
Ristiinan rovastin Arthur Lorentz Gulinin ja Bertha 
Kristina Gulinin lapset kuvattuina 26: 1II-26 Atelier 
Rembrandtissa Helsingissä. Faffa on kuollut edel
lisen vuoden alussa ja fammu on muuttanut Ristii
nasta Helsinkiin. 

Eero Pinomaa (synt. Gulin, nimenmuutos 
12.5.1 906) sisarussarjan vanhin, puuttuu valitetta
vasti kuvasta. Hän on avioitunut Maria (Maikki) 
Appelbergin kanssa kymmenen vuotta aikaisem
min ja toimii 1920 ja -30 luvuilla Valtion rautatei
den liikennetarkastajana Viipurissa. Perheessä on 
kolme poikaa, Kaarlo, Erkki ja Aarno. 

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 avioitui
vat kesäkuussa 1918. Perheessä on kuvanottohet
kellä kaksi lasta, Anna-Liisa ja Yrjö-Aarre. Juhani 
syntyy kolme vuotta myöhemmin. 

Eelis Gulin on vuodenvaihteessa täyttänyt 32 vuot
ta. 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 Ber
ner avioituivat Helsingissä 1913. Perhe on asunut 
A. Ahlstöm Oy:n virka-asunnossa, Salahmin kar
tanossa vuodesta 1922, mutta muuttanut lisaimeen 

talvikausiksi lasten koulunkäynnin vuoksi. Vanhin 
lapsista, Heidi , on 12-vuotias Iisalmen Keskikou
lun 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 kirkkoher
ran apulainen Kurussa ja vihitään papiksi seuraa
vana vuonna. Sitä ennen, muutaman kuukauden 
kuluttua heinäkuussa hän ja Martta Sofia Cleve 
avioituvat. Vuosien myötä perheeseen syntyvät lap
set Kaarina, Ei no, Anna-Maija, Paavo, Marjatta ja 
Mirja. 

Aino Gu lin (nimenmuutos 28 .2.1935 Pinomaa) on 
21-vuotias Porvoon naisopiston käynyt vakuutus
yhtiö Suomen toimistovirkailija Helsingissä. 

Anna Kristina (Annastiina) Gulin on 17-vuotias 
koululainen Helsingin Suomalaisessa Tyttökoulus
sa. 

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 sihteeri
nä Suomen Teollisuusvaltuuskunnassa ja Suomen 
Huonekalukauppiaiden Liitossa. Veli on avioitunut 
kuusi vuotta aikaisemmin Aili Vilma Lindforsin 
kanssa. Perheessä on kaksi lasta, Olli ja Liisa. Sirk
ka syntyy viisi vuotta myöhemmin ja Airi tarnnli
kuussa 1941. 

KirSli Pekari 31.10.2010 
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Suvun tärkein yhteinen tapahtuma loulukahvit 
Suvun joulukahvit, jotka myös Ainon joulukahvei
na tunnetaan, vietettiin viime vuonna Alppilan kir
kolla 12.12.2009. Tällä kertaa järjestelyistä vastas i 
Velin klaani. Jo vaki intuneen perinteen mukaisesti 
ohjelmassa ol i muutama puhe, lau lua, hartaus, pal
kintojenjakoa ja Pinon sanomien julkaisu. Olli piti 
puheenIluonnekuvauksen Veli Pinomaasta - tämä 
selvitti monta asiaa? Epäv irallisten ja vahvistamat-

Tapio, Kristian, Juha ja Mikko väylällä 9, taustalla Hirsa
lan klubirakennus. 

I I Lauri I I 
I Anna-liisa I I I I 

Antero I I II 
Tapio I I 

tomien mittausten mukaan tei mme yleisöennätyk
sen viime vuona, yli 80 sukul aista osallistui. Penkit 
loppuivat kesken. Joulutorttuja lähettiin hakemaan 
SIWAsta kesken kaiken. 

Martti ja Tuomas 

Golf -turnaus 
GP-suvun golf-mestaruus ratkottiin tänä vuonna 18 
syyskuuta Hirsalan upealla kentällä. Tällä kertaa 
mukana oli yhteensä 7 pelaajaa: Veli -Pirkka Vier
tokangas, Eija Hilden, Juha Pinomaa, Minna Pi
nomaa, Tapio Arimo, Mikko Lamberg ja Kristian 
Vanamo, sekä kannustamassa Arto Pinomaa ja Airi 
Heinänen. Surkeasta sääennusteesta huolimatta 
ki sa pelattiin varsin kohtuullisisssa olosuhtei ssa. 
Satoi vain vähän ja ttlUlikin pysyi siedettävänä. 
Märkä kenttä rokotti kuitenkin Iyöntipituuksia, 
eikä huimia tuloksia päässyt syntymään. Ki san 
voiton bogey-piste kisassa vei Tapio I pi steen erol
la Kristi aniin viimeisen väylän 4 pisteen ansiosta, 
ja Kristian taas voitti kolmanneksi tulleen Mikon 
niinikään yhdellä pisteellä, joten ki sa oli erittäin 
tiukka. Lyöntipelin voitti niinikään Tapio 3 lyönnin 
erolla Mikkoon. Hieman alhaisen osallistujamäärän 
vuoksi sovittiin osalli stujien kesken että ensi vuon
na ki sat järjestetään hieman kesäisemmissä o losuh
teissa, eli laittakaahan kaikk i golfarit jo nyt ka lente
riin merkintä: GP-suvun 20 II Go lf-mestaruus kisat 
28.8.20 II klo 14 alkaen!! 
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