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Tervetuloa sukukokoukseen!
Sukukokous 28.9.2008 Turussa

Nyt on aikajälleen ottaa allakat esilleja varata päivä Elersien sukutapahwrnalle. Ajankohta on 28.
päivä syyskuuta 2008 ja paikkana hotelli- ja kongressikeskus Linnasmäki Turussa. Päivä alkaa
perinteisesti jumalanpalveluksella Maarian kirkossa. Jumalanpalveluksessa saamaa Karolilna Loytw
Ylöjärveltä ja kanttorina toirnii Jukka Saarni Eurasta, molemmat elersläisiä. Päivä jatkuu kirk
kokaffeillaja sukukokouksella. kuulumisten vaihtarnista, musiikkia ja hyvaa ruokaa unohtarnatta.
Sukukokouksen esitelmän pitää Aalto-rnuseon johtaja Markku Lahti Jyvaskylästa.
llmoittautua vol seuraavan, elokuun alussa ilmestyvan Elers-viestin objeiden mukaan. Suun
nitelmissa on, että ilmoittauturniset tulisi saada viimeistään 20.8.
P.S. hrnokkairnrnat voivat told ilmoittautuajo nyt, lähetä meille hallituslaisille sahkopostia tai ota
yhteyttä u usien webbisivuj emme kautta.
Nähdäãn sukukouksessa!

Elers-viesti 5/2008
Julkaisija Elersien sukuseura ry
Painos 1100 kpl

Päätoimittaja Mervi Koivulahti-Ojala

Elersien sukuseura ry
Hall itus
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Puheenjohtaja
Timo Kaunisto
Haukantie 228, 23800 LAITILA
02-855 918
044-516 1018
tutt1ihaukka(iAai1anet.fi

Sihteeri/Tiedottaja
Seija-Liisa Junkkala
Lumparlankatu 17 as 28, 21200 RAISIO
02-43 85 152
seija-li isa.j unkkala@dnaintemet.net

Varapuheenjohtaj a, stikutietojen yhteyshenkilo
Juhani Vihervirta
Arantitantie 20, 29250 NAKK.ILA
02-5373 523
juhani.vihen’irta(ko1urnbus.fi

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

Jäsen
Kai Ekbom
SmedabOlentie 14, 25650 STROMMA
02-422832
0400-977454
kai.ekborn@dnaintemet.net

Elers—viestin toirnitus & osoitteiston yllapito
Mervi Koivulahti-Ojala
Kuhulastie 36, 20780 KAARINA
040 5224827
men’i .koi vu1ahti-oja1aiki .fi
-

Ison tatonpoikamerikaan
Iervi Koivulahti—OjaIa

Isoisäni eno, ison talon ainoa polka, otti ja
lähti Pohjois-Amerikkaan. Taakse jäivät
viljavainiot. hevoskilpailut ja lapsi. Mikä sal
hänet lähtemään? Saiko han Iisää perhettä
vai kuotiko yksin, kaukana kotoa? Kaikkiin
kysymyksiin el ole tiedossani vastausta, mutta
muutamia tietoja on selvinnyt perhepiirissa
loydettyjen kuvien, korttien ja kirjeiden ja
muiden asiakirjojen perusteella.

kuin sisaruksensa, silla Jalmanihle lahetetvissa
kiijeissä usein muistetaan kaivata kirjettä.
.Iaimari ci kuitenkaan ollut ihan vakavamielinen
tiianj atkaj a, vaan osas I myos hauskanp idon.
tiettävästi
Harrastuksena häneliä oh

S ukukirj an kirj oituksessa on monta haastetta,
yksi niistä aviottomien lapsien ja heidän
vanhempiensä nimeärninen. Vaikka isa olisikin
tiedossa. häntä ei ehkä haluta mainita. Isoisäni
eno liittyy aviottoman lapsensa kautta Vitikkaian
sukuun ja kun aikaakin on jo vierahtanyt,
voitaneen rnuutama rivi hänestä j ulkaista.
Jalmari Ylijoki s. s. 11.5.1886 Loimaan kunnassa
Koyiion kylassa. Koylion kylä kuuluu alueeseen,
j oka nykyi sin tunnetaan paremmin nirnellä
Koj onkulma. Kirkonkirj oissa hänen nirnekseen
on merkitty Joeli Hjalrnari Ylij oki, mutta perheen
piirissä kaytettiin nirneä Jalmari.
Elersien sukukirjan mukaan hänen isänsä Joeli
Ylijoki oil Koyiion kylän Ylijoen than isäntä
vuosina 1890-1914. Jalmari oil sisanisparven
ainoa aikuisiän saavuttanut miespuolinen,
joten hanen odotettiin ottavan aikanaan tilan
isannyyden.
Valokuvista voi paatelia, että Jalmari oh
kornea nuorimies. Perirnätiedon mukaan han
omisti useita maatiloja (mm. Paimossa), mutta
vanhempiensa tilaa han ci tiettävästi isannOinyt.
Jalmarin omistamien maatilojan sijaintia ja
omistussuhteita ci tietääkseni ole kukaan
seivittanyt eikä asiaan iiittyviä asiakirj oj akaan
ole perheessamme saiiynyt. Ainakin han
on asunut usealla en paikkakunnalla, siliä
handle on lahetetty kinjeitä rnuuailekin kuin
Koylion kylaan. Jalmanin sisarukset harjoittivat
laajaa kirjeenvaihtoa, mutta itsensä Jaimarin
kirjoittarnia kinjeitä ci ole loytynyt. Liekö nun,
ettel Jairnari ollut itse yhta innokas kynamies

hevoskiipai lut. Kevoskilpailuja pidettiin ennen
kyiateiiia eikä Jalmari jaanyt niissä palkinnoitta
vaan nãihin päiviin saakka on sailynyt
“palkintoplakaateja”.
Jalmari oh rnyos runonikkari, enkä nyt tarkoita
neidoille kirj oitettuj a rakkausrunoja vaan
kylalaisten huviksi iaaditrnj a riirnityksia.
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Tiettävästi Koj onkuiman seudufla Pirunpesän
lauluna tunnettu viisu oil Jaimarin kirjoittarna.
Martti Koivulahti muistelee perirnatietona
kuulleensa, että Jalmari haastettiin olkeuteen
lauiun takia. Se ei olisi ollut ibme, sillä
nalj aintiinhan lauiussakylaiaistenkustaimuksella.

Se oil Jallu Koyliosta
kun tärnän laulun teki.
Pikku Yrjö Kujalasta
nuotin paalle veti.
Loirnaan murteeseessa nuotti iausutaan nuatti,
joten siitä saattaa päätellü, että edellinen versio
olisi “loimaalaisernpi”.

Perimätietona perheessani on kerrottu, että
Jairnarilla oil avioton lapsi. Täta tietoa ei ole
kirj attu Elersien sukukirj aan. Perirnätietoon
/
on kuitenkin saatu iwt vahvistusta Ioydetyistä
asiakirjoista. Martti Koivulahden tilalla olevista
/;
/
-KjCf’RILUSSA
asiakirjoista ilmenee. että Jalmari on tuomittu
tapsene]atusapuun. Loirnaan ja Alastaron
pitajan karajakunnan
kihiakunnanoikeus on
//
marraskuun 1 0 paivä
191 5 julistanut paatoksen,
jonka mukaan Jalmari
Ylijoki on velvollinen
rnaksarnaan tapsenelatusta
rustitilallisen tyttaren
Kilja Eriika Sjödstetin s.
r Vesikan,a
lapselle Tyyne
Jalmari oh ottanut rnukaan rengin, joka osasi 9.1 .1878
13.8.1910.
le
s.
Esterii
viisun lauiaa. Oikeudenkaynnin aikana tuornari
toimi
äiti
oh pyytänyt renkiä lausumaan laulun sanat. Renki Lapsen
erissä rneijeristina, joten
meij
oil vastannut, ettel han osaa sitä lausua kunjoku Kojonkuiman
parin on ollut he]ppo tumstua.
on ama laulanut sen. Laulua oil naurettu nun, että
‘lautarniehet olivat tippuneet fliolilta’. Tuorniota Lapsen äiti kuoli vain pan vuotta rnyohernrnin
ei tullut siksi, että Jalmari oil vitsaillut iaulussa 28.4.1912. Lapsen eno Hjalmar Sjödstet on
omallakin kustannuksella. Seppo Vanha-Perttula toirninut hoihoojana. Perhe muuttl nimensa
on kertonut, että tuornari oil kuitenkin toivonut, myOhemmin Vesikansaksi. Sj Odstet Vesikansa
Vitikkala on laajasti tutkittu suku, jonka
ettel Iaulua enää iauiettaisi.
tuntevat kylla Tyyne Esterin. Lapsen
Laulun sanoista on tailessa en versiolta, mutta sukukiijat
rnainintaa. mutta koska oikeuden
iehdessa julkaistavaksi niitä ei ole kukaan isästä ei ole
voitaneen sukulaissuhdetta
halunnut antaa. Veisussa rnainitaan moneen päätos on olernassa,
Tästä huolirnatta isää ei ole
otteeseen Hahkon rnäki,joka sijaitsee Koyiiosta pitää varmana.
n sukukirj assa sils mainita.
Kurittulaan pain mennessä n. 200 m ennen haluttu missää
sukukirjan rnukaan Tyyne (Este)
Lankisen konepaj aa vasemmahla puolelia. Viimeisirnrnän
kuoli 3.9.1992 nairnattomana
Laulun tekijästä on laulussa mainintaja siitäkin Esteri Vesikansa
ja lapsettomana Helsingissa. Amrnatiksi on
on muistissa en versiolta:
mainittu navintolatyontekija.
Iso-Jallu Koyliosta

EZ

-j

-

—

Tämin laulun teki.
Pikku-Yrjö Kujalasta
nuatin paälle veti.
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Elersien sukukirjan mukaan Jalmari muutti
Kanadaan keväällä 1924. Perimätietona Martti
Koivulahti kertoo kuulleensa Jal mann lähdöstä.
Jalmari ei ollut etukäteen puhunut kenellekään
Iähdöstään. Han oil kaynyt vierailemassa Juho
Koivulahden perheen luona ja lähtiessaän
sanonut:’Jos tällä kertaa oikein kasipaivaa
toivotettaisiin hyvastit’. Kerrotaan myos, että
hänet o]i nahty viimeistä kertaa Kojonkulman
vain ioiden halki kävellessäan katselevan oikealla
ja vaserninalle ‘nun että pää keikkui’.
Perimätietoa Jalmarin rnatkasta tal myohernmista
elärnän vaiheista Pohj ois-Arnerikassa ei
ole valittanyt nykyisille polville. Kaksi
hänen lähettärnaänsa postikorttia on tallessa
valokuva-alburnissa. Toisen postikortin taakse
sal kurkattua sitä vahingoittarnatta sen verran,
että näki kortin lahetetyn Kanadasta, Royan
nirniselta paikkakunnalta, vuonna 1925.
Vastaukset on voinut osoittaa postilokeroon
sarnassa kaupungissa. Toisessa postikortissa on
kuvattu kolme rniestiä lapiot kädessä liekö siinä
kuva niistä töistä. mitä tehtiin?
—

Olen yrittänyt selvitellä Jalmarin vaiheita Pohj ois
Amerikassa myos arkistoista j a Internetistä.
Slirtolaisinstimutti Tunissa on tarjonnut tähan
hyvat lähtokohdat. Siirtolaisinstituutti (hup://
www.migrationinstitute.fi/) on muuttoliikkeiden
tutkimiseen j a dokumentoimiseen erikoistunut
laitos. Siirtolaisinstimutin tarj oarnista lähteista
eli kirjoista ja rekistereistä en ole kuitenkaan
loytanyt hanestä tietoa. Esirnerkiksi arkiston
lähteiden mukaan Joeli Hjalrnari ei ole poistitnut
Suomesta 1920-luvulia Suornen Hoyrylaiva
Osakeyhtion (SHO) laivoilla ulkomaille. Jos han
olisi näin tehnyt, nun olisimme saaneet tässä lukea
tiedon siitä milloin, millä laivallaja minne ban
rnatkusti. Olen myos tutkinut Intemetistä erilaisia
säbköisia lähteitä sekä ottanut yhteytta Pohjois
Amerikkalaisiin yhdistyksiin. mutta tuloksetta.
Vinkkinä vielä, ettäjos maastamuuttoon liittyvien
sähköis ten lähteiden tutkirninen kiinnostaa
nun siirtoiaisinstituutin lisäksi kannattaa
vierailla Suomen Sukumtkirnusseuran sivuilla
(w ww. eneaioi a. Ii).
Eiersien sukukirja tietää, että Jaimari kuoli
Yhdysvalloissa tai Kanadassa 1920-luvulia.
Tämä oh rneidän penheellemme uutta tietoa.

Lähdön syistä perimatietoa kuitenkin on.
Penimätiedon mukaan lähdOn syy oil se, Jalmani
oil ihastunut rneijerskaan, mutta perheessa ei
pidetty sopivana, että talollisen poika ottaisi
morsiammekseen meijerskan. Tästä ban suuttui
ja lähti valtarneren taakse. Meneja tiedä, ainakin
Hjaiman Sjodstetin rnukaan han oh rnyohemrnin
kieltanyt Hiljaa tunteneensa, kun olisi pitanyt
maksaa lapsene]amsapua.
Tämän verran on selvinnyt perheeni piirissä
muistojaja tallessa olevia tietoja kirjaten. Kuka
tietää lisää, nun ahlekirjoittanut rnielellään
täydentaa tätä tarinaa.
Mervi Koivzilahti- Ojala

Vanbemmat:
Joel Hjalrnari Yhijoki s. 11.5.1886 Loimaan
Koyliossa, k. USA:ssa tai Kanadassa
Hilja Eniika Sjöstedt (isa Otto Sjostedt) s.
9.1.1878 Vesilahti k.18.4.1912 Vesilahti.
Meijenikkö.

Lapsi:
Tyyne Esteri(Este) Vesikansa, vuoteen i935
Sjöstedt. 5. 13.8.19 10 Turku k.
3.9.1992 Helsinki. Ravintolatyontekija.

Lähteet

Elersit, Juhani Vihervirta. 1999.
Sj östedt-suku 2005. Taydennysosa vuoden 1976
sukukirjaan, toim. Jyrki Vesikansa. Helsinki,
2005.
Vitikkalan suku 2000, Jarvinen. Kyosti (toirn.),
Sjöstedt-suku 1976, Jouko Vesikansa ja Heikki
Korosuo, 1977.
SjOstedt-suku, Aulis Oja, Jouko Vesikansa
1952
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$airaalaelämää italialalsittain
Isoäiti todellinen grande

mamma mm

PiediI;Ie,2te
Ella Nummila
,2

Loirnaan

Lehdes,sä

Tyttärentyttareni Jasmin syntyl Etel ä-ltaiiassa
Piedirnente-nirnisessä kaupungissa. Sairaala
vastasi kooitaan keskussairaalaa. Synnytyksen j a
sairaalaan Italiassa mennään rnatkalaukun kanssa,
koska rnuk.ana tavtyy otia kaikki tarvittava.
Sairaala antaa vain vuodevaatteet, lääkkeet ja
ruuan. Potilaaiia on oltava mukana muun muassa
vessapaperi. sal ppua, ruokailuvali neet. vaatteet
itselleja vauvalle koko ajaksi ynnä paijon muita
tarvikkeita.
Tavaroilie on orna saiiytystilansa. Poti lashuoneet
ovat isoja. Tyttareni huoneessa oil viisi
synnyttänytta. Vauvoja ei tuoda huoneislin, vaan
äidit kayvat imettämässä heiti lastenhuoneessa.
Viimeinen imetys on puoli]ta oinja ensimmäinen
aamulia puo]i kahdeksalta.
Isoäidin rooli on tärkea. Yleensi he ovat
en si mrnäi set vuorokaudet tyttärensä sangyn
viere]iä yötä-päivãä. Minäkin sam heti
sairaaiapassin,jota mu pitäa koko ajan mukana.
Isoäiti on tarpeellinen siin maailmassa.
Tyttäreni oil kolmannessa kerroksessa ja vauva
toisessa kerroksessa tarkkailuosastolla toisessa
paassa sairaalaa. Koska tyttarelleni oil tehty
keisarinleikkaus kuijetin ensimmäisinä päivinä
häntä pyOratuolifla lapsen Juo imetykseen.
Koimannen kerroksen hissin nappulat olivat
rikki, j oten juoksin toi seen kerrokseen hakemaan
hissiä. Sielläkään ylospain menevä hissinappula
ci toiminut. 011 kaytava yieensä a]haalia
hakemassa vauhtia, että sal tyttärensä mukaan
ja toiseen kerrokseen. Henkiiökunnaiia on toki
oma toirniva hissinsä.
Toinen asia. missä isoaidin rooli oil tärkeää, oil
lämrnin vesi. Sitä ci jostain syystä tullut tähin
potilashuoneeseen, vaan me isoäidit toimme
kuumaa vettä iltran pulloissa viereisestä
potilashuoneesta. Huoneessa oil toki orna vessa
ja suihku, joka ci ollut käytossa. Runsas ihon
kastelu itaiialaisten mieiestä kuuiernma ]isää
8

veren eritysta eikä ole suositeltavaa synnytyksen
jäikeen. Alapesut toki pestiin. Aarnupalana oil
kertakayttoi autaselie kaadettu mai tokahvi j a
keksipaketti. Ham joka aamu lapselieni
luonnol]isesti kunnon aamupalan. Ruuasta
tuli mieleen kokonsa ja u1konäkönsi puolesta
vastaava ruoka suomalaisessa sairaalassa ja se
oil tyttäreni mielestä yhta mautontakun.
Isoäidit nukkuivat yot sairaalassa joko
tuolil Ia torkkuen, vierailuhuoneen sohvaila tai
huoneen vapaalla pediila. Mutta kyliahan sitä
tekee kaikkensa tyttärensä ja Japsenlapsensa
vuoksi. Minusta tuli muutamassa tunnissa
italialainen isoäiti ja tyttarestani italialainen
tytar. Komento, tossu jalkaan, tu]i selkeästi ja
isoäitihan pisti tossut jalkaan. Puhettakun tuii
solkenaan kummaltakin j a luj anakun. II lansuussa
saapui sitten suvun miesten arrneija ja isoäidit
vetaytyivat taka-alalle, kun miehet aikoivat
hieroaja kiristäa vatsavyöta. Naisiile kiedotaan
tiukka tukivyo pienentamäan vatsaa. Kieltä
ymmartarnättomänä seurasin delta ja ilmeitä
ja jaii-i miettimäan katsoiko omá mieheni noun
hellasti ja ylpeasti aikoinaan vauvojamme.
Eieilla ja ilmeiilä meiilä isoäideiliäkin oil
yhteinen kieli. Yhden isoäidin kanssa kerran
jopa karkasimme salaa katsomaan ]apsiamme
parvekkeelta lasin takaaja saimme kyytia. Sille
nauroimme makeasti yhdessa.
Lääketieteeilisesti hoito ci varmaankaan ollut
huonoa. Jokaiseila oil oma Jääkäri. Sen lisäksi
osastonlääkäri kiersi vielä kerran paivassa.
Vuodevaatteet (lakanat) vaihdettii ii päivittäin.
Leikatut potiiaat pestlin parin paivan ajan
vuoteessa. Tulehduksia ci ainakaan siunä
huoneessa ollut. Huoneet silvottlun joten kuten
kerran päivassa. Kolme päiväa sairaalassa
vierähti nopeasti ja kaikki mciii hyvin ja
pääsimme kotiin, uskokaa tal äikää rnaailman
kauneimman. suloisimman ja kilteirnmän
lapseniapsen kanssa.

Paikkoja tarjolla

ENSIMMAISEKSI
Elersien sukukirja saatiin painetuksi lähes yhdeksän vuotta sitten. Sam olla yhtenä sen lietojen
kokoajanaja melkoinen sukukirja olikin tuloksena. Kirjan valrnistumisesta lähtien olen pyrkinvt
täydentäniän sukutietoja ornalle koneelleni ja tulokset ovat olleet suvun saatavilla aika ajoin
uudistuneissa CD-rornpuissa. Ne ovat tulleet kylkiäisinä kirjan tilaajille, mutta on niitä yksinaankin
saanut.

Sukutietojen taydennvkset olen saanut osaksi sukulaisten lähettärninä, osaksi erilaisista kiijallisista
lähteistäja sanornalehdistä. Pääasiallinen tietolähteeni on ollut Loirnaan Lebti, sen levikkialueellahan
pääosa suvusta majailee. Loirnaan Lehden seurakuntatiedot. kuolin-, syntyrnä- ja kasteilrnoitukset
ovat olleen viikottaisen tarkkailun kohteina Elers-kirjan henkilöhakemiston kanssa. Sarnasta
lehdestä ovat paasiassa peraisin ne sadat lehtileikkeet, jotka ovat kertyneet Eers-arkistoon.
Mutta nyt olen havainnut, että kuluneet vuodet ovat etaännyttäneet tällaisen ei-paikkakuntalaisen
tarkkailijan uudernrnan sukupolven aikaansaannoksista. Siksi tarvitaan uusi SUKUTAPAHTUMI
EN SEURAAJA tarkkanäköinen, lähinnä Loirnaan ja Turun yrnpäristOn lebtien lukija jatkamaan
Elers- tietoj en taydentarnista.
TOISEKSI
Elersien sukukiija saatiin
uudistuneissa CD-rornpuissa. Näin alkoi ensimmäinen kappale
alkusoittona tälle toisellekin tvOtarjoukselle.jolla paikan saa atk-kehityksen mukana pvsyvä, ahkera
ja ideoiva SUKUTIEDOSTOJEN YLLAPITAJA
.

.

.

Sukuseuran hallituksen tavoitteena on jo joitakin aikoja ollut loytaa sukutiedostoille sellainen
tallennustapa,jossa koko sukukhjan aineisto kuvineen. painatuksenjälkeen tu1lein taydennyksineen
ja alati uudistuneine tietoineen olisi ama ajantasaisenta tarjolla Kaildd rnahdolliset ideat tiedoston
rnuuksi laaj entarniseksi ovat vielä kayttarnatta.
Allemerldtty toivoo, että tehtävä kiiimostaa iimokasta sukulaistenjoukkoa ama pitkaän ehdokasjonoon
saakka. ja antaa kaiken mahdollisen apunsa tehtävin valituille. Kiinnostukaa, tiedustelkaa ja
ilmoittautukaa Idsaan!
KOLMANNEKSI

Koko Elers-sukukunta haastetaan sukutietojen taydennys- ja päivitystehtavaän! Tarkistakaa
ornasta sukukiijastaime tietojeime ajantasaisuus, iirnostakaa lahisukunne tekemään samoin, pankaa
puskaradlo toirnirnaan tehokkaasta! Kertokaa hallussanne olevista lehtileikkeistä. valokuvista
ja muista dokurnenteista, jotka haluaisitte muidenkin tietoisuuteen! Olemme ylia olevilla
paikkailrnoituksilla saarnassa tehokkaat j atkaj at Elers-tietoj en tallentaj i lie. S iksi kannattaa olla
aktiivinen. Pikaisimmat voivat ottaa yhteyden allemerkittyyn.
Vetoavin sukuterveisin
Juhani Vihervirta
Arantilantie 20, 29250 NAKKILA
02-5373 523. juhani.vihervirta@ko1urnbus.fi
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Elersien www-sivut avattu uudessa osoitteessa
www. elers fi
.

Elersien sukuseuran www—sivut ovat met—
tavissa nyt uudessa osoitteessa www,elers.fi.
Sivujen ulkoasu on mvUs rnuuttunut ja paM—
tys helpompaa. Jos tiedossasi on Elersiläisiä
kos—kevia sivuja nun lähetä Iinkkivinkki!
Uusi osoite
Elersien www—sivut ovat luettavissa uudessa
osoitteessa www.elers.fi. Ytimekas ja lyhyt osoite
toivottavasti helpottan sivujen loytarnista.
Tanstalla on kuitenk.in suurempia muutoksia.
Sivujen päivitvstä varten vomine kayttaä
Inten:ietin kautta editoria. eika snujen päfvityS
enäk siten vaad objeimointi raitoa. TieroLoneen
Lavttotaito ci ole kuitenkaan pahitteeksi. joten
aliekirioittanut on saanur kunnian pitä vhk
w w w—sivuj a ede 1 ieen.

htevdenotot
postitsekin
sahkO
hyvin
ovat sujuneet than
vapaarnuotoisesti. Niinpä uusiila sivuiha

oh kuitenkin aikaa vievüä ja

on vain vksi lornake, jota kautta voitte ottaa
yhteyttä kaikissa asioissa. Eli oh sitten tiedossa
taydennyksiu sukutietoihin, osoi temuutoksia,
tai ruotetilauksia. Ja tietysti saa lahettaa myds
palautetta sivujen sisällostk.MvOs sahkopostitse
voi ottaa edelleen yhtevtki, rnutta lomake on
siitä mukava, että sitä voi kävttäa ilman omaa
sünkopostiosoitettakin.

Lähetii linkkivinkki
Palautesivuien kautta toivosin myOs tietoja
erilaisista Internetissü olevista sinusta, jotka
liittvvät Elersien sukuun. Esinierkiksi nykyisin
monilia luokiila on. omia sinija, paikallislehdistä
juikaistaan lnternetissä otnia versiota jne
iviervi Koivulahti—Ojala

meelhekoçZituug.fi
\7alikoita riittää
Uudei sivut rnahdollistavatmyOs useampitasoisen
sivurakenteen. Tama tuli tarpeeseen, silhi
materiaalia on jo usealta vuodeita. Esimerkiksi
sivuilla ovat lakes kaikki ilmestyneet Elers
viestit joko PDF tai HTML-muodossa.

Yhteydenotot yhdeflä Lomakkeelia
Aikaisennniin si vuilia oh omat lomak.keet
osojtennuutoksia. suk utietojen püivityksia sekä
tuotetilauk.sia varter. [omakkeiden. yHäpito
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Tervetuloa Elersien sukuseuran sivuille

fr

Etsi sivustolta

Uulisia

Sauraava sukukokous on 27-28. syyskuuta 2008.
Sukukokous on Turussa, mahdollisesti Kongrassi-hotelli
Linnasrnaessa. Lisaa tietoa Elers-viesteissa. Elers-viesti
numero 5 (2008) on parhaillaan painossa. Seuraava Elers
viesti ilmestynee touko-kesakuussa ja siina on tarkempaa
tietoa sukukokouksesta.
Elersien siikuseiira

Elersien sukuseuran kotipaikka on Loimaan kunta ja
toimialue koko maa. Tama kuvaa samalla suvun Iaajuutta:
suvun esi-isat ovat vaikuttaneet Loimaan kunnassa mutta
nykyisin suku on hajaantunut en puolite Suomea.
Suvun esi-isä on Johan Elers (1689 1749). Hanen
lapsensa Claes Johan Elers (1712 1783), Maria Laevonius
(1718- 1791), Margaretha (1722 1788) seka Gustav (1726
1799) asettuivat kaikkr Loimaan seudulle. Suurin osa
kirjoissa ja kansissa olevista suvun jãsenistã on Claesin
-

-

-

-
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Vihervirta
Pekka
OtsonkaHio 3 M 75
02110

Lehden palautus. jos
vastaanottaja tuntematon:
Mervi Koivulahti-Ojala
Kuhilastie 36
20780 KAARINA

ESPOO

Elers-sukuseuran tuotteet
Tuotteiden bintaan Ii sätään toirnituskulut
sahkoposti
pub
Tilaukset
tuulthaukka@lailanet.fi
044-5 16 101$
Tirno Kaunisto
kirjat, salko- ja poytiviirit, rintamerkit
j uhani.vihervirta()ko1umbus.fi
02-5373 523
Juhani Vihervirta
-

kirjat, romput
Leena Elers
rannerenkaat

-

09-389 4511

1eena.eIers@ko1umbus.fi

-

/1 \
_JLPJ

Sukukirjat osa I ja 2
(sisä1tia CD-rompun
taydennystietoj a)

35 €

Salkoviiri 4 tai 5 m

70 €

Poytaviiri 26 €

Rannerengas 70 €

I,
IL

Rintarnerkki 10€

