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UUSI VUOSI – UUDISTUVA KESKINÄINEN YHTEYS 

Harri Kuhalampi 

Opiskeluaikana 1970-luvun puolivälissä olin kesätöissä useana vuonna adventtikirkon 

ylläpitämässä Nyhyttanin kylpyparantolassa, Keski-Ruotsissa. Hartauselämä oli 

erottamaton osa laitoksen elämää. Tuntuu hiukan hassulta, että edelleen muistan kuinka 

minua tuolloin ärsytti pastori Lundströmin usein käyttämä sana ’gemenskap’ (yhteisyys, 

yhteys, yhteisöllisyys). Miten se olikin niin selkärangattoman ruåtsalaista! Minun sisimpäni 

ehdottomuuteen olisi vedonnut väkevämmin selkeä julistus Raamatun järkkymättömistä 

totuuksista kuin joutava löpinä yhteenkuuluvuudesta (samhörighet) tai yhteydestä 

(sammanhang). 

Nyt kun 40 vuotta on kulunut, viisarit ovat kääntyneet osoittamaan päinvastaiseen suuntaan 

pääni sisällä. Asennemuutokseeni on vaikuttanut varsinkin brittiläisen hengellisyyden 

tutkijan John Swintonin määritelmä spiritualiteetin perusolemuksesta. Muutaman muun 

tekijän ohella yhteyden kokemisella on hengellisyydessä olennainen rooli. Hänen 

käyttämänsä sana ’connecting’ viittaa yhdistämiseen, yhteydessä olemiseen, ihmisten 

väliseen liittymiseen toinen toisiinsa ja kytkeytymiseen yhteiseksi verkostoksi. Kysymys on 

suhteessa olemisesta ja yhteyden lujittumisesta.  

Swintonin mukaan hengellisyys johtaa ihmisiä jatkuvasti toisiaan kohti välittämisen, 

huolehtimisen, huomaamisen, arvostamisen, kunnioittamisen, ymmärtämisen, kantamisen 

ja kannustamisen kautta. Kristillisessä yhteydessä, samoin kuin hengellisyydessä yleensä, 

on kysymys dynaamisesta tilasta, ei staattisesta paikalleen jämähtämisestä. Dynaaminen 

tarkoittaa liikkuvaa, energistä, elävää, aktiivista ja muuttuvaa.  

Tampereen Tuomas-väki on aloittamassa uutta vuotta, jonka kuluessa yhteyden jatkuvasta 

kokemisesta voi muodostua sen elinvoiman yksi keskeisistä tekijöistä. 

Yhteenkuuluvuuttamme ei ole joskus kerralla ja pysyvästi määritelty, vaan meidät liittää 

toinen toisiimme kerta toisensa jälkeen välitön vuorovaikutus, aito kohtaaminen ja 

lämminhenkinen välittäminen. Yhteys on uusiutuva luonnonvara niin kuin manna Siinain 

korvessa. Menneisyydessä kokemamme yhteys luo kyllä terveen perustan yhteen 

liittymisellemme ja kytkeytymisellemme dynaamiseksi verkostoksi taas uudelleen. Koska 

yhteys on ihmisten välillä koettavaa lämpöä ja sydämellistä toinen toisensa armahtamista, 

kunnioittamista ja arvostamista, eilisen yhteydelle käy helposti samoin kuin eilen kootulle 

mannalle erämaavaelluksella (katso 2.Moos.16). 
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  Onneksi pastori Lundströmin puheista jäi mieleen myös se, ettei yhteys puhkea 

kukoistamaan vain helläksi ja hempeäksi heittäytymällä. Yhteys ei ole ihmisten ponnistuksin 

luotavissa. Tarkasteltaessa eurooppalaista yhteyttä sellaisena kuin se nykyään tulee ilmi 

EU:ssa, huomataan, että ihmiskonstein on saatu aikaan vain keinotekoinen, sisäisesti 

ristiriitainen ja jopa eripurainen yhteenliittymä. Vain Jumalan armo ja voima voi liittää ihmiset 

aidosti ja pysyvästi yhteen. 

Professori Swintonin mukaan kristillinen yhteys on luonteeltaan hengellistä. Se tarkoittaa 

sitä, että yhteys on Pyhän Hengen synnyttämää. Swinton myös korostaa todellisen 

yhteenkuuluvuuden hengellistä perusolemusta viittaamalla siihen, että se nousee aidosti 

ihmisten sisimmästä eikä ole vain kirkollisten rakenteitten tai opillisen yksimielisyyden 

tulosta. Sen sijaan ihmisen sydämet avautuvat toista ihmistä kohti. Kristuksen armo 

muokkaa vähitellen ihmisestä enemmän ja enemmän empatiaan kykeneväksi, lempeäksi ja 

armahtamiseen taipuvaksi.  

Kristus kutsuu luokseen meitä joka päivä alkaneena vuotena kokemaan Hänen armonsa ja 

anteeksiantamuksensa. Hän hyväksyy, Hän ottaa vastaan, Hän liittää itseensä ja Hän sulkee 

piiriinsä. Siinä on aidon yhteyden keskeisin lähtökohta.

 

Ensi kosketus Tuomasmessuun: Erja ja Harri Kuhalammen rukousalttari vuodelta 2008 
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Tämä aarre on 

meillä 

saviastioissa, 

jotta nähtäisiin 

tuon valtavan 

voiman olevan 

peräisin 

Jumalasta eikä 

meistä 

itsestämme.  



Inkerin tehtävä  

 
 

Tuomasmessun tehtäviin osallistuville saattaa talkookahvi olla itsestään 

selvä, joskin iloinen asia. Harva tulee ajatelleeksi, että sen on jo 14 vuotta 

messusta toiseen laittanut yksi ja sama henkilö, Inkeri. Hän sanoo tätä työtä 

kuuliaisuustehtäväkseen. Kuuliaisuustehtävä on hänen mukaansa sellainen, 

johon paitsi sitoudutaan tuli mitä tuli, myös iloa tuottava tehtävä.  
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Ruoan tarjoaminen toisille on Inkerille luontaista ja mukavaa. Kuitenkin yhdessä tekeminen on 

kaiken edellytys, keskinäinen tuki, töitten sopeuttaminen ja suunnitteleminen, työskentelyn 

harmittomuus. Yksin tekeminen on uuvuttavaa, vaikka hallitsisi tehtävänsä miten hyvin 

tahansa.  

 

Aluksi kahvitus oli sakastin ahtaudessa. Inkeri kävi ostoksilla, teki voileivät kotona valmiiksi ja 

kuljetti ne bussilla kirkolle.  

 

Suru astui Inkerin elämään vuonna 2003. Silloin hän sai kokea, että se mikä yhteisössä 

kantaa, on salaisuus. Ei ole kysymys ihmisten taidoista suhtautua tai tukea, vaan tehtävä 

kantoi, oma paikka, käsillä tekeminen. Salaisuus on sekin, että kotiin lähtiessä on aina hyvä 

olla, silloinkin kun kirkolle tuleminen on tuntunut raskaalta.   

 

Kryptan valmistuttua 2008 kahvitus helpottui suuresti. Inkeri kertoo nauttivansa messua 

edeltävästä tunnelmasta Kryptassa. Silloin ihmisten katse on jo kiinnittynyt edessä oleviin, 

mitä moninaisimpiin tehtäviin. Kaiken puheensorinan, kiireenkin keskellä on aistittavissa 

pyhyys.   

 

Tuomasmessu on pyhiinvaellus. On lähdetty liikkeelle jostakin ja ollaan matkalla jonnekin. 

Ihmisiä liittyy siihen matkan varrella, saamaan suuntaan ja kohti yhteistä päämäärää.  

 

 

 

  
                                                             Tiina Sippola on ollut muutaman vuoden Inkerin apuna. 
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Tuomaspapit Minnamaria ja Timo 
 
 

Tampereen Tuomasmessussa pappeina palvelevat Timo Takala ja syksystä 

2014 lähtien myös Minnamaria ”Minnis” Tammisalo. Tuomaspapit ovat 

paikalla useimmissa messuissa. Toisinaan palvelutehtävissä, mutta usein 

ihan penkissä istuenkin, muun messukansan joukossa. 

 

 

 

Timo ja Minnamaria, kauanko olette käyneet Tampereen 

Tuomasmessussa? 

 

Timo: Olin ensimmäisen Tuomasmessun kokoajana. Messu pidettiin 

1.4.1990. Sen jälkeen ei ole vallan montaa messua jäänyt väliin. 

 

Minnamaria: Aika tarkalleen yhtä kauan kuin olen Tampereella asunut, eli 

vuodesta 2002. Helsingin Tuomasmessu oli hengellinen kotini 

opiskeluaikoinani. Valmistumiseni jälkeen Manseen muutettuani tuntui 

luontevalta tulla tutustumaan uuden kotikaupunkini vastaavaan. Sille tielle 

jäin! 
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Mitä Tuomasmessu sinulle merkitsee? 

 

Timo: Kirkko on ihmistä korkeampi, koska se on viesti meitä suuremmasta, 

käsittämättömästä ja kaikkivaltiaasta Jumalasta. Tuomasmessu on minun alttarini eli 

Jumalan koskettavan läsnäolon, levon, siunauksen ja myös vuorollani erilaisten tehtävien 

paikka. Se merkitsee arjen ja alttarin vuoropuhelua. Se merkitsee rentoa mutta 

sisällöllisesti syvää mahdollisuutta olla kirkossa. 

 

Minnamaria: Yhteyttä erityisesti. Pidän Tuomasmessun elävyydestä ja sosiaalisuudesta, 

siitä että messussa on mahdollista kohdata niin ystäviä kuin Jumalaakin.  

 

Mikä Tuomasmessussa on parasta? 

 

Timo: Varmaan eri kerroilla hiukan erilaiset asiat. Ehtoollisen salaisuus, mahdollisuus 

jättää rukouspyyntöjä, mahdollisuus tulla siunatuksi myös henkilökohtaisesti, mahdollisuus 

puhua tai olla puhumatta. Aika usein saarnatkin koskettavat. Merkittävää on se, että 

Tuomasmessussa kaikille aisteille on käyttöä. Siellä voi nähdä, kuulla, haistaa, maistaa ja 

tuntea. 

Musiikki on oma lukunsa. On hienoa laulaa yhdessä jokainen kuitenkin omalla äänellään. 

On upeaa katsella, kun orkesteri ja kuoro johtajineen "antaa palaa". Toivon, että jokainen 

voisi aidosti tuntea olevansa tervetullut ja lämpimästi vastaanotettu juuri sellaisena kuin on. 

Jatko on sitten Jumalan käsissä. 

 

Minnamaria: Se hetki, kun koko suuri seurakunta lähtee liikkeelle ehtoollista varten. 

Musiikki soi, jonossa voi sekä tervehtiä tuttuja että hiljentyä omissa ajatuksissaan uskon 

salaisuutta vastaanottamaan. Siinä hetkessä on jotain sellaista pyhän perhejuhlan tuntua, 

että siitä aina liikutun. Rakkain tehtävä minulle pappina on olla jakamassa ehtoollista. Sillä 

paikalla on joka kerta yhtä aikaa pieni mutta etuoikeutettu olo.   

 

Miksi Tuomasmessu vetää vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen Aleksanterin 

kirkkoon yli 500 ihmistä? 

 

Timo: Tätä pitää kysyä heiltä, jotka tulevat. On sitä eri tavoin myös matkan varrella 

kysyttykin. Syyt vaihtelevat, mutta kokonaisuus koostuu hyvin pitkälle edellä 

mainitsemistani asioista. Kaikkia eivät kaikki asiat aina voi miellyttää. Tärkeätä on, että 

hyvät kokemukset säilyvät enemmistönä. Silloin jaksaa paremmin senkin, jos ihan kaikki ei 

miellytä. Toivon, että messu opettaisi rikastumaan erilaisuudesta ja näkemään sen 

mahdollisuutena uusin oivalluksiin ja keskinäisen ymmärryksen vahvistumiseen. 

Monipuolinen vuorovaikutus on tärkeää. 
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Minnamaria: Uskoakseni ihmisiä kiehtoo sama kuin minuakin: 

yhteisöllisyys, elävyys ja uskon sanoittaminen nykyihmisen kielelle. 

Tuomasmessussa on niin paljon väkeä, että jokainen mahtuu joukkoon 

omana itsenään. Uskoa saa elää todeksi toisten kanssa, monin tavoin. Se 

on rikasta ja ihanaa! 

 

Missä Tuomasmessun palvelutehtävässä haluaisit palvella? 

(sellaisessa jossa et ole vielä palvellut koskaan). Miksi juuri siinä? 

 

Timo: Vaikkapa pikaripalvelijana tai pikareiden tiskaajana. Olen näissä 

tehtävissä joskus matkan varrella ollutkin, mutta turhan harvoin. Tapa, jolla 

pikaritarjottimen pitäjä katsoo ehtoollisvierasta, on merkittävä mahdollisuus. 

Siinä puhuvat muut kuin sanat. 

 

Minnamaria: Monia tehtäviä olen kokeillutkin. Mutta yksi kiinnostaisi 

erityisesti: olisi hienoa katsella messua joskus kameran linssin läpi, yrittää 

vangita tilanteen kauneus valokuviin. Harmi kyllä kamerani on rikki, eikä 

kännykän kamera taida ihan riittää. Mutta kiinnostusta olisi!  

 

Joidenkin mielestä papit saattavat olla hieman etäisiä. Voiko sinulle 

tulla Tuomasmessussa (tai ennen tai jälkeen sitä) purkamaan 

huoliaan? 

 

Timo: Tottakai voi tulla juttelemaan. Tosin myös minun on omalla tavallani 

toimia ansaittava luottamus; teen parhaani. Tuomasmessussa on tosin 

tässäkin se hyvä puoli, että voi valita. 

 

Minnamaria: Ilman muuta! Niin huolia kuin riemujakin! Toivon sydämestäni, 

että voisin hälventää pappeihin kohdistuvaa etäisyyden tuntemusta. 

Tuomasmessussa palvelevat papit taitavat kaikki olla sielultaan eläväisiä ja 

lämpöisiä - ja sellainen tahdon olla itsekin.  

       8 



 

En oikein löydä sanoja sille, mitä tahtoisin, mutta yritän: omaankin elämääni 

on mahtunut kaikenlaista. En tahdo, enkä pysty katsomaan ketään 

ylhäältäpäin. Tule juttelemaan ja kerro minulle tarinasi, kuulostellaan 

yhdessä ja viedään kaikenlaiset asiat Taivaallisen Isän tietoon. Hänelle 

jokainen on rakas ja tärkeä!  

 

Millaisena näet Tuomasmessun tulevaisuuden? 

 

Timo: Oleellista on, että keskeiset asiat vahvistuvat. Kaikella kestävällä on 

kysyntää erityisesti silloin, kun muut eväät on syöty. Matka jatkuu 

tulevaisuus on Jumalan käsissä. Tervetuloa ryhmämatkalle! 

 

Minnamaria: Olen syksyllä 2014 aloittanut Tuomasyhteisön pappina, ja 

vasta hahmotan tilannetta tästä vinkkelistä. Arvostan ja ihailen kaikkea 

tehtyä ja koettua, niitä satoja tunteja joita niin monet ovat rakkaudella 

tehneet Tuomasmessun eteen. Samalla haaveilen tulevaisuudesta, siitä että 

messumme tulisi tutuksi ja rakkaaksi yhä uusille ihmisille. Enenevässä 

määrin myös nuorille, nuorille aikuisille ja työikäisille.  

 

Unelmoin myös siitä, että Tuomasmessu tunnettaisiin kaupungissamme; 

että kirkossa kokemamme hyvä ei jäisi vain omaksi iloksemme, vaan 

yhteisömme siunaus voisi kohdistua Tampereeseen ja tamperelaisiin. Ja 

että se heijastuisi myös ympäröivään yhteiskuntaan. 

 

Teksti Vesa Keinonen 
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Ei ole me ja he. On vain me  –  Naisten Pankki 

 

 

 

Oma yrittäjätausta ja tämänkaltaisen auttamisen mielekkyys sai Merja 

Talkio-Vilasen lähtemään mukaan Naisten pankin toimintaan vuonna 2013. 

− Avustus jää elämään ja tuottamaan yhä lisää apua sen sijaan että se olisi 

kertasuoritus vaikka kuinkakin hyvään tarkoitukseen.  
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Suomalaisnaisten käynti sodan runtelemassa Liberiassa vuonna 2007 oli 

alkusysäys Naisten Pankin toiminnalle. Siellä syntyi ajatus tukea 

kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän 

kehityksen periaatteella mm. kyläpankkien ja ammattikoulutuksen avulla.  

Nainen lainaa kyläpankista 50-70 euroa,  jolla hän käynnistää oman 

yrityksen. Kun kyläpankki saa takaisin lainoja korkoineen, pankin pääoma 

kasvaa ja yhä useampi pääsee osaksi pienlainaa. Yrittäjyys on 

kehitysmaissa tärkeä työllistymisen ja toimeentulon parantamisen kestävä 

keino. 

 

 

 

 

 

 

                 Merja Talkio-Vilanen, Naisten Pankki Tampere, puheenjohtaja 

 

Naisten pankki toimii yli 3000 vapaaehtoisen voimin.  Näin kerätyt varat 

saadaan ilman hallinnointikustannuksia Kirkon Ulkomaanavulle, joka 

kanavoi varat tarkkaan valittuihin kohteisiin monissa maanosissa. Kyläpankit 

perustetaan paikallisin voimin.  

Toimintaan on helppo tulla mukaan, sillä kukin voi sitoutua oman 

mielenkiintonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Vapaaehtoiset ovat mukana 

monenlaisessa toiminnassa; myyjäisissä, tempauksissa ja 
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esittelytilaisuuksissa.  Naisten Pankkia voi tukea ostamalla KUA:n 

toisenlaisia lahjoja tai hankkimalla Naisten Pankin osakkeen 750 €, jonka 

avulla kyläpankin perustaminen mahdollistuu.  

Naisten Pankki on yhdessä tekemistä ja vastuun jakamista. On vain me.      

       

            

 

           

Tervetuloa pankkiin! 

Pankkisalaisuus: seinältä on luettavissa, miten kukin on lainaansa hoitanut.  
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Hiukan erilainen näkökulma ekumeeniseen messuun 

Simo Lahtinen on juuri saapunut kahdelta kahden viikon mittaiselta työmatkalta 

Namibiasta ja  Gambiasta. Niissä tunnelmissa hän nyt ryhtyy valmistelemaan 

tammikuun 18. päivän Tuomasmessua.  

− Tammikuun Tuomasmessu liittyy ekumeeniseen viikkoon. Tällä kerralla ehkä ei 

niinkään paikalliseen ekumeniaan, vaan globaaliin.  Naiset ja Naisten Pankki ovat 

vahvoja juonteita messussa - siis Woman Power. Sekä Intian kalastajakylissä että 

eri Afrikan maissa työmatkoilla liikkuessani olen päässyt väkevästi näkemään, 

miten merkittävä muutosvoima nimenomaan naiset - olivatpa he kristittyjä, 

muslimeja, animisteja - ovat kylien kehitykselle. 

− Kun he saavat ammatin ja omia tuloja, se koituu koko yhteisön hyödyksi, muun 
muassa tyttöjen koulutukseen. Miehillä tulot tuppaavat valumaan kurkusta alas. 
 
Messussa on liturgina Marita Hakala, tekstinlukijna Merja Talkio-Vilanen, joka on 
Tampereen Naisten Pankin puheenjohtaja. Saarnaaja on Lari Junkkari, Tampereen 
Naisten Pankin edellinen puheenjohtaja. Rukousjaksosta ja rukousalttareista 
vastaa Sirpa Ahola. Musiikin johto on Timon ja Elinan hyvissä näpeissä. 
 
Koska naiset ekumenian lisäksi ovat vahvassa roolissa, Simo on toivonut että myös 
ehtoollisavustajina voisi palvella mahdollisimman monta naista.   
 
Tervetuloa Tuomasmessuun tammikuun 18. päivänä klo 18.  
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Monenlaisia tehtäviä tarjolla 

– ilmoittaudu Tuomasmessun 
tekijäksi 

 
Kun seuraavan kerran tulet Tuomasmessuun, pidä silmäsi ja korvasi auki, 
niin huomaat, kuinka paljon ja kuinka monenlaisissa tehtävissä ihmisiä on.  
 
Sinut toivotetaan tervetulleeksi ja sinulle ojennetaan laulukirja. 
Rukousjakson aikana näet alttarien tekijät niiden äärellä ja kuulet heitä 
lukemassa esirukouksia. Synnintunnustus alttarilla on usein messun 
koskettavimpia kohtia. Lukupulpettikaan ei ole vain pappien valtakunta. 
Sieltä aloitetaan messu, esitellään rukousjakso, luetaan Raamatun tekstejä 
ja esitellään kolehti, johon tarvitaan kerääjät. Ehtoollista et voisi nauttia ilman 
pikaripalvelijoita, puhtaita pikareita ja ehtoollisaineiden täydentäjiä. 
Tuomasmessun riemullista musiikkia ei olisi ilman kuoroa ja orkesteria. 
 
Sinulle löytyy siis monenlaista tekemistä kirkkosalissa. Jos haluat pysyä 
taka-alalla mutta palvella messussa, voit tulla tiskaamaan pikareita, 
laittamamaan purtavaa messussa palveleville tai valmistamaan teejatkoja  
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Kryptaan ja palvelemaan siellä. Tarjolla on myös lastenhoitoa ja 
pyhäkoulunpitoa. 
 
Eikä mihinkään tehtävään tarvitse ryhtyä ilman opastusta. Sen määrä 
riippuu tehtävästä. Ajan myötä kokemuksesi karttuessa voit kouliintua 
palveluryhmän vetäjäksi, isännäksi, emännäksi, kalustonhoitajaksi, 
rukousalttaripalvelijaksi, esirukousjohtajaksi, messun kokoajaksi. 
 
Kiinnostuksesi muuttuu teoksi, kun messun jälkeen tulet joko saarnatuolin 
luokse tai teejatkoille Kryptaan ilmoittautumaan tehtäviin. Jokaisessa 
messussa kokoaja myös kertoo, että ilmoittautua voi myös Tuomasmessun 
kotisivulla olevalla lomakkeella. Se löytyy klikkaamalla etusivun painiketta 
Tule mukaan. Luettelon tiedot ovat luottamuksellisia ja vain messutehtäviin 
kutsuvien käytössä. Yhteystiedoksi voit antaa joko puhelinnumerosi tai 
sähköpostiosoitteesi tai molemmat. Postiosoitteesi on tarpeen vain, jos 
haluat saada ilmaisen Tuomaskirjeen kotiisi. Sen voit toki lukea myös 
Tuomasmessun kotisivulta. 
 
Tule palvelemaan ja samalla nauttimaan sanasta, rukouksesta, alttareista, 
ehtoollisesta ja musiikista. Tuomasmessussa voit kokea, että Jumala on 
sinut nimeltä omakseen kutsunut - myös palvelemaan. 

Jos et ole vielä Tuomasluettelossa, mutta palvelu Tuomasmessussa tuntui 

hyvältä ja koet haluavasi palvella uudemmankin kerran, ilmoita yhteystietosi 

Risto Moisiolle joko osoitteeseen rkmoisio(at)hotmail.com, nettilomakkeella 

tai puhelimitse tai tekstarina numeroon 044 5724 083. Näin luettelo pysyy 

ajan tasalla sekä yhteys- että tehtävätietojen osalta. Eikä mikään estä 

ilmoittautumista luetteloon jo messun valmisteluvaiheessa. 

Hyvät Tuomas-kirjeen saajat. Levittäkää ilmoittautumisen nettimahdollisuutta 

erityisesti tuntemallenne nuoremmalle väelle. Heille netin käyttö on toinen 

luonto. Muistakaa myös pitää tietonne ajan tasalla. 

Risto Moisio, Tuomasluettelon ylläpitäjä ja päivittäjä 
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Kohtaamispaikkana Avoin kirkko 
 
Kuusi vuotta sitten Tuomasmessun aloitteesta Aleksanterin kirkossa alkoi 
päivystystoiminta. Toimintaa pyörittävät vapaaehtoiset kirkon ja sen 
työntekijöiden taustatuella. Kirkko on avoinna maanantaista perjantaihin 
kello 12 – 18. Kirkkovieras voi levähtää, hiljentyä, rukoilla ja keskustella 
päivystäjän kanssa. 
 
Kello 16 päivystysrinkiin tulee mukaan pappi. Kello 17 on yhteinen 
rukoushetki: tiistaisin se on Taizé-henkinen; keskiviikoisin rukoushetkeä 
edeltävät sanomakellot ja torstaina on ehtoollishartaus. Pappi on paikalla 
päivystyksen loppuun saakka tapaamisia ja sielunhoitoa varten. 
 
Kuuden vuoden aikana kirkko on saanut vakinaisia vieraita, niitä jotka 
tulevat usein, jopa päivittäin. Kirkosta on tullut kohtaamispaikka 
monenlaisille kaupunkilaisille. 
 
”Nää ihmiset täällä, ne on mun ystäviä.” 
 
Kirkkoon astuu sisään yksi vakivieraistamme jonkun kaverinsa kanssa. He 
tulevat tarjoilupöytäämme kohti. Tuttu tulija osoittaa kädellään meitä 
päivystäjiä ja teetä juovaa vierastamme. ”Nää ihmiset”, hän sanoo 
kaverilleen ääni säröillen, ”nää ihmiset täällä... ne on mun ystäviä.” Nielaisen. 
Tässä on Avoimen kirkon perusyhteisö, ajattelen sillä hetkellä. Ihmisiä, jotka 
tuskin missään muualla voisivat kohdata tällä tavalla kuin me nyt: 
kiireettömästi, toisiaan kuunnellen ja arvostaen, ihan vain ihmisinä. 
Olennaista ei ole keitä me tai he ovat, millainen on taustamme, mitä teemme 
ja olemme tehneet. Me olemme Avoimen kirkon ystäviä. Meitä yhdistää se, 
että olemme nousseet kirkon portaat ja avanneet oven. Jostakin syystä 
olemme tulleet. 
 
Motiivia ei ehkä voi sanoin ilmaista, mutta kirkkoon tuleminen on 
valinta. ”Täällä on niin rauhallista”, sanoi eräs vieras. Sillä kerralla meillä oli 
useita kävijöitä ja pientä kuhinaa tarjoilupöydän ääressä. Mutta – todella, 
siitä huolimatta rauhallista. ”Johtuisiko se siitä, että täällä on niin paljon 
rukoiltu?” vieras jatkoi. Minä nyökkäsin. ”Mää vain tulin hiukan huilaan”, 
sanoi eräs toinen kävijä ostoskasseineen. ”En oo koskaan aiemmin käynyt.”  
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Sittemmin hän on poikennut silloin tällöin. Yksi vieras käveli kerran määrätietoisin askelin 
suoraan päivystäjäkumppanini luo ja sanoi: ”Tää on kuulemma semmoinen paikka, jossa ihmistä 
kuunnellaan.” Hän viipyi runsaan puoli tuntia keskustellen intensiivisesti toisen päivystäjän 
kanssa ja pois lähtiessään sanoi minulle: ”Täytyy mainostaa tätä palvelua, mutta nyt mulla on 
kiire.” Häntä en ole nähnyt uudelleen. Lieneekö mainostanut? 
 
Naapurikoulujen lapset 
 
Koulupäivinä noin kolmannes tai useampi kirkossa kävijöistä on lähikoulujen lapsia. Nämä 
peruskoululaiset tulevat juomaan lasillisen mehua. Siltä näyttää pinnallisesti katsoen. Mutta 
moni asuu ihan lähellä. Mehun voisi juoda kotonakin. Usein lapset viivähtävät, kertovat jotakin 
koulupäivästä. Jos lapsia on vain pari-kolme, he saattavat jäädä juttelemaan pidemmäksi ajaksi. 
Myös hyvin syvällisistä asioista olemme keskustelleet. Elämän kirjo tuntuu lastenkin elämässä. 
 
Lapsia varten puiston puolella on lastenalttari, joka seuraa kirkkovuotta. Se on osallistumisen 
alttari, johon lapsen omalle toiminnalle on annettu tilaa. 
 
Kuinka päivystäjäksi tullaan? 
 
Jos sinulla on aikaa kaksi tuntia kerran tai pari kuukaudessa ja tunnet tämän kirjoituksen 
kutsuna itsellesi, tule ensin käymään Avoimessa kirkossa ihan vain vieraana ja kuulostele 
toimintaamme. Lähempiä tietoja saat sitten Riitta-Liisa Rusilta (045-8425365). Hän myös sopii 
kanssasi haastattelusta.  
 
Sirkka Heinonen 
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TUOMASRETKI LAHTEEN 

SUNNUNTAINA 15.3.2015 

matkanvetäjät Vesa Keinonen ja Irmeli Merikanto 

Matkan ohjelma: 

 

* Klo 12.00 lähtö Keskustorilta Vanhan kirkon edestä Länsilinjojen bussilla, 

Tuomaslaulukirjat mukana. Mikäli haluat tulla kyytiin esim. Kangasalta, niin 

kerro se Irmelille kun ilmoittaudut. 

 

* Klo 14 saapuminen Lahteen, jossa ruokailu Ravintola Teivaan Lokissa: 

www.ravintolalokki.fi 
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* Klo 15.30 opastettu tutustuminen Lahden Joutjärven kirkkoon. 

 

* Klo 17 jälkeen saapuminen Ristinkirkkoon, jossa Lahden Tuomasmessu 

pidetään. Messun vastuuhenkilöt esittelevät meille Ristinkirkkoa ja Lahden 

Tuomasmessua. Tarjolla myös kahvia ja teetä. 

* Klo 18 Lahden Tuomasmessu alkaa. 

 

* Klo 20 paikkeilla messu päättyy, teejatkojen jälkeen suunta kohti 

Tamperetta. Bussissa iltahartaus ja laulukirjatkin edelleen mukana. Ajetaan 

paluumatka tarvittaessa Kangasalan keskustan kautta. 

 

* Klo 22.30 saapuminen Tampereen Keskustorille Vanhan kirkon eteen. 

Retken hinta on lähtijämäärästä riippuen 20-25 euroa. Hinta sisältää myös 

ruokailun Ravintola Teivaan Lokissa. Maksu kerätään bussissa kirjekuoreen. 

Tilanteen mukaan voit maksaa vähemmän, tai toki enemmänkin.  

Matkalle mahtuu mukaan 50 ensimmäistä. Ilmoittautumiset viimeistään 

pe 6.3. Irmeli Merikannolle: 

irmeli.merikanto(at)gmail.com, p. 0400 697 881 (Kerrothan hänelle 

ilmoittautuessasi myös mahdolliset ruokarajoitteesi) 

 

Teksti: Vesa Keinonen 
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Maanantai-illat Seurakuntien talolla, Näsilinnankatu 26, Emmaus-huone 2.krs.    

 Lämpimästi tervetuloa! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuomasyhteisön ja Avoimen kirkon tapahtumia  

Tammikuun 12. päivänä klo 18  Leena Waismaa 

tulee kertomaan sanoin ja kuvin kuulumisia Kaakkois-Aasiasta: miten kirkko 

kasvaa ja millaisena elämä näyttäytyi niiden kolmen vuoden aikana, jotka Leena sai 

olla Lähetysseuran toiminnassa mukana. Tilaisuutta emännöi Tuula Latvala.  

 

Uusimuotoiset yhteisöillat 26.1., 2.3. ja 4.5. klo 18. 

Tuomasmessu juhlii keväällä 25 vuottaan! Sen kunniaksi kutsumme teitä 
uusimuotoisiin yhteisöiltoihin.  

Tuomasmessun vastuupappien, Minnamaria Tammisalon ja Timo Takalan, 
haastattelussa tuttuja & uudempia Tuomaskasvoja. Kurkistetaan menneeseen, 
kysellään mikä oli se ihme, joka sai Tampereella aikaan näin huikean ja 
pitkäikäisen yhteisön. Ihmetellään tätä hetkeä ja tulevaa, kysellään millaisia 
unelmia kannamme Tuomasmessusta ja kuinka ne voivat keskellämme toteutua.  
Musiikkia, rukousta, iltapalaa, yhdessäoloa, tilaa keskustelulle ja kohtaamisille.  
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Tuomaskokoukset 

messua seuraavana maanantaina klo 17. Tarjoilu alkaa klo  16.30.. 

    
 

Lauluseurat  2.2.  ja  20.4.  klo 18 

 
Helmikuussa laulattavat Johanna Stadius ja Riitta Vesanen.   

Taizé-henkisen lauluillan johdattelijana 20.4. on Lauri Eskelinen                                   
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Tuomasretki Lahteen 15.3. Tarkemmin toisaalla tässä kirjeessä. 

 

Avoimen kirkon päivystäjien yhteinen lauantain 
17.1. klo 9.30-16.30 Kirkontuvalla, Mustanlahdenkatu 21 A . 

Teemana ILO. 

Päivän ilopilkkuina Minnamaria Tammisalo ja Jussi Mäkinen. Klo 16.30 
Aleksanterin kirkossa ehtoollinen ja päivystäjien siunaaminen.  

Ilmoittautumiset 7.1. mennessä Riitta Saariselle:  0400 410 272 tai 
rilli(at)kolumbus.fi 

Päivystäjien työnohjaukset  tiistaisin  13.1., 10.2.,  10.3.,  14.4. ja 12.5.  

klo 18.15–19.45  Seurakuntien talo,Näsilinnankatu 26, 2. krs, Betania.    

Työnohjaajana Helena Rantala.       
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Kevään Tuomasmessut sunnuntaina klo 18  

Aleksanterin kirkossa 

18.1. Simo Lahtinen  

  8.2.  Anne Karhola 

18.2.  Tuhkakeskiviikon rukoushetki  klo 19, Irma Mäkitalo 

  1.3.  Riitta Vesanen  

22.3.  Riitta Sointu 

  5.4.  pääsiäinen, Johanna Stadius, Tuomasmessu 25 vuotta juhlamessu 

26.4.  Aulikki Kalliolahti 

16.5.  lauantai, Tiina Eskelinen  

  7.6.  Irmeli Merikanto  

19.6. perjantai, juhannusaatto Ilkossa klo 16, Jonna Mäkinen 

 

Anna yhteystietosi Risto Moisiolle, rkmoisio(at)hotmail.com  tai 044 5724 083 

 

1. jos et ole saanut kirjettä postitse, vaan se on muuta kautta päätynyt 

käteesi ja jatkossa haluat sen saada 

2. jos olet saanut kirjeen postitse ja olet työssä seurakunnilla, jolloin voisit 

jatkossa saada kirjeen sisäisessä postissa 

3. jos posti tuo kirjeen kynnysmatollesi, mutta jatkossa haluat/voit lukea 

kirjeen nettiversiona  (www.tampereentuomasmessu.fi) 

 

Onko tavaroitasi jäänyt rukousalttarille? 

Säilytystila on rajallinen. Ole ystävällinen ja tule noutamaan omasi.  
 

Kirjeen kokosi Pirjo Kostiainen, pirjo.k.kostiainen(at)kolumbus.fi 0400 734 054. 
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Tuomaspäivä lauantaina 7.3. klo 10 Heinäkalliossa  

Tuomasyhteisö ja minä 

Päivän ohjelmasta vastaavat Timo Pöyhönen, Minnamaria Tammisalo,            

Vesa Keinonen ja Sari Papunen. 

Päivän hinta ilmoitetaan myöhemmin. 

Ilmoittautuminen 25.2.15 mennessä Riitta Vesaselle            
riitta.vesanen@tpnet.fi  tai 040 7291 039 

 

mailto:riitta.vesanen@tpnet.fi



