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Tuomasmessusta voimavaraa, iloa, rauhaa,
lohtua ja toivoa

syksy 2018

Tarjolla on tietoa syksyn Tuomasmessuista, niiden
radioinnista, niihin ilmoittautumisesta, Tuomasjatkoista, Tuomaspäivästä, Tuomasjameista ja Uskon.
Mitä?Miksi? -Tuomasilloista. Lisäksi voitte lukea
Erja ja Harri Kuhalammen haastattelun Uskonnollinen elämä voimavarana ja ilon, rauhan, lohdun
ja toivon tuojana.
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Uskonnollinen elämä voimavarana ja
ilon, rauhan, lohdun ja toivon tuojana
n Harri ja Erja, mistä olette kotoisin?
Harri on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta.
Erja on syntynyt Helsingissä mutta viettänyt viisi vuotta lapsuudestaan Afrikassa.
n Olette olleet Jumalan valtakunnan
työssä todella pitkään. Mistä saitte kipinän siihen? Millainen se polku on ollut ennen Tampereen Tuomasmessua?
Jo varhaisella iällä alkanut tiivis seurakunta-aktiivisuus adventtikirkon piirissä
johti luonnostaan siihen, että halusimme
olla koko tarmoillamme mukana Jumalan valtakunnan työssä. On vaikea sanoa,
mikä on ollut se kipinä, joka on siihen ollut johtamassa. Olemme kokeneet, että
uskovaisena oleminen merkitsee myös
aktiivisuutta seurakunnan toiminnassa.
Ei tarvittu kovin paljoa lisäpotkua siihen,
että osallistuminen johtaa kokopäivätoimiseen työhön.
n Harri, olet teologian tohtori. Mikä sai
sinut perehtymään teologiaan niin syvällisesti? Mistä aiheesta väitöskirjasi on?
Kun hyvä ystäväni oli aloittanut jatko-opinnot, tulin itsekin tiedustelleeksi mahdollisuuksia tohtoriopintoihin.
Lopulta opiskelupaikka avautui yllättävän vaivattomasti. Kun mahdollisuus
oli avautunut, alkoi tutkimustyö aiheen
kimpussa viedä mukanaan. Siihenastinen
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kokemukseni kristinuskosta oli paljastanut minulle uskontomme moninaiset ulkonaiset muodot, käyttäytymismallit ja
ajattelurakenteet. Mutta mikä on uskonnollisen kokemuksen ytimessä? Halusin
selvittää mitä hengellisyys on: mitä se on,
joka antaa meille sisäistä voimaa, kannattelee elämäämme ja tarjoaa turvaa, toivoa ja yhteyttä. Mikä antaa elämällemme sisältöä, merkitystä ja tarkoitusta?
Päädyin selvittelemään kokonaisen hengellisyyden mallin lähtökohtia ja luonnostelemaan siitä teoreettista mallia.
Voisin kiteyttää keskeisimmän keskeisen
ajatuksen väitöstutkimuksestani seuraavasti: Hengellisyys tarkoittaa syvää merkityksellisyyttä, jota kehkeytyy, kun uskontoomme liittyvät ajatukset, tunteet,
sosiaaliset yhteydet ja toiminta ovat tasapainossa keskenään. Hengellisyyttä ei
ole vielä se, että uskotaan oikein ja toimitaan uskonnon normien mukaan. Sen
sijaan uskonnollisen elämän tulee tuottaa
harjoittajalleen sellaisia sisäisiä voimavaroja ja valmiuksia, jotka kantavat häntä
sekä tuovat iloa, rauhaa, lohtua ja toivoa.
n Harri ja Erja, milloin aloitte käydä
Tampereen Tuomasmessussa? Milloin
aloitte toimia vapaaehtoisina ja missä
tehtävissä olette olleet?
Olimme ensimmäistä kertaa Tampereen
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Tuomaat onnittelevat Harri Kuhalampea pappisvihkimyksestä 6.5.2018. Kuva Vesa Keinonen.

Tuomasmessussa alkusyksystä vuonna
2008. Siitä lähtien olemme myös olleet
eri tehtävissä mukana. Erjan suurin mielenkiinto kohdistui Tampereella asuessamme alttarinrakentajien tarvikekomerosta huolehtimiseen. Harri on toiminut
ehtoollisavustajana, saarnannut muutaman kerran ja ollut mukana vastuuryhmässä.
n Olet Harri toiminut Tuomasmessun
vastuuryhmässä, erityisesti sen näky-

ryhmässä. Millaisen Tuomasmessun
soisit näkeväsi tulevaisuudessa?
Olennaista Tuomasmessussa on sen sisältö, että sanoma armollisesta ja hyvästä
Jumalasta on aina tarjolla. Kristinuskon
ydinaineksen täytyy säilyä myös Tuomasmessun keskeisenä sisältönä.
Mutta jatkuvasti on mietittävä, millä
tavalla Jumalan rakkautta voidaan pitää
tarjolla houkuttelevalla ja ihmisiä kiinnostavalla tavalla. Ulkonaisen toteutuksen osalta voidaan olla rohkeita, luovia ja
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innovatiivisia. Tuomasmessussa täytyy
uskaltaa olla kokeileva, mutta samalla
on varottava ulkonaisilla tempuilla kikkailua. Konstailu pelkän huomion herättämisen vuoksi on toki pinnallista ja
sellaisen touhun kanssa on syytä käyttää harkintaa.
n Toimitte yhdessä europarlamentaarikko Hannu Takkulan avustajina vuodet 2011–2014 ja sinä Harri
vielä toiseen otteeseen vuosina 2016–
2018. Tuolloinkaan ette unohtaneet
Tuomasmessua ja tuomaita. Mitä
tapahtui?
Olin edesauttamassa, että ryhmä Tampereen Tuomas-aktiiveja vieraili kahdesti Brysselissä. Sen lisäksi, että matka tarjosi mahdollisuuden tutustua
Euroopan parlamenttiin ja sen toimintaan, molempiin tuomaitten käynteihin
sisältyi myös Tuomasmessun vietto yhdessä Brysselin merimieskirkon ja paikallisen suomalaisyhteisön kanssa.
n 6.5.2018 on merkittävä päivä elämässäsi Harri. Miksi ja mitä siitä
seurasi?
Aina siitä lähtien kun vuonna 2005 liityin luterilaiseen kirkkoon, on mielessäni elänyt toive päästä toimimaan
pappina. Usein olen kuitenkin todennut Jukolan Juhanin sanoin, että ”ei tule
tuohesta takkia, eikä vanhasta pappia”.
Heti kun Evankelisessa lähetysyhdistyksessä (ELY) kuultiin, että olen jäämässä ilman työtä Hannu Takkulan
tultua nimitetyksi EU:n tilintarkas-

Erja Kuhalampi tulkkaamassa Dr. Christian
Samraj’ta Intiasta 16.5.2015. Kuva Tuomasmessun kuvagalleriasta.

tustuomioistuimen jäseneksi, minulta tiedusteltiin kiinnostustani ELY:n
aluepapin hommaan. Reilussa parissa
kuukaudessa asiat järjestyivätkin niin,
että toukokuussa Tampereen piispa
Matti Repo vihki minut papiksi. Niinpä olen jälleen kerran uuden uran alussa. Vaikka työ ELY:n palveluksessa aikanaan loppuu, pappeutta minulta ei
kuitenkaan koskaan viedä.
Kiitos Erja ja Harri syvällisistä ajatuksistanne.
Erja ja Harri Kuhalampea haastatteli
Risto Moisio.

U
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Tuomasmessu kuuluu

koko maailmaan
Ainakin syksyn 2018 Tuomasmessut radioidaan Pispalan Radion kautta taajuudella 99,5 Mhz Tampereen alueelle noin
300 000 ihmiselle aina Teiskoa myöten.
Internetin kautta messu kuuluu koko
maailmaan. Radioinnit ovat
käsittääksemme onnistuneet hyvin tähän
asti. Otamme mielellämme kuulijoilta palautetta
radioinneista.
Sen voi lähettää sähköpostiin rkmoisio@
hotmail.com
tai tekstiviestinä puhelinnumeroon 044 5724 083.
Pispalan Radio
on luvannut mainostaa
Tuomasmessuja runsaasti ja
sinne toivotaan messutiimeiltä puf-

fitekstiä tai itse äänitettyä puffia jo 3–4
viikkoa ennen messua. Puffin voi lähettää sähköpostiosoitteisiin pasi.komsi@
pispalanradio.fi tai toimitus@pispalanradio.fi. Pasi Komsin tavoittaa puhelinnumerosta 040 7021 636.
Kokoajan tai liturgin,
kumpi tahansa pitää alkujuonnon, on kohteliasta toivottaa myös
radion ja internetin
kuuntelijat tervetulleiksi messuun.
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Tähän rukoukseen yhdymme. Kuva Kalle Mäki.

Ilmoittautuminen
Tuomasmessun tehtäviin

T

uomasmessun tehtäviin voi ilmoittautua messun päätyttyä saarnatuolin luona ja teejatkoilla Kryptassa kuin myös Tuomasmessun kotisivun kautta. Sen etusivulla on painike Tule mukaan. Sitä klikkaamalla
saa esittelyn Tuomasmessun tehtävistä ja ilmoittautumislomakkeen,
josta voi valita tehtävän ja messun, johon ilmoittautuu. Tieto välitetään
messutiimeille. Nämä ilmoittavat ilmoittautujalle, onko messussa vielä
tehtävä vapaana. Tässä linkki ilmoittautumislomakkeeseen: http://
www.tampereentuomasmessu.fi/sivustot/tuomasmessu/tule_mukaan

Kannen kuva: Iskelmälaulumessu 9.8.2018. Kuva Kalle Mäki.
Koonnut Risto Moisio. Taitto Kuvitella / Anne Tervahauta.
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Syksyn 2018 tapahtumat

Tuomasmessun kaikkien syksyn 2018 tapahtumien, paikat, päivämäärät ja kellonajat
kuin myös vuoden 2019 Tuomasmessut löytyvät takakannesta. Normaalista poikkeavat päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan lihavoituina. Tarkemmat tiedot kerrotaan
sisäsivuilla.
Lisätietoa syksyn 2018 messuista
ja muista tapahtumista
n Lauantaina 29.9. klo 20–21.15 Palvelevan Puhelimen 50-vuotisjuhlamessu
Siipien suojassa jo vuodesta 68. Päätteeksi tarjotaan iltateetä. Kaikki ovat
lämpimästi tervetulleita.
n Sunnuntaina 30.9. klo 18 Joka iikan
enkelimessu
Mikkelinpäivän Tuomasmessussa kirkon
käytävillä ja kulkueessa voi nähdä mo-

Tuomasmessu on myös lasten messu pyhäkouluineen. Kuva Tuomasmessun kuvagalleria.

nenlaisia enkeleitä, Jumalan sanansaattajia! Ehkä vastaan tulee valkopukuinen
suojelusenkeli tai ylienkeli Mikaelin kaltainen puolustaja.
Enkeleiden ja lasten päivänä toteutuu
Tuomasmessun pyhäkoulunopettajien

pitkäaikainen haave rakentaa messu, jossa lapset ovat messutehtävissä aikuisten
rinnalla. Lapset ovat rakentamassa alttaria, musisoimassa, lukemassa tekstejä,
auttamassa kolehdin keruussa ja ehtoollisen jaossa. Kirkkosalissa on iloinen tekemisen meininki.
Messussa me saamme olla arkienkeleitä. Keräämme kolehdin Tampereen seurakunnan perhe- ja diakoniatyön kautta
lapsiperheille. Voit myös ilahduttaa sellaista lasta, jolle kukaan ei osta syntymäpäivänä lahjaa. Säästä karkkirahasi ja
osta niillä lahja, jonka tuot messuun.
Liturgina on Jari Pulkkinen ja saarnaajana Heidi Pitkänen, joka ennen papiksi valmistumistaan on ollut Tampereella pyhäkoulusihteerinä ja ollut
mukana Tuomasmessun pyhäkoulutyössä. Ja musiikissa Sanna Ketola ja Lapsikuoro! Tämä kutsu on sinulle, minulle,
kaikille, joka iikalle!
n Tuomaspäivä Secret Church 6.10.
klo 10–16.00
Kaikki tuomaat tervetuloa Secret
Church -tapahtumaan Pyynikin seurakuntataloon, Kisakentänkatu 18. Eläydymme vainottujen kristittyjen arkeen
”kokemusasiantuntijan” opastuksella.
Mukana Laura OPEN DOORS-järjestöstä. Lounastamme nyyttäriperiaatteella. Kahvitarjoilu. Ilmoittaudu 1.10. mennessä osoitteeseen raipaa@gmail.com.
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Palautusosoite:
Risto Moisio
Iivantamäenkatu 16
33700 Tampere

Tapahtumakalenteri

l

Syksy 2018
Tuomasmessut pidetään sunnuntaisin klo 18. Aleksanterin kirkossa
30.9., 28.10., 18.11 ja 2.12., Palvelevan
Puhelimen 50-vuotisjuhlamessu la 29.9.
klo 20, Joululaulumessu la 15.12. klo 18
ja Uudenvuodenaaton messu ma 31.12.
klo 20.
Tuomasjatkot järjestetään messua
seuraavana maanantaina klo 17 Seurakuntien talon Emmaus-salissa Näsilinnankatu 26. Tarjoilu klo 16.30 alkaen.
Tervetuloa jakamaan kokemuksia messusta. Tuomasjatkopäivämäärät: 1.10.,
29.10., 19.11., 3.12. ja 17.12. Uudenvuodenaaton ja kevään 2019 ensimmäisen
Tuomasmessun Tuomasjatkot pidetään
yhdessä 28.1.
Vuoden 2019 messupäivämäärät
27.1., 17.2., tuhkakeskiviikon messu ke
6.3. klo 19, 24.3., 22.4., 19.5., juhannusaaton messu Ilkossa pe 21.6. klo 16, Tapahtumien yön messu 8.8. klo 19, 15.9.,
6.10., 27.10., 17.11., 1.12. ja uudenvuodenaaton messu ti 31.12. klo 20.
Muut tapahtumat
Tuomaspäivä Secret Church 6.10.
klo 10.00 – 16.00 Pyynikin seurakuntatalossa Kisakentänkatu 18
Tuomasjamit 26.10. klo 18.00 – 20.00
Aleksanterin kirkon kryptassa. Lauletaan
ja musisoidaan yhdessä.
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USKON. MITÄ? MIKSI? -Tuomasillat maanantaisin klo 18 Emmauksessa Seurakuntientalolla, Näsilinnankatu 26.
Vanhat kunnon Tuomasillat jatkuvat.
Aikoinaan illat syntyivät kaipauksesta. Kaipasimme yhteyttä vahvistavaa toimintaa
messujen välissä, jakamista ja hengellisen
elämän vahvistamista ja vahvistumista yhdessä eläen. Edelleen tunnistamme samantapaista kaipausta yhteiseen jakamiseen. Ja
niinpä pienen tauon jälkeen päätimme aloittaa jälleen Tuomasillat. Syksyn ensimmäinen
ilta ehti jo olla. Mukaan seuraaviin ehtii vielä
hyvin.
Iltojen aikana etsimme yhdessä Raamatun äärellä rakennusaineita omaan elämäämme, pohdimme ja jaamme aiheesta
esiin nousevia ajatuksia. Lähtökohtana ovat
kristinopin pääkohdat ja niistä nouseva keskeinen teema: Miten elämme todeksi uskoa
tässä ajassa? Ja tietysti laulamme. Ja rukoilemme.
Ohjelma
8.10. Tarvitaanko uskontunnustusta?
22.10. Kuka Jeesus?
5.11. Rukous – ylittämätön yhteys
12.11. Ehtoollinen – julkinen salaisuus
Aiheisiin johdattavat Tiina ja Lauri Eskelinen,
mukana myös Sirkka Heinonen, Kaija Jerkku,
Anne Karhola, Vesa Keinonen ja Pirkko Tuomisto. Kahvia ja teetä tarjolla klo 17.30 alkaen. Tervetuloa luomaan ja kokemaan yhteyttä. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on.

