Ristiinan rovastin Arthur Lorentz Gulinin ja Bertha
Kristina Gulinin lapset kuvattuina 26:III -26 Atelier
Rembrandtissa Helsingissä. Faffa on kuollut edellisen vuoden alussa ja fammu on muuttanut Ristiinasta Helsinkiin.
Eero Pinomaa (synt. Gulin, nimenmuutos
12.5.1906) sisarussarjan vanhin, puuttuu valitettavasti kuvasta. Hän on avioitunut Maria (Maikki)
Appelbergin kanssa kymmenen vuotta aikaisemmin ja toimii 1920 ja -30 luvuilla Valtion rautateiden liikennetarkastajana Viipurissa. Perheessä on
kolme poikaa, Kaarlo, Erkki ja Aamo.
Edessä istuu uniformussaan Lauri Gulin, joka on
hiljattain täyttänyt 36 vuotta. Hän on suorittanut
vuosina 1924-1926 Sotakorkeakoulun Yleisen
osaston ja saa yleisesikuntaupseerin arvon vuonna
1930. Lauri Gulin ja Martta Maria Kanto avioituivaI kesäkuussa 1918. Perheessä on kuvanottohetkellä kaksi lasta, Anna-Liisa ja Yrjö-Aarre. Juhani
syntyy kolme vuotta myöhemmin.
Eelis Gulin on vuodenvaihteessa täyttänyt 32 vuotta. Hän on valmistunut teologian tohtoriksi 1923
ja toimii Helsingin yliopiston Vanhan Testamentin
eksegetiikan dosenttina. Hän on avioitunut joitakin
vuosia aikaisemmin Helmi Elina Forsmanin kanssa.
Walter Gulin - myöhemmin minun ukkini - on
37-vuotias metsänhoitaja. Hän on tullut Iisalmesta
junalla pääkaupunkiin. Walter ja Heddi Ingrid Berner avioituivat Helsingissä 1913. Perhe on asunut
A. Ablstöm Oy:n virka-asunnossa, Salahmin kartanossa vuodesta 1922, mutta muuttanut Iisalmeen

talvikausiksi lasten koulunkäynnin vuoksi. Vanhin
lapsista, Heidi, on 12-vuotias Iisalmen Keskikoulun toisluokkalainen. Viljo on 10-vuotias, Hertta
kohta 7 ja kuopus Jaakko 5-vuotias.
Laurin takana seisoo Lennart Gulin (nimenmuutos
28.2.1935 Pinomaa). Hän on 24-vuotias kirkkoherran apulainen Kurussa ja vihitään papiksi seuraavana vuonna. Sitä ennen, muutaman kuukauden
kuluttua heinäkuussa hän ja Martta Sofia Cleve
avioituvat. Vuosien myötä perheeseen syntyvät lapset Kaarina, Eino, Anna-Maija, Paavo, MaIjatta ja
Mirja.
Aino Gulin (nimenmuutos 28.2.1935 Pinomaa) on
21-vuotias Porvoon naisopiston käynyt vakuutusyhtiö Suomen toimistovirkailija Helsingissä.
Anna Kristina (Annastiina) Gulin on 17-vuotias
koululainen Helsingin Suomalaisessa Tyttökoulussa.
Veli Pinomaa (synt. Gulin, nimenmuutos 12.5.1906)
on 34-vuotias ja juuri aloittanut toiminnanjohtajana
Suomen Kultaseppien liitossa ja toimitussihteerinä
Kultaseppien Lehdessä. Hän toimii myös sihteerinä Suomen Teollisuusvaltuuskunnassa ja Suomen
Huonekalukauppiaiden Liitossa. Veli on avioitunut
kuusi vuotta aikaisemmin Aili Vilma Lindforsin

kanssa. Perheessä on kaksi lasta, Olli ja Liisa. Sirkka syntyy viisi vuotta myöhemmin ja Airi tammikuussa 1941.
Kirsti Pekari 31.10.2010
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Kuva heurekan kuvapankista

Retki Heurekaan 10.6.2010
Sukuseuran kesän avausretki suuntautui Vantaalle,
tiedekeskus Heurekaan. Heurekaon pääkaupunkiseudun kakkos-turistikohde heti Linnanmäen jälkeenja siellä käy vuosittain noin 250 00 vierailijaa.
Sukuseuran retkelle osallistui 15 jäsentä. Kokoontuminen tapahtui planetaariossa, jossa "Mustat aukot" -elokuvan jälkeen projektipäällikkö Jaakko
Pöyhönen kertoi meille yksityisesti mikä Heureka
on ja kuinka se yrittää toteuttaa tehtäväänsä: "oivaltamisen iloa". Näyttelyihin tutustumisen jälkeen
kokoonnuimme yhteiseen iltatee-sessioon Cafe
Einsteiniin, missä kävimme lennokkaan keskustelun sukuseuran tulevaisuudesta.
Käynnin ehdottomaksi kohokohdaksi nousi tekemämme täti-veljenpoika -valheenpaljastustesti.
Tuomas Pinomaa
Eero
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sattiin Gulin-Pinomaa -sukuseuran hohtokeilamestaruudesta! Olisittepa vaan nähneet miltä se näytti.
Paikalle saapui valitettavan vähän sukulaisia, mutta
sitäkin innokkaampia he olivat. Mistään hampaat
irvessä -kilpailusta ei todella ollutkaan kyse, mutta
mainittakoon, että voiton vei Velin klaani ja muilla
klaaneilla ei ollut mitään mahdollisuuksia. Parhaan
kokonaistuloksen heitti Ilkka Heinänen, seuraavaksi sijoittui Petri Hilpi, Eila Hilpi ja kohteliaana järjestäjänä otin itsellenijumbosijan pitäjän kunnian.
Illan aikana vaihdettiin toki kuulumiset, nautittiin
talon antimia ja harjoiteltiin keilailun saloja kuten
vasemman ja oikean käden kierteitä. Hienosti onnistui Eilalta "Tasareikä"-kaato kolmannella kierroksella, vaikka yleistyyli oli "matelijamainen".
Ilkan bravuuri oli "aukon paikko" toisessa erässä.
Oma "klippini ei ollut ollenkaan terässä ja heitinpä usean "siivenkin". Petri kehittyi pelin aikana ja
oli loppupeleissäjo tyypillinen "Patteri-keilaaja" ja
hän heitti pari todella komeaa "mixeriä".
Niin, teille, joille nämä "ammattitermit" eivät oikein auenneet, tervetuloa ensi vuonna mukaan ja
palkintosijoillekaan pääsy ei paljoa vaadi! Tyyli on
vapaa ja pääasia on hauskanpito .

Hohtokeilaus 21.10.2010
"Step, tep, tep shviuuuh, klonks, kops, kop, groouuum ... klip, klip, klap, klap, kap, kop. Jihuu!"
Jotenkin tuollaiselta kuulosti eräänä lokaikuisena
iltana Ruusulankadun keilahallilla, kun jälleen ki-
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Suvun tärkein yhteinen tapahtuma loulukahvit
Suvun joulukahvit, jotka myös Ainon joulukahveina tunnetaan, vietettiin viime vuonna Alppilan kirkolla 12.12.2009. Tällä kertaa järjestelyistä vastasi
Velin klaani. Jo vakiintuneen perinteen mukaisesti
ohjelmassa oli muutama puhe, laulua, hartaus, palkintojenjakoa ja Pinon sanomien julkaisu. Olli piti
puheen/luonnekuvauksen Veli Pinomaasta - tämä
selvitti monta asiaa? Epävirallisten ja vahvistamat-

tomien mittausten mukaan teimme yleisöennätyksen viime vuona, yli 80 sukulaista osallistui. Penkit
loppuivat kesken. Joulutorttuja lähettiin hakemaan
SIWAsta kesken kaiken.
Martti ja Tuomas

Golf -turnaus

Tapio, Kristian, Juha ja Mikko väylällä 9, taustalla Hirsalan klubi rakennus.

GP-suvun golf-mestaruus ratkottiin tänä vuonna 18
syyskuuta Hirsalan upealla kentällä. Tällä kertaa
mukana oli yhteensä 7 pelaajaa: Veli-Pirkka Viertokangas, Eija Hilden, Juha Pinomaa, Minna Pinomaa, Tapio Arimo, Mikko Lamberg ja Kristian
Vanamo, sekä kannustamassa Arto Pinomaa ja Airi
Heinänen. Surkeasta sääennusteesta huolimatta
kisa pelattiin varsin kohtuullisisssa olosuhteissa.
Satoi vain vähän ja tuulikin pysyi siedettävänä.
Märkä kenttä rokotti _kuitenkin Iyöntipituuksia,
eikä huimia tuloksia päässyt syntymään. Kisan
voiton bogey-piste kisassa vei Tapio I pisteen erolla Kristianiin viimeisen väylän 4 pisteen ansiosta,
ja Kristian taas voitti kolmanneksi tulleen Mikon
niinikään yhdellä pisteellä, joten kisa oli erittäin
tiukka. Lyöntipelin voitti niinikään Tapio 3 lyönnin
erolla Mikkoon. Hieman alhaisen osallistujamäärän
vuoksi sovittiin osallistujien kesken että ensi vuon-
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na kisat järjestetään hieman kesäisemmissä olosuhteissa, eli laittakaahan kaikki golfarit jo nyt kalenteriin merkintä: GP-suvun 2011 Golf-mestaruus kisat
28.8.2011 klo 14 alkaen!!
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Sieniretkikoordinaattori Jyrki meilaa serkuilleen
tammikuussa:
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Kutsuruno teki tehtävänsä ja kolmentoista
F~~
hengen serkku- ja pik3.-5.5.:J.OIO / 'WaK.SiMufJ :lOlO
kuserkkuseurue tapasi
VUlJJjf>~' mrtlalipa-'-;
Viking-terminaalissa
~~~Iaa<~?
aurinkoisena
maaVaan lUe /um MeniJiä ~ ffl ~
nantai-iltana ja siirtyi
aa/oJiauuifa,f> ~~.
laivaan ja hetimiten
PM ei did /iiMdd /ai.nIeaan. ~
Ilkan ja Martin hyttiin
eileai;di'~K~!
tervetuliaiskuohuille.
Ka/.w.Iaan /.änkR.n. ei ~ iIiiiin
Hytin parvekkeelta
irlädJt /um tufe. ei ~ mdäiin.
ihailtiin toukokuun
II~ /awmm f> /ueMef.dii.n ~
alun auringossa kylMeIJäpä /w.UJJ,aai lIUfM ~~.
pevää Helsingin sa$eilafaaan.me;da. cm ~~
tamaa ja muita rismatIeaII.a~~~.
teilylaivoja. Pian jo
Vi/u1om. f> ~ pRAiIle adi
siirryttiin päivällisaika "" ntai1w< did /adeea.1adi.
pöytään, aina tärkeä
J~~~~
hetki kaikilla retkil/.iiiiII.äpä.~-~.
lä. Jyrkin jäIjestelyt
~~/u,jia.pii/dn
osuivat nappiin ja
/uJ/wat I.iidfa; f> ~ {j~
kauniita näköaloja
Ijlfa, /um e/dii.1aa< /awmm f> wJud
ihaillen etenimme
medä /um.dottaa aIa caIIk kdud.
länttä kohti. Syötyä
Vi.elimzme #eJJä upeaa diaa
jatkui sienestys Jyr~keniiM~diIfaa.·
kin ja Mannen hytlIamu1ladifkn,/umdl~ ~
tiin, ilman parveket~~~f>~'
ta, mutta tarpeeksi
_~.utä -pääMiifJJ.~
suuri
pienen Ruot~~~.
si-aiheisen tietoviPälJ-, /um #eJJä oJaaiu, on olla,
sailun pitämiseksi.
leeIamwe ~ fJJ. ~ rwIia..'
~_ aika Iaa<_wi/een.
Saatiin muodostettua kolme ryhmää,
~~~IwJIm,.
Rämä, Voittajat ja
Daniel. Parissa tunnissa
selvitettiin kymmenen kysymyksen visailu, jossa allekirjoittanut antoi pisteitä niin tietämyksestä
kuin hyvästä yrityksestäkin. Daniel-porukan matemaattinen osaaminen johti siihen, että he selvisivät
voittajiksi laskien itselleen 70 pistettä mahdollisesta kymmenestä. Voittajat ja Rämä tulivat 12 ja 9
pisteen tuloksillaan toiseksi ja kolmanneksi.
Tiistaiaamuna puoliaurinkoisen sään vallitessa
Tukholmassa lähdimme viettämään SödermalmGloben-päivää. Kierroksen aluksi muodostettiin

-.

'remsa' -ryhmät, jotka käyttivät yhteisiä bussi- ja
tunnelbana-lippuja. Slussenilta kävelimme Hornsgatania länteen päin. Matkalla pysähdyimme Ilkan
tietämään Tea Centreen tutustumaan ja ostoksille.
Täällä ihanasti tuoksuvassa vanhanaikaisessa teekaupassa kannattaa pistäytyä! Kohta nousimme
oikealle kohti Södermalmin pohjoista reunaa kiertävää Monteliusvägeniä, joka on hieno - ja aika
tuntematon - näköalapolku korkealla Riddarfjärdenin yläpuolella. Sieltä katseltiin kaupungintaloa ja
muita keskustan näkymiä.
Monteliusvägen ei ole kaikissa kartoissa, joten ohjeeksi: Slussen, Homsgatania pitkin n. 400 m, ylös
oikealle Blecktornsgrändiä yli Bastugatanin ja alas
Monteliusvägenille.
Näköalojenjälkeen palattiin hiukan taaksepäin Götgatanin alkupäähän. Sitä pitkin vaelsimme, toiset
kaupoissa pistäytyen, Medborgarplatsenille, jossa
pidimme hiukan pidemmän tauon. Aukion laidassa
oleva Söderhallen kutsui muutamia ostamaan aitoruotsalaista omenapiirakkaa, Äppelströdeliä.
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