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Tuomasmessu

Aikojen vaihtuessa, vuosien taitteessa minut valtaa usein haikea odotus ja 
kysely, mitä uusi aika tuo tulleessaan. Millainen tuleva vuosi on minul-
le. Me jokainen näemme tulevaisuuden omalla laillamme, oman persoo-

namme sävyttämänä. Kuka iloisen odotuksen vallassa, kuka huolien ja pelkojen 
uhkakuvilla kuvitettuna. 

Vuosien vaihtuessa kysyn myös, kuka minä tämän vuoden alkaessa oikeasti 
olen. Elämän taitekohdat herkistävät kuuntelemaan sisintä. 

Avilan Teresa, 1500-luvulla elänyt espanjalainen mystikko, lausuu osuvasti, 
että meidän tulisi - know God in ourselves and ourselves in God - tuntea Jumala 
itsessämme ja itsemme Jumalassa. Silloin olemme  täynnä hyvyyttä ja rakkaut-
ta, jonka Jumala meissä vaikuttaa ja tuo meidän olemukseemme. Saman voi lukea 
Galatalaiskirjeestä (5:20): Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.

Se mikä koskee minua yksityisesti on yleensä yhteistä kaikille. Myös yhteisö-
nä olemme aina uuden vuoden alkaessa uuden ajan alussa. Tuomasyhteisön elä-
mässä viime vuosi oli monenlaisen uuden toiminnan ja vanhan elpymisen aikaa. 

Syksyllä virisi turvapaikanhakijoiden myötä uudenlaista toisista välittämis-
tä ruohonjuuritasolla. Myös messut vetivät ihmisiä ja kahdessa viimeisessä jou-
duimme sulkemaan kirkkosalin ovet, kun kaikki halukkaat eivät mahtuneet si-
sälle. Vaikka se onkin ikävää ulkopuolelle jääneille, niin se kertoo kuitenkin, että 
kaipausta on ilmassa ja ihmiset etsivät hengellistä hyvää elämäänsä. 

Siinä meille yhteisönä haastetta tulevalle vuodelle. Ei kannata valittaa ja olla 
huolissaan vaan tarttua rohkeasti tehtäviin, joihin meitä kutsutaan. Meidän ra-
joituksemme, se mitä itsessämme olemme, häviää ja Jumalan hyvyys tulee ra-
jattomasti osaksemme. Miten köyhiä tai tavallisia olemmekin, Jumalassa olem-
me enemmän. 

Avilan Teresan kirjanmerkki sanoo:
Älköön mikään
huolettako sinua.
Älköön mikään
pelottako sinua.
Kaikki on ohimenevää.
Kärsivällisyys
voittaa kaiken.
Siltä, joka pysyy Jumalassa,
ei puutu mitään.
Jumala yksin riittää.

Uuden ajan alussa
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”MITES, TIINA, OLETKO SINÄ 
valkopukuinen?” kysyi yksi minul-
ta sattuvasti taannoin. Olen, olenhan 
minä. Mahdollisuus jakaa Kristuk-
sen ruumista ja verta, rukoilla ihmis-
ten kanssa ja siunata heitä on minul-
le merkittävin asia, mihin olen tässä 
elämässä ryhtynyt. Jos saisin vapaasti 
valita, en muuta tekisikään. Kun näin 
on, niin miksi moinen kysymys oli 
täysin ymmärrettävä ja aiheellinen?

TUOMASMESSU ON KEHO. Altta-
ri on kehon ja messun sydän – kuorissa 
tapahtuva pitää meidät hengissä. Ke-
ho tarvitsee kuitenkin myös jalat eli 
koordinaattorit, jotka juoksevat joka 
paikkaan ja ehtivät senkin mitä ku-
kaan ei huomaa. Tarpeen on myös pää: 
avoin messukokous, jossa pähkitään 
solmuja ja auetaan oivalluksille, se-
kä hallitus, joka pohtii linjoja ja euroja. 
Keholla on myös tekevät kädet, jot-
ka pyöräyttävät messujatkot ja Soppa-
sunnuntain. Molemmat paitsi vähen-
tävät nälkäkiukkua, myös herättelevät 
huomaamaan, että ihmisten kesken-
hän tämä kaikki.

TUOMASMESSU ON myös yhtei-
sö. Yhteisönä meillä on ehkä kaunein 
mahdollinen ongelma: väki tahtoo 
alttarille. Moni meistä tuomaista pää-
tyy jossain vaiheessa valkopukuis-
kurssille ja jatkaa sen jälkeen messun 
tekemistä alttarin vaiheilla. Tämä it-
sessään hieno kehitys on hankaluus 
siksi, että jos me kaikki menemme 
kuoriin, tulee siellä tiivistä ja muualla 
tyhjää. Koska alttarin imu vetää, niin 
mitä kauempana kuorista ollaan, sitä 
vähemmäksi väki käy. Lopun kaiken 
etenkin messujatkojen onnistuminen 
on säännöllisesti siinä ja tässä. Keho 
ei voi kuitenkaan luopua käsistään tai 
jaloistaan. 

VOISITKO SINÄ OLLA ongelman 
ratkaisu? Olisiko sinusta pitelemään 
tiskirättiä tai pilkkomaan leipää? En-
tä, jos tykkäisitkin silputa fenkolia, 
kattaa pöytää tai pyörittää tiskikonet-
ta? Olisiko koordinaattorin pesti juu-
ri oikea paikka laittaa organisoinnin 
armolahjasi käyttöön? Jos otettaisiin 

Tuomasmessun uudet kirkkovuden eri väreihin sopivat Marimekko-stolat: 
punainen-helluntain iloa, violetti-paastonajan katumusta ja vihreä-tavallista 
arkea. Ne on ommellut toimistonhoitajamme Hanna Haavikko, joka on toiselta 
ammatiltaan ompelija suunnittelija.

jokainen käyttöön vaikka leimakort-
ti: kuusi kertaa sitä tehtävää, mikä on 
kaikkein mieluisin ja seitsemäs kerta 
tukevasti epämukavuusalueella. 

KRISTUKSEN SEURAKUNTA ei 
toimi pakolla vaan vapaasta sydämes-
tä käsin. Älä siis ota pyyntöäni vel-
voitteena, vaan mahdollisuutena al-
kaa tarkastella itseäsi uudessa valossa. 
Meitä on monta. Jos jokainen meistä 
ottaa kerran kolmessa vuodessa yh-
den messujatkovuoron, on tunkua se-

kä kuorissa että kryptan keittiössä 
– ja minuakin näkee taas valkoisessa 
vaatteessa, sen kaikkein kalleimman 
äärellä.

Tiina PaLoniiTTy

Tuomasmessun uudet stolat

Alttarin imu



Minna Jaakkola 
kaipaa 

Minna Jaakkola uskoo, että 
Jeesuksella on sanottavaa juuri 
niihin kysymyksiin, joihin ihmiset 
etsivät kiihkeästi vastauksia 
erilaisista elämäntaito-oppaista. 
Keväällä Tuomasyhteisössä 
käynnistyy uusi ryhmä nimeltä 
”12 toivon askelta”. Ryhmässä 
etsitään rehellistä elämää ja samalla 
myös Jumalaa.

Rehellisyyttä
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itselle, toisille 
ja Jumalalle

Minna Jaakkola ja hänen tyttärensä 
Aino, 10, ja Hilja 4, käyvät Tuomas-
messussa lähes joka sunnuntai. Pitkä 
tie on tultu siitä, kun Minna istui ta-
kapenkissä huppu päässä ”salaa”, jot-
tei häntä pyydettäisi messun tehtäviin.

– Silloin ei olisi ollut voimia niihin. 
Nyt olenkin sitten korviani myöten 
Tuomasmessussa, Minna sanoo.

Nykyään hän on muun muassa Tuo-
masyhteisön hallituksen jäsen. Lisäksi 
Minna on ollut järjestämässä erilaisia 
Tuomasmessuun liittyviä tempauksia. 
Sellainen oli esimerkiksi pop up -ravin-
tola Agricolan kirkon kryptassa, jossa 

Minna kokkasi yhdessä Suomessa asu-
vien nepalilaisten ystäviensä kanssa. 
Tuomasyhteisössä parasta on Minnan 
mielestä avoimuus uudelle.

– Tuomasmessu on raikkainta mi-
tä kirkossamme näen. Tämä on elävä 
jumalanpalvelusyhteisö, jossa on val-
mius kokeilla erilaisia asioita.

Minna ottaa esimerkiksi synnin-
tunnustuksen, joka kuuluu jokaiseen 
messuun.

– Uudistuminen ei ole sitä, että mie-
titään mihin kohtaan messua vaikka-
pa synnintunnustus tulee vaan se, että 
pohditaan sitä mitä synnintunnustus 
todella tarkoittaa. Tuomasmessussa 
liturgiaa voi sanoittaa uudella taval-
la ilman, että tarvitsee pelätä kurin-
palautusta.

Minna Jaakkola on itsekin pap-
pi. Hän on työskennellyt muun mu-

assa Kirkon tiedotuskeskuksessa yh-
teisökoordinaattorina. Tällä hetkellä 
Minna on Kasvatus- ja perheneuvonta 
ry:n verkkosuunnittelija.

VIIME AIKOJEN TUOMASMES-
SUISTA Minna Jaakkolalle on jäänyt 
erityisesti mieleen adventtimessu, jossa 
piispa Irja Askola saarnasi. Messusta jäi 
elämään ajatus, että Jumalan voi löytää 
vain, jos on rehellinen itselleen. Ajatus 
liittyy myös uuteen Tuomasyhteisön 
ryhmään, jonka on tarkoitus pyöräh-
tää käyntiin maaliskuussa ja jonka oh-
jaajana Minna tulee olemaan. Ryhmän 
nimi on ”12 toivon askelta”.

– Jokaisella ihmisellä on jotain, jo-
ka on sen välissä, millaista elämää elää 
ja millaista elämää haluaisi elää, Min-
na sanoo.

”12 toivon askelta” -ryhmässä nii-
tä asioita voi oppia tunnistamaan, voi 
harjoitella olemaan rehellisempi itsel-
leen, muille ja Jumalalle.

– Me ihmiset olemme tosi hyviä va-
lehtelemaan erityisesti itsellemme. Jos 
alamme tutkia sitä mihin oikein pake-
nemme, sitä mitä peittelemme ja hä-
peämme, tuo prosessi voi lähentää mei-
tä myös Jumalaan.
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Kahdentoista askeleen ryhmä pe-
rustuu Anonyymit Alkoholistit -toi-
minnasta tuttuun periaatteeseen. Tuota 
periaatetta soveltavan ”12 toivon askel-
ta” -ryhmän on kehittänyt ruotsalainen 
pappi Olle Karlsson, joka on itsekin rai-
tistunut alkoholisti. Vaikka systeemi on 
AA-toiminnasta tuttu, Toivo-ryhmiin 
voi liittyä kuka tahansa itsensä tutki-
misesta kiinnostunut.

– Ryhmä sopii kaikille, mutta osal-
listujan on toki hyvä olla avoin muu-
tokselle ja uudelle suunnalle elämässä, 
Minna toteaa.

Olle Carlsson työskentelee nykyään 
Tukholmassa, Södermalmilla, Katarii-
nan seurakunnan kirkkoherrana. Ym-
päristö on hiukan samanlainen kuin 
Tuomasmessulla ja Agricolan kirkolla. 
Tukholmassa ”12 toivon askelta” -ryh-
miin on osallistunut ihmisiä, joita kiin-
nostaa itsensä löytäminen ja hengel-
lisyys, mutta joille kirkon perinteinen 
puhe on täysin vierasta. Ryhmät ovat 

Minna Jaakkolan harrastuksia ovat 
lukeminen, letit ja kynnet. Kaikkia 
niitä voi harrastaa yhdessä tytärten 
kanssa.
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12 toivon askelta
Onko jotakin, joka estää sinua elämästä elämää, jota haluaisit elää? 
Kaipaatko eheyttä ja uutta perspektiiviä arkeen? 
Tule mukaan yhteisen jakamisen matkalle. 
Kokoonnumme sunnuntaisin Agricolan kirkolla 6.3.2016 alkaen klo 15.30 
~10 kertaa
Mukana  Pirjo Kantala ja Minna Jaakkola
Ryhmään mahtuu 8 osallistujaa ja jokainen haastatellaan puhelimitse ennen 
aloitusta. Mahdollisuus lastenhoitoon.
Osallistumismaksu: 30 euroa
Ilmoittautumiset 19.2.2016 mennessä pirjo.kantala@tuomasmessu.fi, 
puh. 040-511 1989

kuitenkin myös tuoneet heitä juma-
lanpalvelukseen. Minna toivookin, et-
tä myös Agricolan kirkolla ryhmä voisi 
kokoontua sunnuntaisin ennen messua. 
Silloin ne kysymykset, jotka eivät rat-
kea kokoontumisessa, voisi jättää mes-
sussa Jumalalle.

MITÄ NUO 12 ASKELTA SITTEN oi-
kein ovat? Millaisten kysymysten kans-
sa ryhmissä askarrellaan? Minna näyt-
tää Olle Carlssonin kirjoittamaa kirjaa, 
joissa askeleet on kuvailtu. Ensimmäi-
nen niistä on voimattomuus. Siihen liit-
tyy kuvaus: ”Ymmärrän, että minulla 
on haaste, jota en pysty ratkaisemaan.” 
Toinen askel on luottamus: ”Avaudun 
mahdollisuudelle, että ratkaisu löy-
tyy oman itseni ulkopuolelta.” Ja niin 
askeleet jatkuvat. Neljäs kehottaa itse-

tutkiskeluun: ”Tarkastelen elämääni ja 
käyttäytymistäni.” Ja taas jatketaan.

Paraikaa Minna vetää pilottiryh-
mää, jossa ollaan menossa kahdeksan-
nessa, muutoksen askeleessa. Kunkin 
askeleen kohdalla yksi ryhmäläinen 
kertoo elämäntarinansa.

– Tavoitteena on oman tarinan hy-
väksyminen, kun muut kuulevat sen. 
Ryhmissä jutellaan luottamuksellisesti, 
ja jokainen puhuu itsestään. Ei neuvo-
ta eikä väitellä. Lopuksi rukoillaan Io-
na-yhteisöstä tuttu parannusrukous: 
”Elävän Jumalan Henki, joka on meidän 
kanssamme, täyttäköön sinut, sinun 
ruumiisi, henkesi ja mielesi, ja paranta-
koon sinut kaikesta, joka vaivaa sinua.”

Jeesus on siis esillä ”12 toivon as-
kelta” -ryhmissä, vaikka niissä onkin 
tarkoitus puhua ilman hengellistä pai-
nolastia. Minna Jaakkola ajattelee, että 
Jeesuksella on sanottavaa juuri niihin 
kysymyksiin, joihin ihmiset etsivät 
kiihkeästi vastauksia erilaisista elä-
mäntaito-oppaista.

– Meitä kiinnostaa sisäinen rauha, 
pysähtyminen. Moni miettii: riitänkö, 
mitä teen jos en täytä mittaa tai kun 
elämä ei mene niin kuin pitäisi. Kyllä 
kristillisyydelläkin on joitain välinei-
tä näiden asioiden kanssa kamppai-
lemiseen!

PALATAAN VIELÄ NIIHIN ASIOI-
HIN, jotka ovat sen välissä millaista 
elämää elää ja millaista haluaisi elää. 
Mitä ne esimerkiksi ovat? Minnan mu-
kaan ne voivat olla monenlaisia: yksi-
näisyys, ahdistus, ihmissuhdeongel-
mat, painava suru...

– Itse olen löytänyt sen, että minun 
täytyy tehdä parempia asioita itselle, ja 
että ne asiat saattavat olla erilaisia kuin 
olen aikaisemmin ajatellut. Hetkellisen 
tyydytyksen ja nautinnon sijaan täytyy 

pysähtyä ja tehdä pysyvämpiä valinto-
ja, Minna pohtii.

Vielä muutakin Minna on löytänyt 
omassa prosessissaan.

– Jeesus haluaa, että me eletään! Se 
mikä löytyy on elämänhalu, ilo. Evan-
keliumit kertovat ihmisistä, joita Jeesus 
kohtaa. Jeesus ei kysele pikkutarkkoja 
kysymyksiä tai etsi syyllisiä vaan hy-
väksyy sen tilanteen, jossa ihminen 
on, Minna kuvailee.

Hänen mukaansa Jeesuksen kysy-
mys on: Mikä on parasta sinulle, oli-
siko sinulle tarjolla jotain parempaa? 
Esimerkiksi alkoholi voi tarjota het-
ken unohduksen ja helpotuksen, mutta 
pidemmän päälle se toimii karmivan 
huonosti.

– Jospa elämään tulisi lisää rehelli-
syyttä, edes vähän. Ja kärsivällisyyt-
tä niiden asioiden kanssa, jotka ovat 
kesken elämässä. Muutokset eivät ta-
pahdu naps tuosta vain, mutta ne ovat 
silti mahdollisia.

 
TeKsTi LauRa MÄKeLÄ

KuvaT MaRKKu PiHLaJa
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Inna, miten ja koska tulit mukaan Tuo-
masmessuun?

Taidan olla aikamoinen nestori jo 
Tuomasmessussa... Tulin mukaan tou-
kokuussa 1988 eli ensimmäisenä mes-
sukeväänä. Olin silloin 22-vuotias mu-
siikinopiskelija. Lammisen Mari kutsui 
mua ”Taize-huilistiksi” Tuomaskuo-
roon ja mielelläni tulinkin. Olinhan jo 

kinjohtajilta.
Messu on tärkeä minulle myös oma-

na ”kotiseurakuntana”. Viime vuosi-
na olen ollut messussa lähes joka sun-
nuntaina.

Tuomasmessun musiikkivasta-
avana olen toiminut nyt melkein 20 
vuotta. Tästä työstä on tullut minul-
le päätyö (teen työtä nykyään 60 % 
kanttorin palkalla). En voisi kuvitella 
mielekkäämpää työtä. Olen saanut ko-
kea työssäni niin monta hienoa hetkeä 
upeiden muusikoiden, ihanien kuoro-
laisten, tuomaspappien ja koko rakkaan 
tuomasseurakunnan kanssa. Ja edelleen 
ihmettelen, että olemme saaneet mu-
kaan kiireisiä huippumuusikoita puoli-
ilmaiseksi.

Vuosia on kulunut, mutta mielikuva 
Innasta on säilynyt nuorena huilisti-
na, vaikka pitkiä nuoria miehiä, jotka 
kutsuvat Innaa äidiksi, pyörii toisi-
naan ympärillä. Vaikea onkin uskoa, 
että Inna viettää viisikymppisiä hel-
mikuussa. Aiotko juhlia synttäreitäsi?

Synnyin 50 vuotta sitten helmi-
kuussa aurinkoisena sunnuntaipäivä-
nä Helsingin Naistenklinikalla. Tätä 
tapahtumaa juhlistaisin nyt koko Tuo-
masseurakunnan kanssa sunnuntain 
7.2. messun jälkeen kryptassa kakku-
kahveilla. Tervetuloa silloin messu-
jatkoille iloisella joukolla. Mahdolliset 
muistamiset pyytäisin osoittamaan 
Tuomasmessun musiikkitoiminnalle, 
joka on minulle tosi tärkeä asia! Ke-
räämme tässä messussa kolehdin mu-
siikkitoiminnalle. Tai sitten voit laittaa 
lahjasi jo etukäteen tai jälkeenpäin Tuo-
masmessun tilille:

Tilinumero: FI97 5541 2820 0124 26, 
viite: 5021 01164

Tavataan messuissa ja kryptassa 
7.2. messun jatkoilla!

PS Vaikka Tuomasmessu ei vielä 
olekaan keski-ikäinen niin moni kes-
keinen henkilö viettää juuri tänä vuon-
na viisikymppisiä! Onnea Ari-Pekka 
Mustonen, tarpeiston hoitajamme, ja 
Markku Pihlaja, joka on ottanut tä-
mänkin lehden hienot kuvat ja toimi-
nut messuissamme musiikinjohtajana 
ja muusikkona jo 25 vuoden ajan. 

TeKsTi PiRJo KanTaLa
Kuva MaRKKu PiHLaJa

Tuomaskanttori Inna 50 v. 

Helsingin Tuomasmessun kanttori 
Inna Vintturi on tuomasmusiikin 
ilmiö.  Oikeastaan en osaisi kuvitella 
tuomasmusiikkia ilman Innan 
musiikillista vaikutusta siihen 
muusikkona, sovittajana, liidaajana 
tai vähintäänkin taustavaikuttajana. 
Inna on lähes aina jossakin tehtävässä 
Agricolan Tuomasmessujen musiikissa. 
Innan huilusoundin tunnistaisin monien 
muiden huilujen joukosta. Pidän siitä 
erityisesti! Ja Innasta myös.

kuullut Sibelius-Akatemiassa joiltakin 
kavereilta, että Agricolan kirkossa ta-
pahtuu kummia ja siellä on valtavasti 
ihmisiä liikkeellä.

Seuraavina vuosina olin sitten mu-
kana huilistina Laaksosen Petrin bän-
dissä. Opin niinä vuosina paljon kevy-
estä musiikista ja messukäytännöistä. 
Petriltä opin myös muita tärkeitä juttuja 
kuten että teroitettuja lyijykyniä pitää 
olla mukana ja että nuotit kannattaa 
teipata hyvin ennen messua! Ja musii-
kissa pitää olla meininkiä!

Mitä Tuomasmessu on sinulle mer-
kinnyt?

Tuomasmessu on ollut minulle 
muutenkin mielettömän hieno mu-
siikkikoulu. Sibelius-Akatemiassa opin 
paljon klassisesta musiikista. Mutta 
”Tuomas-Akatemiassa” olen oppinut 
hirveästi lisää sovittamisesta, bän-
disoittamisesta, improvisoinnista ja 
kuoron johtamisesta taitavilta musii-
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Tuomasyhteisön vanhemmisto on yh-
distyksen keskeistä vastuuta kantavien 
yhteinen tuumausriihi, jossa tähytään 
eteenpäin, mutta katsotaan myös, mil-
laista jälkeä on tullut. Vanhemmistolla 
on työjaosto, joka järjestää tapahtumia 
yhteistyössä tuomaspappien, toimin-
nanjohtajan ja muiden vastuuhenki-
löiden kanssa.

Vanhemmiston puheenjohtajana 
vuonna 2016 toimii Tiina Paloniitty ja 
varapuheenjohtajana Matti Verkasalo. 
He vastaavat kuukausittain kokoontu-
vasta messukokouksesta, jossa luodaan 
katsaus menneisiin ja tuleviin Tuomas-
messuihin, kehitetään messua ja sitä 
tukevia toimintoja. 

Minna Jaakkola,  Atte Korhola, Kaisa Raittila, Terhi Rajala, Ilari Rantakari, Esa Rau-
hala, Olli Valtonen ja Antti Vuori.
 Tuomasmessun hallitus (ja muutama vastuunkantaja) kokoontuivat joulukuus-
sa miettimään suuntaa tulevaan ja iloitsemaan kuluneesta vuodesta. Kiitollinen 
mieli messuista, kiitos kun olet ollut mukana!

Uusi Tuomas-
hallituksen 
jäsen Antti Vuori

Työjaokseen kuuluvat: Hanna-Lee-
na Nuutinen, hallituksen sihteeri ja 
koordinaattori, Liisa Väätäinen, ru-
kousryhmät ja koordinaattori, Kirsi Tol-
vanen, rukousalttaritiimi, Risto Knuut-
tila, soppasunnuntai ja messujatkot, 
Susanna Monni, maahanmuuttajatyö 
ja soppasunnuntai, Aino-Maija Gerdt, 
varainhankinta ja tiedotus, Hanna Rin-
kineva, yhteiset tapahtumat, Niina Lai-
ne, messujatkojen kohtaamispaikan 
kehittäminen ja Tuomasmessun asia-
kaspalautekysely, Ari-Pekka Mustonen, 
tarpeisto, Mari Rauhala, minituomas-
toiminnan kehittäminen, Anna Rau-
talinko, messujatkojen kehittäminen.

Kuka olet Antti Vuori?
Olen 37-vuotias freelancermuusik-

ko ja videontekijä. 

Miten kauan olet käynyt Tuomasmes-
suissa ja toiminut musiikinjohtajana?

Aloin käydä Tuomasmessuis-
sa ensimmäisinä opiskeluvuosinani 
2000-luvun alussa ja aika pian myös 
soittaa niissä. Kävin noina vuosi-
na myös aika usein Tuomasyhteisön 
aamupiirissä ravintola Omenapuus-
sa.  Vuonna 2005 aloin toimittaa Kir-
japajalle laulukirjoja ja Uusia Tuomas-
lauluja oli yksi niistä.

Mikä on sinulle luovuttamatonta Tuo-
masmessussa?

Tuomasmessussa yhdistyy minus-
ta hienosti kirkon ikivanha liturginen 
perintö sekä tämä päivän meininki, 
jälkimmäinen näkyy esimerkiksi mu-
siikin toteutuksessa ja ennakkoluulot-
tomissa saarnaajavalinnoissa. Se on 
minulle kuva oikeanlaisesta kirkos-
ta: yhtäältä tunnetaan oma traditio ja 
ammennetaan sen lähteistä, toisaalta 
ollaan auki ympäröivälle maailmalle ja 
otetaan sen kysymykset todesta.

Miten haluaisit kehittää tulevina vuo-
sina Tuomasmessua?

Minusta messu toimii tällaisenaan 
hyvin eikä radikaaleja muutoksia tar-
vita. Toki jatkuva haaste on tavoittaa 
ja kutsua uusia ihmisiä mukaan, jotta 
messut voivat jatkua. Ehkä yksi tule-
vien vuosien kehityskohde voisi olla 
uusien kanavien ja tapojen löytäminen 
ihmisten tavoittamiseksi.

Tuomasyhteisön vanhemmisto

Tuomasyhteisön hallitus vuonna 2016:
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SEMINAARI ITALIASSA Assisi 28.6.–4.7.2016
Enneagrammi  – myötätunnon väline          
Seminaariohjelma rakentuu luennoista ja 
paneeleista. Kouluttajina Olli ja Leila Valtonen.                     
Franciscus Assisilaisen kaupungissa asian-
tuntevista opastuksista vastaa Pirjo Kantala ja 
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 luostarissa. 
Opastetun kiertoajelun ja lounaan 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 
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

Soppaa, kielikoulua ja talvivaatetta!
Sunnuntaisin ennen Tuomasmessua jatkuu tandem-
kielikoulu, jossa saa oppia ja opetella suomea ja arabiaa. Jos 
suinkin puhut suomea, tule ihmeessä mukaan – kielikoulu 
kokoontuu  Agricolan kirkon kryptaan klo 15.30. Innok-
kaita suomenoppijia on ollut parhaimmillaan jopa nelisen-
kymmentä, joten apuasi tarvitaan kyllä.

Lämpöä ja iloa kiertoon!
Lahjoita suomen kieltä opiskeleville turvapaikanhakijoille 
käsineitä, sukkia, pipoja, paitoja ja muita lämpimiä ja 
siistejä vaatteita.
Mikäli neulominen on harrastuksesi, niin nyt voit 
toteuttaa luovuuttasi lämpöä kiertoon laittaen.
Voit liittää mukaan talvisen tervehdyksesi lahjan saajalle 
suomeksi tai englanniksi - tai toki myös arabiaksi. 
Lahjasi voit tuoda kryptaan aina ennen Tuomasmessun 
alkua, kun kielenopiskeluryhmä kokoontuu klo 15.30-18. 
Kiitos avustasi!

Soppasunnuntain kausi alkaa sunnuntaina 31.1. 
Kokoonnumme kryptan keittiöön siinä kolmen maissa 
valmistamaan herkullista ruokaa, syömään päästään 
viideltä. Tulethan mukaan! Tekeminen on helppoa ja 
hauskaa, syömisestä puhumattakaan.
Tiina Paloniitty/vanhemmisto ja pakolaistoiminta

19.1. klo 17 alkavassa Usko tai älä –ryhmässä on kaksi 
paikkaa jäljellä. Tule rohkeasti mukaan pohtimaan uskon ja 
elämän kysymyksiä. Ilm. Jörgen Eriksson p. 040 522 3222.
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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.

Kyllä, haluan tukea Tuomasmessua

❏ 100 €     ❏ 50 €     ❏ 20 €   

❏ Vapaa lahjoitukseni ___________ €

Kiitos lahjastasi!

Saajan
tilinumero

Mottagarens 
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Saaja
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Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
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Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

Euro

IBAN BIC/SWIFT

OKOYFIHH

Tuomasmessu

5010 01168

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

Kiitos Tuomasmessun 
Kannattajaketjulle
Tuomasyhteisö sai viime vuonna lahjoituksia yhteen-
sä 50 000 euroa, lähes 5000 euroa enemmän kuin vuonna 
2014.  Kiitos siitä teille kaikille, jotka halusitte tukea Tuo-
masmessua ja pystyitte tekemään sen.

Tuomasmessussa kävi viime syksynä keskimäärin 534 
messuvierasta, lähes 300 enemmän kuin edellisenä syksy-
nä.  Sen lisäksi Tuomasmessu Live -kanavan kautta messua 
seurasi viikottain keskimäärin noin 300  henkilöä ja radio Dein 
välityksellä messua kuunteli lähes 25 000 ihmistä. Tuomas-
messu on ihme, joka säteilee kauas Mikael Agricolan kirkosta.

Myös tänä vuonna tarvitsemme tukeasi. Lahjoituksen  voi 
tehdä alla olevalla tilillepanokortilla.

Kiitos, että teette tätä Tuomasmessun ihmettä meidän 
kanssamme.

Pirjo Kantala
tuomaspappi

Istuuko sinun vieressäsi 
ihminen, jota kukaan ei 
ole pyytänyt mukaan 
Tuomasyhteisön 
toimintaan?
Viime vuoden rukousavustajakoulutuksessa mieleen jäi use-
amman ihmisen kertoma omakohtainen kokemus. Tarina 
meni suurinpiirtein näin: ”Kävin vuosia messussa. Joskus 
myös messujatkoilla, mutta kukaan ei koskaan jutellut mi-
nulle mitään, kieltämättä olen aika hiljainen. Viimein roh-
kaistuin ilmoittautumaan messuavustajaksi ja sitten vasta 
rupesin tutustumaan ihmisiin.” Samanlaisia kommentteja 
oli useita myös viime vuonna tehdyn messukartoituksen 
avoimissa palautteissa.

Kun jätämme penkkinaapurin rauhaan, ei varmaan tule 
mietittyä, miltä se tuntuu. Meidän kohtelias puhumattomuu-
temme saattaa vaikuttaa kylmältä välinpitämättömyydeltä 
siitä vieressä istujasta.  Ja sellaisia me emme ole - niin hyvin 
tunnen Tuomasmessun kävijöitä.

Asialla on tietysti toinenkin puoli: Tuomasyhteisö tar-
vitsee uusia jäseniä, siksi aloitimme kampanjan uusien jä-
senten hankkimiseksi. Kasvava jäsenmäärä lisää meidän 
vaikutusmahdollisuuksiamme kirkon sisällä, sillä jäsenyys 
on kuin äänestäisi suvaitsevan ja kaikille avoimen jumalan-
palveluksen puolesta. Uudet ihmiset myös varmistavat Tuo-
masmessun kehittymisen - tervetuloa mukaan.

Voidaanko aloittaa jo tänään? Näin uuden vuoden kun-
niaksi – puhutaan naapurille, kutsutaan mukaan toimintaan 
ja Tuomasyhteisön jäseneksi. Voit tehdä sen messussa jaos-
sa olevalla kortilla.



Tuomasmessu  joka sunnuntai klo 18

Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23

17.1.2016 klo 18.00  
Saarnaa Luis Fernando Blanco Boliviasta
Liturgina Emma Sihvola 
Messun juontavat Sara Pykäläinen ja Laura Pynnönen 
Musiikissa Enne Purovaara yhtyeineen, Tuomaskuoro ja 
Inna Vintturi 
Messu järjestetään yhteistyössä Lähetysseuran kanssa 

24.1.2016 klo 18.00 Taizé-henkinen 
Tuomasmessu
Saarnaa Laura Mäkelä
Liturgina Hannu Varkki
Messun juontavat Topi Haarlaa ja Kristiina Kallinen 
Musiikissa Inna ja Juha Vintturi sekä Tuomaskuoro

31.1.2016 klo 18.00 
Saarnaa Meri-Anna Hintsala
Liturgina Kirsi Rantala
Rukoustanssi Marja-Sisko Pohjola
Messun juontavat Ari-Pekka Mustonen ja 
Anna Rautalinko
Musiikissa Tuomo Huhdanpää yhtyeineen 
Tuomasmessun Pikkukuoro ja Inna Vintturi
Messu toteutetaan Saavu-messun periaatteilla. Messussa 
on viittomakielen tulkkaus ja tekstitulkkaus, 
pistekirjoitusmonisteet ja paljon eri aistein koettavaa.

7.2.2016 klo 18.00 
Laskiaissunnuntain kaksikielinen 
Tuomasmessu 
Saarnaa piispa Björn Vikström
Liturgina Monica Cleve
Messun juontavat Leena Rautiainen ja 
Margareta Stenius
Musiikissa Inna ja Juha Vintturi 
Musiikkivieraana Jukka ja Tove Leppilampi 
sekä Jan Edström
Messujatkoilla Innan 50v. kakkukahvit

14.2.2016 klo 18.00 
Saarna Mervi Viuhko ja draamaryhmä 
Liturgina Timo Lankinen 
Messun juontaa Marja Soikkeli
Musiikissa Markku Pihlaja  yhtyeineen 
Tuomaskuoro ja Inna Vintturi
Messu järjestetään yhteistyössä Sansan kanssa 

21.2.2016 klo 18.00 
Saarnaa Riitta Laakio   
Messun juontaa Jaana Theman
Musiikissa Enne Purovaara yhtyeineen
Tuomaskuoro ja Hilkka Kangasniemi

28.2.2016 klo 18.00 
Saarnaa Kari Kanala
Messun juontavat Tero Vaarna ja Niina Laine
Musiikissa Anna Kiiski yhtyeineen
Tuomaskuoro ja Inna Vintturi

6.3.2016 klo 18
Elämän leipä -dialogisaarna Tiina Huvio ja 
Pirjo Kantala
Messun juontaa Paula Viertola
Musiikissa Inna Vintturi yhtyeineen ja 
Sibelius-lukion Kamarikuoro Reijo Aittakummun 
johdolla

Paastonajan sarjassa keskustellaan mielenkiintoisten 
vieraiden kanssa paastonaikaan ja pääsiäiseen 
liittyvistä teemoista. Keskustelijoina emerituspiispa 
Eero Huovinen ja kirkkoherra Teemu Laajasalo. 
Molemmat ovat kutsuneet kulttuurin alalta 
mielenkiintoisia vieraita pysähtymään paastonajan 
teemojen äärelle. Johdanto illan teemaan Kalevi 
Virtanen ja Pirjo Kantala, musiikista vastaavat 
Inna ja Juha Vintturi sekä mm. Tuohus-kuoro ja 
Peripherials.

3.3. klo 18 Teemu Laajasalo ja vieras
10.3. Teemu Laajasalo ja vieras
17.3. Eero Huovinen ja vieras
24.3. Kiirastorstain messu Olli Valtonen
31.3. Eero Huovinen ja vieras

Varaa illat kalenteristasi maaliskuussa!

Paastonajan sarja torstaisin 3.–31.3. klo 18 
Mikael Agricolan kirkossa, Tehtaankatu 23

Miniretriitti kerran kuussa Kallion kirkossa! 

Ehtookellot -messu tuomaiden tapaan jatkuu 
kevätkaudella  23.1., 13.2., 12.3. ja 16.4. klo 17.
Musiikissa Inna ja Juha Vintturi sekä kuoro. 
Tervetuloa!


