Elers-viesti
N:o 2
Huhtikuu 2002

Elersit,
tervetuloa sukukokoukseen!
Aika
Paikka

20-21.7.2002
Kokemäki, Pitkäjärven vapaa-ajankeskus ja Peipohjan Ammattiopisto

Ohjelmassa
Kokemäenjokilaakson nähtävyyksiin tutustumista
Elersit esittävät
Sukukokous

Tässä Elers-viestissä
Ohjelma
Ilmoittautumisohjeet

Nyt kynät suihkimaan ja puhelinlinjat kuumiksi - tervetulleita ovat kaikki
suvun jäsenet perheineen, myös sukuseuraan kuulumattomat.
Tämän lehden keskiaukeaman voit irroittaa ja toimittaa eteenpäin - se on “lehti
lehden sisällä”.
Hallitus
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Elersien sukukokouksen ohjelma 2002

Paikka Kokemäki, Pitkäjärven vapaa-ajankeskus
Aika
20-21.7.2002
Ohjelma Lauantai 20.7.
10-12
13.00

Saapuminen Pitkäjärvelle, majoittuminen varaamiinne paikkoihin
Kesäpäivä Pitkäjärvellä
Ohjelmaa lapsille ja aikuisille, Elers-tietokisa, olympialaiset. Tarjolla myös mäntykangasta
ja kirkasta järveä, aurinkoa, uintia ja saunoja, luontopolku, pikkuvaelluksen päässä Lallin
asumus, Ilmiinjärvi ja Kustaa III:n eväspetäjä.
Tai kierroksen varanneille
13.00
Eeles-papin kinkerimatka
Maisemakierros Kokemäki – Harjavalta Kokemäenjoen kahta puolta:
Lähtö linja-autolla Pitkäjärveltä, Emil Cedercreutzin museo Harjavallassa, jossa
päiväkahvi, Harjavallan keskusta, uusi ja vanha kirkko, Kokemäenjoen pohjoisrantaa
Kokemäen suuntaan, Orjapaaden kallio, Eeles-papin Ryssän pappila, vanha hautausmaa
ja keskiaikainen kivisakasti, piispa Henrikin saarnahuone, Tulkkilan kylänraitti, Elersin
talo – Kokemäen opastuskeskus ja ompelijamuseo, Kokemäen kirkko, takaisin
Pitkäjärvelle.
Jokinäkymään kuuluvat varmaan Satakunnan kansansoutajat, jotka lauantain aikana
saapuvat Huittisista ja soutavat Kokemäen kautta Harjavaltaan.
17.00
Keittopäivällinen Pitkäjärvellä (keitto, jälkiruoka, kahvi)
19.00
Tullaan vieläkin tutummiksi, laulu raikaa
Elersit esittävät erikseen ja yhteisesti, sooloista yhteislauluihin
Iltapala iltaohjelman yhteydessä
Koko päivän ajan:
Sukutietoja päivitetään
Valokuvia tallennetaan sukuarkistoon: skanneri käy
Elersien sukuseuran tuotteitten kauppa käy:
Elers CD-romppu: CD ROM sisältää yli 2000 uutta tietoa, julkaistut Elers-viestit,...
Pöytä- ja salkoviirit
Muuta aikaansaatua

Sunnuntai 21.7.
10.00 Jumalanpalvelus Kokemäen kirkossa
Kukkatervehdykset sankarihaudalle, muualle haudattujen muistokivelle ja Elershaudoille
11.00-13.00 Ruokailu Peipohjan Ammattiopistolla
13.00
Elersien 3. sukukokous Peipohjan palloiluhallilla
Juhlapuhe suvun historiaan liittyen
Sääntömääräiset asiat:
Toimintakertomus ja tilinpäätös
Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2003-2005
Jäsenmaksu kaudelle 2003-2005
Hallituksen jäsenten valinta
Elersit esittävät
Elersien sukuseuran tuotteitten kauppa käy
Peipohjan Ammattiopisto ja palloiluhalli ovat 2 km Kokemäen kirkolta Pitkäjärvensuuntaan. Paikka on
kiertoajelun varrella.
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Majoittuminen ja ruokailu
Lauantaina saapuvat varaavat ja kustantavat tarvitsemansa majoituksen itse, seuraavat majoituskohteet ovat käytettävissä lähiseudulla:
Pitkäjärven vapaa-ajankeskus: Urheilutie 28
02-546 7480, 050-561 9157/Sari Vesala
Soluasunnot: 40-50 henkeä, 2-3 hengen huoneet, 25 €/vrk/hlö sis. liinavaatteet
Myös majoitustilat 2 ryhmälle, kysy Sarilta lisää
SF-Caravan Pitkäjärvi: Urheilutie 81
02-546 7400
Jäsenet 9 €/vrk, sisältyy sauna, valo, sähkö
Ei jäsenet 18 €, em. edut
Kesähotelli Tyrni: Kauvatsantie 189
02-666 4757
2 hengen huoneet, varaukset retkeilymajatyyliin
20 €/hlö/talon lakanat, 15 €/omat lakanat
Retkeilymajakortilla 2,50 € alennus
Ali-Ketolan tila: Ketolantie 176
02-546 4488
30 €/aikuinen/vrk
Aamiaismajoitus
Hotelli Hiittenharju: Hiittenharjuntie, Harjavalta
02-531 1600
2 hengen huoneet 52 €, lisävuodemahdollisuus
Ruokailu
Sunnuntain ruokailu kuuluu sukukokouksen osaanottomaksuun ja
lauantain ruokailut voit varata ilmoittautumis-lomakkeella. Pitkäjärven
vapaa-ajankeskuksesta voit tilata lisäksi aamupalan 3,30 €/hlö tai lounaan
6 €/hlö. Varaukset 02-546 7480, 050-561 9157/Sari Vesala
Info
Pitkäjärven vapaa-ajankeskus http://www.oorninki.com/pitkis/
02-546 7480, 050-5619 157 Sari Vesala, 050-5453 559 Tuula Koivula
Kokemäen kaupungin matkailupalvelu Elersin talo: Tulkkilantie 6
02-546 0409, 050-349 4871 (24 h)
Avoinna joka päivä klo 12 – 16.
Sukuseura
Juhani Vihervirta
02-5373 523
juhani.vihervirta@elisa.net
tai Mervi Koivulahti-Ojala
040-5224827
mervi.koivulahti-ojala@iki.fi
Kokemäen kaupunki
02 - 540 6110
www.kokemaki.fi
Harjavallan kaupunki
02 - 535 9011
www.harjavalta.fi
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuisto
Sirpa Ellä
0400 124174
www.metsa.fi/luo/kpuistot/puurijarvi-isosuo/
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Miten pääsen Kokemäelle?
Kokemäelle pääsee paitsi omalla autolla, myös junalla tai linja-autolla. Tilaisuutta ei kannata jättää väliin sen takia, ettei
omaa autoa ole, sillä järjestämme tarvittavat kuljetukset. Muista ilmoittautumisen yhteydessä kertoa, jos olet tulossa
linja-autolla tai junalla, niin varaudumme järjestämään kuljetuksen!

Autolla saapuville:
Valtatie 2 (Pori-Helsinki –tie): Huittinen – Peipohja 22 km, Pori – Peipohja 37 km, Peipohjasta valtatie 2:lta Säkylän
suuntaan 2,5 km.
Säkylästä tietä n:o 214 Köyliön kautta Pitkäjärvelle 21,5 km.
Eurasta tietä n:o 42 Köyliön Ristolaan 9,5 km, josta tietä n:o 214 Pitkäjärvelle 9 km.

Rautateitse:
Tampere – Peipohja
Asemalta Pitkäjärvelle 3,5 km, kuljetus järjestetään tarvittaessa asemalta/asemalle
Linja-autolla:
Valtatie 2 (Pori-Helsinki tie) vuorot Kokemäelle (vain osa vuoroista pysähtyy Peipohjassa), kuljetus järjestetään tarvittaessa pysäkiltä/pysäkille
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Elersien sukukokous 2002

Paikka Kokemäki, Pitkäjärven vapaa-ajankeskus
Aika
20-21.7.2002
Ohjelma Lauantai 20.7.
10-12
13.00

Saapuminen Pitkäjärvelle, majoittuminen varaamiinne paikkoihin
Kesäpäivä Pitkäjärvellä
Ohjelmaa lapsille ja aikuisille, Elers-tietokisa, olympialaiset. Tarjolla myös mäntykangasta
ja kirkasta järveä, aurinkoa, uintia ja saunoja, luontopolku, pikkuvaelluksen päässä Lallin
asumus, Ilmiinjärvi ja Kustaa III:n eväspetäjä.
Tai kierroksen varanneille
13.00
Eeles-papin kinkerimatka
Maisemakierros Kokemäki – Harjavalta Kokemäenjoen kahta puolta:
Lähtö linja-autolla Pitkäjärveltä, Emil Cedercreutzin museo Harjavallassa, jossa
päiväkahvi, Harjavallan keskusta, uusi ja vanha kirkko, Kokemäenjoen pohjoisrantaa
Kokemäen suuntaan, Orjapaaden kallio, Eeles-papin Ryssän pappila, vanha hautausmaa
ja keskiaikainen kivisakasti, piispa Henrikin saarnahuone, Tulkkilan kylänraitti, Elersin
talo – Kokemäen opastuskeskus ja ompelijamuseo, Kokemäen kirkko, takaisin
Pitkäjärvelle.
Jokinäkymään kuuluvat varmaan Satakunnan kansansoutajat, jotka lauantain aikana
saapuvat Huittisista ja soutavat Kokemäen kauttaHarjavaltaan.
17.00
Keittopäivällinen Pitkäjärvellä (keitto, jälkiruoka, kahvi)
19.00
Tullaan vieläkin tutummiksi, laulu raikaa
Elersit esittävät erikseen ja yhteisesti, sooloista yhteislauluihin
Iltapala iltaohjelman yhteydessä
Koko päivän ajan:
Sukutietoja päivitetään
Valokuvia tallennetaan sukuarkistoon: skanneri käy
Elersien sukuseuran tuotteitten kauppa käy:
Elers CD-romppu: CD ROM sisältää yli 2000 uutta tietoa, julkaistut Elers-viestit,...
Pöytä- ja salkoviirit
Muuta aikaansaatua

Sunnuntai 21.7.
10.00 Jumalanpalvelus Kokemäen kirkossa
Kukkatervehdykset sankarihaudalle, muualle haudattujen muistokivelle ja Elershaudoille
11.00-13.00 Ruokailu Peipohjan Ammattiopistolla
13.00
Elersien 3. sukukokous Peipohjan palloiluhallilla
Juhlapuhe suvun historiaan liittyen
Sääntömääräiset asiat:
Toimintakertomus ja tilinpäätös
Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2003-2005
Jäsenmaksu kaudelle 2003-2005
Hallituksen jäsenten valinta
Elersit esittävät
Elersien sukuseuran tuotteitten kauppa käy
Peipohjan Ammattiopisto ja palloiluhalli ovat 2 km Kokemäen kirkolta Pitkäjärvensuuntaan. Paikka on
kiertoajelun varrella.
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Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen vaihe vaiheelta:
1. Varmista, että sukulaisesi ovat saaneet tiedon kokouksesta - tämä kutsun pystymme lähettämään lähinnä sukuseuran jäsenille, joiden ajantasaiset osoitetiedot meillä on käytettävissä. Tämän lehden keskiaukeaman voit irroittaa ja
lähettää - se on “lehti lehden sisällä”.
2. Täytä oheinen ilmoittautumislomake. Siinä ilmoitat eri tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrän sekä yhteystietosi.
3. Postita ilmoittautumislomake 1.6.2002 mennessä osoitteeseen:
Juhani Vihervirta
Arantilantie 20, 29250 NAKKILA
Lähetä samalla myös tiedot uusista suvun jäsenistä, perhetapahtumista tai mahdollisista korjauksista sukukirjan
tietoihin. Näin saadaan CD ROM:lle ajantasalla olevat tiedot.
4. Maksa osallistumismaksu 1.6.2002 mennessä Elersien sukuseuran tilille:
Loimaan seudun Osuuspankki 523900-231805.
Merkitse viite-tiedoksi sen henkilön nimi, jonka yhteystiedot annetaan ilmoittautumislomakkeella.
Osallistumismaksun suuruus riippuu siitä, kuinka monta henkeä ja mihin tilaisuuksiin osallistuu seuraavasti:
Lauantai: Päivällinen (6 € aikuinen, 6 € lapset)
Lauantai: Kiertoajelu (12 € aikuinen, 7 € lapset)
Lauantai: Illanvietto + iltapala (7 € aikuinen, lapset ilmaiseksi)
Sunnuntai: Sukukokous + ruokailu (16 € aikuinen, 8 € lapset)
Vinkiksi, että aikuisen osallistuminen kummankin päivän kaikkiin tapahtumiin kustantaa 41 € ja lapsen (alle 12-vuotias)
21 €.
5. Varaa tarvittavat majoitustilat sekä varaa tarpeen mukaan muut ruokailut.
6. Kerää perheen arkistosta lehtileikkeitä ja valokuvia mukaan, jotta voit kartuttaa seuran kokoelmaa.
Tavoitteenamme on saada kaikista suvun jäsenistä/perheistä kuva. Kuvasta otetaan kopio tietokoneella (ns. skannataan),
ja kuva voi olla skannauksen aikana kiinni albumissa. Näin ei arvokkaita kuvia tarvitse irroittaa! Samalla huolehdit myös
siitä, että kuva ja tiedot kuvassa olevista henkilöistä tulee säilymään myös jälkipolville, sillä sukuseura tulee huolehtimaan kuvien talletuksesta.
Valokuvista pyydämme saada seuraavat tiedot (jos ovat tiedossa): aika, paikka, kuvassa olevat henkilöt, tilanne, kuvaaja.
Myös lehtileikkeet skannaamme. Lehtileikkeista pyydämme saada seuraavat tiedot (jos ovat tiedossa): lehti, julkaisuaika, sivunumero.
7. Saat ennen sukukokousta vahvistuskirjeen, jossa on tarkempia tietoa sukukokouksesta, esitteitä sekä tietoa seudun
historiasta ja nähtävyyksistä, jotta voit helposti halutessasi tutusta seutuun ennen tai jälkeen sukukoukseen.
8. Varaa mukaan sukukoukseen soittopelit sekä paljon ilosta mieltä - tervetuloa!
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Ilmoittautumislomake
Merkitse ruutuun henkilömäärä. Lapset alle 12-vuotiaita.

Aikuisia Lapsia

Lauantai: Päivällinen (6 € aikuinen, 6 € lapset)
Lauantai: Kiertoajelu (12 € aikuinen, 7 € lapset)
Lauantai: Illanvietto + iltapala (7 € aikuinen, lapset ilmaiseksi)
Sunnuntai: Sukukokous + ruokailu (16 € aikuinen, 8 € lapset)

Olen __________________ (päivämäärä) suorittanut sukuseuran tilille _______ € maksun.
Osallistujien:
Sukunimi

Etunimi

Yhteyshenkilön:
Postinumero ja -toimipaikka

Lähiosoite

Puhelin

Sähköpostiosoite

Päiväys

Allekirjoitus

Sukukirjan
perhetaulun numero

Ilmoita lisätietoja kohdassa esimerkiksi, jos tarvitset kuljetusta, jos sinulla on ruoka-allergia tai ruokavalio, jos sinulla on
mahdollisuus soittaen tai laulaen olla mukana iltaman ohjelmaa järjestämässä.
Lisätietoja:
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Majoittuminen ja ruokailu
Lauantaina saapuvat varaavat ja kustantavat tarvitsemansa majoituksen itse, seuraavat majoituskohteet ovat käytettävissä lähiseudulla:
Pitkäjärven vapaa-ajankeskus: Urheilutie 28
02-546 7480, 050-561 9157/Sari Vesala
Soluasunnot: 40-50 henkeä, 2-3 hengen huoneet, 25 €/vrk/hlö sis. liinavaatteet
Myös majoitustilat 2 ryhmälle, kysy Sarilta lisää
SF-Caravan Pitkäjärvi: Urheilutie 81
02-546 7400
Jäsenet 9 €/vrk, sisältyy sauna, valo, sähkö
Ei jäsenet 18 €, em. edut
Kesähotelli Tyrni: Kauvatsantie 189
02-666 4757
2 hengen huoneet, varaukset retkeilymajatyyliin
20 €/hlö/talon lakanat, 15 €/omat lakanat
Retkeilymajakortilla 2,50 € alennus
Ali-Ketolan tila: Ketolantie 176
02-546 4488
30 €/aikuinen/vrk
Aamiaismajoitus
Hotelli Hiittenharju: Hiittenharjuntie, Harjavalta
02-531 1600
2 hengen huoneet 52 €, lisävuodemahdollisuus
Ruokailu
Sunnuntain ruokailu kuuluu sukukokouksen osaanottomaksuun ja
lauantain ruokailut voit varata ilmoittautumis-lomakkeella. Pitkäjärven
vapaa-ajankeskuksesta voit tilata lisäksi aamupalan 3,30 €/hlö tai lounaan
6 €/hlö. Varaukset 02-546 7480, 050-561 9157/Sari Vesala
Info
Pitkäjärven vapaa-ajankeskus http://www.oorninki.com/pitkis/
02-546 7480, 050-5619 157 Sari Vesala, 050-5453 559 Tuula Koivula
Kokemäen kaupungin matkailupalvelu Elersin talo: Tulkkilantie 6
02-546 0409, 050-349 4871 (24 h)
Avoinna joka päivä klo 12 – 16.
Sukuseura
Juhani Vihervirta
02-5373 523
juhani.vihervirta@elisa.net
tai Mervi Koivulahti-Ojala
040-5224827
mervi.koivulahti-ojala@iki.fi
Kokemäen kaupunki
02 - 540 6110
www.kokemaki.fi
Harjavallan kaupunki
02 - 535 9011
www.harjavalta.fi
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuisto
Sirpa Ellä
0400 124174
www.metsa.fi/luo/kpuistot/puurijarvi-isosuo/
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Elersien sukuseuran hallituksen toiminta 2000-2002

Hallituksen jäsenet ja tehtävät:

Jäsenille on järjestetty kirjoituskilpailu ja siten pyritty akti-

Puheenjohtaja Reino Kaunisto

voimaan suvun jäseniä. Tietoa suvun tapahtumista tarvi-

Sihteeri Eila Nummila

taan.

Varapuheenjohtaja Juhani Vihervirta
Rahastonhoitaja Leena Elers

Salkoviirejä ja pöytäviirejä on myyty tasaiseen tahtiin.

Tiedottaja Mervi Koivulahti-Ojala

Pinssit loppuivat sukukokouksessa ja uusia valmistetaan

Jäsen Ilkka Vainio

ensi sukukokoukseen, johon myös valmistetaan uusia tuot-

Kokoukset

teita.

Hallitus on kokoontunut 5 kertaa kunkin jäsenen luona
vuorotellen.

Vuoden 2002 toiminta painottuu sukukouksen järjestelyihin, joka on tarkoitus pitää kaksipäiväisenä Kokemäellä.

Tilintarkastus

Järjestelyvastuu on Juhani Vihervirralla.

Tilit on tarkastattu tilintarkastajan toimesta vuosittain ja
hyväksytty. Kirjanpito siirrettiin ekonomi Aira Määtälle

Tavoitteena on jatkaa aktiivista toimintaa, joten eri hallitus-

hoidettavaksi. Kirjanpidossa siirryttiin aatteelliselle yhdis-

tehtäviin etsitään henkilöitä. Hallituksessa jo kaksi kautta

tykselle tehtyyn kirjanpitokaavaan tilintarkastajien ehdo-

toimineet Reino Kaunisto, Eila Nummila ja Ilkka Vainio ovat

tuksesta.

ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallitustehtävissä. Nykyinen hallitus vastaa mielellään hallituk-

Tiedotus

sen toimintaan liittyviin kysymyksiin.

Elers-viesti on ilmestynyt tämä lehti mukaan lukien 7 kertaa edellisen sukukouksen jälkeen, joista lähetetty kaikille

Eila Nummila

osoiterekisterissä olleille 2 ja jäsenille 5 kertaa. Web-sivut
on avattu ja sivujen kautta jäsenet ovat tilanneet tuotteita,
lähettäneet tietoja sekä osoitteenmuutoksia ahkerasti.

Muu toiminta
Suurin urakka on ollut sukukirjojen myynti. Sukukirja valmistui heti sukukokouksen jälkeen. Kirjaa on jäljellä n. 300
kpl. Kirjan hinta on ollut jäsenille 220 mk ja muille 280 mk.
Kirjaan on mahdollista tutustua useissa kirjastoissa. Viimeinen tilaus oli Helsingin kaupungin kirjastoon. Myös
Suomen sukututkimusseuralla on kirja.

Seuran jäsennumerointi tehtiin pysyväksi. Jäseniä on noin
300.
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Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen vaihe vaiheelta:
1. Varmista, että sukulaisesi ovat saaneet tiedon kokouksesta - tämä kutsun pystymme lähettämään lähinnä sukuseuran jäsenille, joiden ajantasaiset osoitetiedot meillä on käytettävissä. Tämän lehden keskiaukeaman voit irroittaa ja
lähettää - se on “lehti lehden sisällä”.
2. Täytä oheinen ilmoittautumislomake. Siinä ilmoitat eri tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrän sekä yhteystietosi.
3. Postita ilmoittautumislomake 1.6.2002 mennessä osoitteeseen:
Juhani Vihervirta
Arantilantie 20, 29250 NAKKILA
Lähetä samalla myös tiedot uusista suvun jäsenistä, perhetapahtumista tai mahdollisista korjauksista sukukirjan
tietoihin. Näin saadaan CD ROM:lle ajantasalla olevat tiedot.
4. Maksa osallistumismaksu 1.6.2002 mennessä Elersien sukuseuran tilille:
Loimaan seudun Osuuspankki 523900-231805.
Merkitse viite-tiedoksi sen henkilön nimi, jonka yhteystiedot annetaan ilmoittautumislomakkeella.
Osallistumismaksun suuruus riippuu siitä, kuinka monta henkeä ja mihin tilaisuuksiin osallistuu seuraavasti:
Lauantai: Päivällinen (6 € aikuinen, 6 € lapset)
Lauantai: Kiertoajelu (12 € aikuinen, 7 € lapset)
Lauantai: Illanvietto + iltapala (7 € aikuinen, lapset ilmaiseksi)
Sunnuntai: Sukukokous + ruokailu (16 € aikuinen, 8 € lapset)
Vinkiksi, että aikuisen osallistuminen kummankin päivän kaikkiin tapahtumiin kustantaa 41 € ja lapsen (alle 12-vuotias)
21 €.
5. Varaa tarvittavat majoitustilat sekä varaa tarpeen mukaan muut ruokailut.
6. Kerää perheen arkistosta lehtileikkeitä ja valokuvia mukaan, jotta voit kartuttaa seuran kokoelmaa.
Tavoitteenamme on saada kaikista suvun jäsenistä/perheistä kuva. Kuvasta otetaan kopio tietokoneella (ns. skannataan),
ja kuva voi olla skannauksen aikana kiinni albumissa. Näin ei arvokkaita kuvia tarvitse irroittaa! Samalla huolehdit myös
siitä, että kuva ja tiedot kuvassa olevista henkilöistä tulee säilymään myös jälkipolville, sillä sukuseura tulee huolehtimaan kuvien talletuksesta.
Valokuvista pyydämme saada seuraavat tiedot (jos ovat tiedossa): aika, paikka, kuvassa olevat henkilöt, tilanne, kuvaaja.
Myös lehtileikkeet skannaamme. Lehtileikkeista pyydämme saada seuraavat tiedot (jos ovat tiedossa): lehti, julkaisuaika, sivunumero.
7. Saat ennen sukukokousta vahvistuskirjeen, jossa on tarkempia tietoa sukukokouksesta, esitteitä sekä tietoa seudun
historiasta ja nähtävyyksistä, jotta voit helposti halutessasi tutusta seutuun ennen tai jälkeen sukukoukseen.
8. Varaa mukaan sukukoukseen soittopelit sekä paljon ilosta mieltä - tervetuloa!
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Ilmoittautumislomake
Merkitse ruutuun henkilömäärä. Lapset alle 12-vuotiaita.

Aikuisia Lapsia

Lauantai: Päivällinen (6 € aikuinen, 6 € lapset)
Lauantai: Kiertoajelu (12 € aikuinen, 7 € lapset)
Lauantai: Illanvietto + iltapala (7 € aikuinen, lapset ilmaiseksi)
Sunnuntai: Sukukokous + ruokailu (16 € aikuinen, 8 € lapset)

Olen __________________ (päivämäärä) suorittanut sukuseuran tilille _______ € maksun.
Osallistujien:
Sukunimi

Etunimi

Yhteyshenkilön:
Postinumero ja -toimipaikka

Lähiosoite

Puhelin

Sähköpostiosoite

Päiväys

Allekirjoitus

Sukukirjan
perhetaulun numero

Ilmoita lisätietoja kohdassa esimerkiksi, jos tarvitset kuljetusta, jos sinulla on ruoka-allergia tai ruokavalio, jos sinulla on
mahdollisuus soittaen tai laulaen olla mukana iltaman ohjelmaa järjestämässä.
Lisätietoja:
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Lehden palautus, jos vastaanottaja
tuntematon:
Mervi Koivulahti-Ojala
Prännikatu 9
21260 RAISIO

Elersien sukuseura ry
Hallitus
Puheenjohtaja
Reino Kaunisto
Kallionpääntie 30, 32440 ALASTARO
02-7646 017

Sihteeri
Eila Nummila
Kurittulantie 386, 32210 LOIMAA KK
02-7685 158

Varapuheenjohtaja, sukutietojen yhteyshenkilö
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Elersien sukuseuran kotipaikka on Loimaan kunta ja toimialue koko maa. Tämä kuvaa samalla suvun laajuutta:
suvun esi-isät ovat vaikuttaneet Loimaan kunnassa mutta nykyisin suku on hajaantunut eri puolille Suomea.
Suvun esi-isä on Johan Elers (1689 - 1749). Hänen lapsensa Claes Johan Elers (1712 - 1783), Maria Laevonius (1718
- 1791), Margaretha (1722 - 1788) sekä Gustav (1726 - 1799) asettuivat kaikki Loimaan seudulle. Suurin osa kirjoissa
ja kansissa olevista suvun jäsenistä on Claesin pojan Carl Wilhelm Elersin jälkeläisiä.
Elersien sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää yhteisiä
kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia sekä kerää ja arkistoi sukua koskevaa
tietoutta sekä pyrkii saattamaan sitä jäsentensä tietoon.
Ensimmäinen sukukokous pidettiin 20.10.1996 Loimaan Hirvihovissa. Sukukokoukseen osallistui lähes 900 suvun
edustajaa. Sukukokouksessa puhujina olivat Timo Verho (Loimaan Elers-talot) sekä Laila Soinio (Suvun
kuuluisuudet). Seuraava sukukokous pidettiin 24.10.1999 samoin Loimaan Hirvihovissa. Puhujina olivat AnjaNieminen Porkka, joka valotti puheessaan suvun kantaisän Johan Elersin syntyperää. Mahdollista on, että Johan
saapui Puolan kautta Suomeen, mutta syntyi Inkerinmaalla saksalaiseen aatelissukuun. Kokoukseen osallistui yli
650 suvun edustajaa.
Sukuseuran toimikausi on kolmivuotinen. Ensimmäisen toimikauden 1996 - 1999 aikana merkittävimpiä saavutuksia
olivat yleisen tietoisuuden kasvattaminen suvun piirissä, sukuseuran perustaminen sekä sukukirjan julkaiseminen.
Lisää tietoa osoitteessa: http://www.genealogia.fi/sukus/elers/
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