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Timanttiananas 
on  osoittautunut 
ihmeelliseksi ilon 
levittäjäksi. Heh
kuvan punainen 
väri on latvukses
ta levittäytynyt 
vihreisiin lehtiin 
muuttaen niiden 
värin hitaasti  
mutta varmas
ti vastakkais
värikseen.

Vuosi vanha vaipui hautaan riemuineen ja murheineen. Ihmissydän puhkee 
nöyrään rukoukseen kiitokseen: Oi, jos vuosi alkava oisi Luojan siunaama!  
Immi Hellen

Paavali työtovereineen kertoo kirjeessään kolossalaisille rukoilevansa seura-
kunnan puolesta, josta oli kuullut paljon hyvää. 
Tärkeitä asioita kaikkien edelleenkin rukoiltavaksi:
– Olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että saisitte 
runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan 
Jumalan tahdon. Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen 
mielensä mukaan ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kas
vaisitte Jumalan tuntemisessa.
Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestä
viä ja kärsivällisiä.
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Rukouksen vuosi 2014
Hiukan yli kolmelle neljästä suomalaisesta on kotona opetettu iltarukous. Varsin 
monet kertovat edelleen rukoilevansa. Erityisesti tiukan paikan tullen menevät 
kädet ristiin ja mieli rukoukseen. Jos ei julkisesti niin sitten piilossa muiden kat-
seilta. Nuoremmat ikäluokat eivät kuitenkaan enää ilmaise yhtä laajasti kuin van-
hemmat ikäluokat valmiutta kristilliseen kasvatukseen omille lapsilleen. 

Tuomasmessu on rukouksen paikka. Rukous kuuluu kiinteänä osana jokaisen 
messun valmisteluun. Rukoukselle on myös monta mahdollisuutta messussa. Kir-
joitettuja esirukouspyyntöjä välittyy jokaisesta messusta suuret määrät seuraavan 
viikon rukouspiireihin. Esirukouspyyntöjä voi jättää myös verkkosivujen välityk-
sellä. Matkassa kulkee meillä ihmisillä merkittävä määrä sekä kipua että iloa. 

Vuonna 2014 Tampereella on tarkoitus nostaa esiin rukouksen ja siunauksen 
merkitystä sekä madaltaa kynnystä rukoilemiseen. Vielä emme tiedä, mitä kaik-
kea se tulee merkitsemään. Nyt on aika ideoida ja nähdä mahdollisuuksia.

Muista minua -palvelu
Tampereen seurakunnat haluavat välittää 
arkeen apua, tukea ja turvaa. Avun pyy-
täminen voi tapahtua kasvotusten, puhe-
limitse tai verkon kautta. www.suurella-
sydamella.fi sivustolle on avattu Muista 
minua -verkkopalvelu. Sen tavoitteena 
on madaltaa kynnystä rukoilemiseen sil-
loinkin, kun asia ei ehkä entuudestaan 
ole kovin tuttu. Rukous on merkittävä 
mahdollisuus avun pyytämiseen ja anta-
miseen verkossa.

Suurella Sydämellä -vapaaehtoispal-
veluun voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi 
muistamaan rukoillen näiden ihmisten 
jättämiä viestejä. Ne ohjataan vapaaeh-
toisiksi ilmoittautuneille sähköpostiin.

Pentti Kuusjärven rakentama 
Suojatie-rukousalttari  

Tuomasmessussa.                                                
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Näyttely pääkirjasto  
Metsossa
Myös jokaisen seurakunnan ja muiden yh-
teisöjen toivotaan nostavan rukousta esiin 
erityisesti elokuussa 2014 uusilla ja tuoreilla 
tavoilla. Tuomas-messun vapaaehtoiset to-
teuttavat rukousalttarinäyttelyn pääkirjas-
to Metsossa 4.8. alkaen parin viikon ajan. 
Näyttelyasioissa voi ottaa yhteyttä Marja 
Hankelaan. Marja.Hankela@suomenlahe-
tysseura.fi>

Mitä muuta?
Tavoitteena on siis nostaa ru-
kous ja siunaus vahvasti esille 
kirkon keskeisenä mahdolli-
suutena olla tukena ja turvana? 
Mitä muuta se voisi olla?

Eva Wäljas/ Timo Takala

Kouluun lähtevien  
siunaaminen elokuussa
Ekaluokkalaiset ja monet muut pienet kou-
lulaiset ovat jälleen ensi elokuussa monien 
vanhempien, kummien, isovanhempien ja 
muiden läheisten siunaavien rukousten 
kohteina. On aika pyytää siunausta koulu-
tielle.

Ajatuksena on etsiä näkyvyyttä asialle 
hakemalla jo valmiiksi toimiva kumppa-
ni esim. Motoristit koulukiusaamista vas-
taan tai Turvaa koulutielle ry. Mahdollisia 
toteutustapoja on useita. Näkyvyys voi olla 
puhtaasti viestinnällistä (mainoskampanjat 
tms) tai fyysistä rinnalla kulkemista esim. 
papit tai muut seurakuntalaiset turvaliiveis-
sä suojateiden äärellä. 

Ajatuksena on järjestää jokaisessa seu-
rakunnassa toivottavasti samalla nimellä 
ja samana päivänä tilaisuus, jossa kouluun 
lähtevät siunataan. Lähemmin asia tarken-
tuu kevään kuluessa.
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Jumala 
odottaa 

meitä 

Rukous on kaikkien maailman ihmisten yhteinen etuoikeus. Jumala odottaa 
rukousyhteyteen jokaista ihmistä. Jumala on kutsunut meidät olemattomuu-
desta olemassa oloon ja elämämme toteutuu vain hänen yhteydessään. Mei-
dät on luotu hänen kuvakseen ja siten meihin on istutettu tarve ylistää häntä 
hänen majesteettisista teoistaan ja pelastuksemme lahjasta. 

Rukous on ihmisille annettu kaikkein pyhin ja tärkein tehtävä. Vain ih-
minen voi rukoilla. Se on hänen aatelismerkkinsä. Jumala odottaa ihmisen 
tulevan hänen luokseen ja rukoilevan Häntä. Jumala jopa ikävöi ja kaipaa 
rukousta ja rukoilevaa ihmistä.  Pyhän Augustinuksen mielestä rukous ei ole 
muuta kuin rakkautta. Jumalan hengitys ihmisessä. Rukouksen määritelmiä 
on varmaan yhtä paljon kuin on rukoilijoita. Kukaan ei kuitenkaan loppujen 
lopuksi tiedä, mitä rukous on. Se pysyy salaisuutena, koska rukous on Juma-
lasta. Jumalan sana kertoo kuitenkin rukouksesta yllättävän paljon.

rukousyhteyteen

RUKOUS HÄDÄSSÄ 
Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä 
pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua. 
PS.50:15

HELLITTÄMÄTÖN
RUKOUS
Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää niin 
te löydätte. kolkuttakaa, niin teille avataan. 
Luuk.11:9

KUUNTELEMAAN JÄÄ  
HERRAASI
Tunnettu rukouksen opettaja Anthony 

Bloom kertoo luokseen tulleesta paljon ru-
koilleesta naisesta, joka suri, ettei Jumala 
vastaa hänen rukouksiinsa. Opettaja kysyi, 
onko nainen koskaan asettunut kuulolle, 
jos Jumala haluaisi jotakin sanoa hänelle.

MENE KAMMIOOSI,
kehotetaan tekopyhiä, jotka kunnian tavoit-
telussa haluavat ihmisten näkevän heidän 
rukoilevan. 
Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi 
ja sulje ovesi ja rukoile sitten Isääsi, joka on 
salassa. Isäsi näkee myös sen, mikä on salas-
sa, palkitsee sinut. Matt.6:6
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rukousyhteyteen

Kaikille on hyväksi viettää aikaa rauhassa 
Jumalan kanssa.

RUKOUS TOISTEN 
PUOLESTA
Kantakaa toistenne taakkoja niin te toteu-
tatteKristuksen lain. Gal.6:2
Esirukouspyyntöjen jättäminen on kir-
kossamme yleistynyt. Tuomamessullakin 
rukousalttareineen on asiaan oma vaiku-
tuksensa. Koko messu on aina rukousta, 
viipymistä Jumalan kasvojen edessä; ru-
kousjakson aikana saa tilaa myös ihmisten 
omat yksityiset asiat.

KUN EN ITSE JAKSA 
RUKOILLA
Tule sinä, Jeesus, hiljaa rakasta, anna minun 
löytää rauha sinussa.Tuomaslauluja 8
Jeesus,esirukoilijamme rukoilee puoles-
tamme.
Älä katso meidän syntejämme, vaan kirkko-
si uskoa, rukoillaan vanhassa kirkkorukouk-
sessa. Missale Romanum

HEIKON RUKOILIJAN 
LOHDUTUS
Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme 
heikkoja. Emmehän me tiedä, miten mei-
dän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. 
Henki itse kuitenkin puhuu meidän puoles-
tamme sanattomin huokauksin. Room.8:26

RUKOUKSEN VOIMA
Jo joku teistä on sairaana, kutsukoon hän 
luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä 
voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä 
ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous 
joka uskossa lausutaan parantaa sairaan.
Jaak.5:13-15

LAPSEN OIKEUS
Kaikki joita Jumalan Henki johtaa, ovat Ju-
malan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden 
henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon 
valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa 
meille lapsen oikeuden, ja niin me huudam-
me: Abba! Isä! Room.8:14-15

OPETA MEITÄ  
RUKOILEMAAN
Kun rukoilette, rukoilkaa siis näin: sanoi 
Jeesus opettaessaan Isä Meidän -rukouk-
sen. Matt.6:9-
Kun rukoilemme Jeesuksen opettamin sa-
noin, pyydämme Jumalan tahdon mukaisia 
asioita. Tunnustamme, että Jumala tietää, 
mikä on meille hyväksi ja mitä todella tar-
vitsemme.
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Minun rukoukseni

Rukoukseni on kiitosta, anomista ja hiljen-
tymistä siis verkkaista keskustelua Juma-
lan kanssa. Illalla kiitän kuluneesta päiväs-
tä ja rukousvastauksista, joita olen saanut. 
Usein viimeisen parin kuukauden aikana 
olen anomisen, varsinaisten asioiden ni-
meämisen sijasta, muuttanut muotoon ”Isä 
ota nämä minua painavat asiat kantaak-
sesi. Sinä tiedät kyllä mitkä huolet lähim-
mäisteni elämässä ja omassani painavat ja 
myös rasittavat jaksamistani ja untani.” Us-
kon ja siksi pyydän, että Jumalan tahto ta-
pahtuisi kaikissa tekemisissäni ja läheisteni 
elämässä. Siksi opettelen ihan oikeasti jät-
tämään asiani Jumalan kannettavaksi. Ru-
koilen Pyhän Hengen johdatusta omaan ja 
lähimmäisteni elämään. Viimeisin rukous-
vastaus, poikani perheen tämän hetkisiin 
murheisiin, on ollut Jumalan johdatuk-
sen tapahtuminen. Heidän huolensa on 
kuultu ja asiat sujuvat Jumalan aikataulun 
mukaan koko perheen parhaaksi. ”Kiitos 
Jeesus, että välität rukoukseni! Kiitos mo-
nista meidän kaikkien parhaaksi saamista-
ni vastauksista!”

Leena Hernesniemi

 Minun rukoukseni

”Rukous on sieluni hengittämistä. Hengit-
tämättä ruumis kuolee. Rukoilematta sielu 
näivettyy, kuivuu ja musertuu. Nykyminä 
tarvitsee tutkimuksia tuekseen eli tässäpä 
sellainen. On tutkittu, että 20 minuuttia 
päivässä meditaatiota, mitä mietiskely sit-
ten kullekin meistä merkitsee, riittää pitä-
mään ihmisen tasapainossa. Siis vain kak-
sikymmentä minuuttia Herrani ja minun 
suhteelleni. 

Olin viisivuotias, kun isäni vanhempi sisar 
vei minut vanhempieni luvalla helluntalais-
ten telttakokouksiin. Tädin käsi oli pehmeä 
ja turvallinen. Ilmapiiri isossa teltassa oli 
lämmin ja välittävä. Lapsiin tietysti kiinni-
tettiin erityisen ihastunutta huomiota. Mi-
nussa on kasvanut rukouksessa oleminen: 
hengittely ja asioiden jättäminen Jumalan 
siunauksen piiriin. Minua todellakin auttaa 
jaksamaan ja keskittymään saadessani jät-
tää päivittäin huolikuormani Taivaallisen 
Isäni vahvoille käsivarsille. Vapahtaja ei 
väsy kuuntelemaan uudelleen ja uudelleen 
samaa tarinaani, samoja rukousaiheitani 
eikä kaikkien niiden keskellä pulppuavaa 
kiitosta. Tätini mittaamattoman arvokas 
teko muuttui kohdallani tavaksi. 

Varjele tapaa niin se varjelee 
sinua!”

Outi Niemi
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JEESUKSEN RUKOUS
on lakkaamaton sisäinen rukous, jossa 
keskitytään Jeesuksen nimen lausumi-
seen toteuttaen Raamatun ohjetta
Rukoilkaa lakkaamatta 1.Tess.5:17

Perinne on tullut tutuksi kautta kristi-
kunnan ortodoksisen kirkon kautta, jos-
sa tapa eteni mm. erämaiden munkkien 
ja erakoiden rukouksena. Rukouksen al-
kuosa on samalla uskontunnustus.

HERRA, JEESUS KRISTUS, 
JUMALAN POIKA, 
ARMAHDA MINUA 
SYNTISTÄ.

Suomen kirkon  
Katekismuksen opetusta

Rukous on sydämen NÖYRÄÄ ja VILPI-
TÖNTÄ puhetta Jumalan kanssa.

Käskyt sanovat, mitä Jumala vaatii, ja 
uskonunnustus kertoo, mitä  hän lahjoit-
taa, Isä meidän -rukouksessa pyydämme, 
että Jumala joka päivä antaisi meille voimia 
noudattaa hänen tahtoaan ja uskoa häneen. 
Elämän koettelemukset ajavat meitä rukoi-
lemaan apua ja voimaa itsemme ulkopuo-
lelta. Hapuileva ja sanatonkin rukous on 
Pyhän Hengen työtä meissä ja kääntymistä 
Luojan, elämän antajan puoleen. Rukouk-
sessa lähestymme pyhää Jumalaa. Rukous 
ei ole kahden tasavertaisen kumppanin kes-
kustelua, vaan pienen ihmisen nöyrtymistä 
suuren pyhän Jumalan edessä.                                               

                                                     

Minun rukoukseni 

Kodin merkitys on ollut keskeinen uskon 
elämässäni. Jo varhaisesta lapsuudestani 
muistan iltarukoukset, jotka olin oppinut 
äidiltäni. Meitä sisaruksia nukkui vinttika-
marissa ainakin kolme, joskus neljä, ja kun 
lamppu oli sammutettu, jonkun sängystä 
kuului ”Joko?” ja niin me kaikki sitten luet-
tiin iltarukous yhteen ääneen. Sen jälkeen ei 
sitten enää juteltu, vaan hiljenimme uneen.

Ääneen rukoileminen kyllä sitten jäi hyvin-
kin pitkäksi aikaa. Mutta hiljaisessa mie-
lessä iltarukoukset säilyivät. Joskus kyllä 
ajattelin, että onko oikein aina käyttää käs-
kymuotoa: ”siunaa” ja ”varjele”. Mutta nyt 
en sitä oikeastaan enää mieti, sillä tiedän 
Isä Jumalan kyllä ymmärtävän nämä yksin-
kertaisetkin rukoukset.

Vuosien mittaan yhä useammin huomaan 
myös päivän mittaan huokaavani lyhyen 
rukouksen yhdestä jos toisestakin asiasta: 
sairastuneesta ystävästä, (ainakin omasta 
mielestäni) tärkeästä tehtävästä, läheisten 
menemisistä ja tulemisista ja myös ihan ar-
kisista toimista. 

Ääneen rukoilemisen onnen hetkiä koen 
nyt niinä iltoina, kun mummuna saan ru-
koilla lastenlasten sängyn laidalla niitä sa-
moja, äidiltä opittuja iltarukouksia, jotka 
ovat kantaneet minua ja joilla olen yrittä-
nyt kantaa omia läheisiäni. 

Kaija Jääskeläinen
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Venäjän maalla, Pietarin alueella, Hatsi-
nassa, Skuoritsan seurakunnassa syntyi 
inkeriläiseen kotiin 50-luvun loppupuo-
lella pieni tyttö, joka kastettiin Elenaksi. 
Mummo piti kotona seuroja ja lauloi pal-
jon hengellisiä lauluja toisten mummo-
jen kanssa. Elena pyöri mukana, palveli 
kahvia ja teetä, oli kuulolla, mitä puhut-
tiin ja oppi siinä kristillisiä perusasioita: 
Isä Meitää, Herran siunausta, Ilta on tul-
lut Luojani… (nytkin vielä silmiin nousee 
kyyneleet hyvien laulujen muistoista). 
Mummot ja virsien hyrinä ovat Inkerin 
kansan kristillistä syväperintöä, jota eivät 
uskonnonvastaiset opetukset ja painotuk-
set pystyneet hävittämään. 

Jo pienenä Elena halusi oppia suomen 
kielen. Mummon antamasta Aapisesta 
hän tavasi sanoja itsekseen. Sota-aikana 
perheen vanhimmat jäsenet olivat Suo-
messa ja äidin täti jäi Tohmajärvelle asu-
maan. Ja kun Elena sitten pääsi vapaasti 
käymään Suomessa vuonna 1990 terveh-
timässä tätinsä perhettä, hän ihastui niin, 
että siitä lähtien vieraili oman perheensä 
kanssa kahdesti vuodessa loma-aikoina 
täällä. ”Ei koskaan menty muualle, aina 
vain Suomeen”, toteaa Elena. 

Neljä vuotta sitten hän muutti pysyvästi 
Suomeen ja Tampereelle, jossa asui ystä-
väperhe. Mukana tulivat pojat, nyt jo ai-
kuisia, toinen on perheineen Helsingissä, 

toinen Rovaniemellä. Perheen isä vastaa 
vielä 89-vuotiaan sairaan äitinsä hoidos-
ta Pietarissa. ”Ei äitiä voi jättää ilman yk-
sin! Hän tulee sitten, kun aika on kypsä”, 
sanoo Elena tyynesti. ”Ja opettelee sitten 
suomen kielen.”

Elenan oma suomi on saanut Suomessa 
paljon lisäoppia suomen kielen kursseil-
la, koulunkäyntiavustajakoulutuksessa 
(Elenan aikaisempi koulutus on kemian 
ja biologian opettaja), Mummon Kam-
marin harjoittelijana Koukkuniemessä ja 
tällä hetkellä yliopiston maahanmuutta-
jille tarkoitetussa kasvatustieteiden täy-
dennyskoulutusopinnoissa. 

”Joka päivä täytyy opiskella vähän! Ha-
luaisin tulevaisuudessa vakinaisen kou-
lunkäyntiavustajan työn”, toteaa Elena, ja 
minussa kasvaa ilo: miten viisas ja sydä-
mellinen nainen, kelpaa tässä haastatella 
ja itsekin viisastua.

Miten Elena, löysit tiesi Tuomasmes-
suun ja tiskaajaksi? 

Menin mieheni kanssa Aleksanterin kirk-
koon päivämusiikkihetkeen. Tapasin siel-
lä Ainon, joka kutsui minut kerhoon, jos-
sa valmistettiin tuomasristejä. ”Tule!” ja 
minä menin. Kerhossa kerrottiin tuomas-
messusta ja sanottiin: ”Tule mukaan.” Ja 

Elena,
 ehtoollispikarien  tiskaaja 
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Tiskaajia sakastin keittiössä keväällä 2012. Vasemmalta: Valma Mononen, 
ELENA BARANOVA, Leila Lehtinen, Martti Mäkituuri, Esko Lehtinen

minä menin. Olin kerran pikaripalveli-
jana ja kun vein likaisia pikareita sakas-
tiin, Valma sanoi: ”Voisitko auttaa tiskaa-
misessa?” Ja minä päätin auttaa. Valma 
opetti tiskaamisen, mutta osasin jo en-
nestäänkin hyvin, kyllä kemian opettaja 
osaa tiskata!

Minulle sanottiin: ”Tule 
mukaan.” Ja minä menin. 
Niin minä olen löytänyt tähän 
tehtävään. Minua on pyydetty 
askel askeleelta ja minä olen 
vastannut: ”Kyllä.” 

”Ja hyvä, että olen vastannut niin. Mes-
susta olen saanut paljon voimaa ja ystä-
viä. Maahanmuuttajien ei ole helppoa 

löytää ystäviä. Pienten tehtävien tekemi-
nen messussa on hyvä tie muiden jouk-
koon. Ei pidäkään pyytää aluksi liian 
’suuriin’ tehtäviin, ettei tarvitse nolostua 
tai hermostua, kun ei osaa vielä kieltä hy-
vin. Mutta pienet ja tärkeät tehtävät, niin 
kuin tämä tiskaaminen, ovat hyvä juttu. 

Kiitos kutsujille! Kutsukaa  
muitakin maahanmuuttajia!

Teksti Marja Hankela
Kuvat Pirkko Tuomisto

Marja on ollut Tuomas-
messun  nimikkolähetti-
nä Namibiassa.  
Nykyään Marja toimii 
SLS:n kotimaan työnteki-
jänä... asuu Tampereella 
ja ...rakastaa aurinkoa.
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Tule tutustumaan tämän päivän lähetystyöhön ja pohtimaan 
omaa paikkaasi lähetystyössä kotimaassa ja ulkomailla. 
Koulutuksen suorittaminen avaa mahdollisuuden hakea 
vapaaehtoistyöhön jollekin Lähetysseuran työalueelle. 

Lähijaksot
 18.–19.1. Tampere Tesoman kirkko
 14.–16.2. Päiväkummun kurssikeskus, Orivesi
 8.–9.3. Tampere Tesoman kirkko

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Tuija Riitta Heiskanen, puh. 050 3026 856, 
tuija-riitta.heiskanen@suomenlahetysseura.fi 
ilmoittautuminen 8.1. mennessä. 
Osallistumismaksu:
200 e, + Päiväkummun viikonloppu 110–140 e

        Lähde liikkeelle -koulutus
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Virkeitä matkalaisia Kampin kappelissa toukokuussa 2012. KUVA Martti Tamminen

TUOMASMATKA 
TULOSSA KEVÄÄLLÄ 

– Ehdota matkakohdetta! 

Messuyhteisömme matkoista vastaavat Vesa Keinonen ja Irmeli Merikanto 
ovat lupautuneet järjestämään keväälläkin yhden Tuomashenkisen matkan. 
Niitähän on viime vuosina tehty bussilla mm. Poriin, Akaaseen, Helsinkiin, 
Hollolaan, Turkuun ja Jyväskylään.

Matkan ajankohta on alustavasti toukokuulla. Matkakohteen tulisi olla sellai-
nen sellainen paikkakunta, josta päästään yöksi kotiin Tampereelle. Yhden-
suuntainen matka voi siis maksimissaan olla 200-300 kilometriä 

Voit ehdottaa sopivia paikkoja Vesalle tai Irmelille, kun meitä Tuomasmes-
sussa tai muualla aäet.
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Taas 
uudestaan

Kirkkovuoden rikkaus 
Tuomasmessuissa
Suosituksi tulleessa joululaulussa lauletaan Taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen. Pelastus-
historian tapahtumat kertautuvat. Aina on aihetta etsiytyä syvemmälle Kristuksen sa-
laisuuteen. Jokainen kirkkovuosi on kuin spiraaliliike Jeesuksen ympärillä. Samalla 
pyhä historia punoutuu meidän oman elämämme tapahtumiin. Jeesus syntyy ja kasvaa 
meidän elämämme keskellä. Kaiken kaikkiaan kirkkovuosi pitää sisällään uskomme 
koko sisällön, joka jakaantuu jumalanpalveluksiin erilaisiksi otsikoiksi.Vuonna 2014 
Tuomasmessut ajoittuvat tavallista kattavammin kirkon tärkeisiin pyhiin: Tuomas-
messua vietetään myös pyhäinpäivän jälkeisenä sunnuntaina ja tuomiosunnuntaina. 
Kirkkovuotta voi elää todeksi myös Aleksanterin kirkon keskikäytävän rukousalttaril-
la, missä on Annukka Laineen kirja Pyhät kuvat, ikkunoita kirkkovuoteen. Voit kirkos-
sa käydessäsi ottaa kirjan syliisi ja rauhassa tutkistella sen kuvia, tekstejä ja rukouksia 
penkissä istuen.

Tuomasmessu-pyhien teemoja        
• 19.1. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. P. Henrikin muistopäivä
• 9.2. Kahdenlainen kylvö 
Koska pääsiästä vietetään v. 2014 hyvin myöhään, tämä messu sijoittuu kynttilänpäivän ja pääsi-
äisjakson väliin. Olin toivonut, että messu olisi ollut kynttilänpäivänä ja siksi suhtauduin vähän 
hämmentyneenä 5. sunnuntain loppiaisesta harvoin kuultuun teemaan kahdenlaisesta kylvöstä: 
Jumalan hyvästä ja sielunvihollisen vahingollisesta kylvöstä.Lopulta tekstistä avautuikin mie-
lenkiintoista pohdittavaa. Se haastaa meitä toimimaan oikein tässä ristiriitaisessa tilanteessa. 
-Leena Salminen

• 2.3. Laskiaissunnuntai, Jumalan rakkauden uhritie
• 5.3. Tuhkakeskiviikkona alkaa paastonaika.
Se merkitsee katumusta ja parannuksen tekemistä, osallisuutta Kristuksen kärsimykseen, luot-
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tamista hänen sovituskuolemaansa. Tuolloin otsaan piirretään tuhkaristi, 
mutta vasta sen piirtäminen omaan sydämeen vapauttaa ihmisen materia-
lismin kahleista ja mieltä hajottavista turhuuksista etsimään Kristuksen 
kasvoja, keräämään aarteita taivaaseen. -Riitta Vesanen

• 23.3. Marian ilmestyspäivä, Herran palvelijatar
• 20.4. Pääsiäinen, Kristus on ylösnoussut
on kirkkovuoden ehdoton huipentuma, joka seuraa pitkän kuivan kauden jälkeen. Se on ylös-
nousemuksen ja riemun suuri juhla. Se on heräämisen, valon ja vapautumisen juhla. Kristus tu-
lee. Hän tulee kuin aamunkoitto, kuin kevätsade, joka kastelee maan. -Sirkka Heinonen

• 18.5. Taivaan kansalaisena maailmassa
• 8.6. Helluntai, Pyhän Hengen vuodattamisen juhla
SIlloin on kulunut 50 päivää pääsiäisestä. Helluntai merkitsee minulle todella paljon, koska se 
on Pyhän Hengen juhla, kirkon syntymäpäivä, kristillisen kirkon perustamisen päivä. Tämä 
päivä korostaa kristittyjen yhteyttä ja kristillisen sanoman kuulumista kaikille kansoille. Kaik-
kien pitäisi saada kuulla pelastussanoma omalla kielellään ja se, miten Pyhä Henki synnyttää 
uutta elämää. Toivon rukoillen, että tällainen juhlapäivä eletään todeksi helluntain Tuomasmes-
sussa 8.6. -Irmeli Merikanto

• 20.6. Juhannusaatto, Pyhän Kolminaisuuden päivän teemasta
• 7.8. Tapahtumien Yön messu, Kristuksen kirkastuminen 
• 17.8. Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
• 7.9. Jeesus parantajamme
• 28.9. Jumalan huolenpito
• 19.10. Rakkauden kaksoiskäsky
• 2.11. Pyhäinpäivän viikonvaihde, Jeesuksen lähettiläät
Marraskuun 2. päivän messu kutsuu muistelemaan rajan taakse siirtyneitä rakkaita lähimmäi-
siä, kiittämään heidän elämästään ja ylistämään Kuoleman voittajaa.

• 23.11 Tuomiosunnuntai, Kristuksen kuninkuuden sunnuntai 
Tuomiosunnuntain teksti hiljentää itsetutkisteluun. Se hiljentää myös armon valtavuuden edes-
sä. Nyt polvillenne!
• 7.12. Toinen adventti, Kuninkaasi tulee kunniassa.
 Laulamme silloin Hoosiannaa.          
 • 31.12.Uudenvuodenaatto  
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Tuomasmessun jälkeen kävijät 
voivat mennä Aleksanterin kir-
kon kryptaan nauttimaan teetä 
ja pientä purtavaa, jakamaan 
messukokemuksia, juttelemaan 
keskenään ja ilmoittautumaan 
messutehtäviin. Teejatkot eivät 
synny itsestään. Tarvitaan vä-
keä palvelemaan teejatkolaisia.

Tampereen lyseon lukion eli 
Rellun kansainvälisen IB-lin-
jan 20 opiskelijaa on tähän 
mennessä palvellut teejatkoil-
la tammikuusta 2013 lähtien 
CAS-ohjelmansa puitteissa.  
Se on luovuutta, toimintaa  
ja palvelua yhdistävää vapaa-
ehtoistyötä.

Teejatkovuorojen organisoinninnista on 
huolehtinut Anna Hirvonen Facebookin 

avulla. Hän on myös ollut yhteyshenkilö-
nä teejatko-ohjaajaansa Irmeli Merikan-
toon lähinnä sähköpostin välityksellä. Sekä 
CAS-vastuuopettaja, biologian opettaja 
Kaarina Ojasti että teejatko-ohjaaja Irmeli 
Merikanto ovat ihailleet Annan järjestely-
kykyä ja tarmokkuutta. He ovat myös kiitel-
leet kaikkia teejatkoilla palvelevia auliudes-
ta, toimeliaisuudesta ja vastuullisuudesta. 
Olemme kiitollisia opiskelijoiden panok-
sesta. Niinpä tutustumme heihin tämän 
Tuomaskirjeen välityksellä. Se löytyy myös 
Tuomasmessun kotisivulta. 

Haastattelin heistä kolmea. Näin he vas-
tailivat kysymyksiini.

l Keitä ja minkäikäisiä olette?
Anna Hirvonen: Olen 18-vuotias, ja opiske-
len viimeistä vuotta Rellun IB-linjalla. 
Anna Kuukasjärvi ja Ilana Stolberg ovat 
17-vuotiaita Tampereen lyseon lukion toi-
sen vuoden oppilaita ja opiskelevat IB-lin-
jan ensimmäistä vuotta.
l Millä mielin otitte vastaan kutsun pal-
vella teejatkoilla?
Anna H: Aluksi hieman jännitti, kun en ol-
lut varma, mistä oli kysymys. Ajattelin kui-

Rellulaiset, 
teejatkojen
SUOLA

Anna Hirvonen, teejatkovuorojen järjestelijä.

Tiskaajia sakastin keittiössä keväällä 2012. Vasemmalta: Valma Mononen, 
ELENA BARANOVA, Leila Lehtinen, Martti Mäkituuri, Esko Lehtinen
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tenkin, että olisi hauskaa kokeilla jotain uut-
ta. 
Anna K: Otimme innolla vastaan uuden 
mahdollisuuden kerätä CAS-ohjelmaamme 
”service”-tunteja.
l Koitteko olevanne tervetulleita palvele-
maan?
Anna H: Teejatkoilla tunnelma on ollut aina 
lämmin ja mukava. Itse olen kokenut olevani 
osa porukkaa. 
Ilana: Kyllä sopeutuminen oli helppoa ja 
työnteko mukavaa.
Anna K: Ihmiset olivat todella mukavia ja 
ottivat meidät lämpimästi vastaan.
l Mitä tehtäviä teillä on ollut?
Anna H, Anna K ja Ilana: Olemme tehneet 
voileipiä, keittäneet teetä, kattaneet pöydän, 
huolehtineet pöydän antimien täydentämi-
sestä, vastaanottaneet ihmisiä, korjanneet 
astiat pois, täyttäneet ja tyhjentäneet tiski-
koneen ja siivonneet.
l Onko sattunut tilanteita, joissa neuvok-
kuuttanne on tarvittu?
Anna H: Joskus on ollut hankala löytää va-
paana olevia oppilaita teejatkoille. Yhdellä 
kertaa myös astianpesukone hajosi ja oppi-
laat ja muut teejatkolaiset joutuivat luuttui-
lemaan vettä lattialta.
Anna K: Kuulimme myös, että kerran tiski-
kone oli mennyt rikki, ja kaikki astiat oli jou-
duttu tiskaamaan käsin!
l Miten kehittäisitte teejatkoja?
Anna H: Olisi mukavaa, jos paikalle saatai-
siin enemmän nuorta porukkaa. 
Ilana: Mielestämme järjestelmä on hyvin 
toimiva.

l Millaiseksi kuvaisitte teejatkojen ilma-
piirin?
Anna H ja Anna K: Hyvin lämmin, avoin, 
rento ja mukava. Kaikki ovat tervetulleita! 
l Entä oma kohtelunne?
Anna H: Messuun ja teejatkoille on aina 
mukava mennä. Kaikki ovat olleet todella 
ystävällisiä. 
Ilana: Meidät perehdytettiin hyvin erilaisiin 
työtehtäviin ja meidät otettiin vastaan posi-
tiivisesti.
Anna K: Kaikki ovat olleet meille erittäin 
mukavia. 
l Onko teille jäänyt aikaa piipahtaa kirk-
kosaliin Tuomasmessuun?
Anna H: Olen ollut messussa pari kertaa ja 
kokemukset ovat olleet positiivisia.Mieleen-
painuvinta ovat kenties olleet omatekoiset 
alttarit, joita sai vapaasti tutkiskella messun 
aikana. 
Anna K: Ensimmäisellä kerralla kävim-
me piipahtamassa, mutta sen jälkeen en ole 
käynyt.
Ilana: En ole käynyt.

Kiitos Annat ja Ilana. Välittäkää 
kiitokset myös muille teejatkoilla 
palveleville ja palvelleille. Olet-
te osoittaneet oikeaksi kliseen: 
Nuorissa on tulevaisuus – hyvä 
tulevaisuus.

Teksti Risto Moisio
Kuvat Vesa Keinonen ja Anna Hirvonen

Vasemmalta: 
teejatkoilla 10.11.2013 palvelleet 

Ilana Stolberg ja Anna Kuukas-
järvi sekä heidän CAS-ohjaajansa 

Kaarina Ojasti ja teejatko- 
ohjaajansa Irmeli Merikanto
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Minna Polus oli ensimmäinen, joka käytti ilmoittautumis-
lomaketta uudistuneilla kotisivullamme. 

– Irmeli Merikanto, jonka kanssa olen 
ollut erilaisissa oman seurakuntani 
Tuomasmessu-hankkeissa yhteistyös-
sä, soitti ja kutsui. Olen toiminut vuosia 
omassa seurakunnassani ja yhteiskris-
tillisissä toimintamuodoissa. Tehtävä-
ni ovat olleet sekä tuomasmessumaisia 
käytännön tehtäviä, että rukouspal-
velutehtäviä. Kutsu tähän tehtävään 

tuntuu toisaalta jatkolta siihen, mis-
sä on ollut mukana ja toisaalta kiinnos
tavalta yllätykseltä. On hienoa, että 
teillä kutsun saa näin ajoissa, että on 
aikaa valmistautua. Jo se, että teillä jo-
kaisen messun organisointi ja asioiden 
hallinta vaikuttaa todella huolelliselta, 
kannattelee varmasti vastuuntuntoa, 
ja tämä yhteinen asenne saa jokaisen 
keskittymään oman osuutensa tekemi-
seen.

Hienoa, jos teillä voidaan huo-
mioida näinkin, että kauempa-
na asuenkin voi silloin tällöin 
osallistua.

Olet kerran aiemmin ollut messuteh-
tävissä. Teit tyttäresi Manrian kanssa 
rukousalttarin maaliskuun 2011 mes-
suun. Millainen kokemus se oli? Entä 
itse messu?

Kerroit olevasi halukas monenlaisiin 
tehtäviin. Mistä tällainen palava innos-
tus, vaikka asut Akaassa asti?

– Koen maallikkotoiminnan seurakun-
nassa palkitsevaksi sekä itselle ja koko 
seurakunnalle. Myöskin sanoisin, että 
kun joillakin kerroilla istuu itse kir-
konpenkissä (ilman tehtäviä), ja jotkut 
muut maallikot toimivat seurakunnan 
henkilökunnan rinnalla, tulee itsellekin 
tunne tekemiseen osallistumisesta, has-
sua kyllä. Mielestäni sellainen vahvistaa 
yhteisen seurakunnan todellisuutta yh-
dessä tekmisen kautta.

Kerroit myös saaneesi jo kutsun vas-
tuulliseen tehtävään esirukousjohtajak-
si kesäkuun 2014 messuun. Miten otit 
kutsun vastaan?

Minna Polus ilmoittautui 
uudestaan messutehtäviin 
– nyt NETISSÄ

On hienoa, että teillä kutsun saa 
näin ajoissa, että on aikaa val-
mistautua.
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Minna ja Manria Polus rakentamassa elämän-
langoistaan rukousalttaria maaliskuun 2011 
Tuomasmessuun.

Netissä voi ilmoittautua tehtäviin
Tuomasmessun kotisivut ovat uudistuneet ja siirtyneet Tampereen seurakuntien kotisi-
vujen yhteyteen. Kuitenkin niille pääsee edelleen tutusta osoitteesta www.tuomasmessu.
net tai googlaamalla sanat Tampereen Tuomasmessu.

Uudistuksen myötä kotisivuille tuli ilmoittautumislomake Tuomasmessun tehtäviin. Lo-
makkeeseen pääsee klikkaamalla painiketta Tule mukaan. Ensin kannattaa lukea esittely-
teksti tehtävistä. Sen lopusta löytyy itse lomake. Sydämellisesti tervetuloa mukaan.

Minna Polus oli ensimmäinen, joka ilmoittautui nettilomakkeen kautta tehtäviin. 

Koitko lomakkeen sopivaksi tarkoitukseensa vai onko siinä parannettavaa?
– Ai? Olin luullut linkin olleen jo pitkään käytössä. Mielestäni lomake oli toimiva, omassa 
tapauksessani kaukaisemmasta asuinpaikasta johtuen halusin tarkentaa joitakin asioita, 
ja mahtuihan sekin teksti ’toive’-osioon. Tuskin olisi välttämätön, mutta ehkä käsittelijälle 
voisi olla kiva, jos olisi vielä jonkinlainen ’muuta tietoa/huomattavaa’ -lokero...

Haastatteli Risto Moisio Kuva Pirkko Tuomisto                            

– Aikaa on jo kulunut, että yksityiskohtia 
on vaikea muistaa, mutta hyvät muistot sii-
tä on jäänyt. Lämpimästi meidät vastaan-
otettiin silloinkin. Kun on mukana teke-
mässä/rakentamassa, ilman muuta minulle 
ainakin se antaa lisäulottuvuutta ja saa koko 
messusta enemmän irti.

Miten kahden ja puolen vuoden aikana 
kypsyi ajatus lähteä mukaan tehtäviin 
vakinaisemmin?

– On ilmoittautuminen ollut mielessä usein 
jo aiemmin. Tämä kaukana asuminen ja se, 
että on vaikea päästä suunnitteluiltoihin, on 
kai ollut hidasteena. Hienoa, jos teillä voi-
daan huomioida näinkin, että kauempana 
asuenkin voi silloin tällöin osallistua.
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Kevään maanantai-illat
Tuomasmessulla on joka maanantai tapahtumia Seurakuntien 
talon Emmauksessa Näsilinnankatu 26

Tuomas-kokous
20.1. 10.2. 3.3. 24.3. 28.4. 19.5. ja. 9.6. 
eli messun jälkeisinä päivinä klo 17; 
sitä ennen tarjoilua. Kokous on avoin 
kaikille. Keskustellaan edellisen päivän 
messusta ja muusta Tuomas-toimin-
nasta. Tervetuloa osallistumaan ja ker-
tomaan omat ajatuksesi! 26.5. on laa-
jempi Tuomas-väen kokous.

Käsityöillat
13.1. 3.2. 24.2. 17.3. 7.4. 12.5.

Kaunis koristereunainen Nikolai-hui-
vi eli lohtuhuivi, niinkuin olemme sitä 
kutsuneet, on muodostunut suosituksi 
asusteeksi. Sen voi kietaista monella ta-
paa kaulan ympärille. Huivin tekemistä 
jatketaan käsityöilloissa. Uusia alpakka-
lankojakin on jo hankittu. Perinteisen 

ALEKSANTERIN KIRKKO  AVOIN KIRKKO

Hengen ravintoa  
lounasaikaan 
Tule hiljentymään Aleksanterin kirkkoon ja
kuulemaan Raamatun sanaa. Avoimen kir-
kon päivystäjät lukevat kirkkosalissa Raa-
matun tekstejä tiistaisin klo 12 alkaen puo-
len tunnin ajan. 

Aleksanterin kirkko on auki 
• arkipäivisin ma–pe klo 12–18.
• Vapaaehtoinen päivystäjä tavattavissa. 
• Pappi on tavattavissa klo 16–18.
• Rukoushetki klo 17, jolloin rukoillaan 
myös  esirukouspyyntöjä.    
• Torstaisin klo 17 ehtoollisen vietto.

T-ristihelminauhankin valmistusta jat-
ketaan. Salosen Tuulikki on maalannut 
parikymmentä ristiä, ja helmiäkin on 
varastossa, joten näistä saadaan askar-
reltua sopivia myyntiartikkeleita myyn-
tiin, ja mitä sitten yhdessä keksitäänkin. 
Käsityöiltoja vetävät kevätkaudella Lee-
na Salminen ja Maija Temonen 050-
4961062 maija.temonen@saunalahti.fi
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27.1. Tulen nähdyksi.
Sami Uusi-Rauva

17.2. Kenelle kuulun?
Sami Uusi-Rauva

10.3. Oikea vai väärä suunta?
Sami Uusi-Rauva

31.3. Riittääkö mikään?
Hannu Ruuskanen

5.5. Valmiina eteenpäin 
Hannu Ruuskanen

Emännöinnistä vastaavat  
Riitta Alaja ja Kaija Jerkku

Tervetuloa  
Avoimeen raamattuiltaan!
Tutkimme Raamattua kevään viitenä 
maanantaina klo 18. Seurakuntien talos-
sa Emmauksessa (2.krs).

Iltoihin kutsumme kaikkia, joita Raama-
tun tekstit kiinnostavat, askarruttavat, 
hämmentävät tai joiden on vaikea saada 
otetta raamatunluvusta.
Illat ovat avoimia kaikille! Jokainen ilta 
on oma kokonaisuutensa.

Alustukset liittyvät kirkkovuoden kul-
kuun siten, että kunkin maanantain alus-
tuksen lähtökohtana on edellisen sun-
nuntain kirkkokäsikirjan teksti tai tekstit. 

Ps. Kirkkovuoden sunnuntaipäivien teks-
tit löydät www.evl.fi. Sivuilta löytyy kirk-
kovuosikalenteri ja sieltä tekstit. Tekstit 
löytyvät myös omilta kotisivuiltamme. 

Olet lämpimästi tervetullut!  
Kutsu ihmeessä mukaan ystäväsi,  
naapurisi, sukulaisesi.

Tuomaiden ja Avoimen kirkon koulutuspäivä
lauantaina 29.3.2014 Näsin salissa

Mukana Paavo Kettunen
Paavo Kettunen on käytännöllisen teologian professori Itä-Suomen yli-
opistosta. Hän on tutkinut rippiä ja sielunhoidon teologiaa sekä hengellis-
tä häpeää uskonnollisessa yhteisössä ja yksilön jumalasuhteessa. (Kätketty 
ja vaiettu, suomalainen hengellinen häpeä, Kirjapaja 2011)
Päivän aiheena on häpeä em. kirjan pohjalta. Koulutuspäivää varten vali-
taan suunnitteluryhmä, jonka jälkeen tarkentuu päivän aihe ja aikataulu. 
Lisätietoja Irmeli Merikanto 040-069 7881
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PALAUTUSOSOITE
Risto Moisio
Iivantamäenkau 16
33700 Tampere

 
 TUOMASMESSUT

ALEKSANTERIN KIRKOSSA KLO 18
Vastuuhenkilöihin voi ottaa yhteyttä.
19.1. Tiina Mäkinen – Irmeli Merikanto  
(040 0697 881)
9.2.  Leena Salminen – Kaija Jerkku  
(040 7006 938)
2.3. Sami Uusi-Rauva ja Tiina Eskelinen
(040 9136 454) 
5.3. tuhkakeskiviikon Tuomas-rukous klo 19  
Riitta Vesanen (040 7291 039) – Pirjo Kosti-
ainen
23.3. Tuija-Riitta Heiskanen – Tuula Latvala 
(040 5538 175)
20.4. Sirkka Heinonen (040 7736 287)
18.5. Raija 050 9180 581 ja Mikko Peura 
8.6. Irmeli  Merikanto (040 0697 881)
20.6. Juhannusaaton Tuomasmessu klo 16  
Ilkon kurssikeskuksessa, Riitta Alaja 
7.8. (Tapahtumien Yö) Mari-Anne Luukas 
Kaija Jerkku (040 7006 938)  

Kirjeen toimitti sinulle Pirkko  
useiden avustajien tukemana
pirkko.tuomisto@kolumbus.fi       
050 4689 212
Seuraava kirje ilmestyy huhtikuun 
loppupuolella

 
KEVÄÄN-14 
MAANANTAI-ILLAT
SEURAKUNTIEN TALOSSA
 13.1. Käsityöilta klo 18
 20.1. Tuomas-kokous klo 17
 27.1. Raamattuilta klo 18
 3.2. Käsityö klo 18
 10.2. Tuomas-kokous klo 17
 17.2. Raamattuilta klo 18
 24.2. Käsityö klo 18
 3.3. Tuomas-kokous klo 17 
 10.3. Raamattuilta klo 18
 17.3. Käsityö klo 18
 24.3. Tuomas-kokous klo 17 
 31.3. Raamattuilta klo 18
 7.4. Käsityö klo 18  
 28.4. Tuomas-kokous klo 17
 5.5. Raamattuilta klo 18
 12.5. Käsityö klo 18
 19.5. Tuomas-kokous klo 17
 26.5. Tuomas-väen kokous 
  klo 17
 9.6. Tuomas-kokous klo 17. 

• Tuomas-kirje on aina luettavissa myös nettisivul-
lamme. Siellä se on värillisenä.
• Jos haluat tällaisen paperisenTuomas-kirjeen jatkos-
sa postitse kotiosoitteellasi, anna yhteystietosi vierei-
sellä osoitteella.
• Jos et enää koe tarvitsevasi kotiin tulevaa kirjettä, 
ilmoita siitäkin.

MUISTILISTA KEVÄT 2014

SYKSYN 2014 TUOMASMESSUT
17.8. • 7.9. • 28.9. • 19.10 • 2.11 • 23.11 

• 7.12. ja 31.12. Saattele rukouksin  
messuja ja muuta toimintaa 
ja vastuuhenkilöitä.


