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Gummerus-Pihkalan sukuyhdistys ry 
Jäsenlehti 1/2018  

 
Tervehdys kaikille, hyvät sukulaiset! Vuosi 2018 on alkanut, ja toivotamme yhdessä vanhan ja 
uuden hallituksen kanssa oikein hyvää alkanutta vuotta! 

 
Uusi hallitus aloittanut työskentelynsä 

Olemme aloittaneet innokkaasti hallitustyöskentelyn yhdessä uuden ja vanhan hallituksen 
kesken. Hallitus on kokoontunut syksyn ja talven 2017–2018 mittaan kolme kertaa, ja lisäksi 
olemme pitäneet työpalavereita, joissa olemme työstäneet viime elokuun sukukokouksessa 
sovittuja asioita. Olemme työskennelleet mm. tilinpäätösasioiden, jäsenrekisterin 
kehittämisen, yhdistyksen uusien nettisivujen rakentamisen, tuotemyynnin ja yhdistyksen 
toiminnan kehittämisen parissa. 

KUTSU tilinpäätöskokoukseen 20.5.2018 – TÄRKEÄÄ!! 

Kutsumme täten sukulaiset sukukokouksen 2017 määräämään erilliseen tilinpäätös-
kokoukseen sunnuntaina 20.5.2018 klo 14.00, paikka Sokos Hotelli Torni, os. Ratapihankatu 
43, Tampere. Asialistalla on tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle vuosilta 2008–2017. 

Ilmoittautumisohjeet löydät sukuyhdistyksen nettisivuilta tai voit ilmoittautua suoraan sihteeri 
Tuulalle tai pj. Anulle. 

Kokouksessa on kakkukahvitarjoilu! 

Tervetuloa kokoukseen! 

Jäsenmaksu 2018 

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2018 on 
• henkilöjäsenyys 20 € 
• perhejäsenyys 25 €  

Ole ystävällinen ja maksa jäsenmaksu yhdistyksen tilille seuraavilla tiedoilla 
(Huom! Yhdistys ei erikseen lähetä jäsenmaksulaskua):  

Tilinro:  FI82 2046 1800 0221 47 

Saaja:  Gummerus-Pihkala suvun sukuyhdistys ry 

Viestikenttään kirjoita: Jäsenmaksu 2018 ja jäsenen nimi 



Eräpäivä:  31.3.2018 

 
Jäsenrekisterin tietojen päivittäminen 

Siirrymme uuteen nettipohjaiseen jäsenrekisteritietojärjestelmään. Sitä varten pyydämme, 
että kaikki jäsenet päivittävät yhteystietonsa yhdistykselle. Näin saamme jäsenten 
yhteystiedot ajan tasalle, ja jäsenpostitukset päätyvät oikeisiin osoitteisiin. Kiitos avustasi! 

Toimi näin:  
Käy sukuyhdistyksen nettisivuilla täyttämässä kohdasta Sukuyhdistys/Jäsenyys löytyvä 
sähköinen lomake https://e-lomake.fi/lomakkeet/5487/lomake.html tai ilmoita vastaavat tietosi 
kirjeellä tai sähköpostilla yhdistyksen sihteerille Tuula Pihkalalle, Vanha Kangasniementie 27, 
50200 Mikkeli tai pihkalatuula(at)gmail.com. 

Sukuyhdistyksen tuotteita saatavilla 

Sukuyhdistyksemme tuotteet, tuotteiden tilauslomakkeen sekä ohjeet maksamisesta löydät 
netistä osoitteesta http://gummerus-pihkala.fi/tuotteet.html. Tuotteita voi tilata myös suoraan 
Tuulalta. 

Saatavilla on nyt uusi, syksyllä 2017 julkaistu sukukirja Gummerus-Pihkalan suku III. Myös 
sukukirjoja I ja II on edelleen saatavana, samoin sukuviirejä, pinssejä ja sukupuutauluja. 
Ostamalla sukutuotteita tuet yhdistyksemme toimintaa. 

 
Kysely koskien Olga Gummerus-Ehrströmiä 

Sukuyhdistykselle tuli kysely, jonka välitämme sukulaisille mahdollisia toimenpiteitä varten: 

”Tutkin parhaillaan Olga Gummerus-Ehrströmiä, olen mukana Serlachius-museoiden 
projektissa, jossa Ehrströmin pariskunnan tuotantoa tullaan esittelemään suurella 
näyttelyllä vuonna 2019 ja samalla julkaistaan heistä näyttelyjulkaisua. Kirjoitan Olga 
Gummeruksen taiteesta julkaisuun artikkelia sekä kuratoin Olgan näyttelyosuuden 
Mänttään. Näyttely tulee olemaan Ericin osalta Gustaf-museossa ja Olgan osalta Gösta-
museossa. 

Olisin kiitollinen kaikesta tiedosta, jonka Olga Gummeruksesta voisin saada. Erityisesti 
hakusessa on useita Olgan teoksia, jotka tiedetään hänen maalanneen, mutta joiden 
olinpaikasta ei ole mitään tietoa. Samoin hukassa on edelleen Olga ja Eric Ehrströmin 
keskinäinen kirjeenvaihto, joka olisi erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen. 

Pälvi Myllylä, museonjohtaja, Visavuoren museosäätiö 
palvi.myllyla(at)valkeakoski.fi, puh. 040 759 7719” 

Sukuyhdistyksen hallituksen yhteystiedot 

• Anu Korppoo pj., 040 860 7611 anu.korppoo(at)hevosopisto.fi 
• Tuula Pihkala siht., 040 557 9929 pihkalatuula(at)gmail.com 
• Markus Varvio rahastonhoitaja, 050 533 3303 markus.varvio(at)eduix.fi 
• Mikko Nahkola, 050 4875 102 mnahkola(at)gmail.com 
• Matti Pihkala, 050 5160 965 pihkalanmatti(at)gmail.com 
• Teija Pihkala, 040 5428 704 teija.pihkala(at)valmet.fi 
• Päivi Saukko, 040 577 3671 paivi.saukko(at)terapeija.fi 
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Yhdistyksemme verkossa ja sosiaalisessa mediassa 

• kotisivut www.gummerus-pihkala.fi  
• facebook-ryhmä https://www.facebook.com/groups/220631683040/

http://www.gummerus-pihkala.fi

