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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Rakkaat sukulaiset,
Kirjoitan tätä tämän kevään ensimmäisenä aurinkoisena päivänä, kun
tulin juuri työmatkalta Kuopiosta ja Siilinjärveltä. Oli hienoa ajaa ja
katsella, kuinka kevät tekee tuloaan, jäät ovat lähtemässä ja joutsenet
saapuneet.
Viime talvi oli varmasti kaikille meille hyvin erilainen, mitä olimme
ajatelleet. Koronan piti olla ohi ja uuden normaalin alkanut, mutta toisin
kävi. Nyt kuljemme jo tottuneesti maskit naamalla ja pidämme
turvavälejä sekä huolehdimme käsihygieniasta tarkasti. Osa meistä on
varmasti viettänyt talven hyvinkin eristäytyneenä ja vähäisillä
sosiaalisilla kontakteilla.
Olemme ottaneet valtavan digiloikan ja oppineet käyttämään Teamsiä ja
Zoomia. Olemme siirtyneet myös Gummerus-Pihkalan suvun
digitapaamisten myötä uuteen aikaan yhteydenpidossa sukulaisten
kesken. On todella hienoa, että niin moni teistä on ollut tapaamisissamme
aktiivisesti mukana ja osallistunut yhdistyksemme toimintaan. Hallitus on
kokoontunut kuukausittain Zoomin kautta ja toiminut aktiivisesti
kehittäen yhdistyksemme toimintaa. Olemme suunnitelleet, että
järjestäisimme jatkossa vakiosti Zoom-sukutapaamisia syksyllä, joulun
aikaan ja keväällä. Näiden tapaamisten ohjelmiin toivomme ideoita ja
ehdotuksia teiltä kaikilta.
Yhdistyksemme talous perustuu jäsenmaksuihin, joten olisi todella
hienoa, jos mahdollisimman moni teistä aktivoisi myös lähisukulaisia
liittymään yhdistykseen. Yhdistyksellämme on lisäksi useita tuotteita,
joita ostamalla voit tukea yhdistyksemme toimintaa.
Yhteydenpito ja yhteisöllisyys on korona-aikana tärkeä voimavara meille
kaikille. On tärkeää, että muistamme toisiamme viestein, puhelinsoitoin
ja sähköpostilla. Kannattaa myös seurata suvun Facebook- ja Instagramtiliä sekä Youtube-kanavaa. Toivon kaikille teille antoisia lukuhetkiä 2021
jäsenlehtemme parissa.
Pysykää terveinä ja huolehtikaa itsestänne sekä
läheisistänne!
Ollaan yhteyksissä
Aurinkoista ja voimaannuttavaa kesää kaikille
Ypäjällä 18.4.2021
Anu Korppoo
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SUKUTUOTEPUOTI ON AUKI
Sukutuotepuodin pitäjä muistuttelee, että jos on hyvästä lukemisesta
tai mainiosta lahjavinkistä tarvis tai muuten vaan haluaa tukea
sukuyhdistyksen toimintaa ostoksia tekemällä, niin puotimme on auki
käytännössä lähes aina.
Tuotevalikoima on esillä verkkosivuillamme ja tilauskin hoituu
kätevästi suoraan sivustolta. Osoite on gummerus-pihkala.fi, ja sivun
ylälaidasta löytyy kohta Tuotteet. Siitä vain sisään kauppaan. Ihan
yhtä näppärä tapa on laittaa puodinpitäjälle sähköpostia tai vaikka
soittaa ja kertoa, mitä haluaa tilata. Yhteystiedot löytyvät alta.
Valikoimaa puodissa riittää: Sukukirjoja I, II ja III on kaikkia vielä
saatavilla. Voi ostaa yksitellen tai saman tien koko sarjan. Koko
kolmen kirjan setti on pakettitarjouksessa vähän edullisemmalla
hinnalla. Löytyy myös sukutaulua, joka on piirretty Sukukirja I:ssä
(1992) esitettyjen haarojen pohjalta, sekä kerrassaan tyylikästä
sukupinssiä. Paperitavaraosastolta voimme suositella sukupuukorttia,
ja kortteihin tietenkin sukupostimerkit – niitä ei muualta saakaan.
Sukuviiri on harmillisesti tällä hetkellä loppunut varastostamme,
mutta lisää tilataan heti, kun saadaan 20 ennakkotilausta kasaan. Jos
on yhtään tämmöisestä viiristä haaveillut, nyt kannattaa tehdä tilaus.
Ennakkotilauksia on jo kertynyt.
Sokerina pohjalla uutuustuotteemme, viime syksynä ilmestynyt
erittäin mielenkiintoinen historiateos Herman Gummerus – aktivisti ja
diplomaatti. Siitä enemmän toisaalla lehdessämme. Lukusuositus!
Tervetuloa ostoksille!
Puodinpitäjä Tuula Pihkala
pihkalatuula@gmail.com, puh. 040 557 9929
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HISTORIATEOS HERMAN
GUMMERUKSESTA NYT SAATAVANA
Teos Herman Gummerus – aktivisti ja diplomaatti ilmestyi
marraskuussa 2020 sukuyhdistyksen kustantamana. Turkulaisen
historiantutkijan Taina Uusitalon kirjoittama tietokirja käsittää
Herman Gummeruksen (1877–1948) elämäkerran 1800–1900-lukujen
taitteesta vuoteen 1925, hänen aktiivisilta vuosiltaan.
Uusitalo nivoo Herman Gummeruksen elämän käänteet aikakauden
kontekstiin ja maalaa näin elävän kuvan sukulaisemme vaiheista ja
ajoittain jännittävistäkin tapahtumista. Yksityiskohtaisesti
lähdeviitteistetty kirja valottaa syitä ja seurauksia sekä tuo esiin
uusia tulkintoja Herman Gummeruksen elämästä ja
yhteiskunnallisesta toiminnasta.
Herman Gummerus oli Suomen itsenäistymisen eteen uurastanut
aktivisti, jonka unelma oli Venäjästä vapaa Suomi. Unelmansa
saavuttamiseksi Herman osallistui nuorena aktivistisoluun, joka
valmisteli Bobrikovin murhaa. Hän oli jääkäriliikkeen Tukholmanulkomaanvaltuuskunnan jäsen, joka tuki suomalaisten ylioppilaiden
ponnisteluja hankkia aseita ja asekoulutusta sekä ahersi väsymättä
saadakseen ulkovaltojen tuen Suomen itsenäistymispyrkimyksille. Ja
hän oli itsenäisen Suomen ensimmäisiä diplomaatteja, jonka
asemapaikkoina olivat ensin Kiova Ukrainan lyhyen itsenäisyyden
aikana 1910-luvun lopulla ja sitten Rooma Mussolinin hallitsemassa
Italiassa. Hän oli ulkoministeri Rudolf Holstin luottomies ja vaikutti
ratkaisevasti Suomen reunavaltiopolitiikkaan.
Herman oli seikkailunhaluinen ja ennakkoluuloton mies, joka oli
valmis tarttumaan tilaisuuteen. ”Joka ei mitään uskalla, ei voi mitään
voittaakaan.”
Yhteiskunnalliselta näkemykseltään Herman oli liberaali mies, joka
kannatti työväestön aseman parantamista ja kansanvaltaa.
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Luokkataistelua ja kieliristiriitoja hän vierasti suuresti. Hänen
mielestään suurvallan naapurina elävän pienen kansan tuli olla
sovussa keskenään voidakseen selvitä kansakuntana.
Herman Gummerus kuului sukumme virkamieshaaraan ja oli
taiteilijana tunnetun Olga Gummerus-Ehrströmin veli. Sukukirja I:stä,
taulusta 321 löytyvät Herman Gregorius Hermaninpojan ja hänen
perheensä tiedot.
Kirjan voi tilata yhdistyksen nettisivuilta Tuotteet-sivun kautta tai
sähköpostitse sukuyhdistyksen sihteeriltä pihkalatuula@gmail.com,
hintaan 35 euroa + postikulut.

8 Yh distyksemme on saanut seuraavanlaisen pyynnön, olisiko

jäsenillämme mah dollisuutta auttaa?

TIEDUSTELU ALPPILENTÄJIIN JA
HERMAN GUMMERUKSEEN LIITTYEN
Toteutimme Ilkka Liettyän kanssa viime vuonna Alppilentäjätdokumenttielokuvan Alppilentäjien kohtalokkaan lennon 100vuotismuiston kunniaksi. Nämä suomalaislentäjät olivat tuomassa
Italiasta Suomen ilmailuvoimille kahta lentovenettä, mutta molemmat
koneet tuhoutuivat Sveitsissä syyskuussa 1920. Samalla kaikki kolme
suomalaislentäjää ja mukaan lähtenyt italialainen mekaanikko saivat
surmansa. Turmapäivää vietetään edelleen Suomen ilmavoimien
vainajien muistopäivänä. Elokuvan teatterilevitys jäi valitettavasti
pahasti koronan jalkoihin, mutta toivottavasti sitä päästään jatkamaan
syksyllä. Elokuva esitetään myöhemmin myös TV:ssä.
Herman Gummerus liittyy Alppilentäjiin, koska hän Suomen
edustajana Roomassa kävi tapaamassa suomalaisia lentäjiä Savoian
tehtailla Sesto Calendessa. Elokuvaa tehdessämme olimme vielä
perinteisessä käsityksessä, että Alppilentäjien koneisiin ei ollut
lennolle maalattu Suomen ilmavoimien tunnuksia. Nyt olen saanut
tiedon, että Herman Gummerus olisi Sesto Calendessa käydessään
ottanut kuvan lentäjistämme heidän koneensa edessä. Ja tieto kertoo,
että kuva olisi myös painettu johonkin hänen kirjoistaan. Tämä kuva
olisi historiallisesti merkittävä jo siksi, että se olisi ainoa olemassa
oleva valokuva lentäjistä ja heidän koneistaan. Murskaantuneista
koneista Sveitsissä sen sijaan on runsaasti kuvia. Lisäksi saamani
tieto kertoo, että ainakín kuvassa olevassa koneessa olisi ollut
Suomen ilmailuvoimien tunnus. Toivoisimme voivamme päivittää sekä
elokuvaa että vallinnutta käsitystä tällä ainutlaatuisella kuvalla ja
tiedolla.
Olen yrittänyt jäljittää kuvaa/kirjaa sekä kirjastolaitoksen että
antikvariaattien kautta, mutta toistaiseksi turhaan. Kysynkin, voisiko
yhdistyksenne kautta löytyä vinkkiä, mistä Gummeruksen kirjasta on
kysymys?
Toiveikkaana
Pekka Potka
pekkapotka@me.com
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SUKUYHDISTYKSEN SIHTEERI
TIEDOTTAA
Jos osoitteesi muuttuu, muistathan ilmoittaa siitä yhdistykselle.
Saamme yhteystietoja vain jäsenten ilmoittamana, emme mistään
muualta.
Jos haluat saada tiedotteet ja jäsenmaksulaskut sähköpostiisi eikä
kirjepostina, ilmoitathan siitä meille. Sukulehden voi siinäkin
tapauksessa edelleen saada paperisena, jos niin toivot.
Jos haluat erota sukuyhdistyksestä, muista ilmoittaa siitä sihteerille.
Siten vältymme lähettämästä turhaan laskuja, maksumuistutuksia ja
muuta postia sinulle. Jäsenmaksulaskun maksamatta jättäminen ei ole
eroilmoitus.
Yhdistyksen sihteeriin tai muihin hallituksen jäseniin voi ottaa
yhteyttä kaikissa sukuyhdistystä ja jäsenyyttä koskevissa asioissa.
Ollaan yhteyksissä!
Tuula Pihkala
yhdistyksen sihteeri
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SATU-LAIVAN TARINASTA NIMI
KUOPUKSELLE
Mieheni Pauli Korhonen on Pihtiputaalta kotoisin. Vilho ”Kanttori”
Korhosen (ent. Korppoo) pojanpojanpoika. Mieheni on aina ollut
innokas sukuhistorian tutkija, ja muistaa paljon vanhoja tarinoita.
Niinpä minunkin on pitänyt niihin vähän kuin siivellä perehtyä.
Vuonna 2000 rakensimme ns. suomalaisen unelman, ”hirsitalon
keskelle kaupunkia järven rannalle” Jyväskylään. Saimme samoihin
aikoihin lahjaksi mummolta ja papalta kirjan Satu-laivan tarinasta.
Odotin silloin nuorimmaistamme. En sentään viisikymppisenä, kuten
sukukirjasta virheellisen syntymäajan perusteella luulisi. Lueskelin
Satu-kirjaa kotona ollessani. Kun poikamme sitten 2001 syntyi, ja
mietimme, mikä hänelle laitetaan nimeksi, muistin lukemastani
kirjasta nimen Alarik. Tykkäsimme kumpikin nimestä, ja päätimme
antaa sen pojallemme toiseksi nimeksi.
Lapsemme kastejuhlassa hän sai etunimekseen Sebastian.
Sebastianin kummisetä Pekka Turkka, mieheni sukulainen hänkin, toi
kastevedeksi Inarijärven vettä, ”kun meidän poikaa ei hanavedellä
lotrata”, sanoi Pauli. Pekka laittoi kasteveden maljaan, ja tunnettuna
kullankaivajana kaatoi kastemaljan pohjalle kultahippuja. Kyllähän
meidän piti tarkasti pitää pappia silmällä, ettei hän kauhonut vettä
liian syvältä. Varoittelimme pappia, joka oli myös meidän
vihkipappimme, ja hän otti kyllä vitsailumme huumorilla. Pientä kinaa

Vilho "Kanttori"
Korhonen ent. Korppoo

Hente Korhonen

Kalervo Korhonen
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tuli papin kanssa tuosta Alarik-nimestäkin, kun hän määräsi heti
nimen kuullessaan, että lopussa on sitten K eikä C. Suomalaisittain.
Satu-laivan tarinasta tuli mieleeni myös tuo mieheni innokkuus
veneilyyn, liekö sukuvika. Itse olen kotoisin merenrannalta Raahesta,
enkä ollut koskaan nuoruudessani veneillyt. Mieheni pappa Hente, oli
Pihtiputaalla kalastuksen valvojana. Lähijärvet tulivat sitten
miehellenikin tutuiksi jo lapsena. Hän oli usein pappansa mukana
järvellä valvontareissuilla. Hentellä oli myös kalamaja
Herrainsaaressa, johon myös mieheni isä Kalervo rakensi perheelle
kesämökin. Toinen mökki rakentui sitten 90-luvulla Muurasjärvelle,
joka on nyt meidän omistuksessa. Pauli tykkää uistella, ja minäkin
olen oppinut näiden kymmenien vuosien aikana istuskelemaan
veneessä lukemassa, kun en kala-allergisena siihen kalastukseen ole
oikein innostunut. Isänsä myötä myös Sebastian on innostunut
kalastuksesta, ja he ovatkin tehneet kalastusreissuja mm. Lappiin.
Sebastian kirjoitti vuosi sitten keväällä ylioppilaaksi, lähti viime
kesänä armeijaan. Syksyllä pitäisi sitten aloittaa opiskelu. Valinta ei
ole vielä ihan selvä, mutta yksi opiskelupaikka on jo plakkarissa.
Valinnanvaraa odotellessa. Ja niitä kesäisiä veneilyreissuja.
Terveiset Jyväskylästä, turvallista ja mukavaa kesää toivotellen
Soili Vuorenmaa

Pauli Korhonen

Sebastian Vuorenmaa
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HELENA ANITA ISOMÄKI –
VIIALALAISTEN OPETTAJA
Helena Isomäki kuoli 14.3.2020. Hän oli syntynyt Virroilla
24.4.1925 Tyyne ja Toivo Isomäen perheeseen, jossa oli jo yksi
poika. Myöhemmin perhe karttui vielä kahdella veljellä.
Lapsuus kului Virtain Kitusella Kitusjärven rannalla karhunkaataja
Martti Kitusen kotitalossa, joka tuohon aikaan oli paperi- ja
puutavarayhtiö J.W.Enqvistin omistuksessa. Isä Toivo oli
tilanhoitajana ja Tyyne-äiti emännöi taloa. Tilalla tehtiin metsätöitä
puuraaka-aineen hankinnassa omistajayhtiön tehtaita varten.
Tehtävä oli myös normaalit maatilan työt maanviljelyksestä
karjanhoitoon, jotka toivat tarvittavan elannon. Lapsuuteen kuului
kaikenlaista maatilan töihin osallistumista aluksi leikin varjolla ja
iän karttuessa enemmän.
Helena kävi kansakoulun Virtain Kotalassa. Keskikoulun hän kävi
Haapamäen yhteiskoulussa, mikä vaati jo kortteerissa asumista
Haapamäellä.
Sota-aika katkaisi normaalin elämän. Talvisodan jälkeen Kitusen
tilalle majoitettiin evakkoja lehmineen kaikkineen. Helena pääsi
tutustumaan karjalaiseen väestöön. Vanhin veli ehti jatkosotaan, ja
Helenakin lähti lotta-töihin aluksi Karjalaan Sortavalaan ja
Petroskoihin saakka. Matka jatkui sitten hoitajaksi sotasairaalaan
Poriin.
Sodan jälkeen Kitusen tila jaettiin Karjalasta muuttaneille.
Isomäen perhe sai lunastaa yhden lohkotuista tiloista. Koti muutti
lähemmäs Kotalan kylää Kituskoskien alajuoksulle Vironjoen
varteen Hämeenrannan tilalle, joka oli kokonaan rakennettava.
Kitusen taloa asuvista uusista asukkaista tuli ystäviä ja hyviä
naapureita.
Helena lähti Hämeenlinnan seminaariin. Alakansakoulun
seminaari tuli suoritetuksi 1945 ja edelleen yläkansakoulun
seminaari 1950.
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Helena teki ”opintomatkoja” Yhdysvaltain Indianaan, myöhemmin
myös New Yorkiin, äidin sisaren Jennyn ja serkkunsa luokse
ensimmäisen kerran jo 1950-luvulla. Siihen aikaan Atlantti
ylitettiin höyrylaivalla. Myöhemmin matkat tehtiin jetkoneella
Jenny-tädin termiä käyttääkseni. Kiinnostus maailman asioihin vei
Helenaa myös
lähinaapureihin, kuten
Islantiin, Viroon ja
Laatokan Karjalaan, sekä
kauemmaksikin,
Israeliin, jopa Kiinaan.
Jatko-opintoja Helena
suoritti Turun
kesäyliopistossa
opiskellen kasvatusoppia,
englannin kieltä ja
erityispedagogiikkaa.
Näitä taitoja tarvittiin
myös uudistuvassa
kouluelämässä.
Opettajan työt Helena
Isomäki aloitti jo Virtain
Killinkosken
kansakoululla vuosina
1950–1952. Vanhimmat
muistikuvani ovat tältä ajalta, vaikka olin vasta neljä-viisivuotias,
kun olin opettajaneidin mukana Killin koululla. Usein istuin
kateederin reunalla ja kuuntelin opetusta. Viialan Rasin koululla
Helena jatkoi opettajana vuodesta 1952 vuoteen 1985. Hän toimi
myös Viialan ja Kylmäkosken yhteisenä puhe-, lukemis- ja
kirjoitushäiriöisten lasten opettajana ja toimi lopulta Rasin koulun
johtajaopettajana ennen eläkkeelle siirtymistä.
Monenlaiset käsityöt olivat Helenalle tärkeä harrastus. Tuloksena
on ollut pienempien kudonnaisten lisäksi kangaspuilla tehtyjä
seinävaatteita ja mattoja. Mielenkiintoa riitti myös taidekäsitöihin
monin erilaisin tekniikoin. Julkisesti on ollut nähtävissä Viialan
kirkkoon ”kirkon ystävien” toimesta vuonna 1987 lahjoitetut
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samettiset kirkkotekstiilit, kirjaillut liinat saarnastuoliin ja
lukupulpettiin.
Sukututkimus oli Helenan pitkäaikainen ja aikaa vienyt harrastus,
joka vaati maakuntien arkistoihin perehtymistä. Hän keskittyi
isänpuoleisten Gummerus-Pihkala-suvun esi-isien lisäksi erityisesti
äidinpuoleisiin eri ikäpolviin ja myös isoäiti Erika Finnen
esivanhempiin.
Ansioistaan Helena Isomäki palkittiin Suomen kunnallisliiton
kultaisella ansiomerkillä. Häntä muistettiin myös Jatkosodan
muistomitalilla.
Helenaa muistavat aiemmin kuolleitten kolmen veljen lapset eli
yhteensä kahdeksan serkkua perheineen sekä Helenan serkkujen
lapset Suomessa ja Yhdysvalloissa. Muisteluihin yhtyvät varmaan
monet tuttavat ja naapurit Viialassa. Helena oli rauhallinen ja
innostava opettaja monille Viialan lapsille.
Helenan tuhka siunattiin ja haudattiin Virtain
Kirkkohautausmaalla 12.6.2020 hänen vanhempiensa ja
nuorimman veljensä Viljon viereen. Siunauksen toimitti pastori
Marja Tuomi.
Helenan kummipoika Olli-Pekka Isomäki

PULMAPÄHKINÄ:
SUKULAISET LAULUISSA
Yhdistä sukulaisten nimet oikeisiin lauluihin:
A Isi
B Isoisä
C Lapsi
D Lapsoset
E Mummo
F Pikkuveli
G Poika
H Puoliso
I Sisko
J Taatto
K Täti
L Ukki
M Vaari
N Vauva
O Veljessarja
P Äiti

1 Aja hiljaa
2 Heinillä härkien
3 Jalo kuin sonnikarja
4 Joulukuusen hankinta
5 Kaks vain valveilla
6 Maailmalle lähti
7 Moottoritie
8 Nauraa niin kuin aurinko
9 Näky komea
10 Olkihattu
11 Oma saari
12 Raparperin alla
13 Saunavihdat
14 Valkoparta
15 Vanha kaappikello
16 Älä miehisty

Vastaukset sivulla 27

Päivi, Mervi ja Marketta-nukke, 1959
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RISTO SARSA – MONITOIMISEN MIEHEN
TARINA TUTKIJASTA TERAPEUTIKSI

Hausjärven Ryttylässä asuu sukumme eräs todellinen monitoimimies.
Hänestä on julkaistu kotisivuillamme ja YouTube-kanavallamme
laajahko videohaastattelu helmikuussa. Tähän on koottu siihen
joitakin nostoja.
Kotisivuillaan Risto kertoo mm, näin:
”Elämässäni on ollut hyviä, jopa upeita jaksoja. Olen myös elänyt läpi
erilaisia traumaattisia kokemuksia ja kriisiaikoja [..]. Kaikesta olen
selvinnyt, ihmisenä vahvistunut, kiitollisena ja luottavaisena saan
jatkaa eteenpäin” www.ristosarsa.fi

Sukuyhteisön merkityksestä
Kun Ristolta tiedustelee. mitä suku, sukulaisuus ja sukuyhteisö
hänelle merkitsevät, vastaus on selkeä ja punnittu:
- Jo ihan lapsena sekä isä että äiti puhuivat paljon suvusta ja sen
merkityksestä. Olen kasvanut paitsi perheessä, myös kahdessa
suvussa. Vanhempani ovat harrastaneet sukututkimusta; isäni teki
1990-luvulla kirjan isästään Kustaa Sarsasta. Isoisäni isän - Kustaa
hänkin - jälkeläisten sukukokouksiin olen osallistunut. Tutustuin näin
moniin sukulaisiin. Kustaa Sarsasta tuli minulle vähän kuin ihanne.

Näin jo lapsena minulle tuli juuret ja tunne siitä, että minä kuulun 1 7
sukuun enkä ainoastaan perheeseen. Äitini kuului ison Kailan
sukuun, Kankarin Kailat. Sieltä löytyy insinööriä, tehtailijaa ja myös
arkkipiispa Gustaf Johansson. Hänkin on ollut minulle jollakin tavalla
esikuva, vaikka en todellakaan jaa
kaikkia hänen mielipiteitään.
Äidin pikkuserkku oli taas
arkkipiispa Mikko Juva, eli
tällaista kirkollista sukua olen.
Gummerus-Pihkalan
sukuyhdistyksen hallituksessa olin
toistakymmentä vuotta, ja se oli
hienoa aikaa.

Riston Sarsan sekä koulutusten,
ammattien, työtehtävien ja
asuinpaikkojenkin kirjo on
melkoinen. Tätä hän ei pidä
erityisesti itsensä suunnittelemana:
- En ole näitä kaikkia valinnut, vaan
olen kokenut tässä olevan
enemmänkin johdatettu.
Yleisteemana on ollut, että kun
jotakin uutta on tullut, olen
huomannut siinä tarvinneeni
jotakin sellaista, jota aiemmin
Kuva: Kustaa Sarsa Varkauden
olen saanut. Eli tietynlainen
kirkon edustalla
yleisteema löytyy, vaikka kovin
monenlaista on näihin vuosiin
mahtunut. Kiinnostukseni kohteet ovat olleet laaja-alaiset.

Tutkijasta terapeutiksi
Uranvalinta ei Ristolle ollut mikään itsestäänselvyys, mutta opintie
käynnistyi edellä kerrottua yleisteemaa tukien:
- Menin kauppakorkeakouluun ajatuksena, että en oikein tiedä, mitä
haluan, mutta ei se ainakaan huono vaihtoehto ole, ja jotakin hyötyä
siitä aina on työelämässä. Liike-elämä ei niinkään kiinnostanut, vaan
enemmänkin akateeminen tutkiminen. Valmistuttuani vuonna 1983
päädyinkin taloustieteilijäksi ja pääsin Suomen Pankin tutkijaksi
rahapolitiikan osastolle. Pohjaraportteja ja selvityksiä tein nelisen
vuotta, joku niistä taisi mennä pankin pääjohtajallekin. Se oli omalla
tavallaan mielenkiintoista, mutta ei tuntunut olevan omaa alaani ja
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kantavan pidempään.
- Olin 1980-luvulla kansainvälisen seurakunnan vapaaehtoistyöntekijänä ja lähetystyö alkoi kiinnostaa. Vuonna 1988 alkoi monen
vuoden jakso opiskelua ja väliaikaistöitä tähtäimenä akateemisen
puolen lähetystyö kielitieteen ja raamatunkäännöstyön parissa.
Huomasin aiempien matematiikan opintojeni kummasti auttavan
tässä kielitieteessä - erityisesti äännejärjestelmäopissa. Tein näinä
vuosina monenlaisia väliaikaistöitä, olinpa kustannusosakeyhtiön
talouspäällikkönä, työttömyyskassavirkailijana, atk-asiantuntijana,
kirjanpitäjänä ym Vuonna 1994 lähdin sitten perheeni kanssa
(puoliso ja kaksi poikaa) Papua-Uuteen-Guineaan SIL Internationaljärjestön kielentutkimus- ja käännöstyöhön.

Suomeen paluun jälkeen vuonna 2003 oli taas uuden työn tai
opiskelupaikan etsiminen edessä – raamatunkäännöstyö kun ei taida
elättää kuin pari henkilö maassamme:
- Joku sanoi, että teologi ja pappi sinusta voisi tulla, ja lähdinkin sitten
sitä opiskelemaan - Isoisäni pappeuskin tässä oli semmoinen
esikuva. Opiskeltuani muutaman vuoden menin työhön Wycliffe
Raamatunkääntäjien kotimaantoimistoon, jossa yli kuuden vuoden
ajan hoidin erilaisia henkilöstötehtäviä. Taloudellisista syistä jouduin
sieltä vuonna 2012 pois. Jatkoin päätoimisena opiskelua ja
valmistuin teologian maisteriksi 2015 käytännöllisen teologian
linjalta. Gradussani hyödynsin kielitieteen opintojani tutkimalla ja
analysoimalla erilaisten virsien tekstejä.
Pappisvihkimystä ei Risto saanut, eikä kirkon talousahdingossa papin
virkoja ollut kovin paljon tarjolla hakijoiden määrään nähden, joten
oli taas aika suunnata kohti uutta:
- Pari vuotta sitten aloitin terapeutin opinnot. Olin ollut jo monessa
seurakunnan sielunhoidon ja rukouspalvelutyön tehtävässä sekä
nuorten aikuisten mielenterveystyössä vapaaehtoisena. Kahden
vuoden ammattiopintojen ja siihen liittyneen käytännön harjoittelun
jälkeen valmistuin viime lokakuussa.

Kaikesta vanhasta saa oppia uuteen
Risto näkee tarinassaan koko ajan selkeää jatkumoa. Kaikesta
vanhasta on saanut jotakin oppia ja hyötyä uuteen. Mikään ei ole
ollut turhaa vaan on ollut tavallaan valmistautumista nykyiseen
uuteen rooliin yrittäjänä:
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Kuva: Risto tutkii paikallista wärä-kieltä työtoverien kanssa
- Toimin yrittäjänä omalla toiminimellä. Helmikuussa sain uuden
toimitilan, ja otan vastaan terapia-asiakkaita sekä paikan päällä
Ryttylässä turvavälit huomioon ottaen että etänä tietoturvallisin
yhteyksin. Tarjoan myös muita palveluja kuten teknistä apua
erityisesti turvallisia terapian etäyhteyksiä varten sekä puheiden,
saarnojen ja luentojen pitämistä. Suunnitelmissani on myös
verkkokaupan avaaminen joskus tulevaisuudessa. Sen kautta voisin
kenties myös myydä ottamiani luontovalokuvia ja suunnitteilla olevaa
muistelmateostani. Kaikkiaan tämä on kyllä ollut antoisaa; hyvä
homma ja asiakkaatkin vaikuttavat tyytyväisiltä!

Aina mahdollisuus uuteen
Poikkeuksellinen koronapandemia-aika on koetellut meitä
suomalaisiakin monilla tavoilla mutta Risto Sarsa näkee myös tämän
vaiheen mahdollisuutena uuteen:
- Olisi hyvä pysähtyä miettimään, mikä elämässä on oikeasti tärkeää.
Miten minun sisimpäni voi? Minkä uuden suunnan haluaisin kenties
ottaa, ja minkälaisia askelia voisin sitten ottaa kulkeakseni kohti sitä,
mikä minulle on oikeasti tärkeää?
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SUKUTAPAAMINEN 2021
ETÄYHTEYKSIN
Koronavirus vaikuttaa sukuyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin
edelleen. Vuoden 2020 sukukokous järjestettiin etäyhteyksin, ja
sääntömääräiset asiat saatiin siten hoidettua ihan kätevästi.
Sukukokouksen tapaamisosuutta olimme suunnitelleet
järjestettäväksi elokuussa 2021 Turussa. Tapaamisen järjestäminen ei
kuitenkaan vieläkään vaikuta turvalliselta – epävarmuustekijöitä on
liikaa, vaikka rokotukset nyt etenevätkin.
Niinpä hallitus päätti huhtikuun kokouksessaan, että tälle vuodelle
suunniteltu sukutapaaminen järjestetään etäyhteyksin sunnuntaina
19.9.2021 klo 19 alkaen. Tapaamisesta ja sen ohjelmasta
tiedotetaan tarkemmin sukuyhdistyksen nettisivuilla lähempänä
ajankohtaa. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ohjelmasta.
Seuraava sääntömääräinen sukukokous on vuonna 2023. Toivottavasti
silloin voimme turvallisesti ja huoletta kohdata toisemme jossakin
mukavassa kokouspaikassa.
Hallitus

Emmanpäivän gaalaan 19.5.2021 osallistui 26 sukulaista.
Ohjelmassa oli Kalle Virtapohjan Tahko Pihkala -alustus, Emma
Pihkalan lauluja sekä paljon muuta.
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Sukuyhdistys onnittelee kaikkia vastasyntyneitä suvun
jäseniä sekä kaikkia, joilla on ollut juhlia tai
merkkipäiviä!

VALMETIN TOIMITUSJOHTAJASTA
PASI LAINEESTA VUORINEUVOS

Tasavallan presidentti on myöntänyt vuorineuvoksen nimen ja arvon
sukulaisellemme Valmet Oyj:n toimitusjohtaja Pasi Laineelle
joulukuussa 2020
Toimitusjohtaja, vuorineuvos Pasi Laine on syntynyt vuonna 1963.
Hän on toiminut Valmetin toimitusjohtajana joulukuusta 2013 lähtien.
Ennen Valmetia Pasi Laine toimi useissa eri johtotehtävissä Metson
eri liiketoimintayksiköissä. Laine oli Metson johtoryhmän jäsen
vuosina 2006–2013 sekä Metson varatoimitusjohtaja ja
toimitusjohtajan sijainen vuosina 2011–2013.
Pasi Laine toimii seuraavissa luottamustehtävissä: Keskinäisen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja ja SSAB:n
hallituksen jäsen.
Tarkempaa tietoa toimitusjohtaja, vuorineuvos Pasi Laineen työurasta
löytyy osoitteesta https://www.valmet.com/fi/valmetyrityksena/valmetin-johto/johtoryhma/
Pasi Laine on sukulaisemme Ärrälän II -sukuhaarasta. Hän on Heikki
Korppoon tyttärenpoika.
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VOIMMEKO JOSKUS VIELÄ HALATA JA
KÄTELLÄ?
Maailma on kaunis ja h yvää elää sille
Jolla on aikaa ja tilaa unelmille.
Ja mielen vapaus ja mielen vapaus.
On vapautta vaistota viesti suuremmasta
Ja olla kuin kaikua aina jatkuvasta
Ja elää elämäänsä, ja elää elämäänsä.

Viime syyskuussa kuollut Vexi Salmi sanoitti tuhansia iskelmätekstejä.
Kyseinen teksti on Kassu Halosen säveltämästä kappaleesta Maailma
on kaunis. Iskelmätekstien todellisen taitajan ja tunteiden herkän
tulkin riimit antavat meille ajattelemisen aihetta.
Ajattelulla on suuri vaikutus jokapäiväiseen elämäämme. Olennaisinta
on, millaisia ajatuksia päässämme liikkuu. Ovatko ne positiivisia vai
negatiivisia? Sinä itse päätät, kumpia ne ovat. Kyse on siis asenteesta.
Näin asian on kiteyttänyt itsensä johtamisen valmentaja Ilkka
Koppelomäki.
Palataanpa niihin unelmiin. Niiden työstämiseen tarvitaan ajattelua,
jonka avulla voi aivan vapaasti haaveilla ja unelmoida omassa
mielikuvitusmaailmassaan. Kyse on subjektiivisesta oikeudesta, koska
ulkopuolinen lajitoveri ei tiedä siitä yhtään mitään.
Haaveita on yhtä monta kuin haaveilijoitakin. Haaveet ja unelmat
eivät läheskään aina toteudu. Mutta me tarvitsemme niitä. Ne ovat
välttämättömiä, koska ne tuovat piristystä arkiseen elämäämme.
Positiiviseen ajatteluun sisältyy suuri voimavara. Aivot oppivat
säännöllisen suuttumisen sijasta sopeutumaan siihenkin, miltä hyvä
olo tuntuu. Sen pitäisi heijastua meistä ulospäin. Ajattelun sisältö siis
korostuu. Olemme sitäkin, mitä ajattelemme.
Koppelomäen mukaan paremman tästä hetkestä tekee se, että ihan
oikeasti nauttii siitä. Jos siihen ei ole tyytyväinen, mitä haluaa tilalle?
Sitä jokainen voi kysyä itseltään.
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Nauti tästä hetkestä! Se on kuitenkin paljon helpommin sanottu kuin
tehty. Jotta pääsemme tuohon tilaan, meidän on jätettävä mennyt ja
tuleva, keskityttävä kaikista olennaisimpaan, juuri tähän hetkeen.
Kun siihen ei ole tyytyväinen, mitä muuttaisi, että tyytyväisyys
kuitenkin toteutuu? Jos on joutunut vaikka aidan vitakseksi, varmasti
toivoo, että joku purkaa aidan. Sehän kummasti helpottaa oloa.
Todellisuudessa kaikki eivät voi olla tyytyväisiä tähän hetkeen. Syitä
löytyy monenlaisia, mutta miten tämä hetki on mahdollista muuttaa
muuksi? Usein ei mitenkään. Auttaako silloin, että pyrkii löytämään
tästä hetkestä edes jotain positiivista, kun tutkainta vastaan
potkimisestakaan ei ole apua.
Jokaisella on hyviä ja huonoja hetkiä. Elämä pysyy tasapainossa, kun
hyvien hetkien tuottama energia kantaa huonojen hetkien yli. Tuon
energian lähin lähde ovat positiiviset ajatukset, sillä negatiivisilla
ajatuksilla tuottaa vain hallaa itselleen ja lähiympäristölleen.
Australialainen kirjailija ja tv-tuottaja Rhonda Byrne muistuttaa, että
ilo on ihmisen luonnollinen olotila. Negatiivisen ja suunnattomasti
energiaa kuluttavan elämäntavan vaihtoehtona on paljon helpompi
tie, joka rakentuu hyvistä ajatuksista, hyvistä sanoista ja hyvistä
teoista.
Olemme eläneet jo runsaan vuoden hyvin erikoista ja raskasta aikaa.
Mielen vapautta ja mahdollisuutta unelmoida viheliäinen koronakaan
ei ole kuitenkaan meiltä vienyt. Siitä lähteestä kannattaa ammentaa
erityisesti nyt.
Meillä kaikilla on yhteinen unelma ja haave: koronan taltuttaminen ja
paluu mahdollisimman lähelle entistä normaalia aikaa. Sehän
tarkoittaa, että voimme jälleen kokoontua yhteen sukujuhlillekin, jopa
halata ja kätellä toisiamme. Jos, tai toivon mukaan kun tuo vielä
onnistuu, annamme sille erittäin suuren arvon. Sehän tuntuu
pandemian jälkeen suorastaan luksukselta.
Heikki Gummerus
Kalajoki
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Sukuyhdistyksen hallituksen
jäsenten yhteystiedot
Anu Korppoo, puheenjohtaja
anu.korppoo(at)hevosopisto.fi
040 860 7611
Tuula Pihkala, sihteeri
pihkalatuula(at)gmail.com
040 557 9929
Markus Varvio, rahastonhoitaja
markus.varvio(at)eduix.fi
050 533 3303
Päivi Saukko
paivi.saukko(at)musiikkivoimavarana.fi
040 577 3671
Teija Pihkala
teija.pihkala(at)kotikone.fi
040 542 8704
Matti Pihkala
pihkalanmatti(at)gmail.com
050 5160 965
Mikko Nahkola
mnahkola(at)gmail.com
050 487 5102

PULMAPÄHKINÄN ”SUKULAISET
LAULUISSA” OIKEAT VASTAUKSET:
A-1
B-10
C-2
D-13
E-15
F-16
G-6
H-5
I-7
J-4
K-9
L-14
M-11
N-8
O-3
P-12

Aja hiljaa, isi
Isoisän olkihattu
Heinillä härkien
Saunavihdat
Mummon kaappikello
Pikkuveli
Kulkurin iltatähti
Jouluyö, juhlayö
Moottoritie on kuuma
Reippahasti käypi askeleet
Täti Moonika
Joulupukki
Vaarilla on saari
Meidän uusi vauva
Seitsemän miehen voima
Raparperin alla

Tässä tehtävässä oli mukana mm. lastenlauluja ja joululauluja. Ehkä
ne eivät olleet sinulle niin tuttuja kuin tehtävän laatijalle. Etsi itse
lisää sukulaissanoja juuri sinulle tutuista sanoituksista, esimerkiksi
virsistä tai tämän hetken suosituimmista suomen- tai
englanninkielisistä lauluista.
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