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Tuomasväen kokous Emmauksessa 30.5.2016 
 
Läsnä: 
 
Timo Takala ja Anne Karhola (puheenjohtajat), Minnamaria Tammisalo, Riitta Alaja, Kaija 
Jääskeläinen, Arto Sillanpää, Timo Saarinen, Paula Kupias, Kalle Mäki, Päivi Palonen, Antto 
Hautamäki, Pekka Mustajärvi, Pirkko Tuomisto, Iiris Vuorenmaa, Jouni Siirtola, Aulikki Kalliolahti, 
Kaija Jerkku, Leena Lampela, Lauri Eskelinen, Ari Vuorenmaa, Riitta Vesanen (sihteeri) 
 
Alkuhiljentyminen 
 
Aloitimme kokouksen laulamalla Rakkaus on lahja Jumalan. Alkuhartauden teemana oli 
kirkkovuoden tämän viikon teema, katoavat ja katoamattomat aarteet. Puheenjohtajan lukemaa 
Saarnaajan kirjan tekstiä (5:9 – 14) voidaan lukea toinen silmä tekstissä ja toinen tämän päivän 
sanomalehtiotsikoissa, niin ajankohtainen se on. Puheenjohtaja totesi, että Tuomasmessu ei kiellä 
aineellisen hyvän merkitystä: keräämämme kolehtisumma lähinnä kansainväliseen diakoniaan ja 
lähetystyöhön kohdennettuna – vuositasolla 30 000 € – viestii halustamme tehdä työtä myös 
aineellisen epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi.  
 
Lopuksi rukoilimme, että voisimme enenevässä määrin rakentaa omaa elämäämme 
katoamattomien aarteiden varaan. 
 
Keskustelut pienryhmissä: menneet ja tulevat Tuomasmessut 
 
Anne Karholan johdolla jakaannuimme neljään pienryhmään pohtimaan seuraavia kysymyksiä: 

1) Mikä on ollut mieleenpainuvinta Tuomasmessuissa viime kauden aikana? 
2) Mitä toivot ja odotat messuilta tulevaisuudessa? 

 
Ryhmä 1: 

- mieleen jääneet BB-messu, Olet vapaa ja joululaulumessu sekä Uudenkylän 
seurakuntatalon Tuomas-lauantai 

- kukkurallinen mitta, Jeesus-keskeinen messu; aito ihmisten kohtaaminen; ilon kautta 
ylistys ja rukous; käsiohjelman ohjeistus on hyödyllinen 

- mitä toivotaan jatkossa: ylistystä, johon yleisö spontaanisti mukaan; yleisön käyttöön 
soittimia (triangeli, tamburiini), tanssijoille huiveja; uutta, mutta ei liikaa eikä liian nopeasti; 
Tuomas-retkiä toivotaan 
  

Ryhmä 2: 
- mieleenpainuvaa on ollut musiikin vaihtelevuus, spontaani ylistystanssi; yhteiset Tuomas-

päivät koettu tärkeinä 
- merkittävä rooli/tehtävä vakituomaille messussa: ottaa huomioon yksinäiset tulijat; 

huomioitava, että kaikki eivät halua kontaktia 
- panostus maahanmuuttajiin: jatketaan aloitetulla polulla 
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Ryhmä 3: 
- BB-messut, ihmisten into tehdä messuja; palautetilaisuuksissa heijastunut yhdessä 

tekemisen ilo, tyytyväisyys myös perusmessujen toteuttamiseen, ilonaihe on liturgien taito 
varioida liturgiaa 

- mieleen jäi pääsisäismessu, lapset koulupuvuissa, hyvä kolehtisumma 
- lapset jatkossa mukaan messun tekemiseen, esim. alussa lapset kokoontuvat eteen ja 

heidän kanssaan keskustellaan; lapsiin on syytä panostaa enemmän 
- mikä on erityismessujen funktio? Itselle riittäisi perusmessu, koska aina on kuitenkin eri 

porukka toteuttamassa, sitä kautta saadaan rikastuttavia, uusia sävyjä ja variaatioita; BB-
messu on hyvä, kun tulee paljon ensikertalaisia, siinä liturgia on sopivan pelkistetty, siitä on 
jätetty pois luotaantyöntävät elementit; Tuomasmessua ei saa valjastaa minkään 
erityissuunnan mukaan, vaan sen on oltava avara, pyhiinvaellukselle kutsuva; ei kannata 
kilpailla viihdemaailman kanssa 

- väen moninaisuus: ihmisiä, jotka evankelioivat jo pelkällä olemuksellaan; lupa ylistää tai 
olla hiljaa; musiikin suhteen valtavan erilaisia odotuksia, toisia miellyttää tasainen 
kuorofiilis, jotkut hurmaantuvat bändistä 

- messua kokoamaan kokoajapari, jolla tukihenkilö; tämä madaltaisi kynnystä ryhtyä 
kokoajaksi 

- eri kaupunginosien väkeä kutsuttaisiin mukaan 
 

Ryhmä 4: 
- johdannot rukousjaksoihin ja ehtoollinen nähdään tärkeinä; mieleen jäänyt Timo Suomen 

ohjaama messu, jossa hyvää tarkoittaen kyseenalaistettiin tapoja ja tottumuksia; 
palautteet BB-messuista; jos joku pitää saarnasta ja toinen ei, kumpikaan ei ole väärässä 

- erilaisuus on voimavara – mitä se tarkoittaa? 
- vaihteluväli: perusmessu/erityismessu; etukäteen syytä tiedottaa, mitkä asiat messussa 

tällä kertaa painottuvat 
- saarnoihin kannattaa panostaa 

 
Vastuuryhmän kokoonpano kaudelle 2016 – 2017 
 
Timo Takala, Minnamaria Tammisalo, Lauri Eskelinen, Kaija Jääskeläinen, Anne Karhola, Kalle Mäki, 
Jarmo Lehtinen, Risto Moisio, Jouni Siirtola, Riitta Vesanen, kunniajäsenenä Pirkko Tuomisto. Timo 
Saarinen kutsutaan kaikkiin vastuuryhmän kokouksiin, joihin hän osallistuu mahdollisuuksiensa 
mukaan. Vastuuryhmällä on mahdollisuus täydentää itseään kauden aikana.  
 
Viime vuoden Tuomasväen kokouksessa päätettiin työskentelystä kahdella kaistalla: näky- ja 
toiminnallisessa ryhmässä. Tämä on toteutunut ja toteutuu edelleen vaihtelevasti. 
 
 
Syksyn 2016 ohjelmaa 
 
Messut 
12.6, 24.6. Ilkon juhannusmessu, 4.8. Soul-messu klo 20, 4.9. riparilaulumessu, 25.9, 9.10, 6.11, 
27.11, 17.12. joululaulumessu, 31.12. 
 
Tuomas-päivä lauantaina 29.10. Pyynikin pappilassa 


