
Wanha Tuomas 2020 ilmestyy elokuussa 

 

 
Elokuussa ilmestyy tämän vuoden Wanha Tuomas. Sen kokoaminen tutustutti minut moniin 

mielenkiintoisiin sukulaisiin. Voi, minne kaikkialle Tuomas Pekanpojan jälkeläiset ovat ehtineet ja 

levinneet? 

2020 sukulehti keskittyy naisiin, äiteihin, isoäiteihin, mummoihin ja mummon serkkuihin. 

Kunnon voimamimmeihin. Ajatelkaapa vaikka Hilda Kuokkasta, joka kouluttautui 1800-luvulla 

kätilöksi ja teki mittavan uran. Hilda kohosi myös merkittäväksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. 

Entäs kansikuvan Kilkasen Lyyti, jonka kihlakuva kertoo vahvasta, komeasta naisesta ja ison talon 

tyttären arvovallasta. 

Mutta eivät itselliset ja komeat naiset siihen lopu, niitä syntyy koko ajan lisää. Saara Söyringin 

tutkimus saattaa tuoda hänelle ja hänen tutkimusryhmälleen jopa Nobelin. Tietenkään se ei ole vielä 

varmaa, mutta odottaa sopii. Pakarisen Leena hoitelee emokarjaansa suvereenisti miehensä 

rinnalla, opettaa ja tekee toimittajan töitä. Ei ehdi jymähtää paikalleen, kun aukoo kaiken aikaa 

uusia uria. 

Iiris Haltimo sai pelottavan diagnoosin. Hän ei musertunut, vaan alkoi taistella. Aseena hänellä 

on kamera. Iiriksen kiehtovia luontokuvia löytyy Wanhan Tuomaan sivuilta useita ja hänen 

postikortti- ja merkkisarjansa on koskettava kommentti luonnon voimaannuttavasta vaikutuksesta. 

Suku näyttää olevan pullollaan itsellisiä naisia ja osaavia emäntiä. Löytyy tietysti myös kelpo 

miehiä. Se on sanottava. 

Kaikille on tärkeää olla oma itsensä, tulla omaksi itsekseen.  

Yksi kyntää peltoa, toinen harrastaa ristipistoja, kolmas sanoo suoraan Minna Canthin sanoin, 

”Kaikki naiset älkööt tehkö käsitöitä.” 

Siis meitä naisia on moneksi. Onneksi.  

Geeniperimäämme sivutaan jutussa Konneveden Korhoset muutaman perskiepin (DNA-ketju 

savon murteella) verran 

Toivottavasti olemme onnistuneet tekemään sinulle arvoisa lukija lepposan lehen (72 sivua), jota 

lukiessa aeka männöö sutjakkaasti. 

 

Terveisin Kristiina Hurmerinta 

 
 

Huomioikaa uusi postitustapa! Lehden sisältä löytyy jäsenmaksulomake, 

jolla voitte maksaa jäsenmaksun ja saada jäsenyyden lisäksi myös uusimman 

Wanha Tuomas-lehden. 

 
Muistakaa lähettää s-postitietonne Petri Korhoselle petri.korhonen@rakennuspetaja.fi  

Muistakaa käyttää jäsenmaksua maksaessanne osoitetarrassa olevaa jäsennumeroanne 

viitteenä. 

 

Antakaa jäsenyys synttärilahjaksi, nimpparilahjaksi, onnitteluksi tai ihan muuten vain 

jälkikasvullenne, ystävälle, kummin kaimalle, siskolle tai siskon tytölle. Se on hyvä pysyä suvun 

touhuista selvillä. 

 

Kaikkien uusien jäsenien kesken arvomme kirjapaketin, joka sisältää mm Juha 

Kauppisen Monimuotoisuus-kirjan. (Kirja on esitelty uudessa lehdessä).

 

mailto:petri.korhonen@rakennuspetaja.fi

