
Saat tämän kirjeen Hyvän Paimenen sunnun-
tain tietämillä. Elämme pääsiäisen jälkeistä 
juhla-aikaa. Ylösnoussut Kristus ilmestyy häm-
mentyneille opetuslapsilleen. Vanhan elämän 
läpi loistaa nyt kirkkaat toivon säteet. Pyhän ai-
heeksi tupsahtaa kertomus Jeesuksesta Hyvänä 
Paimenena. Hän kokoaa laumansa, pitää lam-
paistaan huolta ja johdattaa vaeltamaan uudessa 
elämässä.

Tässä kirjeessä tapaat lukuisia tuomaita, jotka 
kantavat sisimmässään hyvin erilaisia elämänta-
rinoita. Kuoleman voittanut Jeesus kulkee tur-
vallisesti kanssamme.

Tuomas-kirje huhtikuulla 2013

Tolvilan kartanon lampaat odottavat meitä vierailulle kevätretkellämme. 
KUVA Pirjo Latvanen

Postikortti 1930-luvulta
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Käytä elämäsi hyvin: rakasta!
Olemme saaneet viettää pääsiäistä, Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa, kii-
tollisin mielin. Kevät etenee ja luonto puhkeaa pikkuhiljaa kukkaan. Sydä-
missä on paaston ja itsetutkiskelun jälkeen enemmän tilaa ilolle ja toivolle. 
Pääsiäinen myös kirkastaa uskonelämää: Kristus on tärkein! Hän on ylös-
noussut! Hän on sydämeni Herra ja Vapahtaja! Halleluja! 

Sain vuosia sitten Kansan Raamattuseu-
ran opiskelijatyön teologina olla johtamas-
sa matkaa Paavalin jalanjäljille Kreikkaan. 
Tiemme vei taitavan ikonimaalarin työ-
huoneelle. Tuo ortodoksimunkki maalasi 
henkeäsalpaavan kauniita ikoneita, joita oli 
mahdollista ostaa myymälästä. Hänellä oli 
tapana ojentaa matkanjohtajille signeeraa-
mansa ikoni lahjaksi. Minä olin matkanjoh-
tajista kolmas, nuorin ja nainen. Kaksi muu-
ta olivat loistavia pastoreita, kelpo velikultia! 

Munkki ojensi ikonit matkanjohtajakolle-
goilleni. Minä en saanut ikonia. En tiedä, 
paljastiko ilmeeni, että hämmennyin. Myy-
mälävastaava kuitenkin kohtasi katseeni. 
Kurkussani kupli itku: olinko liian nuori, vai 
liian nainen? Enhän ollut vielä edes pappi. 

Vaelsin myymälässä itkua pidätellen. En 
ollut pettynyt siihen, etten saisikaan iko-
nia matkatuliaiseksi, vaan siihen että koin 
tulleeni hylätyksi. Jollakin tavalla - jota en 
osannut selittää - en ollutkaan kelvollinen. 
Hetken kuluttua myymälävastaava tuli luok-
seni. Hän pahoitteli tapahtunutta ja kertoi 
munkin tulleen toisiin ajatuksiin. Tämä 
kuuluu sinulle, hän sanoi ja ojensi minulle 
Jumalanäidin Hellyyden ikonin. Sanattoma-
na jäin seisomaan paikalleni kaunista ikonia 
pidellen. 

Lähtiessämme maalarimestari saapui hyväs-
telemään. Minut nähdessään hän nyökkäsi 
hyväksyvästi. Kohotin ikonia ja kiitin. Taju-
sin, että kumpikin olimme tuossa hetkessä 
varmasti pohtineet tärkeitä asioita. 

Ikoni on ollut yksi kalleimmista aarteistani. 
Minua puhuttelevat kuvan taakse kirjoitetut 
sanat: Kristus on alku ja loppu. Niinpä. Kris-
tus yhdistää. Myös minua ja kreikkalaista 
ikoneita maalaavaa munkkivanhusta. 

Paastonaikaani kuului tänä vuonna Marian-
päivän Tuomasmessuun valmistautuminen. 
Kuljin ajatuksissani Marian matkassa hä-
nen ihmeellisestä kohtaamisestaan enkelin 
kanssa niihin raskaisiin, kiveäkin kovempiin 
tunnelmiin poikansa ristin juurella. Ajatte-
lin myös ylösnousemuksen jälkeen kokoon-
tunutta seurakuntaa: Maria mainitaan osana 
rukoilevien kristittyjen yhteisöä, jonka toivo 
lepäsi Kristuksen toisessa tulemisessa. Mikä 
ihmeellinen elämä! Kuinka suuri Jumala 
Marian tarinassa vaikuttaakaan!

Kuinka pääsiäisen sanoma ylösnous-
seesta Kristuksesta voisi tulla todeksi 
elämässämme? Kuinka voisimme kes-
kittyä olennaiseen? Kuinka Kristus voisi 
yhdistää meitä toisiimme, vaikka ajatte-
lemmekin joistakin asioista toisistam-
me poikkeavalla tavalla? Millä tavoin 
elämämme keskeiseksi haasteeksi voisi 
nousta se todellisuus, että juuri rakkau-
desta toisiamme kohtaan maailma voisi 
tunnistaa meidät Hänen lapsikseen? 

Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmes-
tyi meidän keskuuteemme, että hän 
lähetti ainoan Poikansa maailmaan, 
antamaan meille elämän. Siinä on 
rakkaus – ei siinä, että me olemme 
rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että 
hän on rakastanut meitä ja lähet-
tänyt Poikansa meidän syntiemme 
sovitukseksi. Rakkaat ystävät! Kun 
Jumala on meitä näin rakastanut, 
tulee meidänkin rakastaa toisiam-
me. Jumalaa ei kukaan ole koskaan 
nähnyt. Mutta jos me rakastamme 
toisiamme, Jumala pysyy meissä ja 
hänen rakkautensa on saavuttanut 
meissä päämääränsä.        1.Joh. 4:9-12

Suuri Taivaallinen Jumala rakastaa si-
nua. Pääsiäisen salaisuus on lahjaksi 
saadussa armossa, syntien anteeksisaa-
misessa, uudessa elämässä Kristuksen 
yhteydessä niin täällä ajassa kuin ian-
kaikkisuudessakin. 

Käytä elämäsi hyvin: rakasta! Siunaa 
kaikkia ihmisiä, mutta etenkin heitä, joi-
ta usko sinuun yhdistää. 

Vapahtajan läsnäolon siunaamaa ke-
vättä sinulle!

Minnamaria Tammisalo

Kotona olemiseni on pelkistänyt ja tiivis-
tänyt niin uskoani kuin ajatteluanikin. 
Jos aiemmin kiivailin opillisista asioista, 
tällä hetkellä on aikaa ja voimia vain yh-
teen: Kristuksen läsnäolon tuntemiseen. 
Kaikki muu tuntuu pikkulapsiarjesta 
katsellessa sivuseikalta. 

Minnamaria elämänsä tärkeimpien 
ihmisten, Sisun ja Vilpun kanssa.

KUVA Maarit Aura 

Olen viettänyt viime 
vuodet kotiäitinä kahta 
pientä poikaani hoita-
en. Elämä kiertyy täysin 
heidän arkirutiinien-
sa ympärille. Nyt, kun 
pienempikin opettelee 
puhumaan, päivä täyt-
tyy paljosta puheesta, 
leikistä ja työstä; ulkoi-
lusta, kiipeilystä ja ko-
dinhoidosta. Tunnustan 
kokeneeni väsymyksen 
hetkiä, mutta samalla 
olen valtavan kiitollinen 
saamastani lahjasta, elä-
mästä Sisun ja Vilpun 
äitinä.
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Elämää syvän surun kanssa

Esirukousjuonnossaan melkein tasan vuosi sitten Maija-Leena Piipponen 
puhui kirkon alttarista:
-Parasta, täydellistä Taivaan kotia minulle edustaa kirkon puoliympyrän 
muotoinen alttarikaari. Voimme ajatella sen sulkeutuvan ympyräksi, jonka 
toisessa puolikkaassa ovat rakkaamme Taivaassa. Olen saanut saattaa kaksi 
rakasta tytärtäni Anun ja Aulin, rajan toiselle puolelle.

Tavatessamme Maija-Leena ottaa kännyk-
känsä ja napauttaa valokuvan auki. Siinä he 
ovat. Kaksi kaunista neitosta. Molemmat 
kuolivat 26-vuotiaina, kolmen vuoden välein, 
taisteltuaan hengestään useita vuosia.

-Elämä olisi hyvin toisenlaista, jos tytöt olisi-
vat saaneet elää. Koko elämä on muuttunut. 
Osa itsestä on kuollut. Sanotaan, että kuolleet 
lapset kulkevat kaiken aikaa mukana kuin 
kiinni liimaantuneina. Kuolemasta huolimat-
ta rakkaus kuitenkin elää.

Maija-Leenasta välittyy iloisuus. Se on pääl-
limmäisenä. Surulliset pohjavirrat kulkevat 
syvemmällä. Vaikka surun vuodet ovat kas-
vattaneet myös kiitollisuutta Anun ja Aulin 
elämästä, ikävä ei poistu. Sen syvyyttä ei toi-
nen ihminen voi tajuta. Mutta toivo elää. Vir-
si 600 kuvaa jotakin Maila-Leenan tunnoista:  
Suo toivon kynttilöiden loistaa.

-Me emme vain kaipaa, vaan luotamme 
Jeesuksen lupauksiin, meillä on iankaikkisuus jo täällä keskellämme. Juma-
lan valtakunta heijastuu tähän elämään. Meidän ei tule kotiutua tänne liikaa, 
vaan saamme tehdä rohkeasti matkaa Voittajan seurassa. Meillä on Isä Tai-
vaan kodissa.

Muistojen helmiä
Muutama kuukausi ennen kuolemaansa Auli rakensi Tuomasmessuun rukousaltta-
rin. Messun Vanhan Testamentin tekstinä oli dramaattinen kertomus kuningas His-
kian sairaudesta. Auli teki alttarin omasta syöpäsairaudestaan, ja pani rohkeasti esiin 
oman kuvansa hiukset lähteneinä sytostaattihoitojen seurauksena. Auli opiskeli teo-
logiaa. Viimeistelyä vailla oleva gradu ei kuitenkaan enää ehtinyt valmistua.

Tyttäriltä jääneet tavarat ovat Maija-Leenalle rakkaita. Molemmat rakastivat helmi-
nauhoja ja koruja. Näitä muistoja kantavia helmiä on Maija-Leena tuonut käsityöil-
toihin ristikorujammekin varten. Muita tyttäriensä tavaroita hän keräsi kassiin, jonka 
toivoi voivansa antaa eteenpäin... jollekulle.

Kiinnostus lähetystyöhön
Menetettyään molemmat tyttärensä Mai-
ja-Leenalle heräsi halu saada kummityttö 
Namibiasta, tyttö jolla olisi nimi ja kas-
vot.
 
- Sillä mielellä lähdin ryhmämatkalle Na-
mibiaan. Kouluvierailulla Oshigambossa 
katselin suloisia tyttöjä odottaen, kenet 
heistä saisin sulkea äidin syliini. Rehtori 
esitteli Gift-tytön, jonka äidillä oli vai-
keuksia koulumaksujen kanssa. Hän sai  
lahjakassini.   

Kotiin tultua Maija-Leena sai tiedon, että 
vielä heikommissa olosuhteissa elävä lah-
jakas Mirjam tarvitsisi myös taloudellista 
tukea voidakseen opiskella. Hänestä tuli 
Maija-Leenalle toinen kummityttö. Ty-
töillä on ikäeroa samat kolme vuotta kuin 
Anulla ja Aulilla.

Kiinnostus lähetystyöhön on saanut 
Maija-Leenan vierailemaan kolmella 
Suomen Lähetysseuran työalueella. Etio-
pian matkalla hän tapasi Tuomasmessun 
kummipojan Tewodros Eshetun, Tansa-
nian Mwanzassa hän tutustui kummilap-
sitoimintaan, jonka tukemiseen kerääm-
me kolehdin Ilkon juhannusmessussa.
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Elämä pääsiäisen jälkeen
Me olemme nähneet Herran! 
Evankeliumin lähettivät liikkeelle ih-
miset, jotka olivat nähneet, kuulleet 
ja koskettaneet Häntä, joka oli ollut 
kuollut mutta nyt eli. Ylösnoussut 
itse auttoi hämmentyneitä oppilai-
taan uskomaan Ylösnousemuksen 
ihmeen. Jeesus kohtasi heidät yksilöl-
lisesti ja syvällä tasolla. Hän kosketti 
kunkin kipeitä kohtia; ulos purkau-
tui henkilökohtainen tunnustus. 

Usko on kokemus, ja siksi usko todis-
taa. Sillä on jotakin kerrottavaa. Usko 
ei sano He ovat nähneet Herran, vaan 
Me olemme nähneet. 

Usko ei myöskään sano Minä; se sanoo 
Me. Uskonkokemuksemme  kanssa 
emme ole yksin; jaamme sen  monien 
toisten kanssa. Mutta jokaisen ihmi-
sen kertomus on erilainen.

 Peter Halldorfia mukaillen PT.

Kuolema on tuttu
- Äitini kuoli kuukausi Anun kuoleman jälkeen. Kuukauden sisällä pesin ja puin nämä 
kaksi läheistä arkkuun. Aulin arkun ääressä pyysimme sairaalapappia pitämään pie-
nen ehtoollismessun.
Biologin realistisella asenteella Maija-Leena toteaa, että arkussakin ihminen voi olla 
ihan kaunis. Mutta se on vain kuorta….

Myös opettajan tehtävässä kuolema on tullut Maija-Leenaa lähelle. Jär-
kyttävin tapaus oli se, kun yksi hänen oppilaistaan kuoli auto-onnet-

tomuudessa. 
- Koko luokan kanssa surimme ja itkimme. Seurakunnasta tuli tuki-
henkilö käymään kanssamme läpi surun synnyttämiä kysymyksiä. 
Muistotilaisuudessa oli koko luokka paikalla, ja oppilaat saivat lu-
kea kirjoittamiaan muistosäkeitä. 

Taivas on totta
Maija-Leenalle oli jo lapsena itsestään selvää, että elämä ei pääty 
kuolemaan. Tähän uskoon johdatteli häntä Ylösnousemus -fres-

ko. Lapsena äidinäiti Maija Vartio vei Maija-Leenan Tuomiokirk-
koon, missä suurta alttarikuvaa tutkisteltiin tarkkaan. Mummin 

miehen veli Eino Vartio on kuvattuna frescossa haudasta nousevien 
kulkueessa, nuori mies oikealla laidalla. 

Isoäiti Maija Vartion oma seurakunta ja kirkko oli kuitenkin Aleksanterin kirkko. 
Hän osallistui pitkään seurakunnan diakoniatyöhön ja käsityötaidoillaan palve-
li myös alttaritekstiilien teossa. Tähän kirkkoon liittyvät Maijan lapsuuden muis-
tot heijastavat nekin Ylösnousemus -frescon aineksia. Hän muistaa kulkemisensa 
kynttiläkulkueessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton kynttiläkirkossa sekä rippi-
kouluryhmän konfirmaatiotilaisuuden valkeaan albaan pukeutuneena. Kokemus 
oli merkittävä, koska rippikoululaiset olivat silloin ensimmäistä kertaa Aleksanterin 
kirkossa  pukeutuneina valkoisiin alboihin.

Teksti ja kuvat Pirkko Tuomisto

Arjan voi nähdä usein 
messussa hymyillen hoi-
tamassa pikaritehtäviä. 
Marianpäivän messussa 
palvelupaikka oli keskikäy-
tävän alttarin luona.

Rairuohon esiin työnty-
vät oraat viestivät kaikkea 
tätä. Aiemmin lasten ol-
lessa pieniä rairuohoa tuli 
kasvatettua useammin ja 
koko kirkkovuoden rytmi 
oli selkeämpi. Nyt elämän 
täyttävät ikääntyvistä van-
hemmista huolehtiminen 
ja kehitysvammaisen Ar-
to-pojan elämän seuraa-
minen. 

Toivon kasvua
Pääsiäinen merkitsee Arja Katilalle toivoa, uskoa ja luottamusta.
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riippuvan tyhjälläkin ristillä. Mielessä ovat 
edelleenkin Jeesuksen kärsimystien vaiheet. 
Ilon sijasta jäämme kiinni menneisyyden 
kahleisiin, syntiin, kärsimykseen ja kuole-
maan. Sovituksen välttämättömyys ja lahja 
jää ikään kuin taka-alalle.

- Kuitenkin pääsiäisen ydinsanoma lienee 
ennen kaikkea sovitus, ylösnousemus, kuo-
leman kukistuminen, valo, ilo, uusi elämä ja 
rakkaus. Se on iloitsemista ilman surun ja 
kuoleman vaippaa, ilman kyyneliä; tai jos 
niitä on, ne nousevat kiitollisuudesta; ovat 
pelkkiä ilon kyyneliä. 
- Millaista olisikaan aito, pyhä kristillinen 
ilo pääsiäisenä? Voiko silloin nauraa ää-
neen, tai vaikkapa hyppiä riemusta?  

Pääsiäisen henkilöistä Karille tulee mieleen 
Pietari hiilivalkealla.  Monellekaan nykyih-

Kuoleman surusta 
suruttomaan iloon
Tänä vuonna Kari Itkonen ennätti pääsi-
äisen viettoon vasta pääsiäislauantain yö-
messuun Kuopiossa. Keskeinen sanoma 
oli kuoleman ja pimeyden vaihtuminen 
valoksi ja iloksi, uudeksi ylösnousemuksen 
jälkeiseksi elämäksi: ”Katsokaa ristiä, risti 
on tyhjä, Jeesuksen ylösnousemus on ta-
pahtunut, valo ja ilo on tullut elämäämme.”

Karin mielestä tyhjän ristin pitäisi merkitä 
suurta iloa ja jännittävää tulevan odotusta 
uudenlaisessa elämässä. 
- Minusta tuntuu kuitenkin, että näem-
me  Vapahtajan pahoinpidellyn ruumiin 

miselle vastaavanlaista istuskelun hetkeä 
tuskin kiireen vuoksi kuitenkaan aukeaa. 
 
- Ehkäpä kuoleman ajatusta paeten pyrim-
mekin järjestämään pääsiäiseksi paljon eri-
laista ”hauskaa” puuhastelua välttääksem-
me joutumasta perimmäisten kysymysten 
ääreen. Ei tule pysähtymisen hetkeä jolloin 
joku voisi sanoa ”Olitkos Sinäkin siellä?”

Pääsiäisen todistaja
Noora Nätkin on elämässään jo ehtinyt 
miettiä syvältä pääsiäisen merkitystä.
- Jumala alkoi kutsua minua erään joulun 
tienoilla. Koin kauneutta ja sanoman hyväs-
tä Jumalasta. Joulu on kuitenkin introvertti, 
sisään päin kääntynyt juhla. Se on söpö ja 
salonkikelpoinen. Se ei pysäytä, vaan sen voi 
antaa mennä menojaan.

- Kun pääsiäinen tuli, se osoittautui toisen-
laiseksi. Sen taustalla on kuolema ja kär-
simys, jotka tavallisessa elämässä yleensä 
ohitetaan. Nyt kidutettu, kuoleva ihminen 
on juhlan ytimessä; puhutaan siitä, mistä 
yleensä ei puhuta.
- Samalla pääsiäinen on vahva kutsu ulos 
kärsimyksestä ja kuolemasta. Se kantaa voi-
ton ajatusta.  Usko muuttuu yksityisestä si-
säisestä asiasta avoimeksi. Se johtaa itsestä 
ulos tulemiseen, rohkeuteen. 

Pääsiäisajan tapahtumissa on kysymys 
myös Jeesuksen kuninkuudesta. Jeesus ei 
saavuttanut sitä suoraan, vaan kärsimyksen 
ja kuoleman kautta.
- Meillä kaikilla on taipumus mennä omas-
sa voimassamme menestykseen. Emme ym-
märrä, että täytyy jaksaa odottaa ja jopa 
viipyä kärsimyksessä. 

Jeesuksen ristin tien kautta Noora oival-
si, että uskoon tulo antoi luvan masentua. 
Heikkous saa tulla näkyviin. 

Seuraavana vuonna ymmärrys pääsiäisestä 
tuplaantui: Yksinäisyydestä on lähdettävä 
ulos! Tuomasmessussa laulettu laulu ”Hän 
ei ole enää täällä” merkitsi uutta oivallusta: 
- Jeesus ei ollut enää suljettuna minun sisäi-
sessä kammiossani, haudassa! Jokin voima 
nosti minutkin ylös.

Päiväjumalanpalveluksessa kuultu ehtool-
lisosan rukous  ”Me julistamme hänen kuo-
lemaansa ja todistamme hänen ylösnouse-
mistaan …” johdatti lisäoivallukseen:
- Julistaa voi sellaista mitä on kuullut. To-
distaminen nousee siitä, että on omassa elä-
mässään kokenut, että Jeesus nostaa kuol-
leista.

 Haastatteli ja kuvasi PT.

Äitinä Arja kokee kantavansa eri lailla 
huolta vammaisesta lapsestaan. On tuntu-
nut hyvältä, kun 26-vuotias Arto on pysty-
nyt irtaantumaan kotoa ja asuu nyt omassa 
tukiasunnossa.

Arjan isä on 90-vuotias sotainvalidi ja sai-
rastaa Alzheimerin tautia; vuotta nuorem-
pi äiti on hänkin sairaalloinen. He saavat 
Arjan mielestä kuitenkin  ”ruhtinaallista” 
hoitoa kotiin. Arjan tehtäväksi jää muu 
vanhemmista huolehtiminen.

Tässä elämänvaiheessa sairauksien keskellä 
suhde vanhempiin on parantunut. 
- Koen kiitollisuutta näistä vuosista, joita 
vielä saan vanhempieni kanssa elää.

Noora puhumassa tammi-
kuun Tuomas-seuroissa.

Oheinen kuva symboloi Karin mielestä 
nykyistä ”iloista” pääsiäisen viettäjää.
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Teemu Järventie:
”Tuomasmessu on turvallinen ja hoitava yhteisö”

Moni Tuomasmessussa käyvä on huomannut Aleksanterin kirkossa liikkuvan 
uuden valokuvaajan. Teemu Järventie on messuyhteisön uusi viestintävahvis-
tus. Mies viihtyy messussa hyvin ja myös tuomaat ovat tehneet häneen suuren 
vaikutuksen.

Teemu, kerro itsestäsi jotain. Kuka olet, 
missä asut ja mitä teet työksesi?

- Olen Teemu Järventie, 53-vuotias nokia-
lainen. Poikani on jo aikuinen, ja 16-vuoti-
as tyttäreni asuu vielä äitinsä kanssa.

- Ammatiltani olen toimittaja. Työskente-
lin aikoinaan Satakunnan Kansassa alue-
toimittajana sekä musiikkikriitikkona. Sen 
jälkeen olen toiminut pääosin vapaana 
toimittajana kirjoittaen ja kuvaten muun 
muassa Aamulehteen, Talouselämään, 
Tampereen Kirkkosanomiin sekä Suomen 
Kuvalehteen. 

- Varsinainen päätyöni on markkinointi-
viestinnän tekeminen yrityksille. Sen li-
säksi olen tehnyt yli kymmenen yrityksen 
historiikin.

Miten olet tullut Tuomasmessuun mu-
kaan? Entä koska aloitit vapaaehtoisena 
palvelutehtävissä?

- Rovaniemellä asuva siskokultani on sikä-
läinen Tuomasmessu-aktiivi, ja hänen kan-
nustamanaan istuin aikoinaan Aleksante-
rin kirkon penkkiin ja tunsin heti olevani 
kotona.

- Viime joulukuussa sanoin eräässä tilai-
suudessa Timo Takalalle, että voisin tulla 
vapaaehtoiseksi. Sanoin, että teen mitä 
vaan, siivoan vaikka vessoja tai tiskaan tee-
kuppeja. Mutta viestintään minut lykkäsi-
vät, hah.

Millaisia tuntemuksia Tuomasmessu on 
sinussa herättänyt, mitkä elementit siinä 
erityisesti puhuttelevat?

- Se on turvallinen, hoitava yhteisö. Se ilo, 
mikä sieltä tulee, on hyvin syvää ja aitoa. 
Monella kun on niin stereotyyppiset käsi-
tykset kirkonmenoista, joita Tuomasmessu 
niin iloisesti rikkoo. Suuren vaikutuksen 
ovat minuun tehneet myös messussa ta-
paamani ihmiset. He ovat todella rentoa ja 
toisensa hienolla tavalla huomioivaa jouk-
koa.

- Olen kaksi kertaa pyytänyt ystäviäni tule-
maan Tuomasmessuun. Molemmat tulivat 
- ja pitivät heti kokemastaan. Kumpikaan 
ei ollut koskaan Tuomasmessussa käynyt. 
Kannustan muitakin tuomaslaisia tuo-
maan ystävänsä, tuttunsa, työkaverinsa, 
naapurinsa mukaan.

- Tuomasmessulla on annettavaa kaikille 
aisteille, se ottaa koko ihmisen mukaan-
sa. Siinä kohtaavat kauniilla tavalla mitä 
erilaisimmat ihmiset, eli yhteisöllisyyden 
tunne on voimakas. Lisäksi saarnat ovat 
mielestäni keskimääräistä parempia.

Olet kuulemma joskus ollut itsekin saar-
naajana Nokian kirkossa, millainen ko-
kemus se oli?

- Aivan kamala! En muista koska olisin 
jännittänyt niin paljon. Jos saarnassani oli 
jotain hyvää, se oli teatteriohjaaja ja am-
mattilausuja Sina Kujansuun lausuma P. 
Mustapään runo Keltainen naakka, jonka 
sanoma oli keskeinen osa saarnaani.

Olet kokenut valokuvaaja ja kuvannut 
nyt parissa Tuomasmessussa. Millainen 
Aleksanterin kirkko on kuvauspaikkana? 
Ja millaista on kuvata varsin eläväistä ja 
visuaalisestikin monipuolista Tuomas-
messua? 

- Suuri, vanha kirkko on aina hieno paik-
ka kuvata. Mutta kuvien valkotasapainon 
kanssa on melkoista taiteilemista koko 
ajan. Onneksi on Photoshop-kuvankäsit-
telyohjelma. Parhaat kuvat ovat vielä ot-
tamatta, sieltäkin. Sitten kun olen parhaat 
kuvani ottanut, annan kamerani pois.

Mitä elämääsi muuten kuuluu?

- Viime vuosi oli elämäni vaikein. Koin 
kaksi vakavaa kriisiä, joista ensimmäisestä 
selviämiseen meni vuosi. 

- Tosin vanhan tuhoutuminen oli uuden 
kasvualusta. Siitä hyvin järisyttävänä esi-
merkkinä, pisteenä i:n päälle uudesta toi-
vosta ja uuden elämän alusta oli Jorma 
Sataman pitämä marianpäivän Tuomas-
messun saarna. En muista koska olisin tul-
lut kosketetuksi ja puhutelluksi niin väke-
västi kuin silloin.

Teksti: Vesa Keinonen 
Kuva: Teemu Järventie
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Tulevien messujen kasvoja
Seuraava messu 21.4. klo 18
Sirpa Neuvonen osoittautuu pitkän linjan Tuomas-aktiiviksi. 
Jo ennen Tampereen messuja hän miehensä ja muutamien 
lempääläisten kanssa halusi tuoda juuri syntyneen Tuomas-
messun kotiseurakuntaansa Lempäälään. Helsingissä käytiin 
hakemassa mallia ja ohjeita. Messua vietettiin muutamia ker-
toja tuolloin yli kaksikymmentä vuotta sitten. Väliin tuli kui-
tenkin vuosia kestänyt tauko, kun elämän monet vaiheet ja 
kiireet täyttivät ajan.

- Nyt iloitsen siitä, että olen jälleen voinut osallistua messuun, 
jonka musiikki, alttarit, kukat, kynttilät, ihmisten ilo ja keski-
näinen rakkaus, kaikki puhuvat minulle Jumalan suuruudesta. 

Helatorstain messu 9.5. klo 18
- Olin ilahtunut kun minua ja miestäni pyydettiin rakenta-
maan rukousalttari, toteaa Tuula-Mari Klemettilä, ylöjärve-
läinen lääkäri, jolle kirkollinen elämä on tuttua lapsuudesta 
asti. Tuomasmessussa Tuula-Mari on käynyt melkein alusta 
saakka, aluksi harvakseltaan, nyt puolentoista vuoden ajan 
aktiivisemmin. Silmissä kulkee monia hyvinkin eri tyyppisiä 
rukousalttareita. Oma alttari-idea kehkeytyy pikkuhiljaa.

Tuomasmessut ovat Tuula-Marille latautumisen ja rauhoittu-
misen paikkoja. Vaikeina aikoina messu on ollut turvapaikka, 
johon erityisesti halusi hakeutua. Siksi Tuomasmessuun on 
helppo kutsua seurakunnasta etäämmälläkin olevia ystäviä. 
- Tuomasmessuun tullessa ei ihmisen tarvitse pelätä, että ta-
pahtuisi jotakin ahdistavaa. Kaikki kutsumani ovat olleet iloi-
sesti yllättyneitä.

Kesäinen juhlamessu 16.6. klo 16
Timo Saariselle oli heti selvää, miten hän haluaa viettää 50-vuotissynttäreitään. Tuomas-
messun musiikinjohtajalle ei mikään voi olla mieluisampaa kuin saada musisoida tutussa 
messussa rinnallaan elämänkumppaninsa Elina Orjatsalo, jonka 35-vuotismerkkipäivä 
osuu myös kesäkuulle. Timo on vuodesta 1999 alkaen kirjoittanut sovitukset ja ollut soit-
tamassa jo 180 Tuomasmessussa. 
- Juhlan aihetta meille on se, että olemme saaneet 50+35 vuotta elää Jumalan yhteydessä ja 
johdatuksessa ja toimia hänen työrukkasenaan omilla lahjoillamme. Toivoisimme tällaista 
ilon aihetta kaikille messuun tuleville heidän omaan elämäänsä.

Luomakunnan sunnuntai 2.6. klo 18
Pentti Kuusjärvi on Assisin kävijöitä. Hän rakentaa mes-
sua Pyhän Fransiscus Assisilaisen ajatusten ympärille. 
Tämä Kristuksen kutsun hyvin todesta ottanut, köyhä Ju-
malan ylistäjä tulee värittämään suven alkamisen messua, 
jolloin vietämme Luomakunnan sunnuntaita.

Tuomasmessun ajatus kiteytyy mielessä kahteen sanaan:
- Yhtä Juhlaa. 
- Vuodenaikaan, kevätjuhlien ajankohtaan, messun merki-
tykseen, luomakunnan, sielun hengen ruumiin sekä ekume-
nian ja seurakunnan henkeen sopivasti.
-Niin, Yhtä Juhlaa. Ja Eväitä arkeemme.

Kevään, kesän ja syksynkin messut ovat jo vireillä. Innokkaita tekijöitä on 
jälleen löytynyt. Ilmoita sinä itsestäsi, jos haluat olla mukana messussa pal-
velevien joukossa. Takasivulla on tiedot messujen vastuuhenkilöistä. 

- Mielestäni jotakin Jumalan tarkoittamasta lähimmäisen kohtaamisesta on toteutu-
nut niissä tilanteissa, kun minua on pyydetty palvelutehtäviin. Henkilökohtaisen va-
pauden kunnioittaminen on ollut ehdotonta. En ole kokenut minkäänlaista painos-
tusta tehdä osallistumispäätöstä. Olen saanut ratkaista asian täysin itsenäisesti ja se, 
mihin olen lupautunut on otettu kiitollisuudella vastaan. Tämä kokemus on minulle 
arvokas – pieni, tärkeä palanen taivasta ihmisten välisissä suhteissa. Olen saanut osal-
listua messun rakentamiseen niillä voimavaroilla, jotka minulle juuri siihen tilantee-
seen on annettu. Yhteisen juhlan kokemus on alkanut jo messuun valmistautuessa.

Elinan ja Timon uudessa ko-
dissa Kankurinkadulla on 
Timon työpöydän yläpuolel-
la käden ojennuksen pääs-
sä kunnioitusta herättävä 30 
mapin rivistö Tuomaslaulujen 
sovituksia. Juhlamessun lau-
luvalikoimasta hän paljastaa 
sen verran, että iloa ja kiitosta 
riittää. Tervetuloa kaikki lau-
lamaan ja viettämään yhdessä 
suurta ehtoollisjuhlaa!



         
14 Tuomas-kirje huhtikuussa 2013

         
Tuomas-kirje huhtikuussa 2013 15

kesänmakuista juhannusta luonnon helmassa 
kauneutta ja perinteitä kunnioittaen. Luonnon-
kaunis paikka aivan kaupungin lähituntumassa 
antaa keskikesän juhlalle erinomaiset puitteet vi-
heriöineen ja suihkulampineen.

Tapahtumien Yön messu to 8.8. klo 19
Järjestämme jälleen Tuomasmessun yhdeksi vaihtoeh-
doksi monien tapahtumien tarjontaan. Viime vuonna yli 
500 ihmistä saapui Aleksanterin kirkon messuun.

Tänä vuonna messuun antaa sisältöä seurakunnissa al-
kava Siunauksen viikko. Liturgina on Emmi Korpi, joka 
Marianpäivän messussa oli yksi ehtoollisavustajista.

Thaimaan
terveisiä

Lua-heimo on Thaimaassa yhteiskunnan 
alimmalla portaalla. He ovat hyvin heikos-
sa asemassa. Kristinusko on saanut hyvän 
vastaanoton heiltä ja monet ovat luopuneet 
henkiuskonnosta.

Sydäntä koskettavaa oli nähdä pastori 
Amnuyan antaumuksellisuus työssänsä. 
Kaikesta hänen ja hänen vaimonsa toimin-
nasta näki heidän rakkautensa tätä heimoa 
kohtaa. He ovat omien aikuisten lastensa 
lisäksi mm. adoptoineet neljä lua-tyttöä 
mahdollistaakseen heille paremman tule-
vaisuuden.

Pastoripariskunta asuu samanlaisissa bam-
buista tehdyissä majoissa kuin kyläläiset-
kin. Tälläisissa majoissa yövyimme mekin 
sirkkojen siritystä kuunnellen.

Lua-heimo ja heidän parissaan työskente-
levien evankeliointityö (ja sen mahdollis-
taminen) jäi sydämiimme tämän matkan 
seurauksena!

Anne-Maj Lumikerolle ja Ilkka Lap-
pille muodostui helmikuisesta Thai-
maan matkasta silmiä avaava koke-
mus lähetystyöstä. Kiitollisina he 
muistelevat ikimuistoista matkaansa. 

Helmikuisen kolmen viikon Thaimaan  
matkamme mieleenpainuvin kokemus oli 
viikonloppu Thaimaan pohjois-osassa lä-
hellä Laosin rajaa sijaitsevassa Lua-heimon 
kylässä.

Leena Waismaan kanssa, jonka työtä Suo-
men Lähetysseuran kirkollisen työn koor-
dinaattorina Mekongin alueella Tuomas-
yhteisökin tukee, pääsimme tutustumaan 
paikallisen luterilaisen pastorin, Amnu-
yan, työalueeseen vuoristoseudulla.

Jo pelkkä neljän tunnin menomatka Nan 
Citystä kylään pastorin autolla laittoi miet-
timään, kuinka erilaisissa olosuhteissa 
evankeliumia viedään eteenpäin. 
Vajaan 150 kilometrin mat-
kaan meni neljä tuntia tien 
huonokuntoisuuden ja mut-
kittelevuuden vuoksi. Ennen 
kylään pääsyä täytyi ylittää 
40 metriä leveä jokikin, jonka 
pohjaa pitkin automme ”kau-
hoi”. Auton kuljettavaa siltaa 
ei ole ja sadekautena, joka kes-
tää 4-5 kuukautta, kylään ei 
pääse autolla lainkaan. Tällöin 
pastori joutuu kävelemään 
useita tunteja lähimpiin kyliin 
jumalanpalveluksia pitämään.

Juhla-ateria pappilan lattialla. 
Matleena Ikonen, pastori Amnu-

ya, Leena Waismaa ja Anne-Maj.

 • Yhteinen ohjelma alkaa klo 13.  Voi pelata monenlai-
sia ulkopelejä, osallistua pihapiirissä joka iikan luonto-
visaan, astella hiljakseen rukouspolkua, uida, saunoa, 
istuskella, tehdä vihtoja.
 • Ilkon ja seudun esittelytuokioita.
 • Kahvi- ym. tarjoilua pikku rahalla.  Keittolounas. Muu-
rinpohjalettuja ilmaiseksi. Voi tulla myös omien eväiden 
kanssa.
 • Klo 16 lipunnosto, mistä siirrytään lammen rannalle 
pihakirkkoon viettämään kesäistä Tuomasmessua.
 • Messun jälkeen aattoilta jatkuu. Kokko, makkaranpais-
toa, lauleskelua. 
 •  Suvi-illan rukoushetket Kellarikappelissa klo 20 ja 22.

Ilkkoon pääsee Tampereelta bussilla nro 70, joka liikennöi 
juhannusaattona noin klo 14 saakka. 

Illalla järjestetään halukkaille kimppakyytejä kotiinpäin. 
Ilkossa voi myös yöpyä. Tiedustelut p. 3645734.               

WWW.ILKKO.FI

Tuomasmessu myös juhannusaattona
Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalla vietetään 21.6. seitsemättä kertaa
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Arki ja alttari
Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sai-
raat ja syrjäytetyt. Hän kuunteli, paransi, 
auttoi ja julisti anteeksiantamusta. Tuomas-
messu kutsuu tässä hengessä maallikkoja ja 
pappeja yhteisöllisyyteen, yhdessä tekemi-
seen, niin että jokainen mukana olija koh-
dataan tasavertaisena. Tuomasmessu on 
erityisesti myös kipeiden ja etsivien messu. 
Arki ja alttari kohtaavat. 

Toiminnan lähtökohta on rakkaus arjessa: 
se alkaa läheisten ja ystävien auttamisena 
ja laajenee koko yhteisöön ja sen yli maa-
ilmaan. ”Kääntykää ulospäin ja siunatkaa 
katua!” Näitä Santa Claran kirkkoherran 
sanoja todeksi tekemään Tuomasmessu 
aloitti  Avoimen kirkon vapaaehtoistoi-
minnan.

Yhdessä kasvamme
Tuomasmessu on etsiville ja hengellisyyttä 
kaipaaville, se on luterilainen messu eku-
meenisessa hengessä. Sen pitkä valmiste-
luprosessi vahvistaa ja sitouttaa sekä luo 
jatkuvuutta ja  yhteisöllisyyttä. Kun aihetta 
yhdessä kehitellään, saamme toisiltamme 
ja jaamme toisillemme. Messun toteutus 
perustuu luottamukseen ja vapauteen. 

Messun kulkuun voi osallistua aktiivisesti 
monin tavoin: tilaa on myös henkilökoh-
taiseen keskusteluun ja rukoukseen. Mu-

siikissa ja laulussa yhdistyvät hengellisyys 
ja esteettisyys. Rukousalttarit ovat raken-
tajiensa rukouksia, joissa on hengellinen ja 
taiteellinen aspekti.  

Messun valmisteluun osallistuu 80-90 ih-
mistä. Toisten ihmisten palveleminen ja 
kohtaaminen toteutuu kaikissa tehtävissä. 
Useat kolehdit käytetään kirkon diako-
niaan. Messuun jätettyjen rukousten ru-
kouspalvelu toimii rukouspiireissä. Tuo-
masmessun aikana on kryptassa lapsille 
pyhäkoulu. Messun jälkeen teejatkoilla voi 
jatkaa yhdessä oloa ja tulla mukaan Tuo-
masmessun toimintaan.

Messujen välillä tuomaat tapaavat seura-
kuntien talossa. Käsityöillat, seurat, Tuo-
mas-päivät, retket ja matkat ovat tuomai-
den yhteisötoimintaa. 

Avoin kirkko – hengellinen pysäkki
Vapaaehtoisten päivystäminen alkoi syk-
syllä 2008 Aleksanterin kirkossa. Tarjoam-
me kirkkoon tulijalle tilan hiljentymiselle ja 
rukoukselle. Kirkossa erilaiset ihmiset koh-
taavat: lapset, nuoret, vanhat, yksinäiset, 
sairaat, hädänalaiset, arjen paineessa hen-
gähtävät ihmiset, myös turistit ja satunnai-
set poikkeajat. Näissä kohtaamisissa kah-
vi- ja teetarjoilullamme on iso merkitys. Se 
madaltaa kynnystä ja rohkaisee puhumaan. 
Päivystäjä on myötäelävä kuuntelija. Hän 
on valmis keskustelemaan ja rukoilemaan.  

Tuomaiden diakoniaa, innostu sinäkin!
Syksyllä 2012 Tuomasmessu kutsui työryhmän miettimään, miten kirkkom-
me diakonia toteutuu Tuomasmessussa ja mitä erityistä annettavaa Tuomas-
messulla voisi olla.

Anna sieluun tuulla
• Huhtikuun alusta 4.4. 2013 aloitimme 
kirkossa Raamatun lukemisen, jossa kirk-
kovuotta myötäillen luetaan Raamattua 
puolen tunnin ajan. Lukuhetki pidetään 
kirkkosalissa keväällä joka toinen torstai 
klo 12-12.30 parillisina viikkoina. Lukijal-
la  on mikrofoni, joten kuuntelija voi etsiä 
kirkkosalista juuri sen paikan, jossa ha-
luaa hiljentyä kuulemaan Jumalan sanaa. 
Kesästä alkaen luentapäiväksi tulee tiistai.
Toiveena on, että Raamatun luenta juurtuisi 
pysyväksi osaksi Avoimen kirkon ja Tuo-
masmessun elämää. 

• Päivittäinen kello viiden hartaus on va-
kiintunut osa toimintaamme myös kesän 
ajan. Silloin rukoilemme päivän esirukous-
pyynnöt. Merkittävää on, että seurakun-
tien papit päivystävät joka päivä.
 
• Torstaisin klo 17 kirkossa on seurakun-
nan ehtoollishartaus. 

Ovet avoimina 
Avoin kirkko tulee syksyllä toimineek-
si viisi vuotta. Siitä on tullut yksi kirkon 
diakonian välikappaleista, niin kuin eräs 
kirkon työntekijä rohkaisevasti sanoi. Tuo-
masmessu ei ole koskaan valmis, vaan se 
on liikkeellä oloa, Pirkko Tuomisto kir-
joittaa kirjassaan Elämän makuinen messu. 
Syksyksi suunnittelemme, kuinka voisim-
me palvella uudella tavalla vakinaisia kirk-
kovieraitamme. Lisäksi alamme puuhata 
katualttaritoiminnan elvyttämistä. ”Arjessa 
se sitten nähdään... messun merkitys!”

Sirkka Heinonen

Diakoniatyöryhmä: 
Valma Mononen, Olavi Salminen, 

Kaisu-Leena Taulu ja Sirkka Heinonen.

Rukouspyyntöjä voi edelleen lähet-
tää myös netin kautta          

www.tuomasmessu.net/                         
Yhteystietoja/Esirukouspyyntö

• Perjantaisin klo 12-13 kokoontuu luku-
vuoden aikana Raamattu- ja rukouspiiri.
• Rukoilevat äidit on aktiivisesti lasten ja 
koulujen puolesta toimiva rukousryhmä, 
johon voi liittyä mukaan. 
• Koululaisten junnukappeli tavoittaa ala-
kouluikäisiä. Se toimii lukuvuoden aikana 
seurakunnan järjestämänä kerran viikossa 
parin tunnin ajan kirkon kappelissa.

Tarmo Järvisen ja 
Risto Korhosen kes-
ken on kehkeytynyt 
tiivistä ajatusten 
vaihtoa. 
”Ei tämä kahvi niin 
tärkeä ole kuin Ju-
malan sana”, tuu-
maa Tarmo.
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Myyjäis- ja kirpputoritapahtuma
ma 6.5.2013 klo 17-20  Seurakuntien talon toisessa kerroksessa.

Keväinen rynnistys Onandjokwen synnytyssairaalan hyväksi. 

TUO TAVARAA JA TULE ETSIMÄÄN UUTTA TARPEELLISTA

Tuo hyllyjesi nurkista sinulle tarpeettomaksi käynyttä tavaraa: - koruja - laukkuja 
- huiveja - pikku koriste-esineitä - kirjoja ja kortteja - käsityötarvikkeita ja materi-
aaleja - astioita - pöytäliinoja ja liinavaatteita - ym. (ei kuitenkaan vaatteita)

LÄHDE MUKAAN!

Onandjokwe 
on Pohjois-Namibiassa, Ambomaal-
la, missä on tehty läjetystyötä yli sata 
vuotta. Tuomasmessulla on koko his-
torian ajan ollut sinne monenlaisia 
linkkejä.  Suomalaisen lääkärin Selma 
Rainion sinne perustama sairaala kai-
paa korjausta ja uudistamista. Kysy-
myksessä ei ole mikään kyläsairaala; 
pelkästään synnytysosastolla on vuo-
sittain n. 5000 synnytystä. 
Satavuotisjuhlassa vajaat pari vuot-
ta sitten sairaalan entinen ylilääkäri 
professori Filemon Amaanbon sanoi 
Selman antaneen hyvän esimerkin 
seuraajilleen:
– Sairaalasta on sadassa vuodessa tul-
lut tärkeä osa namibialaista terveyden-
huoltoa,  ja meidän tehtävämme on nyt 
huolehtia siitä, että se voi toimia samas-
sa hengessä seuraavat sata vuotta. 
Uudistusprojektista vastaavat Suomen 
Lähetysseura ja Martinus-säätiö, joka 
on Tampereen seurakuntayhtymän 
hallinnoima diakoniasäätiö. 

www.selmansairaala.fi 

• Tolvilan kartanon lammastila Akaassa  www.tolvilankartano.fi
Papin työstä paimenen virkaan hypännyt Jarmo Latvanen kuljettaa meitä lam-
masmaailmaan esitellen tilan ekologista ja eettistä lammastaloutta. Tilan parisataa 
lammasta -myös tämän kevään karitsoita- tapaamme lähiniityllä. Laiduntamisen 
kautta lampaat ovat edistämässä katoamassa olevaa perinnemaisemaa.
Kartanon juuri kunnostetussa Paimenen Makasiinissa nautimme salaatin ja suo-
lapalan kahvin kera, kuulemme Paimenen Puheen ja tutustumme myymälän lam-
mastuotteisiin.

• Birgitan polun päitä 
Lempäälässä jalkaudumme tunniksi metsäluontoon. Lempäälä on Pyhän Birgitan 
pitäjä. Kuulemme tästä tunnetusta pohjoismaisesta pyhimyksestä ja hänen nime-
ään kantavasta seudun polkuverkostosta. Kannon nokassa nautimme omia eväitä.

• Kirkkohetki ja ehtoollinen 
Lempäälän keskiaikaisessa kirkossa, joka on omistettu Pyhälle Birgitalle. 

• Matkan hinta Tolvilan tarjoiluineen maksaa sinulle 10 euroa. 
                                 Ota jotakin evästä mukaan luontohetkessä nautittavaksi.
• Lähtö klo 11.15 Keskustorilta. Paluu n. 18.30
• Ilmoittautumiset ruokarajoitteineen Pirjolle  
    pirjo.k.kostiainen@kolumbus.fi, 0400 734054

Keväinen Tuomasväen kokous 
maanantaina 27.5. klo 17
Emmauksessa Seurakuntien talolla Näsilinnankatu 26
Tervetuloa iloitsemaan hyvistä messumuistoista ja muista tapahtumista! 
Sekä katselemaan messutoimintaa myös eteenpäin: Mitä olisi kehitettävä, 
mitä vahvistettava? Tule antamaan oma panoksesi messutoimintaan!

Valitsemme kokouksessa myös
• ensi kauden puheenjohtajat   • vastuuryhmän jäsenet 

Ennen kokouksen alkua klo 16.30 alkaen aikaa tapailla toisia 
kahvi/teekupin ääressä. 

Lähiseudun kevätretki 25.5.

Tuo tavarat edellisenä maanantaina 29.4. 
klo 17-20, tai anna jollekulle järjestäjis-
tä, tai tuo ennen kirpputoria klo 15-17. 
Myymättömät tavarat voit noutaa ta-
kaisin myyjäisten jälkeen klo 20-20.30. 
Kaikki loput viedään Fidan kirpputorille.

MYYJÄISTUOTTEITA
• Uusi artikkeli! Nikolai-huivi, lohtuhuivi….. 
• Tervehdyskortteja kevään juhliin
• T-risti -helminauhoja ja muita koruja ym.

TARJOILUA JA TAPAAMISIA
Tarjoilun lomassa voit kysellä tuoreita Namibi-
an kuulumisia Elise Lehtiseltä, joka on ollut vä-
littämässä myös neulomiamme vauvannuttuja 
synnyttäneille äideille.



PALAUTUSOSOITE
Risto Moisio
Iivantamäenkau 16
33700 Tampere

MUISTILISTA
TULEVISTA TUOMASMESSUISTA
Vastuuhenkilöihin voi ottaa yhteyttä.

21.4. Huhtikuun Tuomasmessu *
          Sirkka Heinonen 040-7736287 

9.5.   Helatorstain Tuomasmessu  *
          Irmeli Merikanto 0400-697881

2.6.   Luomakunnan sunnuntain messu*
          Pentti Kuusjärvi 050-4389287

16.6. Kesäinen Tuomasmessu klo 16  *                             
          Kaija Jerkku 040-7006938

21.6. Juhannusaaton Tuomasmessu *
           klo 16  Ilkossa
          Maija-Leena Piipponen  040-5902228 

8.8.    klo 19 Tapahtumien Yön 
         Tuomasmessu 
          Kaija Jerkku  040-7006938

Syksyn Tuomasmessut klo 18
18.8. •  8.9.  • 29.9. • 20.10. • 10.11.  • 
1.12. • 31.12. (klo 20)        

Kirjeen toimitti sinulle   Pirkko
pirkko.tuomisto@kolumbus.fi       
050-4689212
Seuraava kirje ilmestyy elokuussa.

www.tuomasmessu.net

MUISTILISTA  KEVÄÄN  2013  
MUISTA TAPAHTUMISTA
Tarkemmin sisäsivuilla  *

15.4. Tuomas-seurat klo 18
22.4. Tuomas-kokous klo 17
29.4. Käsityöilta klo 18
6.5.   Kirpputori ja myyjäiset *
13.5. Tuomas-kokous klo 17
20.5. Käsityöilta klo 18 
               Oma käsityö mukaan!
25.5. Kevätretki *
27.5. Tuomas-väen kokous klo 17 *
3.6.   Tuomas-kokous klo 17

Tuomas-seuroissa 
ma 15.4. klo 18 Seurakuntien talon 
Emmauksessa Anne-Mari ja Sami 
Borg  ystäviensä kanssa.  Teemana 
Tutki minua, Jumala.

Kirjaa Elämän makuinen messu voi ostaa
   - Messujatkoilla kryptassa
 - Seurakuntien talosta alakerroksen 
Keskusrekisteristä, joka on auki arkisin 
klo 8.30-15, torstaisin klo 17 asti.
Kirjan hinta on 35 euroa.


