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Jäähyväiset Tuomasmessun 
äidille Pirkko Tuomistolle

Tuomas-kirje tammikuu 2019 omistetaan kunnianosoituksena Tampereen 
Tuomasmessun äidille Pirkko Tuomistolle. Hän kuoli Pirkanmaan hoitoko-
dissa 22.10.2018. Pirkon omasta toivomuksesta hänet siunattiin haudanle-

poon Aleksanterin kirkossa 8.12.2018 ja muistotilaisuus pidettiin sen Kryptassa. 
Siunaus- ja muistotilaisuudessa Pirkosta muodostui monipuolinen ja kattava kuva 
äitinä, aitona kristittynä, Tuomasmessun kantavana voimana ja hengellisenä äitinä, 
taidekäsityöläisenä sekä luonnonystävänä.

Maasta sinä olet tullut, maaksi sinun pitää jälleen tulla. 
Jeesus Kristus, Vapahtajamme, herättää sinut viimeisenä päivänä. 
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Pirkon siunaustilaisuus

Pirkon siunasi pitkäaikainen ystävä, rovasti Timo Takala. Tässä poimintoja hänen 
puheestaan. Alkutervehdyksessään hän luonnehti Pirkon merkitystä osuvasti näin.

Pirkko halusi tämän kirkon olevan mahdollisimman monien muidenkin kirkko. 
Hän myös toimi niin, että tämä saattoi toteutua. Hänen kätensä, sydämensä ja luo-
vuutensa jälki näkyy täällä monessa. Täällä on paljon meitä, joihin Pirkon elämä 
on jättänyt eri tavoin ainutkertaisen ja henkilökohtaisen jäljen.

Alkutervehdyksessä kuulimme Pirkon Lassi Nummea mukaillen omaan siunaus-
tilaisuuteensa kirjoittaman runon.

Rauhasi anna meille
Hän, joka tuli etsimään meitä, sanoi: 
- Taivasten valtakunta on tullut lähelle, 
se on sisäisesti teissä.
Hän joka vaelsi maan päällä ihmisten 
keskellä, sanoi: 
- Se on sisäisesti teissä.
Hän joka otti orjan muodon, jota pilkat-
tiin, joka surmattiin,
Hän joka kulki kuoleman kautta elä-
mään sanoi oppilailleen:

- Rauhani minä annan teille.
Me seisomme tässä ja toistamme
hänen sanojensa kaikuna:
- Rauhasi - anna meille!
Anna rauha
käsille jotka ovat askareistaan vaipuneet,
silmille, jotka ovat sulkeutuneet lepoon.
Anna rauha, joka yhdistää poisnukkuneet
ja meidät jotka vielä vaellamme täällä.
Sinun rauhasi
anna se hänelle ja meille.
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Siunauspuheessa Timo, usein Pirkkoa siteeraten, luonnehti häntä näin.
”Aleksanterin kirkon alttaritaulussa Kristus ojentaa käsiään minua kohti kuin 
kutsuen lähelleen. Aleksandra Såltinin kuvassa Kristuksen olemus Kirkastusvuorel-
la on lempeä ja turvallinen. Kun ehtoollisen jälkeen asetun alttarikaiteelle Hänen 
käsiensä alle ja kaikki sanat on sanottu, on täyttymisen kirkas hetki.”
Pirkon sanat olivat harkittuja, syvällisiä ja rakentavia. Pirkko katsoi silmiin ymmär-
tävästi ja rakentavasti. Hänelle tyypillistä oli etsiä asioihin kokonaan uudenlaisia, 

luovia näkökulmia. Tämä oli usein 
merkittävää erityisesti silloin, kun 
erilaisten näkemysten keskeltä piti 
löytää tie eteenpäin.

Sain oppia tuntemaan Pirkon 
vahvasti tulevaisuusorientoitunee-
na ihmisenä. Tuntui usein siltä, 
että hänellä oli loppumaton halu ja 
myös kyky oppia uutta. Hän pyysi 
syntymäpäivälahjaksi tietokone-
ohjelman. Monissa konkreettisissa 

Tuomaat: Ota hänet vastaan rakas Jumala.

Kanttorina ja urkurina toimi Pekka 
Arola ja selloa soitti Miika Jämsä.
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asioissa hänellä oli katse vahvasti tulevassa. Vielä aivan viime vaiheissaan hän oli 
järjestämässä tekemiensä kirkkotekstiilien näyttelyä, jota häneltä oli pyydetty. Sen 
haasteen loppuun saattaminen jäi sinulle Maria [Pirkon sisko]; kiitos siitä.

Pirkko rohkaisi katsomaan tulevaisuuteen silloinkin, kun tämä elämä miltei 
kokonaisuudessaan oli jo takana.

Suu on sanoja varten, silmät ovat näkemistä varten, korvat ovat kuulemista var-
ten, iho on kosketusta varten ja hengitys tuoksuja varten. Sydän sitoo aistit yhteen. 
Siksi sydämellä näkee kaikkein laajimmin ja kokonaisvaltaisimmin. Meistä harva on 
tässä kokonaisuudessa yhtä lahjakas kuin Pirkko. Tätä esikuvaa voimme kuitenkin 
itse kukin omilla mahdollisuuksillamme toteuttaa.

Pirkon merkitys on minulle pappina ollut monitasoinen ja se kantaa vielä tämän 
jälkeen varmaan myös minun loppuuni asti. Lempeällä tavalla konkreettinen osoi-
tus tästä merkityksestä on [Pirkon tekemä] stola, joka myös nyt on ylläni.
”Opetuslapsi Tuomaan nimissä toimiminen on ohjannut tunnistamaan haurautta, 
epäilyä, kompuroimista ja kaikkea erilaisuutta. Epätäydellisyyden keskellä saan 
kuitenkin kaikin aistein hengittää sisään Jumalan hyvyyttä ja kauneutta.”

Siunaustilaisuuden koskettavin hetki oli, kun Timo kumartui Pirkon arkun ylle 
tekemään ristin käsin. Siitä tuli taidokas kuin Pirkon käsityöt. Se oli ystävän ja pa-
pin aito kunnianosoitus Pirkolle.

Omaiset, keskellä Reijo Tuomisto: Odotamme näkevämme sinut taivaassa.
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Pirkko läheisten silmin
Siunaus- ja muistotilaisuus olivat Pirkon näköisiä. Siunaustilaisuudessa veisatut 
virret ja laulu olivat Siionin kanteleesta, evankelisen liikkeen laulukirjasta. Muisto-
tilaisuudessa laulettiin Tuomasmessun lauluja, jotka on sisällytetty uuteen Siionin 
kanteleeseen. Näin laulut kattoivat Pirkon koko elämänkaaren.

Muistotilaisuuden tekivät Pirkon näköisiksi hänen läheisensä, tuttavallisesti 
toiskalaiset yhteisen kesäpaikan Toiskan mukaan. Sisko Maria Pitkäranta juonsi 
muistotilaisuuden varmasti Pirkon mielen 
mukaan. Pirkon muistolle laulettiin. Ku-
vakavalkadi Pirkosta, videonäytteet hänen 
kuvaamistaan lyhytfilmeistä ja Pirkon 
tekemä värikuvakirja luonnonkasveista 
antoivat meille tuomaille uutta näkemystä 
Pirkosta.

Pirkko äitinä, mummina ja iso-
mummina

Tyttäret Riitta, Tarja ja Terhi ja jälkikasvu 
muistelivat Pirkkoa, äitinä, mummina ja 
isomummina lämmöllä. Häntä kuvattiin 

Tyttäret muistelevat äitiään Riitta Tuomisto (vas.), Tarja Hirvonen ja Terhi Niemelä

Pirkon sisko Maria Pitkäranta 
juontaa muistolaisuuden
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Arto Mustajoki 
muistelee Pirkkoa.

Pertti Mustajoki kertoo 
pellava paidan tarinan

rakastavaksi, lempeäksi, kannustavaksi 
ja määrätietoiseksi mutta ei kahlitse-
vaksi vaan avaraksi mieleltään. Pirkon 
luonnonrakkaus vei hänet samoilemaan 
metsään kesäpaikan Toiskan lähistöön ja 
tutkimaan Toiskan ympäristön kasveja. 
Luonnonrakkauden hän halusi siirtää 
lapsille monessa polvessa. Hän kuvasi 
kasvit ja teki niistä värikuvakirjan. Sen 
avulla hän opetti lapsia tunnistamaan 
kasveja luonnossa ja näkemään niissä 
Jumalan hyvyyden ja kauneuden.

Pirkko siskona
Veljistä Arto valotti Pirkon luovuut-
ta, uuden oppimiskykyä ja rohkeutta 
toteuttaa unelmaansa. Kaikki nuo 
ominaisuudet me tuomaatkin allekirjoi-
tamme. Pertti puki ylleen merkittävän 
pellavapaidan valottaen Pirkon sinnik-
kyyttä taidekäsityöläisenä näin.
”Pirkko on pellavakuontalosta keh-
rännyt rukilla jokaisen paitaan käy-
tetyn langan, kutonut ne kangaspuilla 
kankaaksi, josta sitten leikannut sopivat 
palat ja ommellut paidaksi. Paidan 
etumuksessa on osa, jonka pellavat hän 
kasvatti alusta asti suvun kesäpaikan 
pellossa Juupajoella.

Pirkko valmisti tällaisen pellavapai-
dan miehelleen, kolmelle veljelleen, kol-
melle langolleen ja isälleen Juupajoella 
pidettyyn sukukokoukseen 1985.

Paita on minulle rakas, koska tiedän 
että se on rakkaudella tehty. Ja myös 
siksi, että se on elävä esimerkki siitä, 
millainen persoona isosiskoni oli. Hän 
halusi pyyteettömästi käyttää viikko-
kausia aikaa luodakseen meille ainut-
laatuisen asun sukujuhlamme esitystä 
varten.”
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Pirkko puolisona
Puoliso Reijo osoitti kunnioituksensa ja rakkautensa Pirkkoon omintakeisesti ja 
koskettavasti. Ennen siunaustilaisuuden alkua hän siunasi Pirkon taivasmatkalle 
vävyjensä Antti Hirvosen ja Veijo Niemelän kanssa. Reijolla oli yllään musta hääpu-
kunsa. Siihen sisältyy Pirkon ja Reijon 60-vuotisen avioliiton alku ja loppu sekä ne 
yhdistäneet aidon keskinäisen rakkauden vuodet ja rakkaus Jumalaan.

Pirkko tuomaiden silmin

Pirkko Tuomasmessun hengellisenä äitinä
Toden totta. Pirkko ei vain hengittänyt sisään Jumalan hyvyyttä ja kauneutta, vaan 
rohkaisi muita tekemään samoin ja ylistämään Jumalaa kaikin aistein. Se kuuluu 
Tuomasmessun musiikissa, näkyy kirkon koristelussa, rukousalttareissa, Pirkon 
kokoamissa ja taittamissa kirjoissa, Tuomas-kirjeissä, esitteissä, lipareissa, korteissa 
ja lukemattomissa hänen Tuomasmessusta ottamistaan kuvista sekä kirkkotekstii-
leissä. Rukousalttarit olivat hänen silmäteränsä. Hänen kirjoistaan mainittakoon 
Tuomas-messun rukousalttareista, Tuomaat kirjoittavat ja Elämän makuinen mes-
su, Tuomasmessun 20-vuotishistoriikki (247 sivua).
Pirkosta Tuomasmessun piti olla vapaaehtoisille hengellinen matka niin valmistelu- 
kuin toteuttamisvaiheessa. Sitä tukemaan hän perehtyi teologiaan yli kirkkokunta-
rajojen aina erämaa- ja kirkkoisistä nykypäivän merkittäviin teologeihin. Hän jakoi 
meille auliisti oivalluksiaan ja pyrki toteuttamaan niitä käytännössä.

 Reijo Tuomisto (vas.) siunaa Pirkon taivasmatkalle vävyjen Antti Hirvosen ja 
Veijo Niemelän kanssa
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Tuomasmessu kohtaamisen paikkana
Paljolti Pirkon ansiosta Tuomasmessusta tuli kohtaamisen paikka – niin ihmis-
ten kesken kuin Jumalan kanssa. Siksi Tuomasmessussa ihmiset saavat huojentaa 
mieltään rippiäidille ja -isälle, rukousjakson aikana albapukuisille sekä kirjoittaa 
esirukouspyyntöjä. Öljyllä voitelussa ja etenkin ehtoollisessa kohdataan Jumalan 
läsnäolo.

Tuomasmessusta Tuomas-yhteisöksi
Pirkko halusi laajentaa Tuomasmessun pyhiinvaeltajien Tuomas-yhteisöksi. Se 
toteutui muun muassa käsityöiltoina, myyjäisinä, raamattupiireinä, luentosarjoina, 
retriitteinä, retkinä jopa Lappiin, Teneriffalle, Brysseliin, Israeliin ja Pyhän Fransis-
cus Assisilaisen jalanjäljille Assisiin Italiaan. Näin tarjoutui mahdollisuus keskinäi-
seen yhdessäoloon messujen välillä. Yhteishengen lujittuminen mahdollisti myös 
Avoimen kirkon syntymisen Tuomasmessun oheen. Pirkkokin oli sitä synnyttämäs-
sä. Nyt Avoin kirkko on jo itsenäinen 10-vuotias esiteini.

Pirkko vastuunkantajana
Pirkko oli Tuomasmessun perustajia. Vakavasta ja pitkästä sairaudestaan huolimat-
ta hän toimi lähes kaikissa Tuomasmessun tehtävissä 28 vuoden ajan. Hän kertoi 
kauneuden luomisen ja Tuomasmessun hyväksi toimimisen olevan parasta lääkettä 
kipuihin. Hän oli vastuuryhmän jäsen ja kokouksissa aina läsnä kunnon salliessa. 
Vielä 12 päivää ennen kuolemaansa hän istahti kotona tietokoneen ääreen sunnit-
telemaan lipareita. Sairasvuoteellaan Pirkanmaan hoitokodissa hän halusi tietää, 
mitä vastuuryhmässä oli päätetty kokouksessa, johon hän ei enää jaksanut osallis-
tua. Vielä hoitokodissa hän suunnitteli ja järjesteli Mummon kammariin avautuvaa 
tekstiiliensä näyttelyä ja toivoi pääsevän-
sä avaamaan sen. Se jäi hänen siskonsa 
Maria Pitkärannan tehtäväksi. Avajaisissa 
Maria valotti perusteellisesti Pirkon an-
taumuksellista uraa taidekäsityöläisenä.

Luovuus ja kauneus intohimona
Evankelisen pappisperheen lapsena Pirk-
koon juurtui usko Jumalaan jo varhain. 
Näin hänen elinikäiseksi intohimokseen 
muodostui johdattaa ihmisiä Jumalan luo.
Pirkko eli kauneudesta ja sitä hän halusi 
luoda. Se oli hänen toinen intohimon-
sa. Se kasvoi niin suureksi, että Pirkko 
jätti kansakoulunopettajan eläkeviran 
41-vuotiaana ja heittäytyi puolisonsa 
Reijon tulojen varaan suunnittelemaan 

Lähdekappelin alttariliinat. 
Kuva: Maria Pitkäranta.
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ja kutomaan tekstiilejä luonnonmateriaaleista: 
puuvillasta, villasta, pellavasta ja silkistä. Tekstiilit 
hän värjäsi luonnonvärein ja ainekset väreihin hän 
keräsi luonnosta. Pirkon tekstiilijä löytyy seinä-
vaatteina yrityksistä, kirkkotekstiileinä kirkoista, 
stolina pappien yltä, vaatteina ja huiveina sukulais-
ten ja ystävien yltä sekä muun muassa pöytäliinoina 
kodeista. Pirkon kirkkotekstiilit ja stolat perustuvat 
Raamatun jakeisiin ja niistä huokuu hänen syvälli-
nen perehtyneisyytensä kristinuskon symboliikkaan. 
Kaiken tämän mahdollisti se, että puoliso Reijo hoiti 
kodin ja ruuanlaiton ja auttoi Pirkkoa kutomalla 
osan tekstiileistä.

Ei oppi ojaan kaada
Pirkko toteutti otsikon sanontaa läpi elämänsä. Aina 
piti oppia uutta. Hänen teologinen perehtyneisyy-
tensä jo mainittiinkin kuten myös hänen opette-
lunsa käyttää luonnonmateriaaleja ja -värejä. Hän 
opetteli sitomaan kirjoja. Hän teki ystävilleen muun 
muassa merkkipäiviksi uniikkikirjoja sitoen ne itse. 
Rovasti Timo Takala esitteli omansa muistotilaisuu-
dessa. Pirkko halusi taitto-ohjelman syntymäpäi-
välahjakseen kirjaprojektejaan ja Tuomas-kirjeitä 
varten ja opetteli sen käytön. Se ei ole helppoa. 
Tuomas-kirjeen kokoajana kokeilin sellaista, mutta 
kärsivällisyyteni ei riittänyt sen opetteluun. Ammat-
tilaisen pitää nyt taittaa Tuomas-kirje.

Pirkko Riitta Alajan muistelemana
Seuraavassa Riitta Alajan, Pirkon Tuomiston pitkä-
aikaisen ystävän, puheenvuoro muistotilaisuudessa 
hieman lyhennettynä.
Pirkon innostamana Riitta ja hänen puolisonsa 
Hannu osallistuivat ensimmäiseen Tuomasmessuun 
1.4.1990. Sille tielle he jäivät, ja ymmärsivät löytä-
neensä avaran hengellisen yhteisön tuoreen avioliit-
tonsa kannattelijaksi. Minulle se merkitsi paluuta 
syville kirkollisille juurilleni, totesi Riitta.

”Reijon tukemana ja muista tehtävistä vapaana 
Pirkko antoi kaikki lahjansa ja luovuutensa Tuo-
masmessun käyttöön. Kirjassaan ’Elämän makuinen Riitta Alaja muistelee.

Pirkon tekemä villapuku 
Eila Ahoselle.
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messu’ (2012) hän toteaa, että runsaat kaksikymmentä vuotta tuomaana loi hänelle 
uuden identiteetin. Ja että jälkeenpäin arvioituna näytti siltä, kuin koko aiempi 
elämä olisi ollut valmistautumista tähän tehtävään. Kirjassaan Pirkko näyttäytyy 
yhtenä monista toimijoista, mutta todellisuudessa hän oli tuomasyhteisön kokoava 
persoona ja hengellinen äiti.

Hänen visiossaan Tuomasmessu on osa Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa 
ja palvelee ihmisiä yli kirkkokunta- ja herätysliikerajojen. Virikkeitä ajatuksilleen 
hän oli saanut eri kirkkokuntia edustavilta hengellisiltä opettajilta ja myös kirkon 
ensimmäisen vuosituhannen eli jakamattoman kirkon opettajilta. Heidän ajatuk-
siinsa hän oli alkanut tutustua jo aiemmin etsiessään syvempää yhteyttä Jumalaan 
ja omakohtaiseen hengellisyyteen.

Messun elämänmakuisuus syntyy esimerkiksi siitä, että seurakuntalaiset eivät ole 
passiivisia katselijoita ja kuuntelijoita pappien ja muiden ammattilaisten toimitta-
mille seremonioille, vaan jokainen messu valmistellaan ja toteutetaan niillä eväillä 
ja kyvyillä, joita tehtäviin osallistuvat yli 60 vapaaehtoista maallikkoa ja pappia 
tuovat yhteiseen ehtoollisjuhlaan. Kun messu ei tavoittele täydellisiä suorituksia sen 
enempää järjestäjiltä kuin osallistujilta, inhimillinen epätäydellisyys ja rosoisuus 
vahvistaa yhteyttä ja asettaa niin ammattilaiset kuin maallikot samalle lähtöviival-
le suhteessa armolliseen Jumalaan, elämän antajaan.

Pirkko ymmärsi että kohtaaminen Pyhän kanssa tarvitsee tuekseen rohkaisevia 
kohtaamisia ihmisten kesken, niin että sydän avautuu keskinäiselle yhteenkuuluvuu-
delle, ilolle ja rakkaudelle. Kirjassaan Pirkko toteaa, että kirkko on Tuomasmessussa 
kuin suuri rukoushuone. Yhtä hyvin voi lausua Lutheria mukaillen, että kirkko on 
Tuomasmessussa kuin suuri sairaala, jossa hoitoa saavat myös hoitamisen ja aut-
tamisen ammattilaiset. Virsirunoilija Anna-Maija Raittilan sanoin ”sairas terveen 
parantaa, saaja auttaa antajaa”.

Pirkolle kaikki kauneus ilmensi kurottautumista kohti hyvyyttä ja rakkautta. 
Kauneus luonnossa, Tuomasmessun alttareissa, kynttilöiden loisteessa ja ihmisten 
lempeässä ja myötätuntoisessa katseessa. Hän tunnisti keskeneräisyyteen ja epätäy-
dellisyyteen kätkeytyvän kauneuden, asioiden syvän olemuksen ja jokaiseen ihmi-
seen kätketyn Jumalan kuvan. Kuinka kaunis onkaan Luojaansa kiittävä ja ylistävä 
ihminen!

Sydäntalvella 2017, kun Pirkon saattohoito jo oli alkanut, hän tervehti minua 
Akseli Gallen-Kallelan taidekortilla ”Kevät.” Siinä valkovuokoilla seppelöity nuori 
nainen katsoo levollisena kohti tulevaisuutta heräävän luonnon keskellä. Pirkko 
kirjoittaa: ’Kevät elää meissä, iäkkäänäkin! Valoisia tulevia päiviä! Usko ja Toivo 
eläköön meissä niin kauan kuin päiviä meille suodaan!’ Rohkaiskoon tämä Pirkon 
viesti meitä kaikkia jatkamaan matkaamme luottavaisin ja toivorikkain mielin 
toinen toistamme tukien ja siunaten.

Pirkko Kaija Jerkun muistelemana
Kaija Jerkku, myös Pirkon pitkäaikainen ystävä ja hyvä apu hautajaisjärjestelyissä, 
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muisteli Pirkkoa muistotilaisuudessa näin.
Pirkko, ystävä, hengellinen ohjaajani, kauneu-
den vaalija, Tuomasmessumme äiti, yhteyden 
luoja, innostaja ja innostuja.
Pirkko oli herkkä tunnistamaan kanssakulki-
joissa haurautta, epäilyä, erilaisuutta, ihmisten 
kaipausta. Hän otti meidät etsijät lempeästi ja 
tilaa antaen messuyhteisöön.

Pirkko tunsi tuomasväen, huomasi uudet 
tulijat ja kehotti ja rohkaisi kutsumaan heitä 
messutehtäviin.
Pirkon toiminnassa näkyi usko siihen, että Ju-
malan rakkaus näkyy arjen toiminnassa. Messu-
jen lisäksi oli tärkeää järjestää yhteisöä tukevaa 
toimintaa: käsityöillat, hengellisen ohjauksen ja 
keskustelun illat, tuomasmatkat.

Monet Pirkon ideoimat projektit innostivat 
vuosien varrella ihmisiä liittymään niihin ja sitä 
kautta myös messutoimintaan. Projekteista ehkä 
suurin oli keväällä 2009 Tampereen lähetysjuh-
lille tehdyt tuhat ristiä. Kaikki ristit saatiin myytyä ja rahaa Mauretanian tyttöjen 
koulutukseen kertyi 9000 euroa. Kysyntä oli niin kova, että lisää tehtiin vielä monta 
vuotta.

Pirkon keskustelukumppaneita ja hengellisen elämän pohdintojen innostajina 
olivat jakamattoman kirkon isien kirjoitukset. Mutta hän myös seurasi aktiivisesti 
uudempaa hengellistä kirjallisuutta, esimerkiksi Pauliina Kainulaisen ja Panu Pih-

kalan ekoteologiaan liittyviä kirjoituksia.
Rakkain ja tärkein Pirkolle oli tietenkin itse 

Tuomasmessu, rukousalttarit, musiikki, liturgia 
ja tietysti ehtoollinen . Rukousalttarit antoivat 
Pirkolle mahdollisuuden toteuttaa luovuutta ja 
kauneuden kaipuuta. Pirkon painamia ja kirjai-
lemia sanoin kuvaamattoman kauniita isoja ja 
pienempiä alttarikankaita on lukematon määrä. 
Hänen kädenjälkensä näkyy ja tulee näkymään 
messuissamme.

Pirkon rakkaus Tuomasmessuun näkyy Elä-
män makuinen messu-kirjassa. Hän kirjoitti ja 
kokosi upean historiikin Tuomasmessun run-
saasta 20-vuotistaipaleesta vuonna 2012.

Kaikessa on Reijo ollut kulkemassa Pirkon 
vierellä tukijana ja rukouksin Pirkkoa kantaen.

Kaija Jerkku

Muistokirjaa esittelee pastori 
Minnamaria Tammisalo.
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Muistokirja
Muistotilaisuuden päätteeksi Reijo Tuomistolle luovutettiin Pirkon muistokirja, 
johon ihmiset olivat saaneet jättää tervehdyksensä. 

Muistoseurat
Kunnioitamme Pirkon elämäntyötä vielä muistoseuroissa Näsin salissa 
Seurakuntien talossa lauantaina 26.1.2019 klo 13. Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.1. mennessä Kaija Jerkulle puhelimitse numeroon 040 700 6938 
tai sähköpostiin kaija.jerkku@kotiposti.net.

Muistokirjoitukset
Pirkko Tuomistosta julkaistiin muistokirjoitukset Kotimaassa 13.12.2018, 
Aamulehdessä 20.12.2018 ja Helsingin Sanomissa 21.12.2018.

Pirkkoa muistettiin lauluin
Pirkon kunniaksi lauloivat ja musisoivat kaikki yhdessä, yksin ja eri kokoonpanoissa 
niin omaiset kuin tuomaat. 

Tuomaat Lauri Eskelinen (vas.), Riitta Vesanen, Minnamaria Tammisalo, 
Miika Jämsä, Elina Orjatsalo ja Timo Saarinen

Leena Lampela
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Tuomas-kirjeen ja muistelot kokosi Risto Moisio, kuvat otti Sami Mustajoki ja 
Tuomaskirjeen taittoi Valpuri Tauriainen. Painopaikka Grano 2019.

Paavo Pitkäranta ja lapset Marko Pitkäranta ja Kirsi Tuomi

Laulussa Sinun varaasi kaiken laitan kiteytyy Pirkko Tuomiston elämänkaari, sen 
tuska ja kauneus ja läpi elämän kestänyt horjumaton usko Jumalaan. Se oli ruoka-
laulun jälkeen ensimmäinen muistotilaisuudessa laulettu yhteislaulu.

Sinun varaasi kaiken laitan
1. Sinun varaasi kaiken laitan, täällä kestä ei mikään muu. Sinun kanssasi mat-

kaa taitan, kunnes hämärä laskeutuu. Sinun kanssasi matkaa taitan, kunnes 
hämärä laskeutuu.

2. Sinun rakkautesi loistaa halki synkimmän pimeyden. Sinä, Jeesus, voit yksin 
poistaa syyllisyyteni suuruuden. Sinä, Jeesus, voit yksin poistaa syyllisyyteni 
suuruuden.

3. Sinun kätesi minut johtaa läpi tuskan ja kauneuden. Sinun valosi yössä hohtaa, 
hoidat kipuni salaisen. Sinun valosi yössä hohtaa, hoidat kipuni salaisen.

4. Sinun kanssasi kerran lähden, synnyn kirkkauden maailmaan. Sinun rakkautesi 
tähden elän luonasi ainiaan.Sinun rakkautesi tähden elän luonasi ainiaan.

Sävel Petri Laaksonen
Sanat Anna-Mari Kaskinen
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Tuomasmessun radiointi tavoittaa ihmisiä ulkomaita myöten
Tuomasmessut lähetetään Pispalan Radion kautta taajuudella 99,5 noin 300 000 mah-
dolliselle radionkuuntelijalle ja netin kautta koko maailmaan. Radionkuuntelijoiden 
osalta tilastotietoa ei ole, mutta netin kautta kuunnelleista on viidestä messusta ajalta 
2.9.–2.12.2018. Niissä kuunteljoita oli Suomesta yhteensä 361 ja ulkomailta 158, 24 
eri maasta. Muistakaa kokoajat lähettää mainospuffit  messusta kolmisen viikkoa en-
nen lähetystä osoitteeseen toimitus@pispalanradio.fi tai pasi@komsi.fi. Pasi Komsin 
puhelinnumero on 040 7021636.

ILMOITUSASIAT

TUOMASMESSUT keväällä 2019 
Aleksanterin kirkossa klo 18
27.1., 17.2.,6.3. klo 19, 24.3., 
22.4., 19.5., 9.6. ja 21.6. Ilkon kurssikes-
kuksessa klo 16

TUOMASJATKOT keväällä 2019 Seura-
kuntien talon Emmaus-salissa klo 17
28.1., 18.2., 25.3., 29.4. ja 20.5.

Tuomasmessujen esittelyä Myötätun-
non silmin Tuomasmessu 27.1. 
Saarnaa Jussi Holopainen.
Messun teema juontuu päivän teksteis-
tä: ”Kuitenkin Herra vain odottaa että 
voisi olla teille armollinen… (Jesaja 30: 
18-21) ja ”Hän katsoo sorrettujen puo-
leen...” (Psalmi 97:6). Armoa on myös 
se, että Jeesus herättää uskon (Matt 
8: 5-13). Halusimme sanoittaa armon 
myötätunnoksi, koska Jumala suhtautuu 
myötätuntoisesti meihin epätäydellisiin, 
jotka tarvitsemme armahdusta mokis-
tamme yksilöinä ja ihmiskuntana. Tulkaa 
messuun kiinnittämään katseenne Jee-
sukseen, Hänen armahtavan ja voimia 
antavan katseensa alle Gospelkuoro Ilon 
ja Tuomas-orkesterin innostamana.

Kuule minun ääneni Tuomasmessu 6.3. 
klo 19. Saarnaa Ilmo Käki, liturgina Heidi 
Pitkänen. Lauluyhtye Duuria.
Tule tuhkakeskiviikkona aloittamaan 
paastonaika ja matka kohti pääsiäistä. 
Voit halutessasi ottaa otsaan piirretyn 
tuhkaristin katumuksen merkiksi. Rip-
pi-isä ja -äiti tavattavissa klo 18 lähtien.

MUITA TAPAHTUMIA

Tuomasjamit pe 25.1. ja 15.3. klo 18–20 
Aleksanterin kirkon Kryptassa. Tervetuloa 
laulamaan ja musisoimaan yhdessä.

Pirkko Tuomiston muistoseurat la 26.1. 
klo 13. Näsin sali, Seurakuntien talo. 
Ilm. 21.1. mennessä Kaija Jerkulle p. 040 
700 6938 tai kaija.jerkku@kotiposti.net

Tuomas-päivä lauantaina 16.2. klo 14–20 
Aleksanterin kirkon Kryptassa. Teemoina 
kutsuva seurakunta, kuunteleva rukous 
ja armolahjat. Kouluttajana Lapuan 
hiippakunnan hiippakuntasihteeri Jukka 
Jämsén. 
Ilm. Anne Karholalle p. 050 522 0620 ja 
Anne.karhola@sci.fi viimeistään 10.2. 
mennessä.
3.2. klo 10 Yle Radio 1 lähettää Aleksan-
terin kirkossa 12.2.2017 pidetyn Tuo-
masmessun tunnin mittaisena. Saarnaa 
kansainvälisen lääketieteen professori FT 
Anneli Milén.

Tuomas-illat keväällä 2019 maanantaisin 
klo 18 Seurakuntien talon Emmaus-huo-
neessa (Näsilinnankatu 26). 
Etsimme Raamatusta rakennusaineita 
omaan elämäämme, pohdimme ja jaam-
me esiin nousevia ajatuksia. Kysymme, 
miten elämme todeksi uskoa tässä 
ajassa. Ja tietysti rukoilemme ja laulam-
me. Illoissa mukana mm. Tiina ja Lauri 
Eskelinen, Sirkka Heinonen, Kaija Jerkku, 
Anne Karhola ja Anne Vehmas. Terve-
tuloa luomaan ja kokemaan yhteyttä. 
Teemat:
4.2.  Mikä Raamattu?
25.2.  Ymmärränkö Raamattuani?
18.3.  Kiistelty kaste
8.4.  Messu keskukseen I
6.5.  Messu keskukseen II
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Pirkko: ”Aleksanterin kirkon alttaritaulussa Kristus ojentaa käsiään minua kohti kuin 
kutsuen lähelleen. Aleksandra Såltinin kuvassa Kristuksen olemus Kirkastusvuorella on 
lempeä ja turvallinen. Kun ehtoollisen jälkeen asetun alttarikaiteelle Hänen käsiensä alle 
ja kaikki sanat on sanottu, on täyttymisen kirkas hetki.”
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Pirkko varmaan kutsuisi meitä vielä maailmassa matkaavia 
Aleksanterin kirkkoon ja Tuomasmessuun 

Pekka Simojoen laulun sanoja hieman mukaillen:

Turhaan ette tänne tulleet

Turhaan ette tänne tulleet, 
suotta ette saapuneet,
turhaan eivät tietä tallaa 
tuomaittenkaan askeleet.

Turhaan ette tänne tulleet, 
yksin ette harhailleet.
Monet ovat meitä ennen 
samaa tietä kulkeneet.

Turhaan ette tänne tulleet, 
turhaan ette taistelleet.
Matkanne on vielä kesken, 
Isä hoitaa uupuneet.

Turhaan ette tänne tulleet, 
turhaan ette työtä tee.
Jeesus kulkee keskellänne, 
lohduttaa ja rohkaisee.


