
VUOSIKERTOMUS 2020

Tuomasyhteisö ry on vuonna 1988 perustetun Tuomasmessun taustayhdistys.
Helsingistä Mikael Agricolan kirkosta ympäri maailmaa levinnyt messu vietti vuonna 2020 jo 32.
toimintavuottaan.

Tuomasmessu hakee ajassa olevia tapoja ilmaista pyhän läsnäoloa ja auttaa ihmisiä
löytämään hengellisyytensä arjessa ja juhlassa. Yhteisö järjestää laadukasta, hengellisesti avaraa, kaikille
avointa jumalanpalvelusta. Tavoitteena on myös verkottua aktiivisesti ja toimia hyvänä esimerkkinä
monimuotoisesta, modernista ja ihmisläheisestä hengellisestä toimintakulttuurista.

Tuomasyhteisön keskeiset arvot ovat
● totuudellisuus: saan olla totta sellaisena kuin olen, kysymyksineni ja epäilyksineni
● elämä, koko sen rouheus ja elämänmakuisuus, elämänmyönteisyys
● tie, liikkeelle lähteminen, mahdollisuus olla matkalla keskeneräinen ja etsijä.
● vastuu luomakunnasta yksinkertaisin teoin, joita jokainen voi tehdä
● vastuu lähimmäisestä kulkemalla rinnalla, kuuntelemalla ja rukoilemalla, hyväksymällä ihminen

toista tarvitsevana, elämän kriiseissä särkyneenä, tuetaan ja kutsutaan mukaan syrjäytymisuhan alla
eläviä

● vastuu hengellisestä kasvusta järjestämällä Tuomasmessua, pienryhmiä, kasvuryhmiä, koulutusta,
rukousta erilaisissa tilanteissa, hiljaisuuden toimintaa ja retriittejä

1. JÄSENKOKOUKSET JA HALLITUS

Tuomasyhteisö ry:n jäsenkokoukset pidettiin COVID-19 pandemiasta johtuen Mikael Agricolan kirkolla:

● Kevätkokous 29.9.20 klo 18. Osallistujia paikalla 14, etänä Zoomin kautta 4.
● Syyskokous 29.9.20 klo 19. Osallistujia paikalla 14, etänä Zoomin kautta 4.

Hallituksen puheenjohtaja oli Meri-Anna Hintsala ja varapuheenjohtaja Tiina Merikanto. Muut
hallituksen jäsenet olivat Mikko Malkavaara, Anne Pönni, Mari Rauhala, Heikki Ruismäki, Riitta
Silvennoinen ja Heidi Zitting. Jörgen Eriksson oli kokouksissa läsnä vanhemmiston puheenjohtajan
ominaisuudessa ja Hanna-Leena Nuutinen toimi hallituksen kokousten sihteerinä. Hallituksen
kokouksissa oli mukana toiminnanjohtaja, tuomaspappi Pirjo Kantala ja Tuomasmessujen musiikista
vastaava tuomaskanttori Inna Vintturi. Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.

2. JÄSENET, TYÖNTEKIJÄT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jäsenmaksun maksaneita Tuomasyhteisön jäseniä oli 2020 lopussa 568 (2019: 577). Jäsenlehtenä lähetettiin
neljä kertaa vuodessa Askel-lehden ja Tuomasmessun yhteistyönumero.



Tuomasyhteisön toimintavuotta 2020 leimasi COVID-19 pandemian lisäksi pitkäaikaisen toiminnanjohtajan
jääminen eläkkeelle ja uuden toiminnanjohtajan rekrytointi. Palkattuina työntekijöinä toimivat:

● kokopäiväinen toiminnanjohtaja, tuomaspappi Pirjo Kantala vuoden loppuun asti, jolloin hän jäi
eläkkeelle.

● Uusi toiminnanjohtaja, MuM, TM pastori Kati Pirttimaa aloitti tehtävässään 1.12.2020.

● Osa-aikainen (50 %) musiikinjohtaja ja tuomaskanttori Inna Vintturi, joka vastasi Tuomasmessujen,
Kesämessujen, Ehtookellot-messujen, retriittien sekä muiden yhteisön tapahtumien musiikin
koordinoinnista.

● kirjanpidon ja palkkojen ja palkkioiden maksun hoiti Hanna Haavikko.
● viestinnän ja varainhankinnan tehtäviä hoiti osa-aikaisesti Laura Haarlaa 4.8.2020 asti.

Loppuvuoden someviestinnästä vastasi Minna Jaakkola.

Uuden toiminnanjohtajan rekrytointi toteutettiin seuraavasti: hakuaika oli 1.-31.8.20. Hakijoita oli 19 ja
seitsemältä hakijalta pyydettiin esittelyvideo. Haastatteluun kutsuttiin kuusi, joista kaksi lähetettiin
soveltuvuuskokeeseen. Hallituksen jäsenet Mari Rauhala, Meri-Anna Hintsala, Riitta Silvennoinen sekä
Jörgen Eriksson lukivat hakemukset, valitsivat haastateltavat ja haastattelivat heidät. Hallitus päätti
kokouksessaan 28.9. valita uudeksi toiminnanjohtajaksi ja tuomaspapiksi MuM, TM, pastori Kati Pirttimaan.
Toiminnajohtaja vastaa sekä Tuomasmessujen jatkuvuudesta ja teologiasta että yhdistyksen hallinnosta ja
taloudesta yhdessä hallituksen kanssa. Toiminnanjohtajan vastuulla on messujen kokoajien kutsuminen ja
saarnaajien sopiminen. Yhteistyössä messujen kokoajien kanssa etsitään liturgi ja messun muut
vapaaehtoiset. Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuului myös yhteistyö eri messuja järjestävien tahojen
kanssa ja vastuu muiden tilaisuuksien, kuten Ehtookellojen, retriittien ja vapaaehtoisten koulutuksen ja
virkistyksen järjestämisestä ja taloudesta.

Tuomasyhteisön toimisto oli Mikael Agricolan kirkon sivusiivessä (Tehtaankatu 23 B) sijaitsevissa tiloissa,
jotka Helsingin seurakuntayhtymä on antanut yhteisön käyttöön. Toimisto oli avoinna sopimuksen mukaan.

Tilintarkastajana toimi Johanna Hilden Tilintarkastusyhteisö Nexiasta ja toiminnantarkastajana Pekka
Korhonen.

Tuomasyhteisön tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat vapaaehtoiset toimijat ja kannattajat, heidän
lisäkseen Agricola-liike, Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta, Helsingin seurakuntayhtymä, HelsinkiMissio,
Helsingin Diakonissalaitos, RadioDei, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, Suomen Lähetysseura ja
Kirkkopalvelut ry.

Tuomasyhteisö oli Helsingin ekumeenisen toimikunnan (HET), Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN),
Kirkkopalvelut ry:n, Hiljaisuuden Ystävät ry:n ja Sinapinsiemen ry:n jäsen. Toiminnanjohtaja osallistui
mahdollisuuksien mukaan järjestöjen kokouksiin Tuomasyhteisön edustajana.

Toiminnanjohtaja oli kirkon jumalanpalveluselämän neuvottelukunnan ja Kirkollisten toimitusten uusia
rukouksia laativan työryhmän jäsen. Tuomaspappi osallistui Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan
pappeinkokouksiin mahdollisuuksien ja käsiteltävien asioiden mukaan. Tuomastoimistosta pidettiin yllä
yhteyksiä myös muihin Tuomasmessujen järjestäjiin, erityisesti Tampereen, Turun, Lahden ja Kuopion
Tuomasmessuihin sekä Tuomasmessusta kiinnostuneisiin ulkomailta saapuneisiin kyselyihin ja ryhmiin.

3. TOIMINTA



Vuosi 2020 oli pandemian vuoksi erilainen Tuomasyhteisön normaaleihin vuosiin verrattuna. Tuomasmessut
jäivät kokonaan tauolle maaliskuussa 2020 ja aloitettiin täysin uudenlaisen konseptin avulla yhteydenpito
yhteisömme jäseniin: RadioDein kautta lähetettiin Tuomastunti sunnuntai-iltaisin Tuomasmessun
lähetysaikaan. Radio-ohjelman rinnalla tarjottiin mahdollisuutta lähettää rukouspyyntöjä verkon kautta ja
perustettiin chat-mahdollisuus tuomasmessu.fi-sivuille, jotta kuuntelijoilla oli mahdollisuus olla yhteydessä
rukousavustajiin ohjelman aikana ja tunti sen jälkeen. Tuomastunnista tuotettiin myös Podcast-lähetys
Spotify:ssä.

Maanantaisin kokoontui Zoom-palvelun kautta Iltarukousryhmä. Tiistaisin kokoonunttiin Tuomasmessun
Olohuoneeseen keskustelemaan kuulumisista. Ryhmiin osallistui 5-20 henkilöä. Tarjottiin myös
mahdollisuutta keskustelutukeen puhelimitse.

3.1. Tuomasmessu

Tuomasmessua toteutettiin COVID-19 pandemian rajoitusten sallimissa rajoissa Mikael Agricolan kirkossa,
Tehtaankatu 23. Tuomasmessun kohderyhmä oli edelleen kirkosta vieraantuneet, henkisyydestä ja
hengellisyydestä kiinnostuneet aikuiset etsijät, mutta myös elämässään kriisiin joutuneet uskosta ja
rukouksesta apua hakevat. Tuomasmessun kaikille avointa ilmapiiriä pyrittiin suojelemaan ja takaamaan,
että kynnys hengellisten asioiden kohtaamiseen olisi matala.

Kaikki Tuomasmessut radioitiin RadioDein kautta. Radioinnista vastasi Aku Lundström.

Tuomasmessuja toteutettiin tavalliseen tapaan 12.1.-8.3. ja rajoitusten takia yksinkertaistettuina 6.9.-22.11.
yhteensä 21 kertaa sekä kuvattuna ja striimattuna 3 kertaa, 12.4., 31.5. ja 29.11.

Alkuvuodesta 12.1.-8.3. Tuomasmessut toteutettiin normaalisti kirkkosalissa sunnuntaisin klo 18–20 +
messujatkot kryptassa klo 20-21. Tuomasmessuja ei järjestetty 15.3.-31.5. Kävijöitä oli alkuvuoden
yhdeksässä normaalissa Tuomasmessussa yhteensä 3431, keskimäärin 381 messuvierasta.

Syyskaudella 6.9.-22.11. Tuomasmessut toteutettiin yksinkertaisella mallilla, jossa rukousjakson liikkumista
rajattiin kulloinkin voimassa olevien rajoitusten mukaan. Messuihin pääsi osallistumaan toimittajien lisäksi
kirkkosalissa noin 130 seurakuntalaista. Paikat oli merkitty ja niissä oli riittävä turvaväli muihin osallistujiin.
Lisäksi pandemiatilanteen muuttuessa syksyn mittaan hankalammaksi otettiin käyttöön maskisuositus
osallistujille ja liturgi sekä ehtoollisen jakajat käyttivät visiiriä tai maskia. Pandemiarajoitusten takia
musiikkiyhtyeen kokoa pienennettiin kulujen leikkaamiseksi. Osallistujia syyskauden messuissa oli 1910.
Sunnuntaista 29.11.2020 alkaen Tuomasmessut toteuttiiin striimattuina ilman läsnäolevaa seurakuntaa.

Tuomasmessujen kokoamisesta, juonnoista sekä esirukouksesta vastasivat kymmenet vapaaehtoiset.
Tuomasmessun toteuttamiseen tarvittiin läpi vuoden vähemmän vapaaehtoisia kuin tavallisesti.  Palkkioita
maksettiin muusikoille, äänentoistajille, videoinnista ja Minituomas-pyhäkoulusta vastaaville.

Uusia rukous- ja ehtoollisavustajia siunattiin tehtäväänsä 27.9. Tuomasmessussa 22. Yhteensä rukous- ja
ehtoollisavustajia oli noin 170.

Rukousalttareista ja rukouksien päivittämisestä vastasi Irene Leino yhdessä alttaritiimin kanssa.

Tuomasmessujen tarpeistosta vastasivat vuoden 2020 aikana Maarit Laurila ja Ari-Pekka Mustonen.
Kalustosta ja sen pystyttämisestä ennen jokaista messua vastasi Voitto Kotiaho.

Nostoja vuoden 2020 Tuomasmessuista:



Olli Valtosen syntymäpäiviä juhlittiin 16.2. Tuomasmessussa ja messujatkoilla.

Tuomasmessu-Liven, Alfa -TV:n ja RadioDein välityksellä lähetettiin pääsiäisenä 12.4.20 Ylösnousemuksen
Tuomasmessu (yli 4000 latausta), jossa saarnasi videoinnin välityksellä piispa emeritus Eero Huovinen,
liturgina oli Pirjo Kantala ja esirukouksesta vastasi Jörgen Eriksson. Musiikista vastasi Inna Vintturi ja
mukana musiikissa olivat Reeta Vestman, Juha Vintturi, Jiri Kuronen, Heikki Pohto, Olli Krogerus sekä
Jaakko Kämäräinen. Kuvaus tehtiin ammattimaisella kuvaus- ja äänityskalustolla ja kuvauksesta vastasi
Juha-Matti Tapio tiimeineen ja lähetysäänestä Aku Lundström.

Ylösnousemuksen Tuomasmessu oli yksinkertaistettu versio Tuomasmessusta, sillä paikalla olevien määrä
oli rajattu 10 henkilöön. Ehtoollista ei jaettu, vaan liturgiassa tilalla oli rukous, jossa rukoiltiin Kristuksen
läsnäoloa kaikkien osallistujien elämään siitä huolimatta, että he eivät voineet suullaan osallistua
ehtoolliseen. Rukousjaksoon ja esirukouspyyntöjen jättämiseen saattoi osallistua chatin ja
Kotimessu-sivujen kautta.

Tuomasmessu-Liven, Alfa TV:n ja RadioDein kautta toteutettiin samaan tapaan Helluntain Tuomasmessu
31.5.20 (yli 2000 latausta). Messussa saarnasi piispa Teemu Laajasalo, liturgina toimi Pirjo Kantala ja
esirukouksesta vastasi Karoliina Nivari. Musiikista vastasi Inna Vintturi ja mukana musiikissa olivat Maria
Ylipää, Matti Holi, Jiri Kuronen, Heikki Pohto, Olli Krogerus sekä Jaakko Kämäräinen.  Molemmilla
kuvatuilla messuilla oli runsaat katsojamäärät YouTubessa sekä Alfa-TV:ssä.

Pitkäaikaisen toiminnanjohtajan ja tuomaspapin Pirjo Kantalan lähtömessua vietettiin 8.11.2020. Messussa
saarnasi Pirjo ja liturgina toimi Olli Valtonen. Inna Vintturi johti musiikkia. Messuun oli pyydetty Anna-Mari
Kaskiselta käännös Margaret Rizzan lauluun I give my life to you. Messussa oli mukana Grex Musicus
-kuoro. Hallitus oli organisoinut lahjakeräyksen ja hankkinut Kuutti Lavosen taulun muistoksi.

Ensimmäisen adventin messussa 29.11.2020 siunattiin tehtäväänsä uusi tuomaspappi ja toiminnanjohtaja
Kati Pirttimaa. Messussa saarnasi Teemu Laajasalo ja liturgina toimi Kati Pirttimaa. Juonnoista ja
esirukouksesta vastasivat Mari Rauhala, Jörgen Eriksson sekä Onerva Pirttimaa. Musiikista vastasi Inna
Vintturi yhdessä Reeta Vestmanin, Juha Vintturin, Jiri Kurosen, Heikki Pohdon, Olli Krogeruksen ja Jaakko
Kämäräisen kanssa. Messussa avustivat tuomiorovasti Marja Heltelä ja tuomaspappi Pirjo Kantala. Messu
striimattiin ja lähetettiin Tuomasmessu-Liven kautta, sillä COVID-19 rajoitukset rajasivat messuun
osallistujien määrän 20 henkilöön. Streamauksesta vastasi Juha-Matti Tapio tiimeineen ja lähetysäänestä
vastasi Aku Lundström. Messu radioitiin RadioDein kautta. Striimin äärellä messua seurasi suorana 250
henkilöä, messua oli ladattu jälkikäteen yli 3000 kertaa.

Maaliskuun-toukokuun lopun COVID-19 rajoitusten aikana striimattiin muutamia musiikillisia hartauksia
Tuomasmessu-Liven kautta sekä lähetettiin RadioDein välityksellä Tuomastuntia sunnuntai-iltaisin
Tuomasmessun aikaan. Tuomastunnissa tuomaspastori Pirjo Kantala haastatteli kevään aikana saarnaajiksi
kutsuttuja henkilöitä kuten Olli Valtosta, Laura Malmivaaraa, Tommi Hellsteniä, Ulla Saunaluomaa, Atte
Korholaa, Freija Özcania, Katri Jussilaa, Kaisa Karirantaa, Antti Siukosta ja Susanna Erätulta. Lisäksi
ohjelmassa rukoiltiin ja kuunneltiin musiikkia Tuomasyhteisön julkaisemilta sekä muilta toivotuilta levyiltä.

Syyskauden Tuomasmessuissa saarnasivat edellä mainittujen lisäksi Kari Kuula, Satu Lähteenkorva, Olli
Valtonen, Pirjo Kantala, Heidi Zitting, Tiina Tasmuth, Leena Huovinen, Antti Siukonen, Mikko Matikainen,
Hanna Mithiku ja Jouni Laineen ohjaama draamaryhmä Mustat tossut.

Liturgeina toimivat Pirjo Kantala, Tapio Koivu, Karoliina Vidgren, Ossi Tervonen, Anna-Leena Verkasalo,
Kaisa Kariranta, Ulla Oinonen, Elina Vaittinen, Olli Valtonen, Hans Tuominen ja Kati Pirttimaa.

3.2. Tuomasyhteisön Kesämessu



Kesäisen Tuomasmessun tilalla toteutettiin kesäsunnuntaisin Kesämessu, joka oli tavallista Kesämessua
yksinkertaisempi COVID-19 rajoitusten vuoksi. Rukousjaksolla ei liikuttu penkeissä eikä ollut
esirukouspalvelua vaan hiljennyttiin kuunnellen musiikkia. Myös yhteislaulua oli vähemmän ja messun
liturgia oli yksinkertainen. Messussa oli vain yksi juontaja ja pappi toimitti sekä liturgian että saarnan.
Ehtoollista jaettiin neljässä jakopisteessä ja pikareita käytettiin tartuntariskin pienentämiseksi. Kirkkosaliin
otettiin messun toimittajien lisäksi noin 130 messuvierasta.

Kesämessu pidettiin kirkkosalissa klo 19.00 – 20.30 Aika: 7.6.-30.8.  (yht. 13 messua). Kävijöitä oli 1817,
keskimäärin 140 kävijää (2019: 3624/279).

Jokaisella kesämessulla oli kokoaja, joka useimmiten toimi myös esirukousjohtajana. Kokoajien tukena
käytännön järjestelyissä toimivat vuorotellen Liisa Väätäinen, Hanna-Leena Nuutinen ja Pirjo Kantala.

Kesämessuissa toimi liturgina ja saarnaajana Meri-Anna Hintsala, Pirjo Kantala, Elina Vaittinen, Tapio
Koivu, Tiia Lehtonen, Matti Peiponen, Anna-Maija Viljanen-Pihkala, Kati Pirttimaa, Tuomas Meurman, Jan
Ahonen, Jaana Räntilä, Henri Järvinen ja saarnaajana Atte Korhola.

Kesämessujen musiikista vastasi Inna Vintturi. Hänen lisäkseen musiikinjohtajina toimivat Tuomasmessuista
tutut musiikinjohtajat. Musiikin kokoonpanoa jouduttiin taloudellisista syistä pienentämään.

3.3. Erityistilaisuudet ja hartaudet

Jouluiset Tuomaslaulut toteutettiin 20.12. striimattuna Tuomasmessu-Live -kanavalla YouTubessa. Kati
Pirttimaa saarnasi ja juontajana toimi Maarit Laurila. Musiikista vastasivat Inna Vintturin lisäksi Auroora
Kiiski-Touizrar ja jouluiset jouset. Esilaulajana oli Reeta Vestman.

3.4. Messuja tukevat toiminnot

3.4.1. Messujen äänentoisto, radiointi ja videointi

Ammattimaisesti toteutettu äänentoisto on olennainen osa Tuomasmessua. Äänentoistosta ovat
ansiokkaasti huolehtineet Tuomas Haimakainen, Juha Liesilinna, Joonas Saikkonen, Veera Vallinkoski,
Anssi Vättö ja Niko Laasonen.

RadioDei lähetti Tuomasmessun tai vaihtoehtoisesti keväällä Tuomastunnin, kesällä Kesämessun suorana
lähetyksenä joka sunnuntai. Radioinnista vastasi Aku Lundström. Kristityt yhdessä ry. keräsi radioinnin
rahoituksen. Osallistujia radion kautta RadioDein arvion mukaan oli noin 10 000-15 000. Tuomasmessu on
yksi RadioDein suosituimmista ohjelmista.

Kaikki toteutetut Tuomasmessut striimattiin vuonna 2020 YouTube-kanavalla ja suorana niitä seurasi
messun aikana 100–200 katselijaa, mikäli messuun sai osallistua kirkkosalissa. Messun jälkeen
katselukertoja oli satoja, jopa useita tuhansia. Agricolan kirkon striimauskalusto ei toiminut alkuvuodesta
2020 kunnolla, mikä aiheutti katsojissa hävikkiä. Kesästä lähtien striimaus taas toimi. Palvelun tilaajien
määrä kasvoi vuonna 2020 noin 700 henkilöön. Striimauksesta vastasivat Vesa Rajala, Outi Talvitie ja
Jukka-Pekka Kantala.

Radion ja internetin kautta messuun osallistuvien oli mahdollista lähettää esirukouspyyntöjä
Tuomasyhteisön www-sivujen kautta tai kännykällä tekstiviestinä. Esirukouspyyntöjä tekstiviesteinä tuli noin
30-50 kpl/messu ja nettisivujen kautta noin 50-70 esirukouspyyntöä viikossa.

3.4.2. Tuomasmessun tulkkaus oli tauolla vuonna 2020



3.4.3. Messujatkot

Messujatkot järjestettiin alkuvuodesta kirkon kryptassa jokaisen messun jälkeen. Syyskaudella ei
messujatkoja järjestetty. Tukkukäynneistä vastasi Risto Knuuttila. Ulla Eirola hoiti yhteyksiä
leipomoliikkeeseen, joka lahjoitti ylijäämäpullia ja leipää. Aktiivisia messujatkojen järjestäjiä olivat Anna
Rautalinko, Riitta Silvennoinen, Eva Ratinen, Hilkka Eriksson, Raili Lehtonen ja Jaana Mäkinen.
Muusikkojen välipalasta ja Minituomaiden tarjoilusta vastasi messujatkotiimi.

3.4.4.Minituomaat

Tuomasmessun alkuosan, n. klo 18-19 välisenä aikana kokoontuivat Minituomaat; 3-12 -vuotiaat
pyhäkouluhetkeen Agricolan kirkon lasten kerhotiloihin silloin kun kirkkoon otettiin messuvieraita.
Minituomaissa lapset leikkivät ja askartelivat, osallistuivat pyhäkouluhetkeen ja saivat iltapalan.
Pyhäkouluhetken pohjana oli Kerhonohjaajan kirja. Raamatun kertomuksia tehtiin eläväksi mm. piirtämällä
ja keskustellen. Kirkkovuoden tapahtumien lisäksi pyhäkoulussa huomioitiin myös muita tärkeitä päiviä.

Yhteensä vuoden 2020 aikana Minituomaissa kävi 184 lasta, keskimäärin 5,4/kerta.

Minituomas-toiminnasta vastasi tuomaspappi Pirjo Kantala yhdessä ohjaajina toimivien nuorten kanssa.
Minituomas-pyhäkouluja ohjaamassa olivat kevätkaudella Aino Jaakkola, Timo Syvälahti, Erika Tarkiainen
ja Sofia Vuorinen. Syyskaudella pyhäkoulusta ja ohjaamisesta vastasivat Erika Tarkiainen ja Olivia Heikkilä.

4. MUSIIKKI

4. MUSIIKKI

4.1. Messut ja muut tapahtumat

Tuomaskanttori Inna Vintturi vastasi Tuomasmessujen musiikin koordinoinnista, kehittämisestä ja musiikin
johtamisesta. Toimenkuvaan kuului käytännön musisoinnin ohella yhteydenpito muihin musiikinjohtajiin,
kuoronjohtajiin, tuomaspappiin, juontajiin, kuorolaisiin, miksaajiin, videokuvaajiin, tuomashallitukseen,
esiintyviin artisteihin, vieraileviin kuoroihin sekä messumusiikista kiinnostuneisiin musiikinvetäjiin ympäri
Suomea. Tuomaskanttori vastasi myös radiointiin liittyvistä teostoilmoituksista.

Työhön kuului myös vastuu Tuomaskuoron ja pienempien lauluryhmien harjoituksista ja kehittämisestä.

Tuomasmessun tai kesämessun musiikinjohtajina toimivat vuoden 2020 aikana Innan lisäksi seuraavat 9

henkilöä:

Tuomas Hautala, Mikko Helenius, Auroora Kiiski, Severi Laakso, Petri Laaksonen, Tuuli Malve, Ville
Myllykoski, Ilona Saarikoski ja Maija Sihvola.

Musiikinjohtaja kokosi messua varten mieleisensä ja pyhän teemaan ja sovituksiin soveltuvan
esilauluryhmän ja soitinyhtyeen.  Muusikkoina toimivat ammattimuusikot tai musiikinopiskelijat.

Tuomasmessun musiikkiin panostetaan joka sunnuntai merkittävästi.  Musiikinjohtajat tekevät messuun
sovituksia ja kutsuvat taitavia muusikoita säestämään yhteislauluja. Laulupuolta tukevat esilaulajat, kuoro
sekä kunnollinen äänentoisto ja miksaaja. Radiointi ja videointi pakottavat tuottamaan laadukasta musiikkia
jokaiseen messuun. Radioinnin ja videoinnin merkitys korostui vuoden 2020 aikana entisestään, kun
kirkkoon ei voitu koronaepidemian takia kutsua normaalisti ihmisiä.



Erityisiä messun musiikkivieraita olivat vuoden 2020 aikana:

12.1. Vuoden ensimmäisessä messussa oli esilaulajana ja vieraana Reeta Vestman

19.1. Rukousviikon Tuomasmessussa mukana Gregoriaaninen mieslauluyhtye Maestri Juha Vintturin
johdolla.

2.2. Kynttilänpäivänä Mikko Pettinen ja Pettisen musikaalinen perhe.

9.2. Lauluyhtye Kuvaja ja Taatelit-lapsikuoro.

16.2. Olli Valtosen 70 – vuotisjuhlamessussa musiikkivieraana lauluyhtye Suora Lähetys.
Messujatkoilla lauloi Markus Bäckman.

1.3. Musiikkivieraana Markus Bäckman.

8.3. Musiikkivieraana oopperalaulaja Esa Ruuttunen, säestää Anni Holma. Esilaulajana oopperalaulaja
Leena Liimatainen. Tuomaskuoro mukana Ruuttusen esityksissä.

KORONA-AIKA:

12.4. Ylösnousemuksen Tuomasmessussa pääsiäispäivänä laulusolisteina Reeta Vestman ja Juha Vintturi.
Messu striimattiin ja se näytettiin radio Dein ja Youtuben lisäksi Alfa-TV:ssä. Saarnan piti piispa Eero
Huovinen kotisohvalta.

31.5. Helluntain Tuomasmessussa laulusolisteina Maria Ylipää ja Matti Holi. Messu striimattiin ja se
näytettiin radio Dein ja Youtuben lisäksi Alfa-TV:ssä. Saarnan piti piispa Teemu Laajasalo.

7.6. Kesämessussa Petri Laaksonen, Markku Perttilä, Leena Liimatainen

11.10. Pelimannivirsiä: Senni Valtonen, Timo Alakotila, Saima Hyökki

8.11. Pirjo Kantalan läksiäismessussa Grex Musicus –kuoro Marjukka Riihimäen johdolla.

29.11. Striimattu Adventtimessu, Reeta Vestman

20.12. Striimattu jouluiset Tuomaslaulut, musiikissa Auroora Kiiski Touizrar ja jouluiset jouset.

MUUT TAPAHTUMAT:

15.3. - 31.5. nauhoitettiin kaksi messua sekä tehtiin YouTubeen musiikillisia rukouksia ja Facebookiin
musiikkitervehdyksiä.  Tuomaskanttori etsi tuomaspapin kanssa sopivat musiikit sunnuntai-iltaisin
Tuomastunti –ohjelmaan Radio Deissä.

4.2. Tuomaskuoro

Tuomaskuoron ensisijainen tehtävä oli valmistautua Tuomasmessuihin ja toimia siellä esilauluryhmänä ja
seurakunnan laulun tukijana. Tuomasyhteisön kuorotoiminnasta vastasi vuonna 2020 tuomaskanttori Inna
Vintturi. Kuoronjohtajina toimivat myös Anna Karjula, Rosa Punkari ja Juha Vintturi.



Kuoron kokonaisvahvuus lukuvuoden aikana oli 35 jäsentä. Yhdessä Tuomasmessussa lauloi kevätkaudella keskimäärin

15 laulajaa. Kuoroharjoituksia pidettiin sunnuntaisin ennen Tuomasmessua klo 16-17.30 Café Agricolassa. Kuoro oli

mukana messuissa kevätkaudella 9 kertaa sekä syyskaudella 3 kertaa eli yhteensä 12 kertaa. Lisäksi vuoden aikana

pidettiin 2 erillisharjoitusta messuja varten.

Kuorolaisten kanssa pidettiin sähköpostitse ja muutenkin yhteyttä, mutta yhdessä laulaminen jäi todella vähiin

koronaepidemian vuoksi.

4.3. Ehtookellot-kuoro

Ehtookellojen kuorossa lauloi keskimäärin 13-18 laulajaa. He vastasivat Ehtookellot-messun
laulupainotteisesta musiikista pianistin, huilistin ja sellistin kanssa. Ehtookelloja varten on käännetty uusia
lauluja Iona-yhteisöstä. Juha Vintturi lauloi messun alussa yksin tai muutaman miehen kanssa gregoriaanisia
sävelmiä. Musiikillinen ilme on rauhallisempi ja akustisempi kuin Tuomasmessussa.

4.4. Lasten ja nuorten kuoro Taatelit

Kuoron johtajana toimi tuomasaktiivi, Nuori kirkko ry:n musiikkikouluttaja Mari Torri-Tuominen sekä
kanttori Sini Nikku. Kuorossa tärkeää on liike, rytmi, draama ja musisoinnin ilo. Messussa laulettiin gospelia,
lastenlauluja, tuomaslauluja ja muita kivoja lauluja maailmalta. Raamatun tekstejä, liturgiaa ja saarnoja
elävöitettiin draaman ja laulun keinoin.
Kuorossa oli 9 jäsentä. Harjoituksia pidettiin Agricolan bänditilassa 4 kertaa sunnuntaisin klo 16.30-17.30 ja
kuoro esiintyi Tuomaskuoron kanssa Kynttilänpäivän messussa 9.2.

Korona-aikana kuorolla ei ollut kokoontumisia.

5. HILJAISUUDEN TOIMINTA

Hiljaisuuden toimintaa järjestettiin niukasti pandemiavuoden aikana.

Ehtookellot-messu Kallion kirkossa yhteistyössä Kallion seurakunnan kanssa järjestettiin kolme kertaa,
kerran keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Keväältä jouduttiin perumaan kaksi sovittua messua. Messuvieraita
oli keskimäärin 60-70 henkilöä/messu. Ehtookellot-messu tuomaitten tapaan on saanut vaikutteita Iona
yhteisöstä Skotlannista. Hiljainen musiikki ja rukous alkavat kirkkosalissa klo 17. Samalla on mahdollisuus
siunaukseen, öljyllä voiteluun ja rukoukseen parantumisen kehään polvistumalla. Hiljaisen jakson jälkeen
toimitetaan lyhyt messu. Messun liturgian rukoukset ja monet lauluista olivat ekumeenisen Iona- yhteisön
materiaalia.  Messun musiikki toteutettiin pienen, erikseen kootun kuoron kanssa Inna ja Juha Vintturin
johdolla. Lauluja säesti pieni akustinen yhtye. Liturgian ja johdantopuheen sunnuntain evankeliumitekstiin
piti tuomaspappi Pirjo Kantala. Avustamassa oli lukijana Jörgen Eriksson ja avustajina kolme vapaaehtoista.
Minä olen -messuilla Finlandia-talossa toteutettiin lisäksi Ehtookellot- iltahartaus.

Tuomasyhteisö osallistui myös Minä olen -messuille 7.-8.2.2020 ja järjesti yhteistyössä Kirkko ja Kaupunki
-lehden, Hiljaisuuden ystävien ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa ohjelmaa tapahtumaan. Päälavalla
keskustelivat hengellisyydestä Olli Valtonen, Tommi Hellsten ja Laura Malmivaara. Hiljainen tila -nimisessä
salissa Pirjo Kantala ja Pekka Yrjänä Hiltunen keskustelivat teemasta Matkakumppanuus hengellisellä
matkalla. Musiikillinen hetki Inna Vintturin ja Markus Bäckmanin seurassa sisälsi meditatiivisen musiikin
lisäksi kelttiläisiä rukouksia, joita lukivat Pirjo Kantala ja Markus Bäckman. Lauantai iltana järjestettiin
Ehtookellot-messun tapaan iltahartaus Hiljaisessa tilassa.



Tuomasyhteisön hiljaisuuden retriitti järjestettiin 9.-11.10.2020 Lohjan Vivamossa. Ohjaajina retriitissä
olivat Atte Korhola ja Pirjo Kantala, musiikissa Inna Vintturi. Osallistujia retriitissä oli 22. Retriitin teemana
oli Luottamuksen varassa.

Kaikille avoin, osin englanninkielinen ja Tuomasyhteisön kanssa yhteistyössä toteutettu Kristillisen
mietiskelyn ryhmä - Christian Meditation jatkoi noin tunnin mittaisia ohjattuja mietiskelykokoontumisia
Mikael Agricolan kirkon kappelissa joka toinen tiistai klo 18 läpi vuoden. Ryhmän vastuuhenkilö oli Timo
Huotari.

6. VANHEMMISTO

Tuomasmessun vanhemmisto toimii yhdyssiteenä messun palvelutehtävissä toimivien välillä.
Tuomasyhteisön syyskokouksessa 2019 vanhemmiston jäseniksi vuodelle 2020 kutsuttiin kaikki rukous- ja
ehtoollisavustajat, vastuuhenkilöt, tiimien ja ryhmien vetäjät, aktiivisesti mukana olevia pappeja sekä
muutamia muita messun tukijoita. Vanhemmiston jäsenyyden ehtona oli Tuomasyhteisön jäsenmaksun
maksaminen. Yhteensä vanhemmistossa oli n. 168 jäsentä.

Vanhemmiston puheenjohtajana toimi Jörgen Eriksson, varapuheenjohtajana Minna Gustafsson.
Vanhemmistolla oli vetovastuu avoimista messukokouksista.

Vanhemmiston puheenjohtaja Jörgen Eriksson osallistui hallituksen kokouksiin. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja kuuluivat jäseninä nimitysvaliokuntaan, joka teki ehdotuksen Tuomasyhteisön
hallituksen uusiksi jäseniksi vuodelle 2021. Nimitysvaliokunnan muita jäseniä olivat hallituksen pj.
Meri-Anna Hintsala ja Karoliina Nivari.

7. KESKUSTELUSARJAT, KOULUTUS JA MUUT
VAPAAEHTOISTAPAHTUMAT

7.1. Rukous- ja ehtoollisavustajakoulutus

Vuoden 2019 syksyllä aloitettu rukous- ja ehtoollisavustajakoulutus jatkui syksyyn 2020 asti, jolloin uusia
rukous- ja ehtoollisavustajia siunattiin tehtävään 21. Kouluttajina olivat psykoterapeutti, pastori Jaana
Räntilä ja Pirjo Kantala teemoista Elämän raskaat taakat: traumat ja kriisit, psykoterapeutti, pastori Eva
Kanerva Päihteet ja riippuvuudet, sairaalapastori Ulla Ullgren Kärsimys ja kuolema. Pirjo Kantala Ehtoollisen
teologia ja ehtoollisavustajana toimimisen harjoitteleminen.

Koulutukseen liittyi myös kasvuryhmät, joita ohjasivat Mailis Korkiakangas, Juki Orpana, Eva Kanerva ja
Jörgen Eriksson.

Koulutukseen kuuluva retriitti jouduttiin korvaamaan hiljaisuuden päivällä Laajarannassa 12.9.2020.
Koulutuksen laajuus oli noin 50 tuntia.

7.2. Pienryhmätoiminta

Vuoden 2020 aikana pienryhmätoimintaa yritettiin tukea, mutta kokoontumisrajoitukset ja tartuntojen
pelko haittasi ryhmien kokoontumista. Jotkut ryhmät siirtyivät kokoontumaan Zoomiin.
Pienryhmätoiminnna tukemiseksi järjestettiin yhden illan koulutus pienryhmämateriaalista. Koulutuksen
ohjasi Hengen Uudistus ry:n yhteisövalmentaja Johanna Sandberg. Pienryhmätoiminnan tavoitteena oli
luoda turvallinen paikka, jossa ihmiset voivat kokea yhteyttä, kantaa toisiaan rukouksin ja kasvaa



hengellisesti. Pienryhmät kokoontuivat parhaimmillaan joka toinen viikko. Ryhmien ohjaajina olivat Minna
Gustafsson, Kristiina Raunetsalo, Jörgen Eriksson ja Hanna Rinkineva.

7.3. Rukousryhmät

Tuomasmessun rukousryhmissä rukoiltavat esirukouspyynnöt tulivat kolmen eri rukouskanavan kautta:
messun rukousjakson aikana rukouslapuille kirjoitetut rukouspyynnöt, messun aikana tekstiviesteinä
lähetetyt rukouspyynnöt ja netin kautta lähetetyt rukouspyynnöt. Tuomasmessun seitsemässä
rukousryhmässä rukoiltiin kaikkien jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta. Vuonna 2020 netin kautta ja
tekstiviesteinä tuli tuhansia rukouspyyntöjä. Rukouspyynnöt rukoilijoille toimittivat Kirsi-Marja Rantanen ja
Eva Ratinen.

Rukousryhmien koordinaattorina toimi Liisa Väätäinen. Kotona kokoontuvien rukousryhmien lisäksi kirkolla
kokoontui Askel-lehden esirukouspyyntöjen puolesta rukoileva ryhmä tuomaspapin johdolla.
Maanantai-iltaisin Zoomissa kokoontui rukousryhmä Laura Haarlaan johdolla.

7.4. Soppasunnuntai

Soppasunnuntait, yhdessä keittämisen ja syömisen iltapäivät, olivat pandemian vuoksi tauolla koko vuoden
2020. Syksyä varten oli olemassa suunnitelma toteuttaa muutama Soppasunnuntai rajoitetulle joukolle,
mutta vain yksi saatiin toteutettua. Vastuuhenkilöt Soppasunnuntain toiminnassa olivat Risto Knuuttila,
Anna Rautalinko, Erika Nenonen ja Juhani Vuonti, Ulla Eirola ja Arja Tolvanen.

7.5. Tuomastiistait

● kuukauden ensimmäisenä tiistaina kokoontui hengellisen matkakumppanuuden ryhmä Kirsi- Marja
Rantasen ja Jaana Themanin johdolla.

● Avoin messukokous järjestettiin kerran kuussa, kuukauden toisena tiistaina klo 17.30 muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta Zoomissa. Vanhemmistolla oli vetovastuu avoimista messukokouksista
ja puuheenjohtajuudesta vastasi Jörgen Eriksson. Sihteerinä toimi tuomaspappi tai -kanttori.
Messukokouksessa käytiin läpi menneitä ja tulevia Tuomasmessuja ja muita Tuomasyhteisön
tapahtumia. Avoimen messukokouksen tavoitteena on tukea messujen kokoajia ja huolehtia, että
vastuutehtävät ja tekijät ovat ajan tasalla. Avoimen messukokouksen ilmapiiri on avoin ja siellä on
myös mahdollista puuttua toiminnassa ilmaantuneisiin puutteisiin ja ongelmiin ja esittää
parannusehdotuksia toimintaan.

8. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tuomasyhteisön viestinnän tavoitteena oli lisätä mielenkiintoa osallistua Tuomasmessuun ja sen eri
tapahtumiin sekä tukea Tuomasyhteisön yhteisöllisyyttä.

Toiminnanjohtaja vastasi tiedotuksesta ja viestinnästä. Vuoden 2019 alusta viestintää ja tiedotusta
koordinoimaan palkattu Laura Haarlaa jäi pois tästä tehtävästä 4.8.2020. Minna Jaakkola hoiti
some-viestintää loppuvuoden. Inna Vintturi hoiti osaltaan erityisesti musiikkiin liittyvää viestintää.

Viestinnän pääkanavia olivat tuomasmessu.fi -sivusto, Facebook- ja Instagram, sähköinen uutiskirje
Mailchimp-järjestelmän kautta sekä yhteistyö Askel-lehden kanssa.



Sosiaalisen median viestinnässä keskittyttiin luomaan positiivista sisältöä  ja tekemään Tuomasmessua
tutuksi somessa liikkuville ihmisille. Tavoitteena oli myös mainostaa messuja ja tekijöitä sekä tuoda
sunnuntain saarna-aiheita esille vielä seuraavalla viikolla.

Tuomasmessu julkaisi yhteistyössä Askel-lehden kanssa vuoden 2020 aikana neljä kertaa Askel-lehden ja
Tuomasmessun yhteistyönumeron, joka postitettiin jäsenmaksun maksaneille Tuomasyhteisön jäsenille.
Lisäksi lehteä jaettiin Tuomasmessujen yhteydessä. Näissä numeroissa Tuomasmessun vuoden 2020 aikana
esiteltiin tuutuja henkilöitä Tuomasmessusta, kerrottiin eläkkeelle jäävän tuomaspappi Pirjo Kantalan
ajatuksista ja esiteltiin uusi tuomaspappi ja toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa. Tuomasmessun tapahtumille ja
uutisoinnille oli varattu oma sivu, jonka sisällön toimitti tuomaspappi Pirjo Kantala.

Uuden tuomaspapin valinta kiinnosti erityisesti kirkollista mediakenttää. Syksyn 2020 aikana Kati
Pirttimaata haastateltiin Kirkko&Kaupunkiin, Kotimaahan, Seurakuntalainen.fi:hin ja Sana-lehteen. Lisäksi
hän oli Pisara-ohjelmassa YLE TV1:llä sekä RadioDein Aalloilla-ohjelmassa.

Helsingin seurakuntayhtymän Kirkko ja kaupunki -lehden seurakuntien tapahtumailmoituksissa ja
nettisivuilla sekä Radio Deissä kerrottiin Tuomasmessuista. Toiminnan pysähtymisen vuoksi tarvetta
maksulliseen lehti tai some-mainontaan oli vähän.

9. VARAINHANKINTA

Tuomasyhteisön varainhankinnasta vastasi toiminnanjohtaja, jota Laura Haarlaa avusti. Varainhankinta
muodostui vuonna 2020 haasteelliseksi Tuomasmessujen lakkauttamisen ja kolehtitulojen menetyksen

myötä. Varainhankintaa toteutettiin postin kautta lähetetyllä lahjoituspyyntökirjeellä kesällä ja sähköisen
uutiskirjeen pyynnöillä syksyllä. Keväällä 2020 koottiin varainhankintatiimi, johon kuuluvat Hanna
Rinkineva, Juki Orpana, Kristiina Raunetsalo, Mari Rauhala sekä toiminnanjohtaja. Tiimin tavoitteena on
kehittää ja ideoida varainhankinnan tapoja ja löytää uusia varainhankintakanavia. Kuukausilahjoitus- ja
merkkipäivälahjoitusjärjestelmiä käynnistettiin.

Tuomasyhteisön talous perustuu pitkälti kolehti- ja lahjoitustuottoihin. Lähes kaikki messujen kolehdit
kerättiin kokonaan Tuomasmessulle. Koska kirkossa oli rajallinen määrä seurakuntalaisia vuoden
kolehtituotot jäivät edellisten vuosien määrästä. Kolehtia kerättiin kirkkosalissa kolehtina, mutta myös

MobilePayn kautta sekä korttimaksuilla eteisessä. Messuihin liittyineitä lahjoituksia saatiin vuonna 2020
yhteensä 41913,50€.

Olli Valtosen syntymäpäiväkeräys sekä Pirjo Kantalan eläkkeelle jäämisen yhteydessä toteutettu keräys,
vakituiset kannattajat ja yllättävät lahjoittajat sekä suosituskolehtien kautta tulleet tuotot pitivät yhteisön
taloutta kuitenkin pystyssä.

10. AGRICOLA-YHTEISTYÖ

Agricola-liike jatkoi toimintaansa Helsingin seurakuntayhtymän, Tuomiokirkkoseurakunnan, Tuomasyhteisön
ja HelsinkiMission yhteistyönä. Agricola-liikkeen toiminnanjohtajana toimi pastori Henrik Wikström.

Agricola-ohjausryhmässä Tuomasyhteisöä edusti Pirjo Kantala. Muita jäseniä olivat Henrik Wikström,
Marja Heltelä, Stefan Forsén ja Julia Jäkkö. Ohjausryhmä piti kolme kokousta vuoden 2020 aikana.
Kokouksissa keskeisenä asiana oli yhteistyön kehittäminen ja screenin hankkiminen Agricolan kirkkoon.

11. TALOUS



Tilikauden tulos jäi niukasti miinukselle, jota voidaan pandemiatilanteessa pitää kohtuullisen hyvänä
saavutuksena.

Erilaisia avustuksia saatiin 73 500€ (2019: 74500€, 2018: 66 500€), siitä suurin Helsingin
seurakuntayhtymän avustus, lisäksi avustuksia saatiin Espoon seurakuntayhtymältä, Esa Haaramon
muistorahastosta sekä korona-avustus Kirkon keskusrahastosta. Jäsenmaksutuloja oli 13941€ (2019: 14
375,00€, 2018:16 234€), kannatusmaksuja 61 397,75€ (2019: 42 991,10€) ja kolehti- ja lahjoitustuottoja 41
685,25€ (2019: 79 337,58€, 2018: 89 024,24€).

Henkilöstökulut olivat yhteensä vuonna 2020 yhteensä 154 778,53€ (2019: 161 635,13€, 2018:149
616,90€). Tuomasyhteisö ry:n tilikauden alijäämä oli 688,88€ (2019: ylijäämää 393,68€, 2018 alijäämä 12
257,90 euroa)

City-yhteisöjen Tuki ry. on Tuomasyhteisön toiminnalliseen ja taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluva
yhdistys. Yhdistyksen v. 2017 tuottaman Taizé-levyn kolmannen painoksen myynti jatkui hiljalleen v. 2020.
Muutoin yhdistyksen toiminta oli vähäistä.

Helsingissä 1.3.2021 TUOMASYHTEISÖ RY HALLITUS


