
Tässä kirjeessä tapaat monenlaisia ihmisiä: 
kevään messujen tekijöitä, kolme elämää pohdiskelevaa tuomasta, ret-
riitti-ihmisiä, kirkkososiologin,  Tuomas-kirjan taittajan, europarla-
mentaarikkoja...

Tässä kirjeessä kerrotaan 
loppiaisesta, vaeltamisen välttämättömyydestä, retriittikokemuksesta, 
Tuomasmessusta Brysselissä, vapaaehtoistyöstä, kevätkauden messuista, 
tulevasta matkasta Taizéhen, yhteisestä Tuomas-päivästä, maanantai-
iltojen ohjelmasta...

Tuomas-kirje loppiaisena 6.1.2013

Me kaipaamme niin, me uskomme tähteen,
ikävöiden luokse elämän lähteen;
juurelle ristin se kerran aukaistiin.    Pekka Simojoki

       Historian pyhiä, Soli Hyppönen 2000
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Kolme tuomasta loppiaismietteissä

Viisi kysymystä elämän kulussa tiiviisti mukana oleville miehille:
1. Minkälaista työtä teet arjessasi? 
2. Minkä sisällön annat loppiaiselle?
3. Itämaan tietäjät lähtivät pitkälle matkalle kohti mielessä häämöttävää näkyä.  
Mikä saa sinut liikkelle, vaivannäköön suostuen?
4. Itämaan tietäjät olivat ilmeisesti rikkaita ja arvossa pidettyjä miehiä, jotka 
lähtivät etsimään uutta kuningasta. Heidän etsintämatkallaan oli varmasti hy-
vin kriittinen hetki, kun uusi kuningas löytyi tallista härkien syöttökaukalosta. 
Mitä arvelet heidän mielessään tapahtuneen, kun he tälle seimen lapselle antoi-
vat kumartaen kuninkaalliset lahjansa?
5. Taivaalle syttynyt uusi tähti antoi tähtien tutkijoiden elämälle uuden suun-
nan. Mikä johtotähti on ohjannut sinun elämäsi kulkua?

Sami Borg

1. Toimistotyötä, hallintopainotteista tietotyötä. Olen joh-
tanut viitisentoista vuotta Yhteiskuntatieteellistä tietoar-
kistoa, joka toimii Tampereen yliopiston yhteydessä ja on 
eri tieteenaloilla kertyvien sähköisten tutkimusaineisto-
jen valtakunnallinen arkisto. Olen myös vaalitutkija. 

2. Tahtoisin oppia näkemään sen Jumalan ihmettelyn ja 
hänen suunnitelmaansa luottamisen päivänä. Arjessani se 
on joululoman lopun päivä, jolloin on jo ehtinyt huilata. 

3. Jeesus on syntynyt, elänyt, kuollut ja noussut ylös. Hän 
sanoo olevansa tie, totuus ja elämä. Liikkeelle lähdöistä en tohdi sanoa mitään, mutta 
suunta on selvä. 

4. Matteuksen evankeliumin toinen luku kuvaa: kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, 
missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Merkki oli pitkään etsineille niin vakuuttava, että he 
heittäytyivät kumartamaan lasta. He olivat täysin varmoja ja riemuissaan siitä, että 
olivat löytäneet oikean lapsen. 
5. Olen saanut kristillisen kasvatuksen ja kasvanut sitä myötä uskoon jo nuorena. 
Jumalan armo ja rakkaus ovat turvamme. 
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Kalle Mäki

1. Kohtaan ihmisiä ja heidän elämäntilanteitaan, kipuja, vai-
voja ja murheita. Tuen heitä eteenpäin toipumaan ja parane-
maan. Olen lääkäri.

2. Loppiainen on ihmettelyä ja kunnioitusta. Siinä ovat näh-
tävillä Jeesuksen ihmisyys ja hänen kuninkuutensa samalla 
kertaa.  Loppiaisessa näkyy myös uskon luonne – usko näkee 
enemmän kuin ihmissilmä. Loppiainen antaa esikuvan, mi-
ten suhtautua seimen lapseen. Toinenkin puoli loppiaisessa 
on: siinä näkyy myös maailman kierous ja pahuus, se lankee-
mus, jonka takia Jeesus tuli meidän keskellemme.

3. Näky mahdollisesti paremmasta huomisesta. Sitä kohti kulkeminen vaatii vaivaa, 
suunnan ottamista ja näyn jakamista muiden kassa. On myös palkitsevaa olla yhdessä 
toisten kanssa saavuttamassa jotakin uutta.

4. Kuultuaan Jerusalemissa kirjanoppineilta, missä Messiaan odotettiin syntyvän, he 
oletettavasti saivat vahvistusta kulkea kohti päämääräänsä. Kun katsoo, miten paime-
net myös kertoivat kokemastaan, niin ehkä tietäjät olivat jo saaneet kokea johdatusta 
ollakseen valmiita näkemään kuninkaan toisenlaisena kuin kenties lähtiessään odot-
tivat. Jokin heidän sydämensä vakuutti, että tässä on se kuningas jota he etsivät, ehkä 
seimen lapsi itse, kun he hänet omin silmin näkivät?

5. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa syntyi aikoinaan näky.

Risto Karttunen

1. Toimin esimiehenä työssä, jossa tuetaan vanhemmuutta, 
autetaan lapsia tasapainoiseen kasvuun ja etsitään rakenta-
via teitä ulos parisuhde- tai erokriiseistä. Ammattitaustalta-
ni olen psykologi. Tehtäväni on paljolti työn toimintaedel-
lytyksistä huolehtimista, käytännön tukea työtilanteisiin 
sekä yhteistyötä muiden lasten ja perheiden toimijoiden 
kanssa. Pyrin olemaan sekä asiakkaiden että työntekijöi-
demme tavoitettavissa.
  
2. Loppiainen tuo esiin itämaan tietäjien osuuden Jeesuk-
sen syntymähistoriassa. Ensimmäisinä he veivät tiedon 

tulevasta kuninkaasta mennessään kotiinsa kauas Juudeasta. Siksi loppiainen sopii 
mielestäni hyvin lähetyksen nimikkopyhäksi.
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3. Perheen useiden Keski-Euroopan -automatkojen päämotiiveja on ollut irrota ar-
jesta, nähdä kauniita kaupunkeja ja vaihtelevia maisemia sekä tavata lähisukua. Sa-
malla olemme aina voineet tutustua paikalliseen historiaan ja kirkkoihin sekä osal-
listua eri kirkkokuntien jumalanpalveluselämään. Kiinnostuksen kohteita riittää, 
enkä ns. vaivannäköä mieti. 

4. Niin, tietysti useimmat tuonakin aikana odottivat hallitsijan syntyvän linnaan tai 
palatsiin. Hämmästys ja ilo pitkän matkan jälkeen kuvannevat tunnetta. Varmaan-
kin viisaat miehet tunsivat alueen kirjoituksia ja kertomuksia, joiden mukaan köy-
histä oloista nousee merkkihenkilö. Joka tapauksessa he luottivat heitä johdattaneen 
kirkkaan tähden sanomaan ja päätyivät kumartamaan tuota tallin lasta. 

Kun Jeesus oli syn-
tynyt Juudean Bet-
lehemissä kuningas 
Herodeksen aikana, 
Jerusalemiin tuli 
idästä tietäjiä. He 
kysyivät: 
-Missä se juutalais-
ten kuningas on, 
joka nyt on synty-
nyt? Me näimme 
hänen tähtensä 
nousevan taivaalle 
ja tulimme osoitta-
maan hänelle kun-
nioitustamme.

Matteus 2:1-2

5. Olen saanut syntyä perheeseen, jossa 
evankeliumin sanoma oli esillä. Lapsuu-
dessani meillä pienen pitäjän pappilassa 
yöpyi eri herätysliikkeiden ja järjestöjen 
puhujia, ja monien kanssa vanhempani 
ystävystyivät. Minäkään en ole halunnut 
pystytellä rajoja, vaan tavoitella arjen 
ekumeniaa. Yhteinen usko Luojaamme 
ja Lunastajaamme on tärkeintä ja hie-
nointa, eikä yhteyden pidä kaatua me-
noihin ja muotoihin. Jääkiekkotermein: 
tänä päivänä ei ole varaa pelata vain 
pientä kulmaa. Olen pohdiskellut sitä, 
miten kristityt elävät keskenään ja suh-
teessa lähimmäisiin kaiken kaikkiaan – 
kiinnostus auttamistyöhön ja yhteiskun-
nallisiin asioihin on noussut tästä. Olen 
iloinen siitä, että vaimoni kanssa olem-
me aina voineet jakaa tällaiset ajatukset 
ja kokemukset.
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Neljäs tietäjä?
Oletko huomannut, että tietäjien lukumää-
rää ei Raamatussa mainita? Se on päätelty 
vain lahjoista. Tietäjiä sanotaan usein myös 
kuninkaiksi, koska lahjat olivat niin kallis-
arvoisia.

Legenda kertoo neljännestä tietäjästä, joka 
lahjoineen myös oli lähtenyt etsimään syn-
tynyttä kuningasta. Matkan varrella hän 
kohtasi köyhiä ja  muita kovaosaisia. Myö-
tätunnosta heitä kohtaan hän jakoi kunin-
kaalle tarkoittamansa lahjat heille. 

Matkansa lopulla syvä sääli valtasi hänet 
nähdessään äidin itkevän poikaansa, joka 
oli määrätty kaleeriorjaksi juuri merelle 

lähtevään laivaan. Äidin tuskan nähdes-
sään kuningas ei voinut muuta kuin tarjou-
tua pojan tilalle orjaksi. 

Kolmenkymmentä vuotta hän palveli or-
jana kaleerilla sovittaen vieraan miehen 
saamaa rangaistusta. Vapauduttuaan hän 
saapui Jerusalemiin juuri pääsiäisjuhlan 
aikaan. Kansanjoukkojen mukana hän 
kulkeutui kummulle, kolmen ryövärin te-
loituspaikalle. Keskimmäisellä ristillä riip-
puvalla miehellä oli kruunu, joskin orjan-
tappurasta tehty. Sisimmässään hän tajusi 
tulleensa perille. Ristillä riippui hänen et-
simänsä kuningas. Lahjana kuninkaalleen 
hän saattoi ojentaa enää vain tyhjät kätensä.

Betlehemin tähti
Uudessa Testamentissa vain evankelista 
Matteus kirjoittaa uuden kuninkaan täh-
den nähneistä Idän tietäjistä. Risto Heik-
kilä, pappi ja oman tähtitornin omistava 
tähtiharrastaja, esittelee mielenkiintoisessa 
kirjassaan Joulun tähti erilaisia selitysmal-
leja ja taustatietoja edelleenkin joulukuus-
tamme koristavalle Betlehemin tähdelle ja 
sanoo loppupäätelmänään: 

-Olipa ratkaisu Betlehemin tähden ar-
voitukseen mikä tahansa, se ei muuta sitä 
tosiasiaa, että siitä kertovalla kappaleella 
on oma arvonsa. Mikä se voisi olla? Sekö 
että Jumala on kaikkien kansojen, niin 
juutalaisten kuin pakanoittenkin Herra? 
Jos hänen oma kansansa ei häntä löydä, 
kuten Betlehemin tähtikertomuksesta käy 
ilmi, muut tulevat ja tekevät sen. Sanoma 
Vapahtajan syntymästä on tänäkin päivänä 
merkillisesti kiirinyt eri puolille maailmaa.
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Vaeltamisen välttämättömyydestä

Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Tie vaatii kulkemaan, heittää haasteen: 
Tallaa minua ja kulje minussa eteenpäin. Tietä kulkemalla löydämme to-
tuuden ja tiellä kulkiessamme elämme. Ilman elämää olemme kuolleita, 
ilman totuutta valheessa ja ulkopuolella tien eksyksissä.

On siis tie – ja sen vaeltaminen. Vaeltaminen on välttämättömyys. Vaellamme tiellä 
Jeesuksen kanssa eri tavalla: Jeesuksen vierellä, hänen takanaan, tai hänen edessään. 
Seuratessa näemme hänet, vierellä kulkien tunnemme hänet, ja hänen edellään kul-
kien näemme vain tien, emme tunne tai näe häntä. 

Jälkimmäinen on vaikeinta ja kipeintä ja opettaa parhaiten tuntemaan Mestarin – 
miksi?  Yksinkertaisesti siksi, että nähdessämme vain tien mutta emme Mestaria, 
näemme saman, minkä Mestari näkee. Kun emme tunne häntä vierellämme, tun-
nemme hänen läsnäolonsa tyhjyytenä ja pimeytenä. Silloin tunnemme hänet syvem-
min, sillä Täyteys, Jumalan Poika, tuli tyhjyydeksi, jotta minä, tyhjyys, voisin tulla 
osaksi täyteyttä pysyen kuitenkin tyhjyytenä verrattuna Täyteyteen; mutta täyttyen 
Täyteydestä.

On siis tie – ja sen vaeltaminen. Eksyminen tieltä on epä-
onnistumista vaelluksella ja tekee meistä kristittyjä karista-
en kultahiukkaset pyhimyksen raameiltamme ja paljastaen 
omatekoisen ikonimme onttouden. Tieltä eksyneen kor-
vessa itkevän vaeltajan ja Hyvän Paimenen kohtaaminen 
toistuu alati vaelluksella. Pitkä pätkä vaelluksen sisällöstä 
ei ole tiellä kulkemista, vaan sille palaamista. Todella hurs-
kaat vaelsivat jatkuvasti tielle palaamalla. 

On siis tie – ja sen vaeltaminen. Vaeltamatta jättäminen 
on tullut tavaksi. Tavaksi paimenillekin. Oikeudeksi hakea 
tien pätkään lainhuuto ja kiinnitys ja tehdä siitä pysäköin-
tiruutu. Raamatunluku, rukous ja messuun osallistuminen 
ovat, tutkimusten mukaan, pappienkin parissa tuntuvasti 
vähentyneet. Luulemme pärjäävämme ilman ja ehkä halu-
amme ohjata muitakin tien asemesta pysäköintiruutuun. 
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Hengellinen elämä on vastakulttuuria, kansankirkollisuus heikoimmillaan pysä-
köintiruudun teologiaa. Hengellinen harjoitus on tiellä kulkemista, syventymistä 
sen kuoppiin ja mutkiin ja sen syvyyteen – Jeesuksen syvyyteen.

Emme ole lähteneet tielle alun perin ihmisten tähden vaan kohdattuamme Herran 
– Herran tähden! Vaeltakaamme hänessä edelleen, silloin emme voi olla vaeltamatta 
myös toistemme kanssa.

On siis tie – ja sen vaeltaminen. Kirkkoisä Johannes Krysostomos kirjoittaa korint-
tolaiskirjeen kommentaarissaan: 
-Ajattelet olevasi vakiintunut kansalainen. Ei, sinä olet matkaaja. Ymmärrätkö, mitä 
sanon? Sinä et ole kansalainen, vaan vaeltaja. Et voi sanoa minulle, että kuuluisin jo-
honkin kaupunkiin. Kenelläkään ei ole pysyväistä kaupunkia. Meidän kaupunkimme 
on ylhäällä. Nykyinen elämä on tie. Kulkekaamme siis joka päivä niin pitkälle, kuin 
luonto antaa meidän edetä. Kun tulet majataloon, sisustatko huoneesi? Et tietenkään, 
vaan syöt, juot ja kiireesti lähdet eteenpäin. Tämä elämä on majatalo.
   On siis tie – ja sen vaeltaminen.

Mauri Nieminen
Kirjoittaja on 

Ekumeenisen ja uskontojenvälisen
karmeliittayhteisön jäsen (Cei).

Jos olet kiinnostunut Mauri Niemisen 
vetämistä kontemplatiivisista rukoushetkistä 

Aitolahden seurakunnassa, ota häneen yhteyttä 
mauri.nieminen@evl.fi

p. 050-4055204.

Kuvat Soli Hyppönen
Paavo Ruotsalainen ja Hildegard Bingeniläi-
nen kokonaisuudesta Historian pyhät 2000

Hildegard Bingeniläisen rukous:
Luojani ja Herrani, Sinä olet voimani, ilman Sinua en 
pysty mihinkään hyvään, minähän elän vain Henkesi 
kautta. Hän pitää minut liikkeessä, Hän auttaa mi-
nua tunnistamaan tieni.



         
8 Tuomas-kirje loppiaisena 2013

         

Rautakouran ensimmäinen retriitti
Tuomasmessun eri tehtävistä tuttu Tapio Matikainen osallistui loka-
kuussa elämänsä ensimmäiseen retriittiin Kangasalan Heinäkalliossa. 
Se oli metallin parissa rautakourana työskennelleelle miehelle erilai-
nen, ja vahva kokemus.

Tapio, mikä sai raavaan suomalaisen mie-
hen lähtemään hiljentymään retriittiin?
-Olen jo monen vuoden ajan huomannut 
että on olemassa tällaisia hiljentymismah-
dollisuuksia. Kun nyt eläkkeellä on sopi-
vasti aikaa niin ajattelin että jonain päivä-
nä osallistun retriittiin.

Tapion oli helppo tulla mukaan juuri tä-
hän tuomasmessulaisille toteutettuun ret-
riittiviikonloppuun.
-Kävin talven aikana Mauri Niemisen tuo-
maille pitämillä luennoilla. Koin, että niis-
sä puhuttiin asioista joihin tunsin mielen-
kiintoa.
-Myöhemmin luin myös Maurin kirjan 
”Matka halki hengellisen yön”. Sekin var-
maan vaikutti päätökseen osallistua. Olen 
myös jonkin verran perehtynyt  Ristin Jo-
hanneksen teksteihin.

Suoraan lomalta retriittiin
Tapio Matikainen ei tullut retriittiin val-
miiksi rauhoittuen, vaan lähes suoraan 
lomamatkalta.
-Olimme vaimoni kanssa olleet kymme-
nen päivää Sardiniassa. Vähän minua ar-
velutti että tuleekohan rauhoittumisesta 
mitään kun matkakohina oli vielä päällä. 
Hyvin kuitenkin pystyin hiljentymään, 

tunsin sen jo ajellessani kohti Heinäkal-
liota.

Retriitissä ollaan luonnollisesti pitkiä ai-
koja hiljaa. Ajatus siitä ei Tapiota etukä-
teen pelottanut.
-Olen aina viihtynyt hyvin myös yksin. 
Minusta hiljaisuuteen tai yksin olemiseen 
ei enää tässä elämänvaiheessa liity mitään 
pelottavaa tai ahdistavaa. Koen olevani so-
vinnossa itseni kanssa.

Monille retriiteissä on kaikkein hankalin-
ta olla puhumatta yhteisissä ruokailutilan-
teissa.
-Ei se minustakaan ihan helppoa ollut. 
Varsinkin kun suositeltiin, että emme 
edes katsoisi toisiamme ja keskittyisimme 
olemaan vain itsemme ja Jumalan kanssa. 
Tuntui hieman omituiselta olla vaiti tutus-
sa. ihmisjoukossa. Mutta jonkin ajan ku-
luttua sekin alkoi tuntua ihan luontevalta.
 
Matikaisella oli hiljaisen viikonlopun lu-
kemisena Raamattu sekä pieni kirjanen, 
jossa oli Dostojevskin ajatuksia.
-En kuitenkaan lukenut niistä kumpaa-
kaan. Ihmettelin itsekin mistä se oikein 
johtui. Katselin huoneessani ikkunasta 
kun tuuli lepatti syksyn lehtiä. Aika ei kui-
tenkaan missään vaiheessa käynyt pitkäksi.
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Sisänen kohina tasaantui
Retriittien ohjelma perustuu säännölli-
syyteen. Heinäkalliollakin ohjaajat Sisar 
Hannele de Fau ja Mauri Nieminen pitivät 
päivässä useita hetkipalveluksia. Niiden 
jälkeen jäätiin kappeliin pitkäksi aikaa hil-
jaiseen eli kontemplatiiviseen rukoukseen.

Tapion mukaan hiljaisuudessa ja liikkumat-
tomana oleminen ei ollut helppoa. 
-Kun hiljaisuus alkaa, niin huomaa kuinka 
valtava myllerrys alkaa päässä. Siellä kier-
rokset lisääntyvät. Mietin aluksi että pys-
tyykö tässä ollenkaan olemaan paikallaan 
vai pitääkö lähteä pois.
Tilanne kuitenkin tasaantui.
-Loppupuolella retriittiä tulikin jonkin-
lainen levollisuus. Ajattelemattomuus ei 
tuntunut enää ollenkaan pahalta, mies 
kuvailee.

Retriitti on eräänlainen matka, ja myös 
seikkailu omaan sisimpään.
-Siitä puuttuu kaikenlainen ulkonainen 
näyttävyys, vauhti ja vaaralliset tilanteet. 
Miehinen machoilu ei pääse esille. Kui-
tenkin koen, että hengellinen hiljentymi-
nen on hyvinkin miehekästä ”toimimatto-
muutta”, Matikainen näkee.

Tapio, tämä oli ensimmäinen retriittisi, 
voisitko osallistua vielä muihinkin?
-Kyllä voisin. Yhdessä koettu hiljaisuus 
vahvisti haluani elää ja olla Jumalan rak-
kaudessa. 

Teksti ja kuva Vesa Keinonen

Matka omaan sisimpään
Tapio Matikainen voi suositella hil-
jaista viikonloppua kaikille - myös 
miehille, joita niissä harvemmin nä-
kyy.
-Meiltä miehiltä saattaa puuttua tie-
tynlaista rohkeutta lähteä tällaiseen 
erilaiseen tilanteeseen. Varsinkin, jos 
retriitissä ei ole muita miehiä ikään 
kuin tukena.
-Mutta minusta miehiäkin voi tulla 
retriitteihin, jos heillä jostakin syystä 
syntyy kaipaus ja odotus johonkin uu-
teen. Sellaiseen asiaan, jota ei rutiinin-
omaisesti suorita joka päivä.
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Ennakkomaistiaisia alkukevään messuista
Kevätkauden messut ovat kaikki jo muotoutumassa. Suunnitelmat elävät            

vastuuhenkilöiden mielissä. Tekijöitä messun moninaisiin tehtäviin etsitään.     
Tässä ennakkotuntumaa yhden messuvastuuseen lähteneen kautta. 

20.1.  
Tammikuun messu on Tuomasmessun historiassa ollut ekumeenisesti 
painottunut ensi vuodesta lähtien. Nyt on Pipliaseura voimakkaas-
ti mukana messua toteuttamassa. Sisar Theresa katolisesta kirkosta 
toimii esirukousjohtajana ja alttareita rakentamassa on tamperelaisia 
monista eri kirkkokunnista. Liturgina toimiva Risto Korhonen muis-
tuttaa, että Raamattu on kaikille yhteinen! Eri maiden Pipliaseurojen 
maailmanlaaja työ on luonteeltaan kristillisiä tunnustuskuntia yhdis-
tävää. Hänen mielestään juuri Raamatun käännöstyössä ekumeeninen 
yhteistyöpyrkimys on vahvimmillaan. 

10.2.
Mari-Anne Luukas tulee messutehtävään kotiäidin roolista. Martta 4 v 
ja Rasmus 8 kk pitävät nykyisellään päiväsuunnitelmista huolta. Elämä 
on osallisuutta lasten maailmaan; ihmettelyä ja kiitollisuutta kaikesta 
siihen liittyvästä hyvästä. Tuomasmessu on tullut tutuksi parin vuoden 
aikana ja nyt hän on yksi lastenalttarin hoitajista.  Messun rukousjuon-
toaan ajatellessaan Mari-Anne pohtii, että rukous ei ole pelkästään 
passiivista odottamista; itsekin on tehtävä jotakin. Jumala antaa ve-
neen, mutta ihmisen täytyy itse soutaa, on hän lukenut jostakin. Mutta 
heti perään hän haluaa jatkaa ajatusta: Saamme Jumalalta kuitenkin 
myös kaiken sen voiman ja keinot, joilla asioille voi jotakin tehdä.  

3.3.
Iiris ja Ari Vuorenmaa ovat messuvastuussa toista kertaa. Iiris kertoo, 
että perheen juhlat ovat loppuvuodesta määritelleet ajan käyttöä. Kai-
ken aikaa hän on kuitenkin rukouksin kantanut tulevaa messua etsien 
tarvittavia vastuuhenkilöitä. Messussa hän kohtasi yllättäen ystävän 
kymmenien vuosien takaa. Ensin kohdattiin vain morjestaen, sitten 
enemmän jutellen. Asiat etenivät, ja ystävä Aila Valosaari - jota muu-
ten esiteltiin toukokuun/12 kirjeessä - tulee mukaan messua rakenta-
maan. Iiris uskoo, että hankaluuksista huolimatta kaikki messussa tar-
vittavat ihmiset löytyvät. Kaikki etenee niin kuin pitääkin, hän sanoo. 
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17.3. 
Hanna Sivula innostui kirkon seinustoilla olevista rukousalttareista 
etsiytyessään hiljentymään Avoimeen kirkkoon. Arkkitehdiksi pian 
valmistuva opiskelija tutki nettisivulta uteliaana Tuomasmessua ja sen 
toteutusta. Kiinnostus rukousalttareita kohtaan palkittiin; pian hän 
pääsi itsekin rakentamaan omansa. Kokemus kasvoi, ja nyt Hanna 
toimii alttaritarvikekomeron hoitajana palvelemassa muita alttareiden 
rakentajia. Marianpäivän messussa hän on kuitenkin synnintunnusta-
jana, ja se tehtävä jännittää kovasti.

31.3. Pääsiäinen  
Jarmo Lehtinen ajattelee pelolla tehtäväänsä rukoukseen johdattelija-
na. En ole julkisesti rukoillut paljoakaan. Pelkään, etten kykene kuu-
lemaan tarpeeksi herkällä korvalla Jumalan puhetta, hän pohdiskelee. 
Helposti laitamme sanoja Jumalan suuhun, tai sitten esitämme Hänelle 
vain omia toivelistoja. Jarmon mielestä rukous on kuuntelemista, tut-
kimusmatka, jolla etsitään oikeaa suuntaa ja tunnistellaan, missä Ju-
malan johdatus elämässä näkyy. Rukous on myös kuin hengitystä, jossa 
hengitetään ulos oman sisimmän pahaa oloa ja sisään Jumalan rauhaa 
ja rakkautta. 

21.4.  
Antti Salmisesta tuntui sekä yllättävältä että hyvältä, kun häntä pyydet-
tiin esirukousjohtajan tehtävään, vaikka hän on ollut messutehtävissä 
mukana vasta vajaan vuoden ajan. Valmiutta annettuun haasteeseen 
hänellä kuitenkin on, koska Tuomasmessu  ja sen rukousalttarit ovat 
hänelle tuttuja lapsuudesta asti. Mennyt vuosi on merkinnyt Antille 
uudenlaista heräämistä uskoon ja rukoukseen, sekä pyhiinvaelluksella 
saamaansa pappiskutsumukseen. Rukous on muodostunut tärkeäksi 
jokapäiväiseksi asiaksi. Messussa hän rukouksesta puhuessaan toivoo 
onnistuvansa niin, että kuulijat saisivat uutta uskon rohkaisua.

Ilmoita sinä itsestäsi, jos haluat olla mukana messussa palvelevien 
joukossa. Takasivulla on luettelo messujen vastuuhenkilöistä, joihin 

voit ottaa yhteyttä. 
- Kaikkia kutsutaan rukouksin kantamaan tulevia messuja, niissä 

palvelevia ja kirkkoon saapuvia.
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Tuomasmessu                                    
Ylösnousemuksen kirkossa 
Sunnuntaina 16.9. pidimme Tuomasmes-
sun katolisessa Ylösnousemuksen kirkos-
sa, jossa Brysselin Merimieskirkko pitää 
jumalanpalveluksensa. Tuomasmessua oli 
kanssamme tekemässä Merimieskirkon 
pastori Heli Huttunen ja paikallisia suo-
malaisia alttarintekijöinä ja kuorolaisina. 
Messu otettiin vastaan innostuneesti ja 
palaute oli positiivista. 

Erityisesti musiikki viehätti. Siitä kiitos 
muusikoillemme Timo Saariselle, Elina 
Orjatsalolle ja Erkki Viljavuorelle, pai-
kalliselle suomalaisten kuorolle ja kuoro-
laisillemme Tytti Lietosalmelle ja Riitta 

Vesaselle. Mainioin kommentti musiikis-
ta oli: ”Enpä ole ennen tavannut samba-, 
bossanova- ja kasakka-Jeesusta”. Tar-
kan kuvauksen messusta saa toimittaja 
Vesa Keinosen artikkelista (http://www.
merimieskirkko.fi/lehdet/Merimieskirk-
ko_5_2012.pdf).

Merimieskirkossa
Sunnuntaina vierailimme myös Meri-
mieskirkossa. Heli Huttusen johdolla 
saimme avartavan kuvan sen laajasta toi-
minnasta monine vapaaehtoisineen. Heitä 
tarvitaankin, sillä toiminnan pyörittämi-
sen lisäksi Merimieskirkko joutuu hank-
kimaan kolmanneksen tuloistaan omilla 
toimillaan: kahviollaan, pienellä kaupal-
laan ja myyjäisillään.

Tuomaat europarlamentissa Brysselissä
Europarlamentaarikko Hannu Takkulan kutsumina 26 Tampereen tuomas-
messuaktiivia vieraili Brysselissä 15.9.-18.9.2012. Kutsua olivat varmaan 
avittaneet hänen erityisavustajansa Erja ja Harri Kuhalampi, jotka olivat 
meille entuudestaan tuttuja  Avoimen kirkon ja Tuomasmessun aktiiveina. 

Tiiliseinäinen Ylösnousemuk-
sen kappeli tuntui tamperelai-
sistakin hyvin kotoisalta. Alt-
tarin takana saarnaaja Harri 
Kuhalampi (vas.), merimies-
pastori Heli Huttunen ja liturgi 
Seppo Laaksi. 

Tampereen musiikkiryhmä 
antoi tässäkin messussa paras-
taan. Vasemmalta Erkki Vilja-
vuori, Timo Saarinen ja Elina 
Orjatsalo. 
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Vallan ytimessä 
syrjäytymistä ehkäisemässä
Maanantaina 17.9. tutustuimme iltapäi-
vällä europarlamenttiin, osallistuimme 
syrjäytymisseminaariin, ja päivän päätti 
meppi Hannu Takkulan tarjoama illalli-
nen puoliksi suomalaisomisteisessa ra-
vintolassa.

Europarlamentissa saimme tietoiskun 

EU:n toimielimistä (parlamentti, komis-
sio ja ministerineuvosto). Meppi Hannu 
Takkula puhui meille omasta urastaan ja 
EU:sta ja sen arvopohjasta. Tutustuimme 
hänen ja hänen erityisavustajiensa Erja 
ja Harri Kuhalammen työtiloihin. Ahtaat 
olivat. Mutta ahtaudessakin ihailimme 
Takkulan kännykästä hänen poikansa Sa-
min viiden kuukauden ikäisiä kolmosia.

Syrjäytymisseminaarissa rovastimme Sep-
po Laaksi ja Eila Ahonen pitivät puheen-
vuorot Tuomasmessun ja Avoimen kirkon 
vapaaehtoisista syrjäytymisen ehkäisijöi-
nä. Vapaaehtoisten kouluttamisesta syr-
jäytymisen ehkäisijöiksi puhuivat myös 
italialainen Euroopan Vapaaehtoistyön 
liiton johtaja Gabriella Civico ja mepit 
Marian Harkin Irlannista, Hannu Tak-
kula ja Mitro Repo Suomesta sekä eri-
tyisavustaja Harri Kuhalampi. Hannu 
Takkula lähetti Sepolle ja Eilalle puhutte-
levan kiitoskirjeen. Taitaapa vettä virrata 
Tammerkoskessa pitkään, ennen kuin 
seuraava tuomasmessulainen puhuu eu-
roparlamentissa. 

Tampereen tuomaat Eila Ahonen ja Seppo Laaksi pääsivät käyttämään puheenvuorot 
Europarlamentin seminaarissa hyvin arvovaltaisessa seurassa. Vasemmalta: Harri Kuha-
lampi, Eila Ahonen,  Hannu Takkula, puheenvuoroa käyttävä Marian Harkin, Gabriella 
Civico ja Seppo Laaksi.
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Matkatunnelmia
Brysselissä meitä pidettiin kuin piispaa 
pappilassa. Erja ja Harri Kuhalampi hakivat 
meidät bussilla lentokentältä hotelliin. He 
hakivat meidät myös niin Ylösnousemuk-
sen kirkkoon kuin europarlamenttiinkin. 
Siinä välissä Harri ehti saarnata Brysselin 
Tuomasmessussa. Ennen päivän päättänyt-
tä yhteistä päivällistä Kuhalampien kanssa 
teimme Harrin opastuksella kävelykierrok-
sen Brysselin historiallisessa keskustassa.  
Sunnuntai oli autoton päivä. Niinpä kadut 
kuhisivat ihmisistä ja pyöräilijöistä, ja met-
rolla ja busseilla sai matkustaa ilmaiseksi.
Tiistaina Harri hyvästeli meidät bussissa 
ja lähetti omin päin  lentokentälle. Kuinka 
uskaliasta sellaisen huolenpidon jälkeen! 
Tästä kaikesta suurkiitokset ja siunauksen 
toivotukset Hannu Takkulalle sekä Erja ja 
Harri Kuhalammelle.

Matkamme alkoi ja päättyi rukouksella ja 
laululla. Tilausbussissamme Tampereelta 
Turun lentokentälle matkanjohtajamme 
Risto toivotti meidät tervetulleiksi laula-
malla: Turhaan ette tänne tulleet, turhaan 
ette saapuneet. Turhaan eivät tietä tallaa 
EU-vieraan askeleet. Ja kotimatkalla Turus-
ta Tampereelle olimme niin haltioituneita 
matkasta, että lauloimme tuomaslauluja 
pitkään ja iloisesti. Risto kiitti upeita mat-
katovereitaan laulaen, koska hänen ei tar-
vinnut missään vaiheessa toimia kuten lau-
lussa ”Kaukaa sinua hain, nyt on pyyntöni 
vain, pidä minusta kiinni  … ” .

Teksti Risto Moisio
Kuvat Vesa Keinonen

Äiti Teresan ajatuksia:

Hiljaisuuden hedelmä on rukous.
Rukouksen hedelmä on usko.
Uskon hedelmä on rakkaus.
Rakkauden hedelmä on palveleminen.
Palvelemisen hedelmä on rauha.

Olkoon jokainen tekoni jotakin 
kaunista Jumalalle.
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”Vapaaehtoistyö lisää ihmisten onnellisuutta ja 
elämänlaatua” sanoo Anne Birgitta Pessi Sana-
lehden haastattelussa. Kirjoitus innosti meitä 
kutsumaan omia vapaaehtoisia aiheen pariin.

Kevään Tuomas-päivä
lauantaina 2.2.2013. klo 9.30-16.00 
Näsin salissa Seurakuntien talolla
Näsilinnankatu 26.

Kutsumme helmikuiseen Tuomas-päivään 
kaikki Tuomas-ystävät ja kaikki Avoimen kirkon päivystäjät. 

Päivän teemana on vapaaehtoistyö. 
Teologian tohtori Anne Birgitta Pessi tulee puhumaan tästä meitä lähellä olevasta ai-
heesta. Anne Birgitta on tehnyt useita tutkimuksia kirkon vapaaehtoistyöstä ja hänet on 
nimitetty Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professoriksi. Tällä hetkellä hän 
on äitiyslomalla, mutta oli iloinen saadessaan kutsun tulla yhteiseen päivään jakamaan 
kokemuksiaan kanssamme. 

Päivän aikana rukoillaan, kuunnellaan ja keskustellaan, 
jaetaan kokemuksia ja ideoidaan uutta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy!
Ruokailu joko Näsillä pientä korvausta vastaan tai lähiravintoloissa. 

Ilmoittautumiset 20.1.13 mennessä 
kaija.jerkku@kotiposti.net tai 0407006938

Tuhkakeskiviikon Tuomasrukous 
paastonajan alkaessa 13.2.klo 19
Viikon alussa laskiaissunnuntaina vietämme Tuomasmessua. Seuraavana tuhkakeskiviik-
kona kokoonnumme rukoillen alkamaan pääsiäiseen valmistavaa paastonaikaa. Seitse-
män viikon matkaa aloitettaessa voi saada myös tuhkaristin otsaansa. 
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Uuden Tuomas-kirjan visuaalisessa ilmeessä 
näkyy päällimmäisenä Anne Tervahaudan 
käden jälki. Hänen viehättävä taittotyylinsä 
luo kirjaan mielenkiintoisen, kauniin 
pehmeän vivahteen.

Jumalan ihmeellisten asioihin puuttu-
misten kautta viime keväänä kirjan
ollessa vielä monelle tapaa kesken 
päädyimme turvautumaan Annen 
apuun. Anne on tehnyt mm. kirjan-
taittotyötä 15 vuoden ajan oman 
Kuvitella-yrityksensä puitteissa.

Mikä on taittotyösi salaisuus? Mikä on näkysi kirjoja ja lehtiä taittaessasi?
-Ennen graafisen suunnittelijan opintojani en koskaan edes ajatellut, että joku on nähnyt 
vaivaa tekstin ja kuvien sommittelussa lukijoita varten. Hyvin tehty taittotyö tekee itsensä 
tavallaan näkymättömäksi ja palvelee sanoman eteenpäin viemistä; hyvä ulkoasu ei mie-
lestäni saa koskaan olla itsetarkoitus. Silloin se ei enää ole hyvä ulkoasu, vaan kääntyy 
vastakohdakseen ja vie kaiken huomion. 

-Tärkeintä ja haasteellisinta on tehdä tekstistä ja kuvista lukijaystävällinen kokonaisuus. 
Mielenkiintoista palapelin kokoamistahan se monesti on, kun saa eteensä läjän tekstiä ja 
kuvia (eikä aina edes kuviakaan vaan ne pitää jostain taikoa)! Elämän makuinen messu 
-kirjan tekemistä helpotti huomattavasti se, että Pirkko oli jo tehnyt aika pitkälle suunni-
telman ulkoasusta, vuosien varrella kerääntyneiden kuvien valinnan ja sijoittelun. Siitä 
oli hyvä jatkaa!

Seurakunnan työ ja hengelliset asiat ovat Annelle tuttuja jo aikaisemmilta vuosilta, jol-
loin hän oli nuorisotyöntekijänä Härmälän seurakunnassa. Nykyisissä graafisen suun-
nittelun yhteistyökuvioissa vilahtelee ortodoksinen kirkko, kirkkohallitus, Suomen 
Valkonauhaliitto, Helsingin NMKY, Harjun seurakunta (Pispalan kirkon julisteet), 
Seurakuntien Lapsityön Keskus ja muut etupäässä kristilliset järjestöt, joille mm. Anne 
tekee taittotöitä. Sana-lehden taiton lisäksi hän vuosien ajan teki myös Sana-lehden ku-

Anne,
Tuomas-kirjan taittaja
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vituksia. Suomen Diabetesliiton joulupostimerkkien piirrokset olivat parina vuonna 
hänen käsialaansa.

Miten kuvailet hengellistä matkaasi?
-Olin jo toiminut nuorisotyönohjaajana Mäntän seurakunnassa, kun minuun teki vai-
kutuksen liftausmatka Ranskan Taizéhen 80-luvun puolivälissä. Myöhemmin jo toimi-
essani Tampereella nuorisotyöntekijänä löysin itseni Helsingin Agricolan kirkon ensim-
mäisistä Tuomas-messuista ja iloitsin kun niitä alettiin pitää myös Tampereella. 

-Kymmenen vuoden ajan jonka olin Tampereen seurakuntien työntekijänä kaipasin 
omaa hengellistä kasvupaikkaa sitä jostain syystä kuitenkaan löytämättä edes Tuomas-
yhteisöstä. Lopulta en enää edes osannut sitä kaivata enkä etsiä. Tyhjästä on yksinään 
kuitenkin paha nyhjästä ilman yhteyttä seurakuntaan; upea nuorisotyöntekijöiden yh-
teisö oli toisaalta kannusteena jatkamaan.

-Lähdin opiskelemaan toista unelma-ammattiani: visuaalista viestintää, vaikka olinkin 
jo nuorena saanut mielestäni kutsumuksen lapsi- ja nuorisotyöhön. Kului vielä kymme-
nen hengellistä ’erämaavuotta’ ennenkuin tulin siihen pisteeseen,
että tajusin yhteyden seurakuntaan oikeasti olevan kristittynä pysymisen elinehto. 

-Nyt olen iloinnut siitä että olen voinut perustaa omassa nykyisessä asuinkunnassani 
Kangasalla Apostolin kyydissä -raamattu- ja rukouspiirin Havisevan rukoushuoneelle. 
Siellä saan kysellä ja kasvaa muiden kanssa ja saan myös toimia vapaaehtoisena työn-
tekijänä ja olla kutsumassa muitakin yhteiselle matkalle Vapahtajamme seuraan!

   Kirjaa Elämän makuinen messu voi ostaa
   - Messujatkoilla kryptassa
   - Seurakuntien talosta alakerroksen Keskusrekisteristä, joka on auki 
      arkisin klo 8.30-15, torstaisin klo 17 asti.
   - Kotisataman kaupasta Puutarhakatu 17 tai nettimyynnistä                      
      www.kotisatamankauppa.fi
   - Pirkolta itseltään. Puh. 050-4689212, 
      email: pirkko.tuomisto@kolumbus.fi
   Kirjan hinta on 35 euroa.



Matka Taizéhen
• Suunnitteilla on Tuomas-väen matka Taizéhen Ranskaan!
Ajankohta olisi kesäkuun alussa, heti koulujen loputtua 2.-10.6.2013. 
Ehkä päivää lyhyempi alku- tai loppupäästä. 

Toivomme erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten innostuvan lähtemään; onhan Taizés-
tä muodostunut nuorten ekumeeninen kohtaamispaikka. Yli 30 vuotiaitten vierailijoi-
den tulolla on rajoituksia. Odotammekin Taizéstä tietoa siitä, kuinka ison aikuisryhmän 
he siellä ovat valmiita ottamaan vastaan. 

Toivomme lähtijöiksi erityisesti heitä, jotka eivät siellä ennen ole käyneet. Muuten mat-
kalle otetaan lähtijöitä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos isommalle aikuisryhmälle ei 
löydy majoitusta Taizéstä, voi osa ehkä majoittua retkeilymajassa lähellä olevassa Clu-
nyn kaupungissa, josta on päivittäin yhteys paikallisbussilla Taizéhen.

Lähtöä suunnittelevan on hyvä tietää, että Taizéssä on varauduttava varsin vaatimat-
tomaan majoitukseen ja ruokailuun. Vanhan luostariperiaatteen mukaan yhteisön elä-
mään osallistuminen merkitsee myös päivittäin pieniä työtehtäviä (ruuan jakelu, siivo-
us, tms.)

Taizéssä puhutaan englantia. Tulkkausta voi olla esim. saksaksi. Varmaan ryhmästäm-
me löytyy joku, joka tulkkaa tarvittaessa englannista suomeen. Paikan päällä ei ranskan 
taito ole tarpeen.

• Matkan arvioitu hinta on aikuisille (yli 30 v.) n. 750 euroa, 
nuorille jonkin verran edullisempi.
• Matkan johtajina ja ranskan kielen tulkkeina toimivat 
teologipariskunta Tiina ja Lauri Eskelinen. 
tiina.eskelinen(at)kangasala.fi ; puh. 040 91 36 454 (Tiina)
ja 040 96 13 341 (Lauri)

Kiinnostuneet! Ottakaa reippaasti yhteyttä! 
Tehdään matkasta totta, ja monet pääsevät toteuttamaan haaveensa. 

Taizén perustajan veli Rogerin rukous:
Anna meidän sisäisesti vapaina päivästä päivään luottaa Uskon 
Salaisuuteen seuratessamme niiden askelia; jotka halki aikojen 
ovat eläneet Kristuksen pyhinä todistajina, alkaen Mariasta ja 
apostoleista aina tämän päivän uskoviin asti.



Maanantai-iltojen ohjelmaa
Emmauksessa Seurakuntien talolla Näsilinnankatu 26

Tuomas-kokoukset
Tule keskustelemaan messuista ja muista Tuomas-toimintaan liittyvistä asioista! 
Aina heti messun jälkeisenä maanantaina on kaikille avoin Tuomas-kokous, jossa 
ensimmäisenä asiana käydään keskustelua edellisen päivän messusta. Läsnä on mes-
sussa palvelleita, joiden kokemusten kautta pääsemme kurkistamaan myös valmista-
vaan messutyöskentelyyn.
Kokouspäivät:  7.1., 21.1., 11.2., 4.3., 18.3., 8.4., 22.4., 13.5. ja 3.6.  Kokous alkaa klo 
17. Sitä ennen tarjoilua.

Jokakeväinen laajempia näköaloja katseleva Tuomas-väen kokous on 27.5.

PANE PÄIVÄMÄÄRÄT ALLAKKAASI !
Kevään seuroista ja käsityöilloista tullaan kertomaan tarkemmin
• messujen käsiohjelmissa. Ota ne siis mukaasi messusta!
• nettisivullamme WWW.TUOMASMESSU.NET
• Aamulehden Hyvä elämä -osan Menoinfossa Minne tänään -palstalla aina sama-
na päivänä.

Käsityöillat
Kaipaatko mieltä hoitavaa tekemistä käsillesi? Tule mukaan iltoihin, joissa voit käsillä 
tekemällä tehdä hyvää, hiljentyä ja jakaa ajatuksia, kutsuvat Maarit Hilden ja Jaana 
Sippola. Vauvanuttujen neulominenkin jatkuu; uusia lankoja ostettu.
Käsityöillat: 14.1., 4.2., 18.2., 25.3., 29.4. ja 20.5. 
Lisätietoja Maaritilta 050-3278105; nutuista Maija Temoselta 050-4961062

Tuomas-seurat
Syyskaudella aloitettuja Tuomas-seuroja halutaan jatkaa! Ensimmäiset seurat ovat 
tammikuun viimeisenä maanantaina klo 18. Kevään seurojen sisällöstä ovat vuo-
rollaan vastaamassa Noora Nätkin, Anne-Mari ja Sami Borg ystävineen sekä Seppo 
Laaksi, Eila Ahonen ja Risto Moisio. 
Seurapäivät:  28.1., 11.3. ja 15.4.
Parin maanantain sisältö vielä suunnitteilla. Seuraa ilmoittelua; katso alareuna!



PALAUTUSOSOITE
Risto Moisio
Iivantamäenkau 16
33700 Tampere

MUISTILISTA
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Vastuuhenkilöihin voi ottaa yhteyttä.
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