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Tuomasmessussa kohtaa Juma-
lan Hänen sanassaan, ehtoollises-
sa, rukouksessa, esirukouksessa, 

rukousalttareilla ja öljyllä voitelussa. 
Myös musiikki välittää Jumalan läs-
näoloa. Tuomaskuoro ja -orkesteri tai 
toisinaan joku vieraileva kokoonpano 
tsemppaavat kirkkokansaa ilon ja mur-

heen ilmaisemiseen. Tuomasmessussa 
kohtaa ihmisen. Messussa voi huojentaa 
mieltään rippiäidille tai -isälle, valko-
pukuiselle ehtoollisavustajalle pääaltta-
rilla tai kirkkosalissa, sekä Sinua varten 
-kyltein varustautuneille vapaaehtoisil-
le. Toisia voi kohdata myös teejatkoilla 
kryptassa.

Tuomasmessu yhdistää sukupol-
vetkin toisiinsa. 1.10. Mikkelinpäivän 
Tuomasmessun kokoaja Anne Karhola 
kiteyttää sen näin:

– Lauletaan jälleen suosituimpia 
riparilauluja, jotka valittiin yleisö-
äänestyksen perusteella. 
Punakantisen Nuoren 
seurakunnan veisu kirjan 
tuttuja lauluja veisataan 
Tuomaskuoron ja -orkes-
terin kanssa Elina Orjat-
salon ja Timo Saarisen 
johdolla. Riparilaulut yhdistävät yli su-
kupolvirajojen, ja kirkko täyttyy niin tä-
män kesän riparilaista kuin niistä, joiden 
rippijuhlista on kulunut aikaa jo vuosi-
kymmeniä.

Evästä kristityn arkeen saa Tuomas-
messussa 29.10. (talviaika!). Näin koko-
aja Kirsti Marttala:

– Kristittynä oleminen on tänä päi-
vänä usein aika haasteellista. Ympärillä 
puhaltaa monenlaisia tuulia, jotka pyr-
kivät kaatamaan uskoamme. Kuinka py-
syä vahvana ja rohkeana? Mistä valoa ja 
voimaa? Miten löytää uskon Jumalaan? 
Kuulemme Jumalan sanaa ja puhetta 
Hänestä. Laulamme yhdessä Choralia-
kuoron ja bändin tsemppaamina. Rukoi-
lemme alttareiden äärellä, koemme yh-
teyttä. Liturgina Touko Hakala. Saarnaa 
Tiina Mononen.

Tuomasmessu elää ajassa. Keväällä 
se näkyi viisiosaisessa Reformaation löy-
töjä -luentosarjassa ja näkyy Tuomas-
messussa 3.12. Messun kokoaja Simo 
Lahtinen kertoo:

– Suomen 100-vuotisjuhlamessussa 
on mukana Puolustusvoimien henkilö-
kuntaa ja veteraanijärjestöjä. Saarnaa  
kenttäpiispa Pekka Särkiö. Messu ra-

Tuomasmessu kohtaa, 
yhdistää, elää ajassa, 
on sinua varten

dioidaan. Tulkaa hyvissä ajoin kirkkoon. 
Messu lähetetään Yle Radio 1:ssä 10.12. 
klo 10.

Lauantain 16.12. joululaulumessun 
kokoaja Sari Papunen esittelee näin:

– Jo perinteeksi muodostunut jou-
lulaulumessu lauantaina 
16.12. klo 18 tuo tuttui-
hin joulun lauluihin uutta 
svengiä ja uusia rytmejä. 
Joulun ilosanomaa saam-
me elää todeksi laulaen 
ja tanssien, vapaana ylis-

täen. Muistamme kuitenkin myös hil-
jentyä ja nauttia yhdessä Kristuksen 
syntymäjuhlan odotuksesta.

Liturgina Kari Salonen, saarnaa Han-
nele Juutinen.

Tuomasmessu 31.12. elää hetkessä-
kin. Kokoajat Ritva ja Miika Jämsä ku-
vailevat sitä näin:

–  Uudenvuodenaaton messun tee-
ma on Elämä on nyt! Vuoden vaihtuessa 
helposti palaamme menneeseen tai tä-
hyämme tulevaan. Meillä on kuitenkin 
vain tämä hetki kohdata Jumala, toi-
semme ja itsemme. Tervetuloa hiljenty-
mään, laulamaan ja rukoilemaan.

Me tuomaat yritämme olla sinua var-
ten myös messujen ulkopuolella kuten 
tapahtumakalenterista näemme. Siksi 
kyselemme myös halukkuuttanne pien-
ryhmätyöskentelyyn.

Erityisen ilahtuneita ja kiitollisia 
olemme siitä, että kenttäpiispa Pekka 
Särkiö on antanut haastattelun toimit-
taja Vesa Keinoselle julkaistavaksi Tuo-
maskirjeessä.

Teksti: Risto Moisio
Kuva: Kalle Mäki
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Itsenäisyyspäivän alla Tampereen 
Tuomasmessuun saapuu vieras Lah-
desta. Kenttäpiispa Pekka Särkiö 

palvelee 3.12. messussamme toista ker-
taa saarnaajana.

Tuomasmessut ovat Puolustusvoimi-
en kirkollisen työn johtajalle tuttuja pit-
kältä ajalta.

– Olin mukana 
aloittamassa Lah-
den Tuomasmessua 
vuonna 1989. Siihen 
aikaan vain harvat 
papit olivat asiassa 
aktiivisia. Itse olin 
vakuuttunut uuden-
laisen jumalanpal-
veluksen kyvystä 
puhutella eri-ikäisiä 
ihmisiä.

Särkiön mieleen syvimmin jäänyt 
Tuomasmessu-muisto on vuodelta 1990.

– Vastaisin silloin Lahdessa Kalevi 
Lehtisen Mission messusta. Se toteutet-
tiin Suurhallissa Tuomasmessun muo-
dossa. Osallistujia oli kaikkiaan 5000, 
ehtoollistakin jakoi 90 henkilöä.

Kenttäpiispa muistuttaa siitä, että 
kirkkomme jumalanpalvelusuudistus 
tämän vuosituhannen alussa omaksui 
Tuomasmessusta monia asioita.

– Näen Tuomasmessun edelleen elin-
voimaisena. Mutta edelläkävijän rooli 
edellyttää myös jatkuvaa uudistumista.

Tämä vuosi on ollut kenttäpiispalle 
poikkeuksellinen. Sekä maamme itse-
näisyyden satavuotisjuhlat että refor-
maation 500-vuotisjuhlat ovat heijastu-
neet hänen työhönsä monin tavoin.

– Mieliin ovat jääneet 
muun muassa Puolus-
tusvoimien lippujuhlan 
paraati Senaatintorilla 
sekä Kuhmossa metsän 
keskellä pidetty talviso-
dan muistojuhla. Siellä 
rikkiammutut puut ker-
toivat tarinaa maamme 
itsenäisyyden puolusta-
misesta, Särkiö toteaa.

Elämme vaurasta ja vapaata 
aikaa

Pekka Särkiö tuntee syvää kiitollisuutta 
satavuotiaasta kotimaasta. Toinen hä-
nen mieleensä tuleva ajatus on velvoit-
tavuus.

– Nykyisin syödään aiempien saa-
vutusten pääomaa. Ilmeisesti elintasoa 
pidetään liian korkealla tasolla, koska 
se edellyttää velkaantumista. Itsenäisyys 

ja rohkeus uuteen eivät voi olla valtion 
ominaisuuksia, elleivät ne ole myös 
maan asukkaiden ominaisuuksia.

Kenttäpiispa tunnistaa ajassamme 
monia jakolinjoja ja turvallisuusriskejä. 
Kuitenkin hän huomauttaa, että elämme 
Suomessa nyt vauraampaa ja vapaampaa 
aikaa kuin koskaan.

– Hyvä terveydenhuolto, koulutus ja 
ravitsemus kattavat vielä käytännössä 
koko väestön. Lisäksi korostan vapaan 
kulttuurielämän, kirjastojen, liikunta-
paikkojen sekä luontokohteiden merki-
tystä.

Särkiön mukaan hyvä fyysinen kunto, 
elävä luontosuhde ja lukemisen kautta 
syntyvä suhde kulttuuriin ovat edelly-
tyksiä niin yksityisen ihmisen kuin kan-
sankin kehittymiselle.

– Nämä kolme asiaa ovat olleet rat-
kaisevia omalle kehityksellenikin. Pe-
rustaviin asioihin kuuluu luonnollisesti 
myös suhde Jumalaan.

Reformaatiolla 
syvällinen merkitys

Kuluva vuosi on myös reformaation 
merkkivuosi. Kenttäpiispa Pekka Särkiö 
painottaa Lutherin ja hänen seuraajiensa 
syvällistä merkitystä koko Pohjois-Eu-
roopan kehitykselle.

– EU:n ydin on Lutherin aloittaman 
reformaation aluetta, missä yritteliäisyys 
yhdistyy huolenpitoon ihmisistä. Kes-
keisimpänä asiana on kuitenkin jokaisen 
ihmisen yhtäläinen mahdollisuus saada 
Jumalan armosta, uskosta Kristukseen 
synnit anteeksi ja paikka Jumalan lasten 
joukosta. Tämä tuo perustavan tasa-ar-
von ihmisten välille.

Särkiön mukaan reformaatio muova-

si yhteiskuntaa pysyvällä tavalla hyvään 
suuntaan. Koulutuksen korostaminen ja 
sosiaalinen huolenpito ovat tärkeitä esil-
le nousseita asioita.

– Edelleenkin kirkolla on mahdolli-
suus rohkeasti vaikuttaa yhteiskuntien 
elämään. Nykyajan erityisenä haasteena 
näen huolenpidon luonnon elinvoimas-
ta ja ihmiskunnan tulevaisuudesta.

Haastattelun lopuksi kenttäpiispa 
muistuttaa siitä, että maailman alle sata 
miljoonaa luterilaista ovat vain pieni osa 
lähes kolmesta miljardista kristitystä.

– Meillä on opittavaa muilta. Suomen 
luterilaisten keskuudessa Raamattu on 
menettänyt merkitystään, vaikka Raa-
mattu on muiden kirkkojen elinvoiman 
lähde ja oli myös Lutherin reformaation 
keskeinen lähtökohta.

Teksti: Vesa Keinonen
Kuva: Puolustusvoimat

Kenttäpiispa on 
kiitollinen kotimaasta

”Edelleenkin kirkolla 
on mahdollisuus  

rohkeasti vaikuttaa 
yhteiskuntien  

elämään.”
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Tarvitaanko  
pienryhmiä?

Tuomasyhteisössä on virinnyt keskus-
telua pienryhmien muodostamisesta 
hengelliseksi rakentumiseksi. Olisiko 
niille tarvetta? Miltä kuulostaisi Rukoi-
lulenkkeilijät? 
Mikäli tällainen pienryhmä kiinnostaa, 
niin ilmoittaudu Leena Lampelalle
tekstarilla numeroon  
044 518 8267 tai sähköpostiin  
lampelanleena@gmail.com.  

Millaisen muun pienryhmän toivoisit 
syntyvän? Kerro toiveesi Tuomasmes-
sun kotisivun painikkeen Palautteesi-
lomakkeen kautta tai soita/tekstaa 
numeroon 050 365 7595 tai sähköpos-
tiin katriina.hallikainen@evl.fi. Hänen 
kauttaan ehdotukset tulevat Tuomas-
messun vastuuryhmän ja laajemminkin 
pohdittaviksi.

Papin pisara
Rakas Tuomasystävä. Millaisin 

miettein kuljet pimenevään 
syksyyn ja kohti edessä olevaa 

talvea? Pelkäätkö, vai odotatko uteliaan 
innostuneena, mitä elämä tuo ja mitä 
Luoja suo? ”Meitä kuljeta tahtosi tiellä, 
vaikka outo on joskus se tie…” Näin 
laulamme yhteisessä messussamme. 
Tai: ”Siis älä pelkää, kun jokin muuttuu. 
Matkaan jo lähde, tässä on tie. Jumala 
antaa sen mitä puuttuu. Lävitse kaiken 
Hän sinut vie…” Mitä ikinä elämässä-
si onkaan, murheen laaksoa tai ilon 
kukkuloita, ole tervetullut matkasi 
varrella levähtämään Tuomasmessuun. 
Voit vain olla mukana messussa Hyvän 
Jumalan hoidettavana. Tai jos voimia 
ja intoa riittää, tervetuloa tekemään 

Tuomamessun vastuu-
ryhmä 2017–2018
 
Katriina Hallikainen, Kalle Mäki ja 
Minnamaria Tammisalo (puheenjohta-
jat) sekä Ulla-Maria Arola, Lauri Eske-
linen, Hannu Hahto, Kaija Jääskeläinen, 
Anne Karhola, Jarmo Lehtinen, Risto 
Moisio, Sari Papunen, Liisa Puronen, 
Jouni Siirtola, Pirkko Tuomisto, Riitta 
Vesanen 

Tuomaspapit
Pastori Katriina Hallikainen aloittaa toi-
sen vuotensa johtavana Tuomaspappina. 
p. 050 365 7595 
katriina.hallikainen@evl.fi
Pastori Minnamaria Tammisalo toimii 
Tuomasmessun some-vastaavana. 
p. 050 304 1328
minnamaria.tammisalo@evl.fi

Tule mukaan
Tuomasmessun kotisivulla on painike 
Tule mukaan. Sen kautta voi ilmoittau-
tua Tuomasmessun tehtäviin mukavaan 
seuraan. Ilmoittautua voit myös Tuo-
masmessun yhteydessä.

tätä messua! Jokaista tarvitaan. Kaiken 
saamme laskea Ylösnousseen Herram-
me lupauksen varaan: ”Minä olen tei-
dän kanssanne kaikki päivät maailman 
loppuun asti.” Olkoon matkasi siunattu.

Teksti ja kuva: Katriina Hallikainen     

Kuva: Kalle M
äki.
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Tuomasmessut ja Tuomaskokoukset
Syksy 2017 ja kevät 2018. Tervetuloa.

Tuomasmessut ovat Aleksanterin kirkos-
sa sunnuntaisin klo 18. Kaikille avoimet 
Tuomaskokoukset pidetään messua seu-
raavana maanantaina Seurakuntien talon 
Emmaus-salissa klo 17. Niissä annetaan 
palautetta messusta ja keskustellaan 
messun valmistelusta. Poikkeukset tum-
mennettuina.

Palautusosoite: 
Risto Moisio
Iivantamäenkatu 16
33700 Tampere

Tuomasmessu Tuomaskokous
1.10.   2.10.  
29.10.  30.10.  

12.11.  13.11.  
3.12.  4.12.   
la 16.12.  18.12.  
31.12. klo 20  
21.1.  22.1.  
4.2.   5.2.  
Ke 14.2. klo 19  19.2. 
11.3.  12.3  
Ma 2.4.  9.4.  
22.4.  23.4.  
20.5. 21.5.  
10.6.  11.6.
22.6. Ilkossa klo 16

Muuta toimintaa. Tervetuloa 

• Tuomasjamit Aleksanterin kirkon 
kryptassa 29.9. ja 17.11. klo 18–20.
Musisoidaan ja lauletaan yhdessä. 

• Safka-aid, ruokaa tarvitseville -ta-
pahtuma Vanhalla kirkolla 17.10. klo 
15–17. Costello Hautamäki esiintyy. 
Tapahtuma järjestetään Tapahtu-
mien yön messun kolehtivaroilla, 
järjestäjinä myös Tuomasmessun ja 
Avoimen kirkon väki. 

• Tuomaspäivä Näsin salissa, Näsi-
linnankatu 26, 28.10. klo 10–16. 
Teemana kaupunkipyhiinvaellus. 
Lounas ja kahvi kaupungilla omakus-
tanteisesti. Ilmoittautuminen Sari 
Papuselle tekstarilla numeroon 040 
580 7979 tai sähköpostiin  
sari.papunen@tampere.fi 

• Sielunhoidon koulutus Seurakun-
tien talossa 11.12. klo 17.30–20. Se 
jatkuu tammi- ja toukokuussa sekä 
syksyllä myöhemmin ilmoitettavina 
aikoina.

Tapahtumakalenteri


