntaisin. Arabian osaaminen/opiskelu ei ole edellytys.
Kiinnostuneiden kannattaa liittyä facebook-ryhmään Suomen/arabian opiskelu.
Tuomasyhteisö suunnittelee myös
muunlaista toimintaa pakolaisten kanssa. Jos olet halukas osallistumaan ideointiin ja toteutukseen, kannattaa liittyä facebook-ryhmään Tuomasyhteisön pakolaistoiminta.
Teksti Erika Nenonen
Kuvat Erika Nenonen ja Pirjo K antala

SEMINAARI ITALIASSA

Retriitit ja hiljaisuuden toiminta

Assisi 28.6.–4.7.2016

Kaamosretriitti - Myötätuntoa!

Enneagrammi –
myötätunnon väline
Kouluttajina Olli ja Leila Valtonen.
Franciscuksen Assisi ja fransiskaaniluostari
tarjoavat hyvät puitteet myötunto-teemalle.
Myötätunto itseä kohtaan helpottaa elämää.
Myötätunto muita kohtaan avaa yhteyksiä.
Enneagrammi puolestaan on hyvä
myötätunnon väline, koska "Me kaikki
kärsimme, mutta eri syistä." (Helen Palmer)
Seminaariohjelma rakentuu luennoista ja paneeleista.
Fransiskaanisisarten ylläpitämä luostari sijaitsee vanhan
Assisin keskustassa. Luostarissa on täysihoito ja
ilmastointi. Kontemplatiivinen ympäristö ja vanhan
kaupungin tunnelma luovat ihanteelliset puitteet
luostareissa laajasti käytössä olevalle itsetuntemusjärjestelmälle ja loman ja seminaarin yhdistelmälle.
Enneagrammi on itsetuntemuksen väline, yhtä aikaa
moderni ja vanha. Kurssi alkaa enneagrammin yleisesittelyllä, sillä emme edellytä kaikkien tuntevan sitä
etukäteen.
Franciscus Assisilaisen kaupungissa on paljon nähtävää
ja koettavaa. Asiantuntevista opastuksista vastaa Pirjo
Kantalaja luostarin aamu- ja iltatuokioiden musiikista Inna
ja Juha Vintturi. Viikon aikana on mahdollisuus osallistua
joogahetkiin aamun viileydessä Heli Harjunpään johdolla.
Valittavana on kaksi vaihtoehtoa:
1)Valmismatka 28.6.-4.7.2016, hinta 1699 eur/hlö, sisältää
lennot Finnairin reittilennoilla Helsinki–Rooma klo 07.50–
10.15, Rooma–Helsinki klo 19.45–00.05 (+1), täysihoidon ja
majoituksen luostarissa 2-hengen huoneissa, bussikuljetuksen Rooma–Assisi–Rooma, seminaarin ti–la
4 pv luostarissa.
Opastettu kiertoajelu ja lounas Roomassa 4.7., tutustumisen pyhän Franciscuksen elämään ja kaupunkiin, matkanjohtaja Pirjo Kantalan palvelut koko matkan ajan. Matkalle
myydään nais- ja miespaikkoja.
2) Omatoimimatka (pelkkä Assisin seminaari)
28.6.–2.7.2016.
Seminaarihinta 895 eur/2hh, sisältää luostarimajoituksen ja
täysihoidon ko. ajalta.
Lisämaksusta yhden hengen huone 150 eur/hlö

Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa 4.-6.12.2015
Myötätunto on pelastanut maailman varmalta tuholta.
Myötätunto itseä ja toisia kohtaan voi pelastaa myös sinut.
Kaamosretriitin ohjaajina Olli Valtonen ja Pirjo Kantala,
musiikissa Inna Vintturi.
Hinta Tuomasyhteisön jäsenille 225 e, muuten 250 e.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: toimisto@tuomasmessu.fi
tai 050-3311634.

Hiljaisuuden ja läsnäolon aamu
keskiviikkoaamuisin klo 08.15
Kampin kappeli, Simonkatu 7, Helsinki
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!

Ehtookellot tuomaitten tapaan
lauantaina 14.11.2015 klo 17
Kallion kirkko
Hämärässä kirkkosalissa soi lempeä gregoriaaninen
laulu, huilu ja sello. Voit hiljentyä, sytyttää tuohuksen
ja vastaanottaa siunauksen.
Musiikki, raamatun tekstit ja lyhyt puhe johdattelevat
ehtoollisen viettoon.
Monet messun teksteistä ja lauluista ovat Ionayhteisöstä Skotlannista.
Kuoro Inna ja Juha Vintturin johdolla, liturgina
Pirjo Kantala ym.

Vastuullinen matkanjärjestäjä
Lomalinja Oy
Matkavaraukset ja tiedustelut:
Anu Piiroinen, anu.piiroinen@lomalinja.fi,
puh 010 289 8110.
Tiedustelut myös Pirjo Kantala
puh 040 5111989 tai pirjo.kantala@helsinkimissio.fi

Tuomasmessu

Kallion seurakunta
4/2015
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Sunnuntaina 13.12.2015 klo 19
Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23, Helsinki
Isäntänä Olli Valtonen, juontajana Mikko Leppilampi
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(ratikka 3 sekä bussit 14 ja 18)
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Paula Koivuniemi
Anssi Kela
Diandra
Samuli Edelmann
Lilli Paasikivi
TriSis
Leri Leskinen yhtyeineen
Tuomaskuoro Inna ja Juha Vintturin johdolla
Joulusiunaus Pirjo Kantala

Varmista paikkasi ja osta liput ennakkoon. Liput Lippupalvelusta 25 € toimituskuluineen. www.lippupalvelu.fi
Puhelinpalvelu 0600 10 800 (1,98 €/min+pvm) tai 0600 10 020 (6,84 €/puhelu+pvm). Auki ma–la 8–21, su ja pyhäisin 10–18.

Tervetuloa laulamaan ja nauttimaan yhdessä!

Petri
Laaksonen:
In Memoriam
- Elät aina
minussa

Pienryhmässä on mukana kaksi
koulutettua ohjaajaa ja toisinaan myös
Tuomasyhteisön pappi.
Tervetuloa mukaan riippumatta
siitä oletko kastettu tai kirkkoon
kuulumaton, konfirmoitu tai
sitoutumista pohtiva.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Minna 050-384 2607,
Jörgen 040-522 3222,
jorgen.eriksson@ live.fi

Soppasunnuntai

L il

la Koivuni

i

Lähtökohtana on ryhmäläisiä
askarruttavat kysymykset. Haemme
niihin vastauksia luottamuksellisessa, toisia kunnioittavassa ja erilaiset
mielipiteet sallivassa hengessä.
Kokoonnumme kahdeksan kertaa
tiistaisin ja mahdollisuuksien mukaan
Tuomasmessuun sunnuntaisin.

Jouluinen
Kynttiläkonsertti

au

pi

Usko tai älä -ryhmä aloittaa tiistaina
19.1.2016 klo 18:00 Agricolan
kirkolla. Kokoonnumme kahden
viikon välein. Pohdimme uskon
mysteeriä ja elämän kysymyksiä
kristinuskosta käsin. Päämääränä on
oppia tuntemaan kristillistä uskoa ja
syventää omaa hengellistä elämää.

HelsinkiMission ja Tuomasmessun

i
em

USKO TAI ÄLÄ!
Haluatko löytöretkelle
aikuiseen uskoon?

perjantaina 30.10.2015
klo 19.00
Mikael Agricolan kirkko
Petri Laaksonen ja orkesteri esiintyvät Pyhäinpäivän aaton konsertissa.
Mukana kuoro Inna Vintturin johdolla.

sunnuntaisin 22.11.2015 saakka
klo 15.30 Agricolan kirkon krypta
Tule mukaan Soppasunnuntaihin!
Kokkaamaan voit tulla klo 15.30
alkaen tai syömään klo 17 Mikael
Agricolan kirkon kryptaan. Soppasunnuntaina tehdään ja tarjotaan
herkullisia, ravitsevia ja ekologisia
kasviskeittoja. Etusijalla on yhdessä
tekeminen ja nauttiminen, laatua ja
makua unohtamatta.
Keitosta voi maksaa omakustannushinnan 1-3 euroa.
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Liput 22,50 € (alle 16-vuotiaat 11,50 €)
Lippupalvelusta ja tuntia ennen konsertin alkua ovelta.

Vanhemmiston ja Tuomasmessun vapaaehtoisten joulutunnelmointia!
Oletko ollut mukana erilaisissa tehtävissä Soppasunnuntaissa, messujatkoilla tai
Tuomasmessussa?
Tule kaikkien aktiivisten tuomasmessulaisten yhteiseen iltapäivään maistelemaan
jouluisia makuja, riisipuuroa, glögiä ja pipareita lauantaina 21.11. klo 15-18.
Yhdessäoloa ja jouluisia lauluja.
Adventtihartaus kirkkoherra Pekka Kaskinen.
Ilmoittautumiset 15.11. mennessä toimisto@tuomasmessu.fi. (Mukaan mahtuu
ensimmäiset 30-40. )
Paikka: Laajaranta, Humalniementie 15, Laajasalo.

Merkkipäivälahjoitus
Juhlitko syntymäpäivää, eläkkeelle lähtöä vai häitä?
Jaa juhlailoa meidän kanssamme ja tee
merkkipäivälahjoitus. Samalla päästät ystäväsi
tuskasta miettiä lahjaa ihmiselle, "jolla on jo kaikkea".
Pyydä ystäviäsi lahjojen ja kukkien asemasta
tekemään lahjoitus Tuomasmessulle.
Me tarjoudumme toteuttamaan rukoushetken
tai musiikillisen tervehdyksen merkkipäivänäsi.
Yksityiskohdista voit sopia tuomaspappi Pirjon
kanssa, pirjo.kantala@tuomasmessu.fi

Tuomasmessun kannatusmaksujen ja merkkipäivälahjoitusten tilinumero on
Tuomasyhteisö ry.
FI97 5541 2820 0124 26
Viite 3010
BIC/SWIFT: OKOYFIHH
Lahjoituksesi on kannanotto suvaitsevan ja
monimuotoisen kirkon puolesta. Jumala lahjaasi
siunatkoon.

Messumusiikki tarvitsee kannatustasi
Petri Laaksonen on suurelle yleisölle tunnettu euroviisusävellyksistään. Me tuomasmessulaiset tunnemme hänet myös
alkuaikojen Tuomasmessun musiikinjohtajana. Petri loi ennakkoluulottomasti Tuomasmessun musiikille omaleimaisen
linjan, josta saamme edelleen nauttia: Laulava seurakunta,
bändi ja esilaulajat saavat musiikin soimaan rohkeasti ja innostuneesti. Nykyinen tuomaskanttorimme Inna Vintturi
on jo monet vuodet jatkanut samaa laadukasta työtä.
Messumusiikki on yksi Tuomasmessun merkittävimmistä
piirteistä. Juuri sen takia moni tulee messuun. Tuomasmessun musiikin toteuttavat ammattimuusikot. Yhden messun
musiikki maksaa noin 800 euroa. Voit osoittaa tukesi messumusiikille Tuomasmessun verkkokaupassa tuomasmessu.
fi-sivustolla tai verkkopankissa tilille FI97 5541 2820 0124
26, viitteellä 5021 10155.
Tänä vuonna olemme kiitoksella vastaanottaneet 43000
euroa lahjoituksia, mutta tuleviin loppuvuoden kuluihin
meiltä puuttuu vielä 10000 euroa kannatusmaksutavoitteestamme.
Kuva Jani Laukkanen

Pirjo Kantala
tuomaspappi

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Kiitos Sinulle, joka lahjoitit myös tämän vuoden aikana. Moni
meistä ammentaa elämänvoimaa Tuomasmessusta.
IBAN

BIC/SWIFT

FI97 5541 2820 0124 26

OKOYFIHH

Tuomasmessu

Kyllä, haluan tukea Tuomasmessua
❏ 100 €

❏ 50 €

❏ 20 €

❏ Vapaa lahjoitukseni ___________ €

Kiitos lahjastasi!
Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

5021 10155
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.
Tuomasyhteisöllä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa POL-2014-7004 (1.1.2015-31.12.2016) koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Tuomasmessu joka sunnuntai klo 18
1.11.klo 18.00

Saarna Jukka Norvanto
Liturgia Arto Antturi
Messun juontavat Marja Soikkeli ja Jyrki Virtanen
Musiikissa Enna Henriksson yhtyeineen sekä Inna
Vintturi ja Tuomaskuoro
Musiikkivieraana Ariel Neulaniemi
Messu järjestetään yhteistyössä Radio Dein kanssa

8.11.2015 klo 18.00

Saarna Vesa Hirvonen
Liturgia Pirjo Kantala
Messun juontavat Mari Lamminen ja Matti Peiponen
Musiikissa Ville Myllykoski yhtyeineen sekä Hilkka Kangasniemi ja Tuomaskuoro
Musiikkivieraana rap-artisti Daikini
Messu järjestetään yhteistyössä Tulkaa kaikki –liikkeen
kanssa

15.11.2015 klo 18.00

Saarna Ulla Ullgren
Liturgia Jaana Räntilä
Messun juontaa Heli Harjunpää
Musiikissa Enna Henriksson yhtyeineen sekä
Inna Vintturi ja Tuomaskuoro
Messulla juhlistetaan sairaalasielunhoidon
90-vuotisjuhlaa

22.11.2015 klo 18.00

Saarna tuomiorovasti Matti Poutiainen
Liturgia Anna-Leena Verkasalo
Messun juontavat Hanna Rinkineva ja Timo Turja
Musiikissa Ville Myllykoski yhtyeineen
Messussa siunataan uudet rukous- ja ehtoollisavustajat
tehtävään

Ensimmäisen adventin Tuomasmessu
29.11.2015 klo 18.00

Saarna Helsingin piispa Irja Askola
Liturgia Olli Valtonen
Messun juontaa Atte Korhola ja Veli-Pekka Heiskanen
Musiikista vastaa Inna Vintturi yhtyeineen
Mukana Grex Musicus -kuoro Marjukka Riihimäen johdolla

Jouluisten laulujen Tuomasmessu 20.12.2015
klo 18.00
Saarna Olli Valtonen
Liturgia Pirjo Kantala
Messun juontaa Liisa Väätäinen
Musiikissa Petri Laaksonen yhtyeineen
Tuomaskuoroa johtaa Juha Vintturi

Vuoden 2016 ensimmäinen Tuomasmessu
10.1. klo 18
Saarna piispa Tapio Luoma, liturgia Pirjo Kantala
Musiikissa Inna ja Juha Vintturi, Tuohus-kuoro
Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23

