Tuomasyhteisö ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2023
Tuomasyhteisö on helsinkiläinen jumalanpalvelusyhteisö,
joka kokoaa ihmisiä yhteen Tuomasmessuun Mikael
Agricolan kirkkoon sunnuntaisin klo 18. Tuomasmessu kutsuu yhteen etsijöitä matalalla kynnyksellä.
Tuomasmessun keskeisiä piirteitä ovat vahva vapaaehtoisten osuus toteutuksessa, esirukous,
monipuolinen ja korkeatasoinen musiikki, puhuttelevat saarnat ja rikas liturgia. Tuomasmessulla on
vahva mediabrändi, ja se kokoaa ihmisiä yhteen sekä YouTube-kanavan että Radio Dein kautta.
Tuomasmessun lisäksi Tuomasyhteisö järjestää Ehtookellot -messuja yhteistyössä Kallion
seurakunnan kanssa, pienryhmätoimintaa, musiikkitoimintaa, luentosarjoja sekä retriittejä ja
matkoja. Tuomasyhteisössä toimii satoja vapaaehtoisia vastuunkantajia.
Tuomasyhteisön missiona on hakea ajassa olevia tapoja ilmaista pyhän läsnäoloa ja auttaa ihmisiä
löytämään hengellisyytensä arjessa ja juhlassa.
Tuomasyhteisö toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoissa:

Radio Dei, Hiljaisuuden ystävät ry (HYS), Kotimaa, Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN), Helsingin
diakonissalaitos (HDL), Suomen Lähetysseura, HelsinkiMissio, Hengen Uudistus ry, Uskontojen
uhrien tuki ry, Uskot-foorumi, World Vision ja Kansan raamattuseura (KRS)
Tuomasyhteisön arvot:
● Totuudellisuus, elämä ja tie
Strategiset painopisteet:
● Vastuu lähimmäisestä
● Vastuu hengellisestä kasvusta
● Vastuu luomakunnasta

Vuoden 2023 keskeiset painopisteet:
● Yhteisön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä yhteisön kasvattaminen
● Diakonisen vastuun kantaminen
● 35-vuotisjuhlavuoden viettäminen
● Messulaulukirja 3:n kokoaminen
● Toimintaympäristön Tuomasyhteisön toimintaan ja talouteen vaikuttaviin muutoksiin reagoiminen
mm. käynnistämällä strategiaprosessi
● Vahvistamme verkkoyhteisöä.
Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023
● Vahvistamme Tuomasyhteisöä ja Tuomasmessua, sen vapaaehtoisorganisaatiota, aktiivien
sitoutumista ja tavoitamme uusia ihmisiä rohkeasti uutta kokeillen ja messulaboratoriona toimien
● Vahvistamme Tuomasyhteisön taloutta
● Kannamme diakonista vastuuta ja etsimme yhteisölle sopivia tapoja siihen
● Vietämme Tuomasmessun 35-vuotisjuhlaa, katsomme toiveikkaasti tulevaisuuteen.
Toimenpiteet: Parannamme tuomasaktiivien sisäistä että ulkoista viestintää, järjestämme
vapaaehtoisten koulutusta ja virkistystoimintaa. Kehitämme varainhankintaan uusia tapoja
ja etsimme uusia rahoituskanavia. Vietämme 35-vuotisjuhlavuotta monin eri tapahtumin.
Tulevaisuutta hahmotetaan uuden organisaation ja käynnistettävän strategiaprosessin
avulla.
Vastuu lähimmäisestä
●
●
●
●
●
●

Kehitämme soppasunnuntaita ja niiden yhteyteen muuta diakonista tukea ja toimintaa
Vahvistamme eri ikäisten osallistumismahdollisuuksia Tuomasmessuun ja sen toteuttamiseen
Lievitämme ihmisten yksinäisyyttä
Vahvistamme verkossa kokoontuvan seurakunnan osallisuutta
Yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja tasa-arvon periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa
Vahvistamme kokemusta turvallisesta hengellisestä yhteisöstä.
Toimenpiteet: Juhlavuoden teemana on diakonisen vastuun kantaminen ja ulospäin
suuntautuvan kutsun kuunteleminen. Järjestämme koulutusta vapaaehtoisille. Järjestämme
pop up -tapahtumia ympäristön ja ympäröivän yhteisön iloksi ja hyödyksi. Verkostoidumme
aiempaa tiiviimmin lähiyhteisöjen, myös kirkon ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Toimimme yhteistyössä Uskontojen Uhrien tuki ry:n kanssa ja kehitämme turvallisen
hengellisen yhteisön rakenteita. Kehitämme verkossa kokoontuvan seurakunnan
yhteisöllisyyttä. Keräämme varoja Suomen Lähetysseuralle, Kirkon Ulkomaanavulle/Naisten
pankille, World Visionille sekä Helsinki Missiolle. Yksinäisyyden torjumiseksi luomme
kohtaamismahdollisuuksia myös Tuomasmessun ulkopuolella eri ikäryhmille.
Vastuu hengellisestä kasvusta

●
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Toteutamme monipuolisia messuja
Laajennamme ja vahvistamme pienryhmätoimintaa
Vahvistamme ryhmien ohjaajille tarjottavaa tukea ja työnohjausta
Vahvistamme ja kehitämme ohjaajien koulutusta.

Toimenpiteet: Järjestämme monipuolisia Tuomasmessuja ja muita messuja yhteistyössä eri
kumppanien kanssa. Aloitamme uudenlaisia pienryhmiä, kasvupolkuja ja hengellistä
ohjausta. Pienryhmäohjaajille organisoidaan työnohjaustukea. Kehitämme vapaaehtoisten
koulutuskokonaisuutta ja rakennamme jatkokoulutuspolkuja, myös yhteistyöverkostoissa.
Rakennamme kasvupolun uusille tulijoille ja eri ikäisille yhteisön jäsenille. Etsimme
yhteistyökumppaneita rippikouluun ja nuorten toiminnan kehittämiseen.
Vastuu luomakunnasta
● Vahvistamme luomakuntateologiaa ja osallistumme ilmastonmuutoskeskusteluun
● Ekologinen ajattelu ohjaa toimintamme suunnittelua
● Osallistumme monimuotoisen metsän suojelemiseen.
Toimenpiteet: Järjestämme teemamessuja ja luentoja erityisesti Luomakunnan aika
-rukousjakson aikana. Luomme tavan seurata oman toimintamme hiilijalanjälkeä ja
pienennämme sitä yksilönä ja yhteisönä. Kompensoimme toiminnasta aiheutuvat päästöt.
Tarjoamme toiminnassamme pääsääntöisesti kasvisruokaa ja kasvispohjaisia tuotteita.
Keräämme varoja Luonnonperintösäätiölle.

