
Tässä kirjeessa kerrotaan  yli 25-vuotiaan Tuomasmessumme toimin-
nasta ja toimijoista. Tässä kuussa on vielä kaksi messua, yksi niistä Tuo-
maan päivän aattona. Niin lähellä joulua ei aiemmin ole koskaan ollut 
messua. Keväällä on valmisteilla 8 messua, kesällä 4 messua, ja syksyn 
2016 messupäivätkin on jo päätetty. Yhteinen ehtoollisjuhla kutsuu mei-
tä virkistymään ja voimaantumaan yhteisestä uskostamme. Vastuuryh-
mä huolehtii siitä, että toiminta etenee suunnitellulla tavalla. Ryhmän 
jäsenet esitellään tässä kirjeessä. Sinä voit kertoa omat toiveesi ja mieli-
piteesi kenelle tahansa heistä. 
Tuomasmessu on suuri ehtoollisjuhla. Siinä tarvitaan paljon palvelijoi-
ta. Tule Sinäkin! Messuja on aina toteuttamassa eri tiimi. Messutehtä-
viin ilmoittaudutaan messu kerrallaan. Katso tarkemmin sivu 16.

Tuomas-kirje  2/ 2015 joulukuu

Tuomas-päivän iloista työskentelyä. Lisää sivulla 8. KUVA Vesa Keinonen
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26.11.2015
On aika sytyttää kynttilä ja katsella kuinka pienen kynttilän liekki levittää valo-
aan pimeyden läpi. Kaamoksen keskellä saamme konkreettista opetusta valon 
voimasta Valon ja Rauhan Ruhtinaan syntymää odottaessamme.
Uuden kirkkovuoden myötä olemme astuneet odotuksen aikaan.  On aika ava-
ta myös Jesajan kirja ja vakuuttautua Jumalan profeetan ikiaikaisista lupauk-
sista: -Kansa joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat 
kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus.(Jes.9:1-6) Odotamme Häntä, Toivo-
amme, joka pelastaa meidät maailmamme pimeydestä, ulkoisesta ja sisäisestä.

Siunatkoon meitä, Jumala, joka luo ja ylläpitää,
joka rakastaa ja taistelee, joka uudistaa ja antaa elämän.

Sulkekoon hän meidät lepoon ja turvaan.
ja innostakoon meitä rohkeuteen ja luomisvoimaan.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen
                                                                                    SLS:n yksinkertaisesta messusta

Taivaan valoa adventin aikaan ja joulujuhlaan
meille jokaiselle! Iloitaan ja kiitetään!
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Kiitollisuuden alttarilla
Rukouskiitoksia varten Aleksanterin kirkon keskikäytävän alttarilla on otsikko-
na  Kiitollisuus – Thankfulness. Siihen kirkossakävijä voi kiinnittää oman ruko-
uksensa. Varsinkin kesän aikana alttari täyttyi useaan kertaan rukouskiitoksista.

Kiitämme Jumalaa kymmenillä eri kielillä. Jotkut kävijät ovat kirjoittaneet myös, 
mistä he ovat tulleet. Kaukaisimmat ovat Argentiinasta, Kiinasta, Taiwanilta, Ja-
panista ja Australiasta. Rukouskiitosten kirjoittaminen on luontevaa erityises-
ti Keski- ja Etelä-Euroopasta tulleille. Suurin osa rukouksia on tietysti suomenkielisiä.

Rukouslappujen kautta sadat rukoilijat liittyvät myös toisiinsa. Kiitämme monilla kielillä 
pelastuksesta ja armosta. Kiitämme usein perheestä, ystävistä ja kodista, myös onnistu-
neesta matkasta. Kiitämme parantumisesta, vaikeiden asioiden onnistumisesta ja uudesta 
mahdollisuudesta. Joku kiittää Jumalaa siitä, että kirkon ovi oli auki. Joku kiittää siitä, 
että 70 vuoden jälkeen on päässyt kastekirkkoonsa. Kiitetään musiikkihetkestä, kirkon 
suomasta rauhasta, mutta myös ystävällisyydestä ja Avoimen kirkon mehusta ja korpuista.

Lyhyessä kiitoksessa voi nähdä elämäntarinankin. Eräs rukoilija kiittää siitä, että täällä 
Suomessa hän sai paremmat mahdollisuudet elämässä kuin muualla olisi saanut. Hän 
kiittää  ruuasta, koulusta ja rauhallisesta elämästä. Lapsen käsialalla on kirjoitettu ihana 
rukous: ”Kiitos sinusta Jeesus rakas  Hali ympärillens sun.”

Rukouskiitoksia luki Sirkka Heinonen

Kiitos 

kirkon rauhasta
Kiitos 

pelastuksesta ja ar-
mosta. Kiitos mehusta ja korpus-ta

Kiitos parantumisesta 

     Avoimessa kirkossa  kuuntelemme ja palvelemme.
Aleksanterin kirkko on ollut seitsemän vuotta avoinna arkisin klo 12 – 18. Vapaaehtoi-
set seurakuntalaiset päivystävät. Kirkossa voi levähtää ja hiljentyä, mutta myös keskus-
tella ja rukoilla päivystäjän kanssa.
Joka tiistai klo 12 luemme Raamattua puolen tunnin ajan.                                                                 
Hädänalaisten määrä on lisääntynyt. Siksi viime keväästä alkaen on kirkossa ollut päre-
kori, johon voi tuoda kolehtina säilytystä kestävää ruokaa, mieluimmin säilykkeitä, 
teetä tai kahvia. Kiitos auttamisesta!

Avoimeen kirkkoon otetaan uusia päivystäjiä, mutta ensin kannattaa käydä 
kirkossa vieraana tutustumassa toimintaamme. Lähempiä tietoja saa Riitta-
Liisa Rusilta (045-8425365).

Kaikki huolet tulevat ja menevät.
Elämä jatkuu. Kiitos elämän lahjasta.

Toivon liekki palakoon!
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Tervetuloa tulevaisuuteen
Elämässä on sekä mahdollisuuk-
sia että uhkia. Näin on ollut aina. 
Näistä näkökulmista rakentuu 
myös tulevaisuus, jonka ennus-
tettavuus on entistä vaikeampaa. 
Emme varmuudella tiedä, mitä 
tapahtuu. Parhaiten selviävät ket-
terästi reagoivat. Hienoa on sekin, 
jos voimme nähdä edessä olevat 
vaiheet mahdollisuuksista käsin. 
Uhkia ei tarvitse kieltää. Ne on vii-
sasta tiedostaa, mutta niiden van-
giksi ei ole syytä ajautua.
Tuomas-messun vuodessa on näh-
ty paljon mahdollisuuksia. Niihin 
on rohkeasti tartuttu. Pääsiäisen 
messussa jaoimme iloa ylösnou-
semuksesta. Samalla juhlimme 
reilusti ja reippaasti niitä 25 vuot-
ta, joiden aikana Tuomas-messut 
ovat Tampereella olleet siltana Ju-
malan ja ihmisen välillä. Arjen ja 
pyhän välisellä reitillä on ollut lii-
kennettä kumpaankin suuntaan. 
Alttarille ei voi jäädä, mutta sinne 
on terveellistä palata.
Sunnuntai-iltaisin on Aleksanterin 
kirkossa tavattu monta entuudes-
taan tuntematonta mutta myös tu-
tuksi tullutta. Elämä ilon ja kivun 
välimaastossa on ollut aina yhtä 
tervetullutta kirkkoon. Tapahtu-
mien yön Blues Brothers –Tuomas-
messussa kirkko kävi ahtaaksi. Se 

oli hieno ja hirvittävä kokemus. 
Kovin usein ei ole tarvinnut kertoa 
kirkon rappusilla, että sieltä sisältä 
on nyt valitettavasti istumapaikat 
loppu.
Jos haluat lähemmin tutustua Tuo-
mas-messun vuosiin Tampereella, 
voit hankkia edulliseen hintaan 
itsellesi tai lahjaksi jokin aika sit-
ten ilmestyneen kirjan Elämän 
makuinen messu –Tuomas-vuodet 
Tampereella. Sitä on edelleen saa-
tavilla messujen yhteydessä. Halu-
tessasi voimme sopia muunkin ta-
van, jolla voit saada kirjan itsellesi. 
Kirja kertoo siitä kivijalasta, jolle 
messut ovat elämää koskettavalla 
tavalla rakentuneet.
Tuomas-messun olemassaolon 
oikeutus on siinä, että se voi olla 
Jumalan Siunauksen yksi väylä 
elämän arkeen. Musiikki, rukous, 
evankeliumi ja ehtoollinen ovat 
kestävä resepti Jumalan luoman 
elämän lääkkeeksi. Kestävä sisältö 
välittyy parhaiten, kun muodot ei-
vät tarraudu vain yhteen mahdol-
lisuuteen toteuttaa keskeistä sisäl-
töä.
Tuomas-messun tavoitteena on 
olla rohkea ja helposti lähestyttä-
vä hengellinen yhteisö. Rohkeus 
merkitsee ennakkoluulottomia to-
teutustapoja. Se merkitsee tinki-

Timo Takala
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mätöntä asettumista syntisen rin-
nalle. Se merkitsee kahta korvaa 
ja yhtä suuta eli enemmän kuule-
mista kuin puhetta. Se merkitsee 
tilan antamista yksityisyydelle ja 
erilaisuudelle. Kaukaa tulevat tai 
siellä elävät ovat meille tärkeitä. 
Se merkitsee mahdollisuutta yh-
teisöllisyyteen sellaisena, kuin 
itse kukin meistä sitä toivoo. Se 
tarkoittaa mahdollisuutta puhua 
Jumalasta tai olla puhumatta. Se 
antaa tilaa uskolle ja epäilylle. Ai-
nut, mille ei ole tilaa, on täydelli-
syys tai aukoton oikeassa olemi-
nen.
Ihmisarvomme on jakamaton. 
Pärjääminen ei voi määritellä elä-
män arvoa. Kilpailuvapaalla vyö-
hykkeellä on kysyntää. On oike-
us ja myös mahdollisuus aloittaa 
alusta puhtaalta pöydältä. Halu-
amme rakentaa sellaisia Tuomas-
messuja, joihin mahdollisimman 
mahdollista tulla. Ei tarvitse olla 
kokenut, ymmärtävä ja osaava. 
On oikeus istua silloin kun muut 

seisovat, sillä messun ydin on 
ihan muussa.
Tuomas-messuja tekevät ihmiset 
yhdessä. Voit halutessasi olla yksi 
meistä. Tähän liittyvistä erilaisis-
ta mahdollisuuksista voit kuulla 
messujen yhteydessä. Tästä kir-
jeestä löytyvät myös vastuuryh-
män jäsenten yhteystiedot. Hei-
hin voit ottaa yhteyttä ihan sen 
mukaan, miten itsestäsi hyvältä 
tuntuu. Erilaisille lahjoille ja eri-
tyisesti ihan tavallisen ihmisen 
taidoille on tarvetta. Kokonaisuus 
rakentuu siitä, että vahvuutemme 
ovat erilaisia.
Jumala on, vaikkei uskoisi. Ter-
vetuloa mukaan kiinnostavalle 
matkalle tulevaisuuteen, jossa on 
paljon mahdollisuuksia ja joka lo-
pulta on Jumalan.

Timo Takala,
on toiminut aktii-

visessti Tuomas-
yhteisössä messujen 

alusta alkaen.
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Kirkkoisä Augustinuksen sanat Tun-
nustuksista ilmaisevat jotakin hyvin 
oleellista kristillisen elämän luonteesta 
kun hän kirjoittaa: ”Levoton on sydä-
memme, kunnes se Sinussa löytää le-
von.” Tämän mukaan levottomuus on 
ihmisen olemuksessa vääjäämättä il-
menevä tila, jolta yksikään ihminen ei 
onnistu välttymään. Tästä luontaisesta 
levottomuudesta eroon pääsemiseksi 
eivät myöskään mitkään meidän käy-
tössämme olevat keinot riitä. Tämän 
vuoksi tarvitsemme avuksemme levon, 
joka annetaan meille lahjaksi. Tämä le-

von lahja on peräisin kokonaan meidän 
ulkopuoleltamme, Jumalalta, joka on 
armollinen, rakastava ja hyvä. Ihmisek-
si tulleen Kristuksen persoonassa nämä 
jumalalliset ominaisuudet konkretisoi-
tuivat ja tulivat meidän ulottuvillemme.
Augustinuksen sanat paljastavat, että 
ihmisen liittyminen Kristukseen uskon 
kautta merkitsee siirtymistä levotto-
muuden tilasta lepoon. Kun syntimme 
annetaan anteeksi ja kun meidät ihmi-
sinä armahdetaan, tapahtuu olemuk-
sessamme ratkaiseva muutos. Kaikki 
levottomuutta aiheuttavat tekijät pyyh-

Lepo kristillisen elämän perustana

Hyvä Paimen mosaiikki, Ravenna
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käistään pois, ja lepo voi vallata alaa ja 
asettua meihin. 
Ajatus levosta elämämme hengellise-
nä perustana nousee Raamatun luo-
miskertomuksesta. Heti ihmisen luo-
misen jälkeen Jumala vetäytyi lepoon 
luomistyönsä päätteeksi. Niinpä myös 
juuri olemassaoloon kutsuttu ihminen 
saattoi saman tien astua tuon levon, 
siunauksen ja pyhyyden piiriin ilman, 
että oli ehtinyt suorittaa mitään tai 
saada aikaan yhtäkään tuotosta. Mei-
dän onkin tarpeen huomata, että ni-
menomaan tämä levon lahja ihmisen 
alkutilanteessa muodosti lähtökohdan 
työlle ja toiminnalle, eikä siten ollut 
niiden kautta ansaittu palkinto. Ensin 
oli Jumalan yhteydessä koettu lepo ja 
sitten vasta työ ja kaikki muu.
Raamatun alkukertomuksia lukiessa 
saa sen vaikutelman, että ennen seu-
raavaa lepopäivää ihminen oli kui-
tenkin jo ehtinyt erkaantua Jumalan 
yhteydestä ja harhaantua typeryyksiin 
ja tottelemattomuuteen. Siitä alkoi ih-
miskunnan loputon ja pohjaton levot-
tomuus. Sen jälkeen ihminen ei ole 
enää voinut vain astua sisään Jumalal-
liseen lepoon asettumalla viettämään 
lepopäivää.  Sen sijaan levon tavoitta-
miseksi tarvitaan yhteyttä Kristukseen, 
joka sitten tulikin luoksemme ja selvitti 
meidän puolestamme levottomuutem-
me syyt ja seuraukset.
Hengellisen levon ytimessä ei siis ole 
fyysinen lepo tai rentouttava sohvalla 
makoilu. Ne ja monet muut normaa-
liin lepäämiseen liittyvät toiminnot 

ovat tosin välttämättömiä kanavia sen 
levon vastaanottamisessa, joka asettuu 
olemuksemme ytimeen. Kaikki lepo, 
joka voidaan aistia tunteina ja tunte-
muksina muodostaa edellytykset sen 
levon täydelle vastaanottamiselle, jota 
aistimme eivät yleensä edes tavoita. 
Kristus-yhteyden tuottama lepo koh-
distuu meihin ihmisinä, koko meidän 
henkilöömme, ei vain levon tarpees-
sa oleviin ulottuvuuksiimme (keho, 
mieli, tunne-elämä, jne.). Tämä koko-
naisvaltainen levon tila merkitsee ris-
tiriidattomuutta Jumalan kanssa ja sen 
seurauksena mahdollisuutta antautua 
lepäämään. Levon tila puolestaan viit-
taa pysyvyyteen. Tällöin kysymykses-
sä on jatkuva armon kokeminen, siis 
luottavainen, rauhallinen ja toivon-
täyteinen elämä Jumalan hyvyyden ja 
laupeuden varassa. Ei ole mikään ihme 
että kokonaisvaltaisen levon siunaus 
tuo tavallisesti mukanaan iloa ja kiitol-
lisuutta. 

Harri Kuhalampi

Sen lisäksi, että 
Harri on vastuu-
ryhmän jäsen, hän 
on Erja-vaimonsa 
kanssa aktiivisesti 
mukana palvele-
massa eri tavoin 
Tampereen Tuo-
mas-yhteisön toi-
minnassa. 
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Tuomaspäivää suunnittelemassa oli 
vastuuryhmästä Anne Karhola, Marja 
Hankela, Sari Papunen, Lauri Eskeli-
nen ja Harri Kuhalampi. Jo tiimimme 
ensimmäisessä kokoontumisessa meil-
le oli selvää, että suurin viisaus ja tieto 
asuu juuri tuomasmessulaisissa, joten 
lähdimme työstämään päivää ajatuk-
sella, että saisimme kaiken tämän ole-
massa olevan tiedon käyttöömme. 
Päivän otsikkona oli: Minäkö kaiken 
mitta? Ajatuksenamme oli selvittää, 
mitä omia mittoja, rajoitteita, sääntö-
jä, ennakkokäsityksiä ja mielipiteitä 
meillä, ehkä jopa tietämättämme, on. 
Lisäksi halusimme yhdessä pohtia sitä, 
onko Tuomasmessussa itsessään joita-
kin rajoittavia sääntöjä tai asioita, jotka 
estävät messua olemasta nimenomaan 
Tuomaan messu.
Marja Hankela oli valmistanut meil-
le alttarin mukaillen Nkurenkurun 
kirkon alttaria, joka koostuu, ympäri 
vuoden muovikuusesta, glitteristä sekä 
alttarilla olevista eriparisista muoviku-

kista ja paripuolisista kynttilänjalois-
ta. Valmistimme alttarin jo perjantai-
iltana valmiiksi, jotta se olisi kaikkia 
saapuvia hämmästyttämässä ja mieti-
tyttämässä heti aamusta alkaen. Huo-
masimme kuitenkin aamulla kynttilöi-
tä sytyttäessämme, että vahtimestari oli 
vaihtanut muovikukat eläviin kukka-
siin ja näin saimme hienon aloituksen 
siitä, miten alttarimme ei sopinutkaan 
vahtimestarin mittaan alttarista ja päi-
vä alkoi konkreettisella esimerkillä.

Työskentelyssä oli paljon laulua ja kii-
reetöntä ryhmätyöskentelyä. Ryhmiin 
jakaannuimme aamupäivällä niin, että 
esittäydyimme kertomalla nimemme ja 
asetuimme jonoon etunimen aakkosten 
mukaan. Näillä näin saaduilla ryhmil-
lä pohdimme ja keskustelimme siitä, 
millaisia matkaseuralaisia ottaisimme 
yöjunan hyttiin kanssamme matkalle 
Kolariin. Pohdimme ja jaoimme myös 
ajatuksiamme siitä, millaisia matka-
seuralaisia emme ottaisi tai haluaisi 

Terveisiä Tuomaspäivästä
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mukaamme. Tämä oli kovin avartavaa 
ja auttoi meitä tutustumaan toisiimme. 
Työskentely avasi meissä ehkä jotakin 
sellaista, jota emme toisistamme ja it-
sestämme aiemmin tienneet. 

Lounaan jälkeen jatkoimme työskente-
lyä enemmän Tuomasmessun yhteisöl-
lisyyden parissa. Jakauduimme uudel-
leen eri ryhmiin eläinkorttien avulla, 
jotka oli jaettu jo aiemmin. Saimme 
näin toteutumaan sellaiset ryhmät, 
joissa oli eri henkilöitä kuin aamupäi-
vän ryhmissä. Saimme näin lisää uusia 
näkökulmia vanhoista tutuista. Tässä 
iltapäivän työskentelyssä mietimme 
millaisia mittoja meillä on Tuomas-
messussa itsessään. Teimme löytöjä 
siitä, että osa olemassa olevista kirjoi-
tetuista ja kirjoittamattomista ohjeista 
on tarpeellisia ja myös messun koko-
amista helpottavia, mutta paljon on 
varmasti myös sellaista, joka rajoittaa 
liikaa luovuutta ja ehkä jonkun uuden 
syntymistä.
Päivän lopuksi vietimme Lauri Eskeli-
sen johdolla ehtoollismessun käyttäen 
Lähetysseuran Yksinkertaisen  mes-
sun messukaavaa. Lauri ja Tiina oli-

vat valmistaneet ehtoollisen käyttäen 
omia ehtoollisvälineitään ja hankkineet 
meille murrettavaksi leipää.  Nämä 
elementit toimivat erinomaisesti tässä 
messussa. Tilaisuus oli koskettava mo-
nella tavalla.

Lopuksi sitten vielä lauloimme ja musi-
soimme, ja siinä yhteydessä syntyi aja-
tus  Tuomasjameista.

HUOM. Kevään vastaava Tuomaspäivä 
on la  9.4

Anne Karhola

Tuomaspäivän kuvat Vesa Keinonen
Kirjeen henkilökuvat Kalle Mäki

Olen vastuuryhmässä uutena jäsenenä. Muutimme 
Lapinniemeen muutama vuosi sitten, ja silloisen seurakun-
tayhteyden jääminen toi Tuomasyhteisön yhä läheisemmäk-
si minulle ja miehelleni. 
Olen ollut Tuomasmessussa lähinnä kävijänä, joka vain 
nauttii messusta, mutta viimeisten vuosien aikana olen kui-
tenkin lähtenyt mukaan toimimaan mm. palveluryhmän ja 
messunkin kokoajana. Olen tehnyt työkseni tapahtumakoor-
dinointia jo yli kolmekymmentä vuotta, joten messujen ko-
koaminen on minulle mieluista puuhaa. 
Minulla on myös sielunhoitoterapeutin koulutus ja mielellä-
ni myös tätä osaamistani käyttäisin Tuomasmessun hyväksi.
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Tuomasmessujen  toteutuksesta  vas-
taavat messutiimit  vaihtuvat  ja mes-
sutehtäviin odotetaan aina uusia te-
kijöitä. Messukohtaisten  tehtävien 
lisäksi toiminnan taustalla tarvitaan 
myös pitempään sitoutuneita vastuu-
henkilöitä. On yksittäisiä tehtäviä, 
joista joku vapaaehtoinen kantaa vas-
tuun. Vastuuryhmä kantaa vastuuta 
koko yhteisön toiminnasta. Se valitaan 
aina toukokuussa pidettävässä kaikille 
avoimessa Tuomas-väen kokouksessa 

VASTUURYHMÄ 2015-16
    Lauri Eskelinen 0409613341       
 lauri.v.eskelinen(at)gmail.com 
    Marja Hankela  0503830846                        

marja.hankela(at)suomenlahetysseura.fi
Kaija Jääskeläinen  0503060763    
 kaija.jaaskelainen(at)live.fi
Anne Karhola  050 522 0620        
 anne.karhola(at)sci.fi
Harri Kuhalampi 0405856695      

 kuhalampi(at)luukku.com
    Jarmo Lehtinen  0400 625962

 ijklehtinen(at)gmail.com
Risto Moisio  044 5724083             
 rkmoisio(at)hotmail.com
Kalle Mäki  0407429004              
 kalle.maki(at)fimnet.fi
Sari Papunen  040-5807979.           
 sari.papunen(at)tampere.f
Jouni Siirtola     
 jousii(at)gmail.com
Timo Takala   0500 638908
 timo.takala(at)evl.fi
Minnamaria Tammisalo  
 minnamaria.tammisalo(at)evl.fi
Pirkko Tuomisto  050 4689212      
 pirkko.tuomisto(at)kolumbus.fi
Riitta Vesanen  040 7291039           
 riitta.vesanen(at)tpnet.fi

Erilaisten vastuutehtävien hoitami-
seen 2015-2016 on sitoutunut näin 
suuri joukko vapaaehtoisia. Jos si-
nua jokin tehtävä kiinnostaa, ota 
rohkeasti yhteyttä johonkin Vas-
tuuryhmän jäseneen. Tekijöitä 
tarvitaan aina. Tuomas-väen koko-
uksessa  30.5. valitaan uusi vastuu-
ryhmä.

MESSUASIOITA

MESSUJEN KÄYNNISTÄMINEN 
Anne Karhola, Kaija Jääskeläinen, 
Timo Takala/Minna-Maria Tammi-
salo
MESSUJEN TUKIHENKILÖT Sirk-
ka Heinonen, Kaija Jerkku, Kaija 
Jääskeläinen, Irmeli Merikanto, Tuu-
la Latvala, Riitta Sointu, Riitta Vesa-
nen
MESSUTIETOJEN KIRJAAMINEN 
Kaija Jääskeläinen, Päivi Palonen
KÄSIOHJELMIEN TUKIHLÖ
Timo Saarinen
ISÄNNÄT: Jussi Hankela (vastuuh-
lö), Leevi Häikiö, Jari Juhola, Ilkka 
Lapp, Tapio Matikainen, Pirjo Nykä-
nen
KALUSTONHOITAJATt: Leonid 
Baranov, Ville Keskinen, Paavo Lat-
vala, Jussi Tantarimäki
KIRKKOSALIEMÄNNÄT Leena 
Hernesniemi, Sirkka Heinonen (vas-
tuuhlö), Irmeli Merikanto, Valma 
Mononen, Helena Rantala, Päivi Sal-
minen, Maija Temonen
EHTOOLLISAVUSTAJAT MES-

VASTUUTA KANTAMASSA
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SUUN Tuula Latvala
RU KOUSA LT TA R IPA LV ELIJAT 
Marja Hankela, Sanni Heiskanen, Erja 
Kuhalampi, Valma Mononen, Sanna-
Mari Nybacka, Seija Savinainen-Hall-
fast, Terttu Tantarimäki, Pirkko Tuh-
kanen, Pirkko Tuomisto (vastuuhlö), 
Iiris Vuorenmaa
ESIRUKOUSPYYNNÖT Riitta Sointu 
(vastuuhlö), Maija-Leena Piipponen, 
Irene Toivanen, Laura Tyynelä
MUSIIKKI vastuuhenkilö Timo Saa-
rinen
MIKSAUS Teemu Kauppinen
PYHÄKOULU Kaija Jerkku (vastuuh-
lö), Mirja-Liisa Kaakkolammi, Mari-
Anne Luukas, Irmeli Merikanto, Raija 
Paavola, Pirjo Saunamäki, Merja Taka-
la, Ritva Toivonen
TISKAUS Terttu Setälä (vastuuhlö),
TALKOOKAHVIT Inkeri Kaartinen, 
Tuula Sippola
TEEJATKOT Janne Vihervirta

KOKOUKSISSA
ja MUUALLA

PUHEENJOHTAJAT Timo Takala, 
Minna-Maria Tammisalo, Kalle Mäki

SIHTEERIT Riitta Vesanen, Kaija 
Jääskeläinen
YHTEYSTIEDOT Risto Moisio
LÄHETYSYHTEYSHLÖ Marja Han-
kela
KOKOUSTARJOILU Kati Usvaniitty
TILAVARAUKSET Kaija Jääskeläinen
TILASTOTIEDOT Reijo Tuomisto
ARKISTOINTI Kaija Jääskeläinen
KOTISIVUT  ja FACEBOOK-RYHMÄ 
Vesa Keinonen 
TIEDOTUSRYHMÄ Anne Karhola, 
Vesa Keinonen
LIPAREISTA HUOLEHTIMINEN 
Kaija Jääskeläinen
MYYJÄISKASSA Tuula Latvala

TUOMAS-PAPPIMME 
Minnamaria Tammisalo 
ja Timo Takala.
Tuomaspapit ovat usein 
messussa vastuuta 
kantamassa ja toimivat  
omalta osaltaan Tuo-
masmessun kokouksissa 
puheenjohtajina.

Kiitämme ja 
siunaamme 

heitä kaikkia. 
Moni asia olisi 

rempallaan 
ilman heitä.
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Riitta 
Vesanen

Va r s i n a i n e n 
paikkani Tuo-
masyhteisössä 
on kuorossa, 
mutta viime vuo-
sina olen saanut 
palvella myös 

sihteerinä messujen jälkeisissä palaute-
kokouksissa ja vastuuryhmän kokoon-
tumisissa. Pöytäkirjojen laatiminen on 
minulle leipätyöstäni tuttua puuhaa, 
mutta tässä työssä on oleellisena osana 
hengellinen ulottuvuus. Tuomas-muis-
tiot eivät voi mielestäni olla pelkkiä 
päätösmuistioita. Jokaisessa kokoontu-
misessa läsnä on rukous: kokoukseen 
tuodaan rukoiltavaksi paitsi messun 
rukousalttareille jätettyjä rukouspyyn-
töjä, myös omia, henkilökohtaisia ai-
heita.  Kun olemme yhdessä koolla 
rukoillen Pyhän Hengen läsnäoloa, 
syntyy rakkauden ilmapiiri. Sen välit-
tyminen myös kokousmuistion saajille 
on ensiarvoisen tärkeää.

Messun jälkeisiin maanantain Tuo-
maskokouksiin messutiimi kokoontuu 
pohtimaan, millainen messu saatiin 
toteutettua. Mikään toteutus ei voi olla 
kaikkien mieleen. Messu ei koskaan ole 
yhden ihmisen tuotos; koko prosessi on 
lähtenyt liikkeelle sillan rakentamisesta 
tekijöiden välille. Palautekeskustelun 
kirjaaminen on välillä haasteellista, 
koska on tärkeää, että kaikille tekijöil-
le jää kiitollinen mieli siitä huolimatta, 

että jokin yksityiskohta olisi kenties 
kaivannut parannusta. Tuomaskokouk-
sen muistion tehtävä on välittää messu-
tunnelma heillekin, jotka eivät jostain 
syystä päässeet messuun paikalle. Tär-
keää on myös välittää kiitos ja siunaus 
kaikille messussa palvelleille.

Tuomasyhteisössä palveleminen on 
siunaavaa erityisesti silloin, kun kokee 
olevansa omalla paikallaan, palvele-
massa omilla kyvyillään ja lahjoillaan. 
Tässä mielessä koen olevani etuoikeu-
tettu!

 Jouni  
Siirtola 

Olen ollut Tuomas-
messussa lähes alus-
ta saakka mukana, 
tosin osallistumi-
seni on vaihdellut 
perheen, vaimoni ja 
neljän lapsen tarpeiden mukaan. Onpa 
osa heistä ollut mukana myös Tuomas-
matkoilla Lappiin. Pääasiassa olen toi-
minut ehtoollisavustajana, mutta myös 
palveluryhmän vetäjänä ja tekstinluki-
jana. Tietotekniikan kuuluessa osaa-
misalueeseeni, olen lisäksi osallistunut 
Tuomasmessun verkkosivujen päivit-
tämiseen. Tuomas-vastuuryhmässä 
olen työskennellyt sen toiminnallises-
sa  osassa.

Vastuuryhmän jäsenet esittäytyvät
YHTEYSTIEDOT SIVULLA 8
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Risto Moisio

Ennen vastuuryhmään 
kuulumista olen ol-
lut Tuomasmessun 
tehtävissä 1990-lu-
vun puolivälistä lähti-
en kolehdinkerääjänä, 

alttarintekijänä, ehtoollisavustajana, 
esirukousjohtajana, palveluryhmän ve-
täjänä. Nyt haasteenani on toimia uu-
denvuodenaaton messun kokoajana. 
Vastuuryhmässä pidän yllä ja päivitän 
Tuomasluetteloa, joka sisältää messun 
tekijöiden yhteys- ja tehtävätiedot. 
Ne ovat kunkin messun vastuuhen-
kilöiden luottamuksellisessa käytössä 
ihmisten kutsumiseksi tehtäviin. Vas-
tuullani on myös sähköinen ilmoittau-
tumislomake. Se avautuu klikkaamalla 
Tuomasmessun kotisivun painiketta 
Tule mukaan. Lomaketta edeltää lyhyt 
esittelyteksti tarjolla olevista tehtävistä. 
Suosittelen mukaan tulemista. Messun 
tekeminen on antoisaa yhdessäoloa Ju-
malan kasvojen alla.

Kaija 
Jääskeläinen 

Olen nyt toista vuot-
ta Tuomasmessun 
v a s t u u r y h m ä s s ä . 
Messuissa olen käy-
nyt parinkymmenen 
vuoden ajan. Aktiivi-

suus lisääntyi huomattavasti 2000-lu-
vun alkupuolella. Messutehtävissä olen 
ollut kolehdista kokoajaan ja tiskaajas-

ta talkookahvittajaan. Minulla on myös 
joitakin taustatehtäviä tässä yhteisössä, 
kuten esimerkiksi Tuomasnetissä mes-
sulistan ylläpito, messukohtaisten tieto-
jen kirjaaminen vuoroin Päivi Palosen 
kanssa, käyttäjätunnusten ylläpito sekä 
menoinfo-päivitykset Aamulehteen. 
Toimin aktiivisesti Tuomasmessuun lä-
heisesti liittyvän Avoimen kirkon päi-
vystäjänä ja tällä hetkellä olen avoimen 
kirkon vastuuryhmän sihteerinä vasta-
ten myös avoimen kirkon nettisivuista.

Lauri 
Eskelinen

Olen pian eläköity-
mässä oleva Tampe-
reen yhteiskoulun 
lukion uskonnon 
lehtori. Harrastan 
kuorolaulua, mök-
keilyä, syksyisin sienestystä, lukemista 
ja muotokuvamaalausta. Jälkimmäisin 
tosin on viime vuosina jäänyt vähem-
mälle. Tuomaskuorossa olen viime 
vuodet laulanut tiiviisti.  Avoimen kir-
kon päivystäjänä olen ollut alusta al-
kaen. Jo vähän ennen Avoimen kirkon 
alkua olimme yhdessä vaimoni Tiinan 
kanssa alkaneet pitää Aleksanterin 
kirkossa pienimuotoisia rukoushetkiä 
Taizé-laulujen, Raamatun luvun ja hil-
jentymisen merkeissä. Nämä rukous-
hetket tulivat osaksi  Avoimen kirkon 
tiistain klo 17 rukoushetkiä. 
Aleksanterin kirkko on kotikirkkoni ja 
koen tärkeäksi olla mukana niin Tuo-
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masmessujen kuin Avoimen kirkon 
toiminnassa ja haluan antaa oman 
panokseni tähän työhön.

Pirkko 
Tuomisto

Kesäkuussa 1989 
olin ensimmäisen 
kerran Tuomas-
messussa. Helsinki-
läiset olivat toteut-
tamassa vuoden 
vanhaa uudenlaista 

messua Tampereen Kirkkopäivil-
lä. Heti ensi tuntumassa tuli selväk-
si, että minäkin haluan olla tällaista 
messua rakentamassa. Perhetilanne-
kin oli sellainen, että saatoin täysillä 
antautua Tuomasmessun haasteisiin. 
26 Tuomas-vuotta on tehnyt elämän 
rikkaaksi. Ja kaikki nämä vuodet Tuo-
masmessu on pysynyt tuoreena. Se 
koostuu hyvin moninaisista erilaisis-
ta elementeistä, jotka ovat eri aikoina 
nousseet tärkeiksi. Ja tuore vapaaeh-
toisjoukko antaa aina uutta puhtia.

Kalle Mäki

Olen ollut Tuo-
masmessun teh-
tävissä ensimmäi-
sestä messusta 
lähtien. Kun kat-
selen ympärille-

ni, näen uusissa ihmisissä yhtä lailla 
innostusta edelleen. Alkuvuosina ra-
kensin ja kuvasin alttareita sekä tein 
Pirkon ja Valman kanssa Rukousaltta-
rit–kirjankin. Kävin tuolloin Ruotsissa 
asti kertomassa alttarien rakentamises-
ta. Viime aikoina olen palvellut eniten 
ehtoollisavustajana, minkä olen koke-
nut sopivan itselleni, kun olen jonkun 
sortin teologikin.  Lääkärinä katselen, 
miten Tuomasmessu hoitaa. Oltuani 
viime kaudella yhteisen kirkkovaltuus-
ton pj ja monissa muissa seurakuntayh-
tymän luottamustehtävissä, nyt on aika 
olla enemmän käytännöllisen tekemi-
sen äärellä.  Tuomasmessun väen mu-
kana tuntee tekevänsä yhteistä matkaa 
toisten kanssa.

Sari 
Papunen

Olen käynyt Tuo-
masmessussa syk-
systä 2011 lähtien ja 
keväästä 2013 olen 

saanut laulaa mukana tuomaskuoros-
sa. Jo ensimmäisestä messusta lähtien 
rakastuin musiikkiin ja minuun teki 
suuren vaikutuksen upea tuomasbändi 
ja -kuoro. Tuomaslauluista tuli minul-
le hyvin rakkaita ja ne antavat edelleen 
voimaa moneen elämän hetkeen. Kuo-
rossa laulaminen on upea tapa palvella 
Jumalaa ja käyttää Hänen antamiaan 
lahjoja seurakunnan hyväksi. Kuoros-
sa on mahtava yhteishenki ja hienoa 
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on seurata, kuinka messukokonaisuus 
rakentuu pala palalta myös musiikin 
osalta. Timo Saarisen svengaavat sovi-
tukset ja Elina Orjatsalon energia saa-
vat meidät syttymään yhä uudestaan 
tähän tärkeään tehtävään. Olen saanut 
palvella messussa monissa tehtävissä ja 
nyt saan olla osa tuomasyhteisöä myös 
vastuuryhmän kautta. On ilo olla Her-
ran käytettävissä niin monin tavoin! 

                                
                    
Marja 
Hankela

Aloimme mieheni 
Jussin kanssa kulkea 
Urjalasta käsin Tam-
pereen Tuomasmes-
sussa  vuonna 2000. 

Messun erilaisuus kirkasti mieltä ja 
lämmitti sydäntä ja herkisti sielua ja 
tuntui ruumiissakin ilona. Kyllä, tuo-
masmessu ja messukansa veti puo-
leensa kuin valo marraskuista kulkijaa! 
2004 oli mukava muuttaa Tampereel-
le, kun oma hengellinen yhteisö oli jo 
siellä! Olen saanut oppia mm. alttarin 
rakentamista Pirkon ohjauksessa ja 
ottaa vastuuta messujen kokoojana ja 
joissakin palvelutehtävissä. Erityinen ja 
itselleni rakas tehtävä on ollut ehtool-
lisavustajana toiminen. Vuosina 2006-
2011 olimme Tuomasmessun nimikko-
lähetteinä Namibiassa ELCIN-kirkon 
perhetyössä. Kiitos kaikille esirukouk-
sista! Olen edelleen lähetystyöntekijä 

(Suomen Lähetysseura, nyt kotimaan 
työssä) ja iloitsen siitä, että tuomail-
le on tärkeää  kuuluminen Jumalan 
maailmanlaajaan perheväkeen,  usein 
siunaamme kaukaisia lähimmäisiä ru-
kouksin ja kolehtivaroin.

Jarmo 
Lehtinen

Olen eläkkeellä 
oleva rakennusark-
kitehti. Elämäni on 
ollut löytömatka. 
Kaiken olen saa-
nut lahjaksi, kuten 
puolisoni, lapseni, ystäväni, työni, ter-
veyteni. Elämä on ollut myös luopumis-
ta, muuttumista, muuttamista. Tänä 
vuonna jouduin luopumaan vaimosta-
ni. Työni on muuttunut luottamusteh-
täviksi, vapaaehtoistyöksi. Elämääni 
muutti syvästi aika Namibiassa vuosina 
2009 - 2013. Minulle annettiin mahdol-
lisuus kohdata lähimmäisiä vieraalla 
maaperällä, vieraassa kulttuurissa. Sain 
antaa heille aikaa, kuunnella ja koh-
data heitä arjessa. Tänään eläkeläisenä 
iloitsen Tuomasyhteisöstä. Olen saanut 
sen vastuuryhmässä tuoda esiin aja-
tuksiani oppien samalla muiden koke-
muksista ja esityksistä. Olen hämmen-
nyksissä ja kiitollisena siitä, että olen 
saanut ja saan kulkea elämääni joh-
datuksessa Jumalan armoon luottaen.
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11.1. Tuomasmessun näkyilta
Tervetuloa Tuomasmessun näkyiltaan maanantaina 11.1.2016 klo 17.30 
alkaen tarjoilulla ja jatkaen pohdintaa Tuomasmessujen kokoajien ja mui-
den avainhenkilöiden kanssa pitkälle iltaan. Illassa jaamme kokemuksi-
amme messutehtävistä ja vahvistamme toinen toistamme toteuttamaan 
messua yhteisen näyn puitteissa, kuitenkin kukin omalla tavallaan. 

Ilta on tarkoitettu erityisesti kevään messujen kokoajille, palveluryhmän-
vetäjille, esirukousjohtajille, mutta olet erittäin tervetullut mukaan, jos 
olet kiinnostunut joistakin näistä tehtävistä tulevaisuudessa.Tarkoituk-
semme on vahvistaa meitä kaikkia näissä tehtävissä.

Hyvä lukija, 
tiedäthän ne monet tehtävät, jotka joka messussa odottavat tekijäänsä? 
• Tervetuloa messuun –toivottajat ovella, • kolehdinkerääjät, • ehtoollispika-
rien hoitajat • alttarinrakentajat, messutiimin pitempää sitoutumista vaativat 
tekijät kuten • esirukousjohtaja, • palveluvastaava jne.jne. Tule mukaan ! Katso 
sopiva messu (luettelo messuista takasivulla) ja ilmoita itsestäsi!
• Kuvauksen tehtävistä ja ilmoittautumiskaavakkeen löydät nettisivuiltamme.
• Paras tapa on ottaa suoraan yhteyttä messun kokoojaan tai Kaija Jääskeläiseen  
0503060763   kaija.jaaskelainen(at)live.fi
• Ilmoittautua voi helposti myös jokaisen messun jälkeen saarnatuolin luona 
tai teejatkoilla kryptassa. 

Älä arkaile ilmaista toivettasi! Aina löytyy myös neuvoja ja tukea kuhunkin 
tehtävään valmistautumiseen! Mieti mikä messu sopisi sinun aikatauluusi ja 
tilanteeseesi. Joihinkin tehtäviin riittää muutama tunti messupäivänä. Jotkut 
tehtävät edellyttävät enemmän paneutumista.

      Olet tervetullut mukaan messuun -  myös sen tekijänä!

Tule sinäkin musisoimaan
Kokoonnutaan yhdessä muutaman kerran keväällä Kryptaan laulamaan ja 
ehkä soittamaankin tuomaslauluja! Iloitaan rennosta yhteydestä ja musisoi-
daan Herran kunniaksi. Kaikki tervetulleita mukaan!
Tervetuloa 5.2. ja 18.3. ja 27.5.2016 Aleksanterin kirkon kryptaan klo 18.                                      
                                        Yhteyshenkilö Sari Papunen 040-5807979
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Kolme iltaa ehtoollisesta
Paastonajan kolmena maanantaina 15.2., 7.3. ja 21.3. kokoonnumme Em-
maukseen syventymään ehtoollisen salaisuuteen. Tuomasmessu on ni-
menomaan ehtoollisjuhla. Kaikki messussa palvelevat ovat valmistamassa 
yhteistä ehtoollisjuhlaa.  Kirjassamme Tuomaat kirjoittavat, monet viittaa-
vat juuri ehtoolliseen heille tärkeänä asiana messussa. Eräs sanoo: -Ensim-
mäisestä Tuomasmessusta muistan vain ehtoollisen. Se mullisti täysin käsityk-
seni pyhästä ateriasta.

Tervetuloa kuulemaan ehtoollisopetusta 
ja rikastumaan omassa hengellisessä elämässä!

Tuomasmessun 

esirukousryhmä 
kokoontuu rukoilemaan messussa jätettyjä rukouspyyntöjä yleensä mes-
sun jälkeisenä keskiviikkona klo 18 - 20 Joppessa Seurakuntien talolla; 
jouluviikolle 2015  ei vielä ole päätetty paikkaa. Uudenvuoden messun jäl-
keen tiistaina 5.1.2016  Joppessa.

                                                     Uudet rukoilijat tervetulleita!

Yhteyshenkilö Riitta Sointu  riitasointu@netti.fi p. 0408336139

Raamattua rukoillen ja mietiskellen
Aloitamme ryhmän, jonka tavoitteena on olla tukena, kun osallistujat - 
ryhmässä ja kokoontumisien välillä - ovat Raamatun tekstien äärellä ru-
koillen ja mietiskellen, siten että oma elämä ja Raamatun kertomukset 
käyvät vuoropuhelua. Kokoontumisessa osallistujat voivat vuorotellen 
kertoa kokemastaan muiden kuunnellessa kommentoimatta. Tavoitteesi 
voi olla esimerkiksi oman hengellisen matkan syventäminen.

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 20.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4. 
ja 20.4. klo 16.30-n.18 Seurakuntien talolla. Mukaan voidaan ottaa 4-6 
osallistujaa. Ryhmänohjaajana toimii Arja Siirtola (puh. 0405880302). 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset voi lähettää Arjalle ensisijaisesti sähkö-
postitse: arjsii@gmail.com tai tekstiviestinä.
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Joululaulumessu 20.12.klo 18         KUVA Mikko Vares

 Juhlimaan tulkaa!
Neljäntenä, kun joulu on jo aivan ovella, lauletaan tuomasmessussa kauneimpia jou-
lulauluja. Tilaisuus on kuitenkin myös oikea messu. Messun toteuttajina on erityi-
sesti Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. 
Tuomiorovasti Olli Hallikainen saarnaa ja liturgina on johtava kappalainen Salla 
Häkkinen. 
Toiveemme on nähdä messussa myös seurakunnan alueelle muuttaneita uusia seura-
kuntalaisia.  Ja heitähän on uusissa taloissa Ratinassa. Ratinan asukkaille lähetetään 
erillinen kutsu messuun. Kutsukortissa on valokuvaaja Mikko Vareksen kuva Rati-
nasta iltavalaistuksessa. 
Me messun monet valmistelijat odotamme näkevämme messussa niin tuttuja kuin 
uusiakin kasvoja. Kolehti kootaan Suomen Lähetysseuran kautta yhdelle tuomait-
ten omista nimikkokohteista, Dessien aids-orvoille Etiopiassa.

         Suuren juhlan odotuksessa             

Tiina Eskelinen ja muut messun valmistelijat
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Kokouksia ja tapaamisia
Löydät tästä kirjeestä tietoa messuista ja muista tapaamisista. Kaikki messut on 
lueteltuna takasivulla. Pääsääntöisesti, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
on messun jälkeisenä päivänä Tuomas-kokous, jossa tärkeimpänä asiana on kes-
kustelu edellisen illan messusta. Muinakin maanantai-iltoina on ohjelmaa, aina 
Emmauksessa Seurakuntientalolla. Katso kaikki illat takasivulta. 
Seuraa tarkentuvia tietoja messuista ja maanantai-illoista 
• Tuomasmessun nettisivulla www.tampereentuomasmessu.fi
• Kätevästi Aamulehden  Menoinfon nettipalstalla  www.aamulehti.me-
noinfo.fi hakusanalla tuomasmessu 
• Kyseisen päivän Aamulehdessä Kulttuuri/Menot/Hengelliset-osastossa.
• Myös messujen käsiohjelmissa kerrotaan Tuomas-tapahtumista. 
Ota siis messusta mukaan!

Uudenvuodenaaton messu 31.12.klo 20 Aleksanterin kirkossa

Jo neljä vuotta on ollut sodan, terrorismin ja maasta pakenemisen leimaamia eten-
kin Syyriassa ja Irakissa. Pakolaistulva on yllättänyt työttömyyden koettelevan ko-
timaammekin. Kärsivällisyys ja toivo alkavat hiipua. Jopa viha saa sijaa.

Onneksi Jumalalla riittää kärsivällisyyttä ja armoa. Hän heltyy antamaan puu-
tarhurille vuoden lisäaikaa, jotta tämä saisi muokkaamalla ja lannoittamalla jo 
kolme vuotta hedelmättömänä olleen viikunapuun tuottamaan hedelmää. Tästä 
viriää meillekin toivo tarttua toimeen. Lisäksi Jumalalla on kanttia luvata: -Minä 
johdatan teitä, kun kuljette rukoillen. Ja Jeesuksella on kanttia luvata: -Olen teidän 
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. 

Lähtekäämme Tuomasmessuun 
ja sieltä arkeen toivon uusi vuosi mielissämme.

Risto Moisio, messun kokooja

   Toivoa on!
Messu rakentuu päivän evankeliumin             

(Luuk. 13: 6-9) pohjalle 



PALAUTUSOSOITE
Risto Moisio
Iivantamäenkau 16
33700 Tampere

TUOMASMESSUT
ALEKSANTERIN KIRKOSSA KLO 18
Vastuuhenkilöihin voi ottaa yhteyttä.

20.12. Joululaulumessu,Tiina Eskelinen

31.12 klo 20 Risto Moisio

24.1. Tuija-Riitta Heiskanen

10.2. tuhkakeskiviikon messu klo 19
          Leena Herneniemi

21.2. Anne Karhola

13.3. Marja Hankela 

27.3. pääsiäinen 

24.4. Kari Itkonen

13.5. Blues Brothers- messu

22.5. Soili Juntumaa

12.6. 

24.6. Ilkon 10-vuotis- juhannus

4.8.   Messu Tapahtumien Yönä 

SYKSY 2016 
14.8.,  4.9.,  25.9., 9.10.,  6.11.,  27.11.,31.12. klo 20

MAANANTAI-ILLAT
Kokoukset ja tapaamiset 
Emmauksessa Seurakuntien talolla
 
21.12.2015 klo 17 Tuomas-kokous
11.1.2016 klo17.30 Tuomasmessun 
näkyilta
25.1.2016 klo 17 Tuomas-kokous  
15.2. 2016 klo 18 Ilta ehtoollisesta
22.2.2016 klo 17 Tuomas-kokous
7.3. 2016 klo 18 Ilta ehtoollisesta 
14.3.2016 klo 17  Tuomas-kokous 
21.3.2016 klo 18  Ilta ehtoollisesta 
4.4.2016 klo 17  Tuomas-kokous 
25.4.2016 klo 17  Tuomas-kokous  
23.5.2016 klo 17  Tuomas-kokous  
30.5.2016 klo 18  Tuomas-väen ko-
kous, 
13.6.2016 klo 17 Tuomas-kokous

MUISTILISTAA VUODELLE 2016 

KEVÄÄN TUOMASPÄIVÄ
  lauantaina 9.4.2016

Kirjeen toimitti sinulle   Pirkko muitten vastuuryhmäläisten kanssa   
pirkko.tuomisto@kolumbus.fi   050 4689212

 

TUOMAILLE, JOILLA ON NETTIYHTEYS JA SÄHKÖPOSTIOSOITE:
Tuomas-kirje on aina luettavissa myös nettisivullamme. Siellä se on värillisenä. Kokei-
le katsoa sieltäkin. - Silloin tällöin tulee tarve lähettää tuomaille tiedoksi jotakin uutta 
asiaa, josta kirjeessä ei vielä osattu kertoa, ja silloin tiedotamme asiasta sähköpostitse. 
Siksi jokaisen kannattaa  pitää  sähköpostitietonsa ajan tasalla, niin kuin myös muut-
kin yhteystiedot. Ilmoita täydennykset ja muutokset  Risto Moisiolle 044 5724083,   
rkmoisio(at)hotmail.com      

 WWW.TAMPEREENTUOMASMESSU.FI


