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Se laajenee, se taajenee
Näin runoili J. L. Runeberg Vänrikissään. Nyt hän

kanssa, mutta siihen tietämys päättyykin. Onneksi oli tuo

käyttäisi noita säkeitä kertoessaan Elers-suvun vaiheis-

koulun oppilasmatrikkeli ja tietämättömyyden kerä alkoi

ta. Sukukirjassa on sukuun kuuluvien nimiä vähän yli

purkaantua. Kirjasta löytyi Luukkaita kolmin kappalein,

12 000. Tällä hetkellä luku lähentelee 13 000 nimeä.

kaksi kansakoulunopettajaa ja sairaanhoitaja. Heti ensim-

Aikaisemmassa lehdessä oli tarinaa, miten sukuun saa-

mäinen puhelinsoitto Urjalaan Laila Luukkaalle alkoi sel-

tiin lisää musikaalisuutta Aino Acktén perheen muka-

vittää Lyyli Luukkaan lyhyen elämän tuloksellisuutta.

na. Tähänkin lehteen on taas löytynyt mukavasti uutta suvunlisäystä.

Suuri perhe - orvoiksi
Lyyli Matilda Luukkaa syntyi 25.1.1890 Pöytyällä, solmi

Sukukirjan kakkososassa on taulusta 2227 lähtien Hattu-

avioliiton 1906 Lankkisten Luukkaan tilallisen Einari Ii-

lan Tuomolan vikkelän vääpelin, Gustaf Elersin sukupuu.

sakki Luukkaan kanssa. Tämä oli syntynyt Pöytyällä

Hänen jälkikasvustaan juontavat elersläisten ensimmäi-

29.6.1882, isänsä kotoisin Vampulan Soinilasta ja äitinsä

set oksat tytär Marian myötä Pöytyän Kolkkisten

Lankkisten Luukkaan tyttäriä. Avioliitosta syntyi kym-

Sauréneille. Myöhemmin Elers-veri vahvistui samassa

menen lasta vuosina 1907-23 ja neljä heistä on vielä elos-

talossa veljentytär Johannan avulla.

sa.

Kustaa-vääpelin oksat ovat selvillä vanhimmilta osiltaan

Luukkaat viljelivät tilaansa vuoteen 1924, myivät sen ja

melko hyvin, mutta kun tullaan 1900-luvun alkuun alkaa

muuttivat Raisioon, josta pian Halikkoon. Siellä Lyyli

aukkoja ilmaantua. Yksi syy on Pöytyän hankaluus

Luukkaa kuoli jo 27.9.1926 ja Einari Luukkaakin

tutkimuspaikkana. Siitä syystä sukukirjan tiedot ovat py-

1.9.1928.

sähtyneet tuohon liki sadan vuoden takaiseen aikaan.
Kouluun, kouluun
Matrikkelista puhelinluetteloon

Tähän saakka tarina lienee kovin tavallinen tuohon aikaan,

Aina kuitenkin jotakin edistystä tapahtuu. Tällä kertaa

paljon lapsia, vanhemmat kuolevat nykyoloihin verraten

avainsana uusiin löytöihin oli nimi Luukkaa, ja asia lähti

kovin nuorina. Siitä eteenpäin kuva muuttuu, kun tarkas-

etenemään Loimaan yhteiskoulun matrikkelin selailulla.

tellaan lasten ja varsinkin myöhempien polvien ammatti-

Taulussa 2295 kerrotaan Lyyli Matintytär Luukkaasta.

valikoimaa. Jo lapsista löytyy emäntä, taloustirehtööri,

Tiedossa oli avioliitto Lankkisten tilallinen Luukkaan

kolme opettajaa, poliisikonstaapeli, isännöitsijä ja sairaan1

hoitaja. Kouluttautuminen, teräväpäisyys ja nykyajan tuo-

hiljattain perustaneet Koiviston sukuseuran. Puheenjoh-

mat lisämahdollisuudet kertautuvat nykyaikaa kohti tul-

tajana toimii lääket. ja kir. tri Timo Sahi Helsingistä. Seu-

lessa. Suvun piirissä on varatuomari ja Kelan pääjohtaja,

ra on ollut tietoinen Elers-juuristaan ja on auliisti antanut

lääkäreitä merkittävä määrä, eri alojen opettajia jatkamassa

sukutietoja käytettäväksi. Täydentäminen on vain vielä

perinteitä, tulevia arkkitehteja, maistereita, lisensiaatteja

kesken ja syyllinen naputtelee juuri tätä artikkelia.

ja tohtoreita perhekunnittain. Virheettömän luettelon teko
on kovin vaikeaa.

Luukkaitten perhetauluja
Suurelle lukijakunnalle liitän tähän Lyyli Luukkaan ja

Koiviston sukuseura

hänen lastensa perhetaulut. Niiden jatko nykypäiviin saak-

Luukkaitten juuret Elersienkin osalta johtavat Pöytyän

ka on toivon mukaan luettavissa Elersien sukukirjan

Koivistoon. Sen emännäksi tuli 1830 Johanna Saurén –

täydennyksessä. Taulut ovat tämän lehden sivuilla 4-5.

ennen sanottiin, että hänet naitiin Matti Juhonpoika Koivistolle. Hänen pojanpojan tyttärensä oli Lyyli Luukkaa.

Juhani Vihervirta

Tuolta Koiviston tilalta syntyisin olevat jälkipolvet ovat

Hallituksen terveiset
Hallitus kokoontui 24.5.2001 Mervi Koivulahti-Ojalan

heeksi valittiin sukuun liittyvän esineen tarina. Esine voi

kodissa. Läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet.

olla mikä vain esim. ryijy, sormus, kello tms. Sarja nuorille, jotka voivat tehdä jutun myös haastattelun muodos-

Tilintarkastajat ovat tarkastaneet vuoden 1999 tilit. He

sa sekä varttuneemmille tarinan muodossa. Palkintoja

ehdottavat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

pöytäviiri tai sukukirja.

Huomautuksena on, että jatkossa tulisi käyttää kirjanpitoasetuksen mukaista tuloslaskelman kaavaa ja sen mukaista

Sukuseuran Webbi-sivut tehdään Suomen sukututkimus-

menojen erittelyä.

seuran palvelimelle. Viedään säännöt, hallituksen tiedot,
tuotteet ja hinnat sekä lehdet aina edelliseen suku-

Jäsenten

osalta

päätettiin

siirtyä

pysyvään

kokoukseen saakka eli nyt 1996 – 1999 lehdet.

jäsennumerointiin. Jäseniä on noin 300. Numero yksi on
Porramo.

Ensi vuonna on taas sukukokouksen aika. Hallitus selvittää mahdollisuutta kaksipäiväiseen kesätapahtumaan.

Kirjoja on jäljellä 350 kpl. Pöytäviirejä on 44 kpl ja

Ensimmäisenä päivänä voisi olla esim. sukuhaarojen

salkoviirejä vain yksi kappale. Mikäli salkoviiritilauksia

kokoontumiset ja kaikille yhteinen illanvietto. Varsinai-

tulee, tilataan lisää valmistajalta. Rintakoruja ei enää ole,

nen kokous vasta toisena päivänä. Hallitus toivoo tähän

tilataan lisää seuraavaan sukukokoukseen.

ehdotuksia ja kannanottoja ajan, paikan ja kaksi/yksipäiväisyyden kannalta. Soitelkaa tai kirjoittakaa. Suvusta löy-

Elers-viestiä pyritään toimittamaan kolme kertaa vuodes-

tyy myös varmasti esiintyjiä.

sa. Toivotaan myös jäseniltä juttuja, kyselyjä ym. Päädyttiin järjestämään kirjoituskilpailu suvun jäsenille. Ai2

Hallitus

Kirjoituskilpailu
Kotonani on iso ja painava rautakanki, jonka toisessa päässä on taidokkaasti tehty silmukka. Jokin aika sitten minulle
selvisi, että tämä kanki on yksi niistä harvoista esineistä, jotka isoisäni isä on lähes sata vuotta sitten tuonut mukanaan
torpaltaan lunastaessaan tilan itselleen. Sen jälkeen olen sitä katsellut ihan toisella tavalla. Monen perheen hallussa on
varmasti erilaisia esineitä, joilla on oma tarinansa. Usein tällaisia ovat juhlaesineet, kuten kastemalja tai vihkiryijy.
Kuitenkin myös talous- ja maatalousesineillä on oma arvonsa. Mutta vain harvan esineen tarina lienee kirjoitettu
paperille; kuten miten esine on päätynyt suvun haltuun tai mihin esinettä ja kuka on käyttänyt vuosien saatossa.
Elers-sukuseura haluaa kannustaa sukua muistitiedon keräykseen. Niinpä julkistamme kirjoituskilpailun kaikille suvun jäsenille. Tehtävänä on kirjoittaa jostain suvulle kuuluvasta tai kuuluneesta esineestä tai esineistä. Erityisesti
toivomme, että perheen lapsia ja nuoria kannustettaisiin jututtamaan vanhempia sukulaisia. Näkökulma on vapaa,
mutta kirjoitelman tulisi perustua muistitietoon ja mahdollisiin asiakirjoihin; keksittyjä tarinoita ei ole tarkoitus kirjoittaa.
Säännöt
Kilpailuun voivat osallistua kaikki suvun jäsenet. Kilpailija voi osallistua kilpailuun usealla kirjoitelmalla. Kilpailussa
on kaksi sarjaa:
I Nuoret ja lapset (alle 18-vuotiaat). Sarjan arvostelussa otetaan huomioon myös kirjoittajan ikä niin, että kaikenikäiset voivat osallistua.
II Aikuisten sarja. Tähän sarjaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet (viimeiseen palautuspäivään mennessä).
Kirjoitelmat voi kirjoittaa käsin, kirjoituskoneella tai tietokoneella. Tietokoneella tehdyt kirjoitelmat voi lähettää myös
sähköpostilla (Word-dokumentti, RTF- tai ASCII- eli tekstitiedosto). Lähetettyjä kirjoitelmia ei palauteta, joten lähettäjän on hyvä ottaa kopio kirjoitelmasta.
Kirjoitelman tulee olla alkuperäinen eli sitä ei ole aikaisemmin julkaistu. Kirjoitelmat voidaan kirjoittajan luvalla
julkaista sukukirjassa, sukuseuran lehdessä Elers-viestissä tai muussa sukua käsittelevässä julkaisussa.
Kirjoitelman yhteyteen tulee merkitä kirjoittajan nimi yhteystietoineen. Kilpailutyöt on lähetettävä viimeistään 15.8.2001
osoitteella: Mervi Koivulahti-Ojala, Prännikatu 9, 21260 RAISIO tai sähköpostilla osoitteeseen mervi.koivulahtiojala@nokia.com
Palkinnot
Kummastakin sarjasta paras palkitaan kirjalla tai pöytäviirillä voittajan toivomuksen mukaan. Kirjoitelmat arvioi hallitus sekä mahdollisesti muita suvun jäseniä.
Mervi Koivulahti-Ojala
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Taulu 2295
VII. Lyyli Matilda Luukkaa (taulusta 2294)
Syntyi 25.1.1890 Pöytyällä, kuoli 27.9.1926 Halikossa.
Puoliso 11.12.1906 Pöytyällä
Einari Iisakki Luukkaa, maanviljelijä, Lankkisten Luukkaan tilallinen
Syntyi 29.6.1882 Pöytyällä, kuoli 1.9.1928 Halikossa.
Vanhemmat: Iisak Vauranoja-Luukkaa, s. 15.12.1837 Vampulan Soinilan Kylä-Harakalla, k. 10.1.1906 Pöytyällä, Johanna Juhantytär, s. 13.4.1849 Lankkisten Luukkaalla, siellä 23.12.1911.
VIII. Lapsia 10:
1.
Helmi Lyydia Luukkaa > Tuomisto Taulu 2295.1
s. 15.11.1907 Pöytyällä, k. 22.9.1992 Hämeenkyrössä
2.
Elias Einari Luukkaa, taloustirehtööri
Taulu 2295.2
s. 29.3.1909 Pöytyällä, k. 30.4.1988 Paimiossa
3.
Taimi Aleksandra Luukkaa > Sahi, kansakoulunopettaja
Taulu 2295.3
s. 10.4.1910 Pöytyällä, k. 21.9.1999 Vantaalla
4.
Hertta Matilda Luukkaa
s. 1.11.1911 Pöytyällä, k. 15.4.1930 Halikossa
5.
Matti Iisakki Luukkaa, ylikonstaapeli
Taulu 2295.5
s. 29.4.1913 Pöytyällä, k. 5.8.1990 Urjalassa
6.
Tuomo Samuli Luukkaa, yliopettaja Taulu 2295.6
s. 28.1.1915 Pöytyällä
7.
Paavo Henrikki Luukkaa, meijerinisännöitsijä
Taulu 2295.7
s. 29.7.1917 Pöytyällä
8.
Hilja Annikki Luukkaa > Hisso, kansakoulunopettaja Taulu 2295.8
s. 25.7.1919 Pöytyällä
9.
Elma Elina Luukkaa > Saarela, sairaanhoitaja
Taulu 2295.9
s. 3.6.1921 Pöytyällä
10.
Erkki Einari Luukkaa
s. 16.7.1923 Pöytyällä, k. siellä 16.7.1923
Einari ja Lyyli Luukkaa viljelivät Lankkisten Luukkaan taloa, joka nykyisin on Laurila-niminen. He myivät sen 1924 ja muuttivat
Raisioon ja sieltä edelleen Halikkoon.
Taulu 2295.1
VIII. Helmi LyydiaTuomisto o.s. Luukkaa (taulusta 2295)
Syntyi 15.11.1907 Pöytyällä, kuoli 22.9.1992 Hämeenkyrössä.
Puoliso
Frans Konstantin Tuomisto, maanviljelijä
Syntyi 10.5.1873 Tyrväällä, kuoli 23.4.1957 Hämeenkyrössä.
IX. Lapsi:
1.
Pekka Juhani Konstantin Tuomisto, valt. maisteri, Kelan pääjohtajaTaulu 2295.1.1
s. 23.4.1940 Hämeenkyrössä
Taulu 2295.2
VIII. Elias Einari Luukkaa, taloustirehtööri (taulusta 2295)
Syntyi 29.3.1909 Pöytyällä, kuoli 30.4.1988 Paimiossa.
1. puoliso
Terttu Helena Laitakari, opettaja
Syntyi 1.6.1912 Ähtärissä.
IX. Lapsi:
1.
Hannu Paavo Elias LaitakariTaulu 2295.2.1
s. 23.9.1945 Ähtärissä, k. siellä 29.8.1986
2. puoliso
Maire Emilia e. Marttila o.s. Anttila
Syntyi 25.5.1914 Mietoisissa, kuoli Paimiossa.
IX. Lapsi:
2.
Matti Luukkaa
Taulu 2295.2.2
s. 18.10.1948 Paimiossa
Taulu 2295.3
VIII. Taimi Aleksandra Sahi o.s. Luukkaa, kansakoulunopettaja (taulusta 2295)
Syntyi 10.4.1910 Pöytyällä, kuoli 21.9.1999 Vantaalla.
Puoliso 31.1.1940
Lauri Elias Sahi, kirkkoherra, rovasti
Syntyi 16.9.1907 Ähtärissä, kuoli 22.10.1985 Vantaalla.
Vanhemmat: maanviljelijä Elias Vihtori Sahi, Anna o.s. Kilponen
IX. Lapsia 3:
1.
Ilkka Elias Sahi, lääket. lis., varanotaari, terveysjohtaja
Taulu 2295.3.1
s. 24.4.1942 Hattulassa
2.
Timo Lauri Juhani Sahi, lääket. ja kir. tri, dos., puolustusvoimien ylilääkäri Taulu 2295.3.2
s. 1.8.1943 Hattulassa
3.
Irmeli Anna-Maija Sahi > Merikanto, sairaanhoitaja, osastonhoitaja Taulu 2295.3.3
s. 16.6.1945 Hattulassa
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Lauri Sahi on kirjoittanut ylioppilaaksi 1929 Kristiinan suomalaisesta yhteiskoulusta, vihitty papiksi Tampereella 1935. Papinvirassa hän on toiminut Hattulassa 1935, Pyhäjärvellä 1935-40, Myrskyläss- 1940-41, Kangasalla 1941 ja Hattulassa 1941-46.
Hattulan kirkkoherrana hän on ollut v:sta 1946. Papintyönsä ohella hän on ollut uskonnonopettajana eri kouluissa.
Taulu 2295.5
VIII. Matti Iisakki Luukkaa, ylikonstaapeli (taulusta 2295)
Syntyi 29.4.1913 Pöytyällä, kuoli 5.8.1990 Urjalassa.
Puoliso 22.6 1957 Tampereella
Laila-Maija o.s. Lehtinen, kansakoulunopettaja
Urjala
Syntyi 27.9.1922 Turussa
Vanhemmat: insinööri Sulo Lehtinen, Martta Elisabet o.s. Taulasalo
IX. Lapsi:
1.
Silja Laila Hannele Luukkaa > Rousi, kasvatustiet. lis., yliopettaja Taulu 2295.5.1
s. 14.12.1947 Turussa, k. 2.9.1998 Jämsässä
Laila Luukkaa pääsi ylioppilaaksi Loimaalta 1941, kävi kauppaopiston ylioppilasluokan 1943 ja valmistui kansakoulunopettajaksi
Turun va opettajakorkeakoulusta 1955. Opettajana hän on toiminut Urjalan Huhdin, Asemaseudun koululla v:sta 1956.
Taulu 2295.6
VIII. Tuomo Samuli Luukkaa, yliopettaja (taulusta 2995) Naantali
Syntyi 28.1.1915 Pöytyällä.
Puoliso 8.8.1961
Ulla Helena o.s. Mäkinen, luokanopettaja
Syntyi 29.4.1932 Sääksmäellä.
IX. Lapsia 3:
1.
Hannu Tuomo Luukkaa
s. 26.2.1963 Naantalissa, k. siellä 26.2.1963
2.
Anne Marjaana Luukkaa, lääket. lis. Taulu 2295.6.2
s. 15.9.1964 Naantalissa
3.
Heikki Samuli Luukkaa, lääket. lis. Taulu 2295.6.3
s. 10.3.1967 Naantalissa
Tuomo Luukkaa on valmistunut kansakoulunopettajaksi Sortavalan seminaarista 1938, suorittanut yliopistollisia arvosanoja, metallityönopettaja 1963. Hänelle myönnettiin yliopettajan arvonimi 1976.
Taulu 2295.7
VIII. Paavo Henrikki Luukkaa, meijerinisännöitsijä (taulusta 2295) Pöytyä
Syntyi 29.7.1917 Pöytyällä.
Puoliso 1947
Maila Ulla o.s. Simola, tekstiilityön opettaja
Syntyi 21.8.1921 Rymättylässä, kuoli
1997 Pöytyällä.
IX. Lapsia 3:
1.
Juha Henrikki Paavonpoika Luukkaa
Taulu 2295.7.1
s. 21.12.1948 Rymättylässä
Taulu 2295.7.2
2.
Ulla Johanna Luukkaa-Pippola, rehtori
s. 13.4.1951 Rymättylässä
3.
Sanna-Kaisa Luukkaa > Puukko, tal.tiet. maisteri
Taulu 2295.7.3
s. 1.2.1955 Ruskolla
Taulu 2295.8
Tampere
VIII. Hilja Annikki Hisso o.s. Luukkaa, kansakoulunopettaja (taulusta 2295)
Syntyi 25.7.1919 Pöytyällä.
Puoliso 1967
Antti Pellervo Hisso, peruskoulunopettaja, kanttori
Syntyi 25.5.1928 Karkussa.
Annikki kävi Loimaan yhteiskoulua 1933-38, valmistui kansakoulunopettajaksi Heinolan seminaarista 1944. Vuodesta 1954 hän
oli Nokialla opettajanvirassa. Antti Hisso on valmistunut opettajaksi Rauman seminaarista 1955, ja erikoistunut musiikkiin. Opettajanvirassa hän on ollut Suoniemellä ja Nokialla. Opettajantyönsä ohella hän on toiminut kanttorina ja esiintyvänä laulajana.
Taulu 2295.9
VIII. Elma Elina Saarela o.s. Luukkaa, sairaanhoitaja (taulusta 2295)
Tampere
Syntyi 3.6.1921 Pöytyällä.
Puoliso 3.6.1946
Jaakko Henrik Saarela, johtaja
Syntyi 31.7.1920 Pohjois-Pirkkalassa, kuoli 21.5.1994 Tampereella.
IX. Lapsia 3:
1.
Pirjo Maarit Saarela > Ilander, perushoitaja Taulu 2295.9.1
s. 17.2.1948 Tampereella
2.
Markku Yrjänä Saarela, insinööri, toimitusjohtaja Taulu 2295.9.2
s. 4.3.1949
3.
Päivikki Marja-Liisa Saarela > Pelttari, lastentarhanopettaja Taulu 2295.9.3
s. 12.9.1951 Nokialla
Elma kävi Loimaan yhteiskoulua vuosina 1935-39.
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Tämä päivä on historiaa jo huomenna

Muistot talteen
Suomalaisessa sananlaskussa sanotaan: Joka ei van-

Antoisia muistelujen kohteita ovat tapahtumat ja

haa tunne, ei uuttakaan ymmärrä. Loimaalla on tar-

sattumukset, tavat ja käytännöt, tarinat, kaskut ja juorut.

tuttu toimeen, jotta vanhoja asioita kirjattaisiin muis-

Inhimillistä on, että muistamme juuri tärkeimmät ja

tiin. Paikalla oli omia kokemuksiaan kertomassa Riit-

erikoisimmat omakohtaiset tapahtumat hyvin ja vähem-

ta Jumppanen, Tuomas Lankinen ja Raimo Parikka.

män tärkeät unohdamme. Niinpä muistamme lapsien syn-

Parikan mukaan 1950- ja 1960-luvun elämää kuvaa-

tymän tai omat häät, mutta myös kriisit, nolaukset ja

vaa muistitietoa on yllättävän vähän tallennettu. Syy-

epäoikeudenmukaisuudet. Itsestäänselvyydet voivat olla

nä hänen arvionsa mukaan saattaa olla se, että pidäm-

muille erikoisuuksia, joten mitään asiaa ei kannata pitää

me vain vanhempia asioita kirjaamisen arvoisina, jol-

liian vähäpätöisenä kerrottavaksi.

loin tuoreemmat asiat jäävät helposti muistelematta.
Niinpä Parikka kannustaakin keräämään muistitietoa

Jumppanen ei pidä tarkkojen vuosilukujen tai päivä-

vielä, kun on vielä meitä muistelijoita elossa.

määrien muistamista pääasiana. Esimerkiksi, jos ei ole
selvillä, oliko tapahtumavuosi 1971 vai 1972, niin voi-

Muistitietoa voidaan kerätä haastattelemalla, perinne-

daan käyttää ilmaisua 1970-luvun alussa. Jos asian toden-

piirien muisteluissa ja jokainen voi kirjoittaa muistiin omia

peräisyydestä ei ole varmuutta, on tämä kuitenkin tuota-

muistojaan. Loimaan seudulla monia asioita onkin jo kir-

va selvästi esille esimerkiksi ilmaisulla ”kerrotaan, että”.

joissa ja kansissa. Sami Männistö on toimittanut monisteen

Tarkkuus kuitenkin lisää muisteluksien arvoa. On olemas-

nimeltään Kotiseutulukemisto, johon on koottu Loimaan

sa myös monia lähteitä, josta voidaan tarkistaa vuosilu-

alueen perinnetietoa ja tarinoita. Kojonkulmalaiset ja

kuja, päivämääriä ja henkilötietoja.

metsämaalaiset ovat tehneet suuren työn toimittaessaan
kyläkirjan. Kyläkirjassa on kuvattu alueen historiaa eri

Haastattelijan vastuu

näkökulmista,

kuin

Jumppanen suosittelee haastattelun nauhoittamista, sillä

henkilöhistoriaakin. Monesti kirjalliseen työhön on liitty-

käytännössä muistiinpanoihin ei ehdi kirjata muistiin kaik-

nyt historian tutkimusta lähteitä käyttäen. Nyt on kuiten-

kea. Haastatteluun on oltava haastateltavan lupa.

kin seudulla tavoitteena kannustaa keräämään omakoh-

Haastateltavalle on selvitettävä ymmärrettävästi, miksi

taisia muistoja.

haastattelu tehdään. Ohjenuorana on haastateltavan kun-

niin

taloja,

tapahtumia

nioitus ja luottamuksen syntyminen. Luottamuksen synJokainen ihminen on laulun arvoinen

tymisessä auttaa se, että haastattelija tulee sovittuun ai-

Moni saattaa epäillä, etteivät omat kokemuksia ole niin

kaan, osoittaa kiinnostuksensa keskustelun aikana sekä

erikoisia, että niitä kannattaisi muistella. Riitta Jumppanen

varaa aikaa riittävästi haastatteluun. Haastateltavan käsi-

korosti omassa osuudessaan, että jokaisen kokemukset

tyksiä tulee kunnioittaa. Jos haastateltava jännittää, voi

ovat arvokkaita. Hän totesi myös, että inhimillistä on se,

olla hyvä olla tukena haastateltavalle tuttu henkilö.

että sama asia muistetaan eri tavoin. Asioista voidaan olla
eri mieltä ja asioita katsoa eri näkökulmista.

Jotta äänitys onnistuisi mahdollisimman hyvin teknisesti,
on haastattelu syytä tehdä rauhallisessa paikassa, jossa on
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vähän taustaääniä kuten sähkölaitteiden tai tuulettimen

Turun Yliopiston historian opiskelijat ovat puolestaan ol-

melua. Seinäkello on hyvä pysäyttää haastattelujen ajak-

leet mukana kokoamassa Raunistulan kaupunginosan his-

si.

toriaa. Raunistulan Sanomat löydä Turun yliopiston sivuilta osoitteesta http://www.utu.fi/hum/historia/

Haastattelun yhteydessä on hyvä tallentaa tiedot siitä, kos-

raunistula/valikko.html, josta on linkki nimeltään

ka, missä ja mistä aiheesta haastattelu tehtiin. Samoin haas-

Raunistulan Sanomat.

tattelijan sekä haasteltavan henkilötiedot on hyvä kirjata
muistiin. Jos haastattelu on tarkoitus tallentaa arkistoon,

Parikka arvioi, että Internetissä tallentamisen etuja ovat

mahdolliset luvat tai rajoitukset käytössä on kirjattava.

mahdollisuus nopeaan julkistamiseen sekä tietojen korjaukseen; ei ole tarvetta odottaa kirjan valmistusta tai uu-

Perinnepiirit

den painoksen ilmestymistä. Olemassa olevia aiheita voi-

Loimaan seudulla ainakin Kojonkulmalla on toiminut

daan helposti tarkentaa tai lisätä uusia. Käytännössä ny-

perinnepiiri, eli kyläläiset ovat kokoontuneet yhdessä

kyisellä tekniikalla ei rajoituksia talletettavan tiedon mää-

muistelemaan. On hyvä etukäteen sopia aihe, jota muis-

rälle. Esimerkiksi kuvia voi olla useita samasta kohteesta.

tellaan. Sopivia aiheita kokoontumiselle ovat myös valo-

Kaikilta ominaisuuksiltaan tämä esitysmuoto ei voita kui-

kuvien tunnistaminen tai vierailut esimerkiksi kotimuse-

tenkaan kirjaa. Kirjaa on miellyttävämpi lukea. Lisäksi

oissa. Maatalouteen liittyvän muistitiedon keräys Loimaan

ongelmana voi olla saavutettavuus, sillä kaikilla ei ole vielä

seudulla on käynnistynyt tänä keväänä, kun maatalous-

mahdollisuuksia hankkia tarvittavia tietoliikenneyhteyk-

perinnepiiri on aloittanut toimintansa. Myös sotaveteraa-

siä sekä laitteita. Sivut voidaan tallentaa kuitenkin myös

nit ovat pitäneet muisteluiltoja.

CD ROM:lle, jolloin sivujen selailuun riittää tietokone,
jossa on CD ROM –asema sekä selainohjelmisto.

Uusia tuulia muistiedon keräyksessä ja tallennuksessa
Uusia mahdollisuuksia muistitiedon talletukseen ja julkai-

Perheiden muistot talteen

suun tuo tietotekniikka. Historian ylioppilas Tuomas Lan-

Monissa perheissä tallennetaan perheen muistoja

kinen Turun yliopistosta ja valtiotieteiden lisensiaatti Rai-

valokuvaamalla sekä videoimalla. Harvassa perheessä

mo Parikka Helsingin Yliopistosta kertoivat kokemuksis-

kuitenkaan kirjataan valokuvasta kaikkia tietoja, jotka

taan perinnetiedon tallentamisesta Internet-sivuille. Parik-

auttaisivat muistamaan tilanteet vuosienkin päästä. Täl-

ka esitteli useita projekteja, joissa on Internet-sivuille koot-

laisia ovat milloin, missä ja miksi valokuva on otettu sekä

tu valokuvia ja tekstejä. Mukana näissä projekteissa on

keitä valokuvassa on. Lisäksi kuvia otetaan usein vain

ollut tavallisia kansalaisia, joilla ei ole tietotekniikan alan

juhlatilanteissa. Kuvata voisikin useammin eri tilanteis-

koulutusta. Joissakin projekteissa vapaaehtoiset ovat teh-

sa, myös kotona arkisissa askareissa, työpaikalla tai har-

neet haastatteluja, koonneet valokuvia ja muuta materi-

rastuksissa. Valokuvien lisäksi kansioon voi kerätä

aalia sekä opiskelleet vaadittavat tietotekniset perustaidot

lehtileikkeitä, pääsylippuja, kutsuja, kuitteja, kortteja tai

niin, että materiaali on pystytty tuottamaan Internettiin.

kirjeitä. Kuka vielä muistaa, kuinka paljon bensiini mak-

Toisissa projekteissa toiminta on keskittynyt tietotupiin.

soi 1971? Tai miltä näytti kutsu syntymäpäiville?

Näissä on ollut mahdollista saada opastusta sekä tuoda

Mervi Koivulahti-Ojala

omaa materiaalia esitettäväksi tai kommentoida muiden
toimittamaan materiaalia. Tuotoksia voi tutkia osoittees-

Tiedustelut

sa www.valt.helsinki.fi/projects/kmuisti.

Kotiseutulukemisto: Riitta Jumppanen puh. 02 – 762 4725
Kojonkulma-kirja: Anja-Maija Eskola puh. 02 – 767 6513
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Sukuarkistoa täydentämään, tietoja
lähettelemään
Työpöytäni vieressä on tärkeä pahvilaatikko. Aikoinaan

jastoon tai Onnipekan baariin lukemaan päivän Aamu-

sen sisältönä on ollut viisi riisiä kopiopaperia, nyt siihen

lehdet ja Turun Sanomat. Silloin tulisi seurattua suurin

kertyy lehtileikkeitä Elers-suvusta. Laatikko oli tulla yli

osa Elersien levinneisyysalueesta.

äyräitensä, mutta viime talven luppoaikana siitä alkoi siirtyä leike kerrallaan kolmeen mappiin. Siinä on nyt hy-

Kovin tärkeä osa lehdistöä jäisi silti vielä tarkkailun ulko-

vässä alussa suvun lehtileikekokoelma: artikkeleita, leh-

puolelle – paikallislehdet. Niissä perheuutiset ja henkilö-

tikuvia, syntymä-, kaste-, vihki- ja kuolinilmoituksia.

artikkelit tulevat kaikkein parhaiten esille. Tässä pikkulehtien luvatussa maassa niiden seuraamiseen ei sitten rii-

Leikkeitten lähteinä ovat kymmenen vuoden ajan olleet

täkään silmäpari eikä kymmenenkään paria. Siinäpä pul-

pääasiassa Loimaan Lehti ja Helsingin Sanomat. Juuri tällä

ma. Toinen pulma on nimimuisti. Kaikkia Virtasia ja

viikolla kummastakin lehdestä löytyi talteen otettavaa, oli

Niemisiä ei millään osaa yhdistää sukulaisikseen.

syntymä- ja kuolinilmoitus, oli sadan vuoden takainen juttu
Aino Acktén häistä.

Hätäisemmät lukijat ovat jo hetken toivoneet, että kirjoittaja pääsisi asiaan. Nyt se tulee, se vetoomus.

Käyn jokaisen Loimaan lehden läpi Elers-kirjan päivitetyn
nimihakemiston kanssa ja huono on se viikko, jolloin ei

Toivon kovasti, että suvun jäsenet tulisivat avuksi tähän

mitään talteen leikattavaa kerry. Loimaan Lehti on vielä

tietojen keruun talkoisiin. Piironginlaatikossa jos toises-

tällä tavalla juuri hallittavissa. Tulee silti usein vastaan

sakin on vuosikymmenien ajalta lähisuvun kuolin-

tapauksia, joiden henkilöitten sukuun kuulumisesta ei voi

ilmoituksia ja lehdissä elerseistä julkaistuja artikkeleita.

olla aivan varma. Talteen juttu silti on otettava ja odotet-

Ei sellaisista kukaan halua luopua, mutta kopiot ovat yhtä

tava enemmän tietoa.

tervetulleita.

Helsingin Sanomat on sitten työläämpi tapaus. Kuolin-

Käytin sukukirjaa tehdessäni vanhoja lehtiartikkeleita hy-

ilmoitukset selviävät jotenkin, mutta kihlattujen, vihittyjen,

vin paljon hyväkseni saadakseni kirjan henkilöihin enem-

syntyneitten ja kastettujen kahlaaminen vaatii kovin pal-

män elävyyttä. Vieläkin tällaista tietoa voidaan lisätä en-

jon aikaa ja tarkkavaisuutta. On pakko tunnustaa, että usein

tisten perhetietojen lomaan, ja uutta painettua tekstiä syn-

ne tulevat ohitettua vain silmäilemällä. Niin paljon ilmoi-

tyy joka hetki.

tuksia on. Joskus niistäkin silti tarttuu ottavan onkeen jotakin. Paras saavutus lienee se syntymätieto, joka ehti

Toisaalla tässä lehdessä on joukko syntymä- ja kaste-

Elers-kirjan sivuille aivan viime metreillä, ja sai siitä ih-

uutisia. Elers-viestin toimitus toivoo, että se vastaisuudessa

mettelyä osakseen. Pelkkä miellyttävä sattuma se vain oli.

toimisi lukijoitten lähettämillä tiedoilla. Samalla niistä
voisi noukkia täydennystä sukukirjan tietoihin. Tämä

Täältä omilta nurkilta Satakunnan Kansa on jatkuvassa

täydennyspyyntö koskee myös vihkimis- ja kuolintietoja.

tarkkailussa ja kokonsa puolesta vielä hyvin hallittavissa.

Itsekukin sukukirjan selailija voisi myös tarkistella, mitä

Jos oikein hyvin haluaisi asiansa hoitaa, pitäisi mennä kir-

tietoja omaan perhetauluun voisi lisätä, jotta sen tiedot
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saisi täydemmäksi kuin naapurilla on.

hojen täyttyneitten tilalle. Seuraavan sukukokouksen yksi

Tällaisilla talkoilla tulisi hoidettua sukuarkiston ja -kirjan

tutkimisen kohde tulee olemaan Elers-leikekirjasto.
Tämä oli se asia.

pitäminen ajan tasalla. Mielelläni otan vastaan Nakkilaan

Juhani Vihervirta

nyt saapuvan päivittäisen kirjeitten tulvan, avaan illalla
koneeni ja kirjaan uudet tiedot paikoilleen. Menenpä vielä aika ajoin kirjakauppaan ja ostan uusia mappeja van-

Juhani Vihervirta,
Arantilantie 20,
29250 Nakkila,
puh. 02-5373 523
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Ostaa halutaan
Loimaan yhteiskoulun matrikkeli, Elisenvaaran yhteiskoulun matrikkeli ja Forssan yhteiskoulun matrikkeli, jos
sellainen on.
Juhani Vihervirta, Arantilantie 20, 29250 Nakkila, puh. 02-5373 523

Tiedottajan terveiset
Viimeiset kaksi lehteä on lähetetty vain jäsenille, ja jonkun verran on tullut palautetta, ettei lehti ole löytänyt perille.
Tämä on saattanut johtua siitä, etteivät osoitetiedot ovat olleet meillä ajantasalla. Tai suvussa voi olla samannimisiä
henkilöitä, jolloin on mahdotonta päätellä pelkän maksajan tiedon perusteella, kumpi on jäsenmaksun maksanut. Tai
jäsenmaksun on maksanut (avo)puoliso, jolloin voi olla vaikea jäljittää, kuka on varsinainen jäsen. Onneksi Elerssukukirjan perusteella useimmat ovat löytäneet perille! Jatkossa on tarkoitus ottaa käyttöön jäsennumerot, jottei tällaisia kömmähdyksiä pääsisi syntymään. Silloin jäsennumeron on hyvä ilmoittaa silloin, kun tavalla tai toisella ottaa
yhteyttä, niin tiedetään, kenestä on kysymys. Jäsennumero on samassa lipukkeessa kuin osoite.

Taloudenhoitajan terveiset
Salkoviirejä on jäljellä enää yksi kappale, joten nopea tilaaja ehtii vielä tekemään ostoksen vanhaan hintaan. Toki
tilauksia otetaan hyvin mielellään vastaan, sillä silloin voitaisiin tilata hyvillä mielin toimittajalta uusia viirejä, kun
olisi jo tilauksia olemassa.

Syntyneitä
23.7.2000

Jenni Karoliina Suvila (Taina ja Jari Suvila)

11.11.2000

tyttö (Sini ja Ilkka Petäjä)

2.12.2000

tyttö (Marianne Laakso ja Jukka Pelli)

28.2.2001

Sami Sampo Juhani Paulamäki (Kimmo ja Virpi Paulamäki)

29.2.2001

Anna Iida Katariina Seppälä (Saija ja Jouni Seppälä)

23.3.2001

Leevi Leo Mikael (Elina ja Rauno Kraama)

6.4.2001

Karrille pikkusisko (Irma ja Mika Rantala)

29.4.2001

tyttö (Eija Hosike ja Janne Korpela)

8.5.2001

Nuutille pikkuveli (Sari Kannisto ja Harri Jalonen)
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Tilaukset & Hallituksen yhteystiedot
Alla olevalla lomakkeella voi tilata tuotteita Leenalta. Samalla yhteystiedot rekisterissä saadaan ajantasalla sekä Elersviestin lähetystä että tuotteiden toimitusta varten. Leenan osoite on Leena Elers, Kraatarintie 2, 00760 HELSINKI.
Kannattaa myös mainita jäsennumero tilausta tehdessä.

Ilmoittaudun Elersien sukuseuran jäseneksi/tilaan tuotteita
Jäsenmaksu 150 mk vv. 2000 - 2002 (18 vuotta täyttäneiltä)
Jäsenmaksu kaudelle vv. 2000 - 2002
Tilaus

Sukunimi

Etunimet

Postinumero ja -toimipaikka

Lähiosoite

Puhelin

Sähköpostiosoite

Jäsennumero

Tilaan Elers-pöytäviirejä ................kpl, hinta 150 mk/kpl + toimituskulut
Tilaan Elers-sukukirjoja .............. kpl, hinta 220 mk/kpl + toimituskulut
Tilaan Elers-salkoviirejä ............... kpl, hinta 400 mk/kpl tai uudella hinnalla + toimituskulut

Päiväys

Allekirjoitus

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
Juhani Vihervirta
Arantilantie 20, 29250 NAKKILA
02-5373 523
juhani.vihervirta@kolumbus.fi

Rahastonhoitaja
Leena Elers
Kraatarintie 2, 00760 HELSINKI
Puh. 09-389 4511, kesäisin 03-718 0274

Tiedottaja
Mervi Koivulahti-Ojala
Prännikatu 9, 21260 RAISIO
040-522 4827
mervi.koivulahti-ojala@nokia.com

Jäsen
Ilkka Vainio
Huvilakatu 44, 32200 LOIMAA
02-7622 849
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Palautus:
Mervi Koivulahti-Ojala
Prännikatu 9
21260 RAISIO

Kysely
sukukokouksesta
Yhteydenotot:
Mervi Koivulahti-Ojala
Prännikatu 9, 21260 RAISIO
Puh. 040 - 522 4827
Sähköpostiosoite: mervi.koivulahti-ojala@nokia.com
1. Osallistuisitko mieluiten sukukokoukseen, joka kestäisi
1 päivää
2 päivää
2. Mikä olisi sopiva ajankohta kokoontumiselle, kuukausi?
3. Mikä olisi sopiva paikka kokoontumiselle?
4. Mitä ohjelmaa toivoisit sukukokouksessa olevan? Esimerkiksi illanvietto, sukuhaarojen kokoontumiset, valokuvien
ja muun materiaalin tallentaminen,...
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