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Puheenjohtajan palsta

Tervehdys rakkaat sukulaiset,

Sukuyhdistyksemme toiminta on ollut kuluneen vuoden aikana
erittäin aktiivista. Hallitus on kokoontunut aktiivisesti ja suunnitellut
tulevaa toimintaa sekä järjestänyt virtuaalisia tapaamisia, kuten
pikkujoulun yhteisen glögitapaamisen ja Ruusunpäivän gaalan. On
todella hienoa että korona-ajan seurauksena olemme saaneet
kehitettyä myös tällaisen yhteisen tapaamismahdollisuuden, josta on
tullut jo traditio ja jota jo kysellään. Keskustelut ja mahdollisuus
tutustua toisiimme myös virtuaalisissa pienryhmähuoneissa on saanut
todella hyvää palautetta.

Yhdistyksen taloustilanne on kohentunut, ja kirjanpito sekä
toiminnantarkastajan lausunnot ovat ajan tasalla - kiitos hallitukselle
ja toiminnantarkastajalle. Kiitos erityisesti kaikille jäseniksi liittyneille
ja jäsenmaksunsa maksaville, sillä taloutemme positiivinen kehitys on
suoraan kytköksissä jäsenmaksujen määrään. Meistä jokaisen
kannattaakin aktivoida kaikkia lähipiirissämme olevia sukulaisia
liittymään yhdistykseemme. Liittyminen on helppoa nettisivujemme
kautta.

Sosiaalisessa mediassa Facebook- ja Instagram-ryhmämme toimivat
aktiivisesti, ja myös suvun Youtube-kanavaa kannattaa seurata. Siellä
on jo monia mielenkiintoisia tarinoita sukulaisistamme. On myös
todella hienoa, jos laitatte vinkkiä jutuista ja henkilöistä, joita sinne
voisi haastatella ja joiden tarinoita voisi siellä jakaa.

Kirjoitan tätä kuunneltuani uutiset, joissa kerrotaan Ukrainan ja
Venäjän välisestä sodasta ja sen järkyttävistä tapahtumista. Kun
korona-ajan jälkeen olemme aloittaneet yhteiskunnassa jo hiljalleen
niin sanotun uuden ajan, kohtaa Eurooppaa sotatilanne, joka on myös
meitä kaikkia lähellä. Toivonkin, että voimme auttaa sotaa pakenevia
ja että tilanne rauhoittuu mahdollisimman nopeasti.

Seuraavan sukukokouksemme suunnittelu on jo lähtenyt käyntiin.
Toivomme, että järjestelyt Turun kokoukseen pääsevät etenemään
suunnitellusti ja saamme vihdoin elokuussa 2023 tavata toisemme.

Aurinkoista ja voimaannuttavaa kesää kaikille,
Ypäjällä 2.5.2022
Anu Korppoo
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SUKUYHDISTYS TIEDOTTAA
Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut lähetettiin helmikuussa. Eräpäivä
oli maaliskuun puolivälissä. Todella monet ovat jäsenmaksunsa jo
maksaneet, mistä suuri kiitos kaikille! Jäsenmaksutuotothan ovat
yhdistyksemme talouden kivijalka ja selkäranta – ilman niitä
toimintamme jäisi aika vähäiseksi, kun olisi vain paljon suunnitelmia,
mutta ei varoja niiden toteuttamiseen.

Jos et ole vielä maksanut tämän vuoden jäsenmaksuasi, teethän sen
mahdollisimman pian – Kiitos!
Jos haluat maksamisen sijasta erota yhdistyksestä, ilmoita siitä
sihteerille – laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin
eroaminen.
Jos jäsenmaksulaskusi on kadonnut esim. siivotessa, voimme lähettää
sinulle uuden – ilmoitus vain sihteerille, niin asia hoituu.
Jos et ole saanut jäsenmaksulaskua lainkaan, vaikka olet sitä innolla
odottanut, kannattaa tarkistaa, oletko muistanut ilmoittaa
osoitteenmuutoksestasi yhdistykselle.

Sukutuotteita on edelleen saatavilla. Tuotevalikoima on esillä
gummerus-pihkala.fi-verkkosivuilla kohdassa Tuotteet, ja tilauksen
voi hoitaa kätevästi suoraan sivustolta löytyvällä sähköisellä
tilauslomakkeella. Tilauksen voi tehdä myös sähköpostitse tai
soittamalla suoraan sihteerille. Yhteystiedot löytyvät alta.

Sukukirjoja I, II ja III on edelleen varastossa. Voi ostaa yksitellen tai
tilata kerralla koko sarjan, jolloin saa hieman alennusta yksittäin
tilaamiseen verrattuna. Sukupuutaulua, joka on piirretty sukukirjassa
I (1992) esitettyjen sukuhaarojen pohjalta, löytyy vielä joitakin
kappaleita. Sukupinssiä, postikortteja ja sukupostimerkkejä on myös
vielä valikoimassa – mukavia pieniä tuotteita, joilla voi ilmaista
sukuyhteyttään helposti ja edullisesti.

Mielenkiintoinen historiateos Herman Gummerus – aktivisti ja
diplomaatti (Uusitalo, Taina 2020) on nyt hyvinkin ajankohtainen
viimeisten kuukausien järkyttävien tapahtumien valossa. Herman
Gummerus työskenteli diplomaattina Ukrainassa, joka julistautui
itsenäiseksi valtioksi tammikuussa 1918, ensimmäisen
maailmansodan lopulla. Miten Ukrainan tarinassa sitten kävi ja mitä
tapahtui Hermanille – tilaa kirja ja lue koko tarina.
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Seuraava sääntömääräinen sukukokous järjestetään elokuussa
2023 Turussa, siis reilun vuoden päästä loppukesällä. Kannattaa
laittaa jo merkintä kalenteriin, sillä ethän halua missata tärkeää
tapahtumaa. Edellinen sukukokous jouduttiinkin koronan vuoksi
pitämään etänä, joten on varmasti ihan mahtavaa kokoontua taas
yhteen suvun kesken ja pitää kokousta kasvotusten. Tarkempaa tietoa
sukukokouksesta verkkosivuillamme ja seuraavassa sukulehdessä,
kun järjestelyt etenevät.

Ja lopuksi vielä yksi asia: sukuyhdistyksemme jäsenistöön ovat
tervetulleita liittymään kaikki sukulaiset. Kerrothan siis
yhdistyksestä ja sen toiminnasta sukulaisille heitä tavatessasi ja
kannusta heitä liittymään jäseneksi. Se tuo elämään mielenkiintoisia
ulottuvuuksia ja uusia mukavia ihmisiä – sukulaisia. Yhdistyksellä on
nyt noin 200 jäsentä, ja lisää mahtuu mukaan vaikka kuinka.

Lämpimin terveisin

Tuula Pihkala
yhdistyksen sihteeri
pihkalatuula(at)gmail.com, p. 040  557 9929
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Sukutapaamisia verkossa ja kasvotusten

Koronapandemia-aika ajoi monet yhdistykset aivan uudenlaiseen
tilanteeseen toiminnoissaan, kun ihmisten kokoontumisiin ja
kasvokkaiskohtaamisiin tuli pitkiksi ajoiksi rajoituksia.

Yhdistyksemme ei kuitenkaan antanut näiden toimenpiteiden liikaa
rajoittaa tekemisiämme, vaan siirsimme merkittävän osan
toiminnoistamme verkossa tapahtuvaksi. Hallituksemme oli jo
entuudestaan oppinut hyödyntämään etäkokoussovelluksena Skypeä,
joka kuitenkin vaihdettiin pari vuotta sitten Zoom-
verkkokoustyökaluun. Sitä hyödyntäen hallitus piti kahden vuoden
ajan kokouksensa verkossa.

Sukutapaamisia Zoomissa

Paitsi hallituksen työskentelyssä myös jäsenkunnan kanssa
yhteydenpidossa aloimme hyödyntää zoomia. Melkoinen liuta
sukutapaamisia onkin jo ehditty pitää.

- Sukukokouksen "Etkot" 24.8.2020
- Sukukokous 30.8.2020
- Herman Gummerus – aktivisti ja diplomaatti -kirjan julkistustilaisuus
15.1 1 .2020
- Emmanpäivän Gaala 19.5.2021
- Sukusäpinät 19.9.2021
- Pikkujouluglögit 24.1 1 .2021
- Ruusunpäivän Gaala 4.5.2022

Tapaamisten ohjelmissa on aina olennaisena osana ollut sukulaisten
välinen vuorovaikutus ja sen lisääminen ja tämän vuoksi tilaisuuksiin
on aina kuulunut osuus, jossa jakaannutaan pienempiin 3-5 hengen
ryhmiin keskustelemaan.

Ohjelmassa on ollut musiikkiesityksiä ja pienimuotoisia luentoja ja
alustuksia. Esiintymässä ovat olleet mm. historiantutkija Taina
Uusitalo, tietokirjailija Kalle Virtapohja, piispa emeritus Juha Pihkala,
laulaja-lauluntekijä Emma Pihkala, YL:n markkinointipäällikkö Ville
Saukko, tietopalvelupäällikkö Hannele Lindell ja keittiöpäällikkö
Jarmo Pihkala. Myös yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat kertoneet
ajankohtaisista yhdistyksemme asioista.

Näihin verkkotapaamisiin on osallistunut 15-30 sukulaista.
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Kasvokkaistapaamisia tulossa

Kun koronarajoitukset ovat ainakin toistaiseksi päättyneet, elämme
tietenkin toivossa saada järjestää varsinainen sääntömääräinen
sukukokouksemme lähitapaamisena vuonna 2023 Turussa.
Yhdistyksen hallitus on jo huhtikuussa kerran pitänyt lähikokouksen.
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Sukuyhdistys onnittelee kaikkia
vastasyntyneitä suvun jäseniä sekä kaikkia,

joilla on ollut juhlia tai merkkipäiviä!
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PULMAPÄHKINÄ 2022
Seuraavaan tekstiin on piilotettu yhtensä 15 sukuun, sukulaisiin ja
yhdistyksen toimintaan liittyvää sanaa ja Gummerus-Pihkalan sukuun
liittyvää paikkakuntaa. Montako löydät?

HASSU KUVAINNOLLINEN TARINA

TILAISUUDESSA TULEE OLEMAAN KOKO SUKU
KIRJAIMELLISESTI. YHDISTY SIIS SINÄKIN PERHEESI KANSSA
MUKAAN! JUHLAPAIKKA ON NIIN ISO, ETTÄ HALLI TUSKIN TULEE
EDES PUOLEKSI TÄYTEEN. SAA NÄHDÄ, KUKA PITÄÄ
AVAUSPUHEEN, JOHTAJA VAI JOKU MUU. ON VARMASTI
JUHLAVAA, KUN ALKAA KUULUA MUSIIKKIA. JOSSAIN VAIHEESSA,
EHKÄ SILLOIN, KUN ÄÄNESSÄ ON PAPPI, SH…AA…RAUKAISEE
NIIN, ETTÄ ALAN HAUKOTELLA. OHJE TARJOILUSTA
HUOLEHTIVILLE: PUE ESSU, KU PUUHAILET KEITTIÖSSÄ.
HUOMIO RUOKATORI – VESI PUUTTUU KANNUSTA! KUKKIA
VARTEN ON PAIKALLE TUOTU SISÄKÄYTTÖÖN SOPIVAKSI
PUTSATTU REKI, STERIILI MELKEIN. PÖYTÄLIINANA ON KAUNIS
KANGAS, ALAREUNASSA HIENOA PITSIÄ. ESITTELEN SINULLE:
HERRA X ON VIRKAMIES HAARAJOELTA, JOKA HARRASTAA
KUOROLAULUA. AVENTUR KUORON NIMENÄ KUULOSTAA
TUTULTA. NYT TÄYTYY LOPETTAA TARINOINTI, SIHTEERI ELEHTII
SIIHEN MALLIIN.

Piilotetut sanat löytyvät sivulta 27.
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Sukulaisia musiikin parissa
Gummerus-Pihkala suku on tunnettu mm. monista papeista ja
virkamiehistä, mutta harvemmin suku tulee esiin, kun puhutaan
kulttuurin tai erityisesti musiikin alueesta. Tämän ryhmähaastattelun
tarkoituksena on osoittaa, että aivan musta aukko ei sukumme ole
myöskään musiikin saralla. Esimerkkejä löytyy. Kuinka moni
esimerkiksi tietää, että sukulaisemme Juhani Jalas (1915-1941 ) on
säveltänyt tutun lastenlaulun ”Putte-Possun nimipäivät” tai että hänen
poikansa Pekka Jalas (1940-1984) oli monipuolinen kuoromies. Monia
muitakin musiikki-ihmisiä suvustamme löytyy.

Joukko nykypolven Gummerus-Pihkala sukuun kuuluvia, musiikin
parissa työskenteleviä tai sitä harrastavia henkilöitä kokoontui
26.1 .2022 keskustelemaan musiikista ja sen merkityksestä. Paikalla
olivat Taina Henden, Juho Jantunen, Juhan Gummerus, Emma Pihkala,
Ville Saukko ja Hanna Susitaival.

Koko ryhmähaastattelu (kesto 46 minuuttia), osallistujien esittely ja
musiikkinäytteet ovat nähtävissä Youtube-kanavallamme ja se löytyy
myös kotisivuiltamme.

Haastattelussa pohdittiin mm. sitä, miten musiikin pariin on päädytty,
miten suku tai perhe on siihen vaikuttanut sekä musiikin merkitystä
keskustelijoiden elämässä ja yleisemminkin.

Hanna Susitaival:

- Molemmat vanhemmat ovat aktiivisia musiikin harrastajia, ja
isovanhemmista isoisäni Tauno Jantunen oli vahva kuoromies ja soitti
ainakin viulua. Sitä kautta varmaan itsekin jo viisivuotiaana päädyin
musiikkiopistoon soittamaan pianoa. Merkitys musiikilla on valtava,
koska se johti ammattiin asti. Kun en itse enää nykyisin soita, en
soittamista enää sinänsä kaipaa, mutta olen edelleen aktiivinen
musiikin kuluttaja ja se merkitsee minulle paljon. Se on omien
tunnetilojen käsittelyä, erilaista musiikkia tarvitsee erilaisissa
elämäntilanteissa – ovat ne sitten suruja tai iloja. Vaikka soittamista
en sinänsä kaipaa, kaipaan kyllä joskus sitä esiintymisen mukanaan
tuomaa positiivista – joskus negatiivistakin – jännitystä, joka on
tavallaan koukuttavaa. Kaipaan niitä ”adrenaliinipiikkejä”. Korona-
ajan jälkeen toiveena on saada ihmiset live-musiikin ja muun
kulttuurin pariin takaisin, mitkään korvikkeet, kuten striimit, eivät
vastaa itse paikalla koettua.
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Juho Jantunen:

- Mummolassa oli piano ja aina joku sitä soitteli ja itsekin
musiikkiläksyjä soittelin, jos oltiin lomalla Elinan ja Taunon luona.
Sukuperimästä tulee se, että omat vanhemmat ovat laittaneet
pianotunneille. Siitä on innostunut itse erilaisista instrumenteista ja
saattanut periäkin jotain musikaalisuutta.
Näin datafriikkinä koronatilannetta paljon seuranneena olen
äärimmäisen luottavainen, että ensi kesänä pääsemme järjestämään
sukujuhlia ja varmaan musisoimaan yhdessä. [Tätä haastattelua
kesällä lukiessamme tiedämme, miten hyvin Juhon ennustus toteutui.
Toim. huom.]

Juhan Gummerus:

- Lapsuudessa jo noin nelivuotiaana kattilankansia veitsillä ja
haarukoilla paukutellessani huomasin, että jotenkin pääsin siinä
omaan tilaan ja omaan paikkaan, vetäydyin sinne omiin oloihini sen
musiikin kanssa. Isä soitti kitaraa äidille, pappa soitti harmonikkaa ja
äiti lauleli ahkerasti. Oman musiikin tuottaminen tuli merkittäväksi
noin 15 vuoden ikäisenä, kun aloitin bändihommia.
Kiitän sukua ja vanhempia avoimesta ilmapiiristä ja siitä, että on aina
saanut olla oma itsensä ja mennä kohti niitä omia unelmia ja
intohimoja, eikä ole yritetty laittaa johonkin tiettyyn muottiin.

Ville Saukko:

- Oma musiikkiyhteyteni syntyi hyvin suoraviivaisesti äidin antamilla
pianotunneilla. Perhe ja suku on ollut laulavaista ja laulaminen ollut
aika luontevaa, vaikka kaikissa juhlatilaisuuksissa.
Kannustan kaikkia heti vaan nyt, kun paikat alkavat avautua, menkää
konsertteihin, teatteriin ja kaikkeen mahdolliseen: kuuntelemaan ja
katselemaan sekä omaa suosikkigenreä että ehdottomasti myös
kaikkea muuta kannattaa lähteä kokeilemaan.

Taina Henden:

- Äiti kuunteli todella paljon musiikkia ja itse tanssiskelin ja
lauleskelin mukana. Lopulta menin Oriveden lapsikuoroon, jossa olin
kolmisen vuotta. Sen jälkeen olen aina tarttunut tilaisuuteen, jos on
voinut laulaa, mutta varsinaista ammattimaista taustaa musiikin
tekemiselle tai laulamiselle minulla ei ole.
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Emma Pihkala:

- Minulla on hyvin samanlainen tarina, eli kotoahan se tulee. Äiti on
pianisti ja harjoitteli ahkerasti flyygelin soittamista jo
raskausaikanaan minua odottaessaan. Tiedetään, että sikiökin pystyy
kuulemaan, eli se voi tulla jo sieltä asti. Tiettyjen kappaleiden
harjoittelu pianolla on lapsuuden äänimaisemani. Kaikki sisarukset
laitettiin soittamaan ja minulle annettiin viulu, enkä sitä itse valinnut.
Musiikin merkityksestä: tunteiden kokeminen. Musiikki menee sille
alueelle, missä sanat eivät riitä. Joskus musiikista voi saada myös
energiaa, jos haluaa vaikka siivota. Tai jos kaipaa rauhoittumista, voi
kuunnella kulloiseenkin tilanteeseen sopivaa musiikkia. On ollut
ihanaa löytää oman musiikin tekeminen ja oma ilmaisu, joka on paljon
vapaampaa kuin vaikkapa klassisen musiikin esittäminen.
Taide ja musiikki ovat tosi tärkeitä. Maailma olisi aika ankea paikka,
jos emme voisi päästä jotenkin arjen yläpuolelle, johonkin
mielenmaisemiin.

Haastattelu: Matti Pihkala
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UUSI KIRJA TAHKOSTA ILMESTYNYT
Uusi elämäkerrallinen teos Lauri Pihkalasta (1888–1981 ) julkaistiin
huhtikuun alkupuolella. FT, tietokirjailija Kalle Virtapohjan kirjoittama
teos kertoo ”ainutlaatuisesta, aikaansaavasta ja monipuolisesta
Tahkosta, joka levitti liikunnan ilosanomaa kansanomaisesti”.
Virtapohja oli esittelemässä kirjaprojektiaan sukuyhdistyksemme
virtuaalitapaamisessa maaliskuussa 2021 .

Kustantajan esittelytekstin mukaan ”isänmaallisena toimijana
tunnettu ’koko kansan Tahko’ kuuluu historiamme suurmiehiin.
Hänen keskeinen elämäntehtävänsä oli tavoite koko kansan
liikuttamisesta: ilman Tahkoa ei olisi pesäpalloa eikä koululaisilla
hiihtolomaa”.

Kirja on saatavilla perinteisenä kovakantisena teoksena, äänikirjana
ja e-kirjana esim. Suomalaisen kirjakaupan valikoimista.

Nimeke: Lauri Pihkala – Koko kansan Tahko
Tekijä: Virtapohja, Kalle
Julkaisuvuosi: 2022
Kustantaja: Docendo
Sivumäärä: 315
ISBN: 9789523822009
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SUKUKUULUMISIA RAPAKON TAKAA:

GLEN GUMMERUKSEN HAASTATTELU
Homer Emanuel Gummerus (taulu 238)

Syntynyt: 26. kesäkuuta 1911 Painsdalessa, Michiganissa (Michiganin
yläniemimaa).

Hänen vanhempansa (Glenin isovanhemmat) ovat Helsingin seudulta
kotoisin olevat Anna Rachel Saari ja Vaino (Väinö) Gummerus
(sukutaulu 160). He saapuivat Yhdysvaltoihin vuosisadan vaihteessa.

Homerin perhe muutti Detroitiin noin 1918, ja Homer jäi
Yläniemimaalle auttamaan isoisäänsä.

Homer muutti myöhemmin Detroitiin vanhempiensa kanssa noin
vuonna 1924, kun hän tapasi pari muuta sisarustaan, jotka syntyivät
sen jälkeen, kun he olivat muuttaneet Yläniemimaalta. Hänellä oli
yhteensä 10 sisarusta (kaksi kuoli nuorena).

Homer työskenteli monenlaisissa tehtävissä, kunnes hän lopulta
työskenteli Ford Motor Companyssa vuodesta 1934 vuoteen 1972,
jolloin hän jäi eläkkeelle.

Homer tapasi Dorothy Fosnessin (syntynyt 9. kesäkuuta 1910, hänen
isänsä oli Abrahamson) ja he menivät naimisiin 16. marraskuuta
1940. Heidän lapsensa ovat David (kuollut), John, Deborah ja Glen
Gummerus.

Johnin vaimo Marianna Gummerus (ja hänen perheensä) puhuvat
sujuvasti suomen kieltä.
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Glen Edward Gummerus (taulu 444-5), syntynyt 18. marraskuuta
1949 Detroitissa, Michiganissa. Hän varttui Southfieldissä
vanhempiensa ja sisarustensa kanssa. Glen oli Yhdysvaltain
armeijassa vuosina 1970-1972, hän asui Yhdysvalloissa ja oli
tankinkuljettaja ja miehistön jäsen.

Glen työskenteli Ford Motor Companyssa 1972-2004 isänsä Homerin
jäätyä eläkkeelle. Hän oli nosturinkuljettajana sekä monissa muissa
tehtävissä Fordin Rouge Riverin tehtaalla.

Glen ja Marsha Friend menivät naimisiin 11 . elokuuta 1972 ja heillä
on kolme lasta, Farrah Ritter, Staci Wolodan ja Gordon Gummerus.
Glenin ja Marshan perheessä on yhteensä seitsemän lastenlasta, kaksi
tyttöä ja viisi poikaa (kaksi sarjaa kaksospoikia).

Glen nauttii tällä hetkellä eläkkeellä olemisesta, lapsenlapsistaan,
rakastaa matkustamista ja pelaa golfia Gordonin kanssa aina kun
mahdollista. Gordon ja Glen ovat ostaneet vuosimallin 1949 Ford F1
-avolava-auton harrastaakseen yhdessä sen kunnostusta ja entisöintiä.

Gordon on 34-vuotias ja hän työskentelee kokopäiväisenä
palokapteenina Green Oakin palolaitoksella Michiganissa. Hän on
osaston ensiapu- ja ambulanssikouluttaja sekä palotarkastaja.
Gordonilla ja hänen vaimollaan Katherine (Lankford) Gummeruksella
on kaksospojat, George Edward ja Grayson Ellsworth, jotka täyttävät
kolme vuotta lokakuussa 2022.
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Haastattelun teki Glen Gummeruksen miniä, Katherine Gummerus
o.s. Lankford.

Ylhäällä vasemmalla Glen varusmiehenä vuonna 1971 kuvattuna

Disneylandissa.

Oikealla ylhäällä Glen sylissään George-poika lokakuussa 2019.

Alhaalla vasemmalla kolme polvea Gummeruksia: Gordon, Grayson, George

ja Glen.

Alhaalla keskellä Grayson ja George liukumäessä Whitmore Lakessa

helmikuussa 2022.

Oikealla alhaalla myös haastattelun tekijä,Katherine Gummerus, ja muu

perhe.
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OMA SUKUNEULE?

Suvun oma villapaitamalli, villasukat, pipo, käsineet tai tumput,

kaulaliina tai mikä vaan – miltä kuulostaisi?

Koronapandemian aikana monet innostuivat toden teolla

neulomisesta. Maailmaan on tulvinut toinen toistaan hienompia

neuleita, ja monet niistä ovat itse suunniteltuja. Tästä

sukuyhdistyksemme hallitus sai ajatuksen, että jospa meillä olisi

ikioma Gummerus-Pihkalan suvun neulemalli.

Hallitus haastaakin nyt teidät, hyvät sukulaiset, ideoimaan ja

suunnittelemaan! Varmasti löytyy suvun parista henkilöitä, joilla

pysyy puikot käsissä, on eri neuletyypit ja kirjokuviot hallinnassa ja

löytyy osaamista laittaa ideansa paperille, ehkä jopa mallineuleeksi

asti. Ei ole väliä, syntyykö ideoinnista paita, pipo, sukat vai tumput –

pääasia on, että tuloksena on jonkin sortin asuste.

Olisiko suvun vaakuna (tämän lehden kannessa) tai sen

yksinkertaisempi versio (ks. alla) hyvä pohja neulemallille? Tai

lähtisikö inspiraatio liikkeelle vaikkapa kantaisäämme Josephus Petri

Gummerukseen liittyvistä ajatuksista? Annamme vapaat kädet,

mutta neulemallin saatteeksi toivotaan lyhyttä selostusta, mistä idea

sai alkunsa ja miten se liittyy sukuumme.

Hallitus on nimittänyt itsensä arviointiraadiksi ja palkitsee parhaat

neulemallit sukukirjasarjalla. Toimita ideasi sähköpostitse

osoitteeseen gummeruspihkala@gmail.com 31.10.2022 mennessä.

Ja sitten vaan suunnittelemaan!
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PERIKSIANTAMATTOMUUDELLA

YYTERIN KOKISTA SEURAHUONEEN

KEITTIÖPÄÄLLIKÖKSI

Moni asia elämässäni on vain tullut vastaan ns. ex tempore, ja olen
antanut itseni kulkea sen mukana. Luulisin sen olevan lähtöisin osaksi
siitä, että jouduin elämään lapsuuteni perheessä, jossa alkoholi oli
suuri vaikuttava tekijä ja jonka takia myös menetin isäni ollessani 17-
vuotias. 62 vuoteen mahtuu todella paljon muistoja. Nuorena miehenä
olin kovastikin urheilullinen ja pelasinkin aktiivisesti jalkapalloa ja
jääkiekkoa. Harrastin kehonrakennusta kilpailumielessä.

Kokin uraa Orimattilan ammattikoulussa aloitellessan opettajani
ihmetteli, voisiko minusta koskaan
tulla kokkia. Olen luonteeltani
kuitenkin periksiantamaton. Juuri
tämä ominaisuus on pitänyt minua
pystyssä ja rohkaissut minua
jatkamaan eteen päin kaikissa
elämäntilanteissani sekä hyvässä
että pahassa.

Aloitin työurani ns. vihreänä
kokkina Rantasipi Yyterissä.

Muutaman vuoden jälkeen siirryin Seinäjoen Sorsanpesään. Käväisin
Tukholmassa Hotelli Amarantenissa  hakemassa kokemusta. Paikka ei
ollut kovin mieluinen ja palasin Suomeen Hankasalmen motelliin.
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Rauhaton sielu rauhanturvaajana

Rauhaton sieluni suunnitteli uusia kuvioita elämääni. Ystäväni oli
palvellut aikoinaan Etelä-Libanonin rauhanturvaajissa ja ajatus oli
heti mieleeni. Voisin auttaa heikommin pärjääviä ja saada jälleen
uuden kokemuksen. Ensimmäisen vuoden komennukseni aikana
ylenin vääpeliksi ja vastasin esikunnan ruoan valmistuksesta ja
ruokahuollosta Jabal Marunin myös Pullamäeksi kutsutulla mäellä.
Vuoden jälkeen palasin Suomeen, tein uuden sopimuksen YK-
joukkoihin ja palasin samaan paikkaan takaisin. Toisen
komennusvuoteni toimin Unifilin Finn Klubin vastaavana Israelissa
Natanyassa. Se oli myös todellisten seikkailujen aikaa, sillä
Persianlahden sota syttyi tuolloin. Siellä tapasin myös ensimmäisen
tulevan vaimoni.

Avioliitto ja vuodet Israelissa päättyivät synkissä tunnelmissa

Palvelun jälkeen jäin tulevan vaimoni luo, menimme siviiliavioliittoon
Kyproksella (1990) ja aloitin elämäni Israelissa. Tämä kausi oli yksi
elämäni ehkä antoisimmista mutta samalla myös yksi raastavimmista
ajoista. Ammattini puolesta tämä aika antoi kuitenkin minulle todella
paljon ja suuntasi minut omaan tyylisuuntaani ruoanvalmistuksessa.
Hyödynnän oppejani edelleen sekä nykyisessä työssäni että rakasta
vaimoani Armia ja ystäviämme hemmotellessani.

Asuin Israelissa 15 vuotta ja sinä aikana syntyivät lapseni Daniel ja
Linoy. Työssäni opin kosher-keittiön salat, etniset makusuuntaukset
ravintoloissa, kongressi- ja lomahotelleissa esim. bar/bat-mizva-,
hratuna eli hääpaikoissa työskennellen. Israelin aika päättyi vuonna
2005 avioeroon ja eron jälkeinen aika oli minulle todella synkkää
aikaa. Masennuin syvästi ja voin todella huonosti sekä fyysisesti että
henkisesti ja päätin jättää kaiken taakseni. Tajusin, että ellen nyt
pääse pois, siitä ei hyvää seuraisi.

Uusia ovia avautuu elämässä

Eron jälkeen palasin Suomeen ja minulla oli jo uusi työpaikka Lapissa,
mutta päätin vielä kävellä Kaivokadun kautta asemalle ja huomasin
hotelli Seurahuoneen siinä matkalla. Oliko kohtalo vai mikä, että
päätin poiketa ovesta sisään töitä kysymään. Keittiöpäällikkö
tarjosikin minulle heti koevuoroa ja seuraavana päivänä työtä ja
esitteli minut samalla hotellinjohtajalle eli tulevalle uudelle vaimolleni
Armille. Meidät siviilivihittiin 2016 Vantaan maistraatissa ja vuoden
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päästä liittomme siunattiin
Puotilan kappelissa. Tunsin
vihdoinkin löytäneeni rauhan ja
oikean ihmisen rinnalleni.

Elämän downshiftaus vie Savon

maaseudulle Nuapuriin

Aloimme pohtia vaimoni kanssa, että olisikohan minun jo aika ns.
downgradata, olinhan jo tehnyt yli 40v näitä hommia. Korona-aika iski
samalla alaamme rajusti ja päätimme lähteä viettämään
lomautusaikaamme mökille Suonenjoelle Iisvedelle kalavesien ääreen.
Yli vuoden koronapaon aikana päätimme, että sanoisin itseni irti
työpaikastani Vantaalla ja etsisin kevyempää työtä tilalle
mökkiseudullamme. Sain vakituisen paikan Rautalammilta ravintola
Nuapurista, jossa olen kokkina ja odottelen eläkepäivieni alkamista ja
Armin saapumista yhteiseen kotiimme järven rannalle.

Elämän tärkeät asiat

Sairastelu ennen ja korona aikana pysäytti minut ajattelemaan, mikä
on elämässä tärkeintä. Mennyt on mennyttä, tämä hetki on minulle
nyt tärkeintä eli terveys, tasapaino ja onnellinen parisuhde sekä
yhteys lapsiini ja lastenlapsiini sekä sisareeni ja hänen lapsiinsa että
lähisukuuni ja ystäviini. Toivon, että saan viettää rauhallista ja
onnellista sekä tasapainoista elämää minulle rakkaiden ihmisten
parissa.

Sukuaterian resepti löytyy
kotisvuiltamme
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In Memoriam

TERO PAAVO VARVIO

9.6. 1943 – 8.2. 2022.

Gummerus-Pihkala sukuyhdistyksen kunniajäsen – sihteeri ja
rahastonhoitaja vuosina 1974–2008.

Tutustuin Tero Paavoon vuonna 1986. Hän oli toiminut
sukuseuramme hallituksen sihteerinä rahastonhoitajana vuodesta
1974 lähtien Erkki Takasen, Henrik Gummeruksen ja Jaakko
Gummeruksen toimiessa kukin vuorollaan puheenjohtajina. Jaakon
aikana minut oli kesken kauden kutsuttu (1986) hallitukseen, jonka
isoin mutta nahkeasti edennyt hanke oli saada päätökseen 1970-luvun
lopulta asti vireillä ollut suunnitelma uudesta sukukirjasta.
Ensimmäinen harrastelijavoimin kirjoitettu oli julkaistu vuonna 1964
tietoisena siitä, että siinä oli paljon puutteita ja aukkoja. Ajatus oli,
että se puutteineenkin virittäisi suvun keskuudessa intoa ja
harrastusta kerätä tietoja omasta lähipiiristään myöhempää
täydennystä varten.
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Omasta piiristä ei kuitenkaan löytynyt henkilöä, jonka pätevyys ja
voimavarat olisivat riittäneet jo kerätyn aineiston käsittelyyn
julkaistavaan muotoon. Lisäksi se, mikä oli tallennettu, ei kattanut
likimainkaan kaikkia sukuhaaroja. Koska työ lisäksi vuosi vuodelta
viipyi ja viipyi hallituksen etsiessä asiaan ratkaisua, koottu aineisto
jäi koko ajan tiedoiltaan ajastaan jälkeen.

Sukukokouksessa 1988 minut valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
Sihteeriksi oli – kaikeksi onneksi – suostunut edelleen Tero Paavo.
Hänen kanssaan olin jo ehtinyt jakaa hankkeen tiimoilta
turhautumisen tunteita. Totesimme yhdessä, että ilman ammatillista
osaamista tästä ei päästä mihinkään. Tässä tilanteessa Tero Paavon
pitkä kokemus toimitusjohtajana niin TKA-yhtymässä kuin sen jaon
jälkeen Tammertekes: in ohjaimissa pääsi omassa piirissämme täysillä
oikeuksiinsa.

Tero Paavo työskenteli omassa ”sukuyhtymässämme” tehokkaan
toimitusjohtajan otteella. Hän piti kaikkia operatiivisia lankoja
käsissään. Hänen kotinsa Tampereen Kyläsepänkadulla oli samalla
sukuyhdistyksemme materiaalivarasto, arkisto ja postitoimisto. Siellä
yleensä pidettiin myös hallituksen kokoukset. Oma roolini oli paljon
vähäisempi hallituksen puheenjohtajana. Osani oli lähinnä antaa
hänen toimilleen täysi tuki.

Tero Paavolla oli luontainen kyky luoda yhteyksiä ja etsiä voimavaroja
meneillään oleviin hankkeisiin, joista aluksi suurin oli juuri tuo
sukujulkaisu. Hän haravoi kyselyillään tuon alan ammattilaisista
työyhteyteemme sukututkija ja tietokirjailija Matti J. Kankaanpään,
jonka ansiosta hanke lopulta toteutui. Kävimme Tero Paavon kanssa
hänen kotonaan Virroilla vanhassa, vähän ränsistyneessä
maalaistalossa, jossa hän asui yksinään. Ensivaikutelma herätti
meissä varovaista huolta, mutta se oli aiheeton. Hän oli sosiaalisesti
sisäänpäin kääntynyt, mutta rautainen ja lupauksistaan kiinni pitävä
ammattilainen. Ensin valmistui vuonna 1992 uuden sarjan ykkösosa
ja sen virittämän sukulaisharrastuksen vuoksi myös lähes yhtä laaja
jatkojulkaisu vuonna 2001 .

Tero Paavo oli toimissaan nopea ja määrätietoinen eikä pelännyt
riskejä – vaikkapa juuri sukujulkaisun kustannusten osalta.
Hankalasta ja hitaasti etenevästä työstä oli osaavalle asiantuntijalle
sen kuluessa maksettava usean vuoden ajan palkkaa ja matkakuluja
ennen kuin lopputulos olisi käsillä ja siitä saataisi myyntituloja. Tero
Paavo eteni taloudellisissa järjestelyissä nuorallakävelijän
varmuudella, hanke ei pudonnut vaan toteutui kauniisti.



23

Tero Paavon sihteeriaikana laskettiin pitkäjänteisesti toimivan,
vakiintuneen sukuyhdistyksen infrastruktuuri myös tiedotuksen ja
suvun identiteettiä ilmentävien tuotteiden osalta. Sille pohjalle on
voitu rakentaa sittemmin paljon uutta tämän ajan tarjoamin välinein.

Viimeisinä yhteisinä hallitusvuosinamme Tero Paavo viihtyi –
luovuttuaan yritystoiminnasta – yhä enemmän Kuusamon tiluksillaan,
joilta hänellä oli paljon kerrottavaa. Vaikka hän oli vahvan ja
lämpimän sosiaalinen, hän rakasti suomalaisen erämaan ilmapiiriä,
sen värejä, tuoksuja, hiljaisuutta ja ääniä. Hän oli myös erämies sanan
parhaassa merkityksessä.

Vakava tautikohtaus viime kesänä mursi Tero Paavon elinvoiman. Ajan
maailmasta hän siirtyi hiljaa väistyen ikuisuuden maailmaan 8.2.
Hautaan hänet siunattiin 12.3. 2022 läheisimpien saattamana.

Kiitos, sinulle, Tero Paavo! Loistakoon sinulle ikuinen valo

hyvän, armollisen Jumalan sylissä!

Juha Pihkala
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GUMMERUS-PIHKALA SUVUN

JÄSENTEN YHTEYDET

KEURUSSEUDULLE ENNEN

VAPAUSSOTAA JA SEN AIKANA
Henkilöhistorian tutkimisen yhteydessä esiinnousseet viitteet
jääkäriaktivismista saivat allekirjoittaneet kiinnostumaan  Suomen
itsenäistymiseen johtaneista vaiheista Keurusseudulla. Kiinnostus on
osin  henkilökohtaisista, osin paikallishistoriallisista. V. 1918 sotaan
alueella johtaneista vaiheista on olemassa varsin vähän tutkimuksia
ja selvityksiä. Erityisen huonosti tunnetaan aktivistinen toiminta
kuten jääkäriliike.

Sanomalehdistöstä ja erilaisista matrikkeleista löytyneet maininnat
sekä henkilöhistorialliset tiedot liittävät keuruulaisista
jääkäriaktivismiin ainakin Keuruun suojeluskunnan perustajan ja
päällikön, maanmittausinsinööri Ville Ruuskasen. Hän asui ja vaikutti
Keuruulla v. 1915-1928. Ruuskasen omat aineistonsa ovat
valitettavasti pääosin hävinneet, minkä vuoksi hänen toiminnastaan
on etsittävä johtolankoja sekä
elämäkerrallisten tietojen että niiden
kautta avautuvien mahdollisten kontaktien
avulla.

Ruuskasella tiedetään olleen yhteyksiä
myös Gummerus-Pihkala -suvun jäseniin,
varmuudella ainakin Martti Pihkalaan,
joka vieraili Keurusseudulla pariinkin
otteseen vuosien 1917-1918 aikana.
Syksyllä 1917 hän puhui Keuruun
suojeluskunnan perustamiskokouksessa ja
keväällä 1918 Pihlajavedellä sukulaisensa,
Messukylässä kaatuneen Antti
Gummeruksen muistolle. Pihkalan
vierailusta Keuruulla löytyy todiste
myöhemmältäkin ajalta:
vieraskirjamerkinta Ville Ruuskasen
vieraskirjassa 1920-luvun lopulta. Olisi
kiinnostavaa tietää, onko Pihkalan omassa Martti Pihkala (1918)
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jäämistössä tietoja (kirjeitä, muistiinpanoja, valokuvia tms.) hänen
vierailuistaan Keuruulle tai
Pihlajavedelle tai hänen
muista mahdollisista
yhteyksistään ko.
paikkakunnille.

Entä Martti Pihkalan veli,
Lauri “Tahko” Pihkala, joka
myös oli mukana
aktivistisessa toiminnassa.
Oliko hänellä mahdollisesti
kontakteja Keurusseudulle?
Jos oli, onko niistä olemassa
minkäänlaisia dokumentteja
tai perimätietoa?

Aiheen kannalta mielenkiintoinen Gummerus-Pihkala –suvun jäsen oli
myös asemakirjuri Antti Gummerus. Hän muutti Keuruun
naapuripitäjään Pihlajavedelle helmikuussa 1916 Kemistä, jossa
hänen tiedetään olleen mukana aktivistisessa toiminnassa. Gummerus

Pihlajaveden rautatieasema (2016)

Kansallispirtti
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perusti Pihlajavedelle suojeluskunnan ja toimi myös sen päällikkönä.
K.A.Wegeliuksen “Routaa ja rautaa” teoksen mukaan hänet värväsi
aktivistiseen toimintaan mukaan Arvi Hällfors, jonka äiti Lydia
Hällfors, o.s. Bergroth, oli puolestaan syntynyt Pihlajavedellä papin
tyttärenä. Bergrothin perhe asettui sittemmin Keuruulle, johon
Pihlajavesikin kuului kappelina. Suvun jäseniä asui Keuruulla 1920-
luvun lopulle saakka.

Miksi Antti Gummerus siirtyi juuri Pihlajavedelle? Oliko hän
mahdollisesti suoraan alenevassa polvessa Pihlajaveden ensimmäisen
oma papin Anders Gummeruksen jälkeläisiä ja oliko hänellä siinä
tapauksessa edelleen sukuyhteyksiä seudulle? Vai oliko muutolla
mahdollisesti jotain tekemistä aktivismin kanssa vai oliko syy
yksinomaan ammatillinen? Entä onko Antti Gummeruksesta
aktivistina ja hänen verkostoistaan jäänyt tietoja jäljelle? Hänen
muistokirjoituksessaan mainitaan hänen päiväkirjamuistiinpanonsa.
Ovatko nämä säilyneet ja onko niihin mahdollista tutustua?

Olemme kiinnostuneita kaikenlaisesta tiedosta ja materiaalista, mitä
aiheesta löytyy, pienetkin vihjeet auttavat eteenpäin. Kiitokset jo
etukäteen!

Lauri Lakiasuo, Ville Ruuskasen jälkeläinen
lslakiasuo@gmail.com

Helena Kukkamo, amanuenssi Keuruun museo
helena.kukkamo@keuruu.fi
040  965 5538
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HASSUUN TARINAAN PIILOTETUT SANAT: suku, sukukirja,
yhdistys, hallitus, puheenjohtaja, vaakuna, pappishaara, sukupuu,
Orivesi, rekisteri (jäsenrekisteri), Kangasala, virkamieshaara, Turku,
sihteeri, lehti.

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
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