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Toukokuu 2014

riesti
Kutsu Elersien sukukokoukseen

)

Kutsumme Elers-sukuun kuuluvia perheineen
joka pideraan Iauantaina 14.6.2014 Hyvinkaalla Hyvinkaankylan
Tyovaentalossa, Tyovaentalonkuja 5, 05840 Hyvinkaa.
Sukutapaatnisen teemana on oopperalaulaja Aino Ackten (sukutaulu
1160.3.2.1.1) elämä ja työ suomalaisessa musiikkielamassa.
Aiheesta tarkemmin sisasivrnlla.
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Kokous
paikkamme
Hyvinkään
&oväen talc.
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Hyvät Sukulaiset
— ——

-

Elers-sukuseuran jasenet

On taas vierähtänyt Iãhes kolme vuotta edellises
ta sukukokouksesta ja on aika pitää saäntöjemme
mukainen yhdistyksen vuosikokous I sukukoko
us tänä vuonna. Hallitus on päatynyt kutsumaan
kokouksen talla kertaa pidettavaksi alkukesalla ja
Etela-Suomessa, Hyvinkaalla, koska jasenistäm
me suuri osa asuu paakaupunkiseudulla. Toisaal
ta halusimme kokeilla kokousajan sopivuuffa näin
alkukesasta, kun paiva on pidempi ja illat valoisia,
jolloin kokoontuminen on lflkenteellisesti turval
Iisempaa. Odotamme kommenftejanne tällaisesta
járjestelystä kotisivullemme vastaista suunnitte
Iua varten.
Olemme hallituksessa pohtineet paijon sita, milla
tavalla voisimme saada aikaan aktivitetteja so
ka mahdollisia en sukuhaarojen tai mahdollisesti
nHtten sisalla olevien pinempien sukuryhmien ta
paamisia. Tama on varmaan aihe, josta on syyta
kaynnistaa keskustelu tulevassa sukukokoukses
saja pyrkia jatkamaan seuran kotisivuilla, näkisin
silla olevan merkitysta kehittaessamme seuran
toimintaa edelleen. Meidan kuten muidenkin
sukuseurojen ongelmana on nuorempien suvun
jäsenten pas-sHvisuus yhteiseen toimintaan, lie
ko kyseessä olevan se, että me ihmiset kHnnos
tumme näistä asioista vasta kun itse alamme
harmaantua. Mutta kaikenkaikkiaan linee hyva
vaihtaa mielipiteita asiasta ja kartoittaa mahdol
Iisuuksia aktHvisuuden lisaamiseksi.
Toivoisin monipuolisen ohjelman kNnnostavan
meitä kaikkia. Saammehan nauttia nun kvartetti
Iaulua INtyen kantaisiemme kotikuntaan Loimaa
seen ja yksinlaulua kuuluisan oopperalaulajam
me Aino Ackten ohjelmistosta. Lisaksi kuulem
me Elersien sukua tutkineen Juhani Vihervirran
varmasti mielenkNntoisen tarinatuokion ja toisen
sukututkijaksi ryhtyneen Maria-Pia Granrothin

esityksen omasta projektistaan Aino Ackten san
puoleisen suvun tutkimisen parissa. LNffyväthän
namakin osana tahan hyvinkin laajan suvun en
haarojen vaiheisUn.
MeilIa on kokouksessa seuran hallituksen valin
ta ja pyydankin kaikkia itsetykönaan miettimaan
mahdollisuuttaan osallistua sukuseuran toimin
taan sen hallituksen jäsenenä.
Toivotan kaikki tervetulleeksi Elers-sukuseuran
vuosikokoukseen Hyvinkaälle.
Walter Priewed
E!ers sukuseuran hailituksen pj.

Aino Ackté Jalander
23.4. 1876 8.81944
-

-

Elers-viestissa marraskuussa 2002 oh kirjoitus
Lungreneista oopperalavoihle. Shta ohen poiminut
oheiset tiedot:
Sukupuu Iyhykäisyydessäan: Johan Elers Clas
Elers Greta Catherine Lundgren Gustaf Adolf—

—

—

Charlotta
Emma
Strummer
Emmy
Chariotta Achtè Alno Achtè (tama on ei
sukututkijan versio)
Kolme ensimmäis
ta polvea asuivat
Loimaalia. Gustaf
muutti Ouluun, jos
sa seuraava suku
:
poivi eli. Emma ja
jalkipolvet elivat Helsingissà.
Ensimmäiset sukupolvet olivat sotilaita tai soti
Iaan puolisoita. Gustaf oil ensin kivenhakkaaja ja
sitten korttelimies Oulussa. Emma avioltul kul
tasepän kanssa ja shtä siffen alkoi taiteilijoiden
esiin marssL
Emman tyttaren Emmyn taipumukset ilmenivat
varhain ja han paasi oululaisen taiteensuosijan
tukemana opiskelemaan ParNsNn vuosina 1869
1873. Han Ihttyi Suomeen tuituaan Suomalal
seen oopperaan, jokatoimi 1979 saakka. Han oh
siella ihailtu primadonna. Omaa oopperayritysta
han hoiti 1891- 1892.Lisaksi häntoimi opeffajana
miehensä säveltaiteilija Lorenz Ackten Iukkari- ja
urkurikoulussa.
Emmahla oh kaksi lasta Ama ja Irma, joista ma
lemmista tuli oopperalaulajia. Irma Ackte jatkoi
aitinsä johdolla lauluopintoja ParUsissa 1904
1906. Han esiintyi Dresdenin ja muissakin Saksan
suurimmilla oopperanayttämoihla, Skandinaviassa
seka konserttilaulajana. Hänehla ohm komea aitto
ääni ja voimakas persaonalhinen elaytymiskyky.
Siften sukukokouksemme paätahdestä Aino
Acktesta. Aino hyvaksyfthn 1894 Parhsin kon
servatorioon ensimmãisenä 197 hakijasta. Han
cli Parhsmn suuren copperan primadonna 1987—
1903, New Yorkin Metropolitan oopperassa 1904
—1906. Lontoon Covent Gardenissa han saavutti
suuren menestyksen Straussmn “Salomen” ni
miosassa. Aino Ackte cli yksi perustajajasen
Suomen oopperassa, janka johtajana han oh vuo
-

—

—

—
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sina 1917—1932. Han oil myös yksi Oiaviniinnan
oopperajuhiien (nyk Savonlinnan) aikuunpanija.
Kersti Bergroth kirjoittaa muistokirjoituksessa:”Sa
teilevä” on Aino Ackteile kuuiuva sana. Han oil
sunnuntaiiapsi, nuoresta asti haaveeihsesti ihalitu,
ama kauneuden ja komeuden ympärUimä. Han
oh samafla erinomainen kansainvahnen ja erin
omainen suomalainen. Han rakasti maataan iapi
eiämänsä, nuorena romanttisesti, myöhemmin
uskoihsesti ja käytännOn paiveievasti. Kansain
vahnen han oil maaiimannaisenoiemuksen ja ky
kynsä ja tempperamentinsa mitolita. Amno Ackte
yhdisti oiemukseNaan suomaiaisuuden ja pariisi
iaisuuden. Hanen ympariNaan oil kuin pieni ParUsi:
Parlisin oopperan ioisto, buievardien kevättunnel
ma ja saionkien sivistynyt iioisuus. Samaua han oil
lujasti Ia sydamellisesti iiittyneena suomalaiseen
sivistysperinteislin. Aino Acktea muisteiee mie
ieNaan seflaisena kun han on Edeifeitin tauiussa:
kaunUna vaitokkaana. Joilain merkWhseila tavafla
ikàän kuin maineensa ympäräimänä.
Ella Nummlla

ELERSI EN
SUKUSEURA RY
TOIMINTA
KERTOM U KSET
TOIMINTAKERTOMUS 2012
Haiiituksen jäsenet:
Waiter Priewert pj, Timo Kaunisto vpj, LUsa Eiers,
irmeh Amonsen, Kal Ekbom ja Tuuia Levonen
seka EVa Nummiia sihteeri ja Sirkka Oksanen
rahastonhoitaja el haHituksen varsinaisena jäse
nenä.
Sukuseuran 16. toimintavuosi kaynistyi verkkai
sesti 2011 syksyflä pidetyn sukukokauksen jäi
keen, koska haHituksen puheenjohtajaa el onnis
tuftu vaitsemaan sUnä kokouksessa. Asia korjaan
tui sWia, ella Waiter Priewert suostul jatkamaan
tehtavässaän.Keväaflä siirtyivät rahastonhoitajan
tehtävät Sirkka OksaseNe myos käytännössä.
Haflitus piti ensimmäisen kokouksen 15.6.2012
Loimaaua ja seuraavan 30.8 Loimaaua joissa so
vittUn miftavista tehtavista, jotta seuran toiminta
edeflytykset turvataan jatkossa. TaUaisUn toimen
piteislln ryhdyttUn vaiittomästi:
Yhdistysrekisteri-iimoitus ajantasaistellUn
Jasenrekistermn oikeeflisuutta ryhdyttiin tar
kistamaan ja iuomaan pohjaa jäsenmaksujen
perintään
Seuran kotisivut saatimn ajan tasaHe Pekka
Vihervirran toimesta.
Seurafle avattUn sahkopastiasoite yhteydenpi
toa varten jaseniiie.
Eiers viesti toimitettiin iaajana jakeiuna ioka
kuussa 2012
NimettUn huvitoimikunta ideoimaan muitakmn
tapahtumia kumn varsinaista sukukokousta.
-

-

-

-
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Aiim Acklén huvila on Helsingin Laajasalossa Tullisaaren osa-alu

celia sijaitseva historiaflinen huvilarakennus, joka toimil nykyisin
kaupungin omistamana kuifluarililana.

Sukuseuraiaiset ohvat iukuisasti katsomassa
18.11.2012 Haaran Kyiateaftermn iauiunayteimaa
Vaivaisen onni ja esityksen jaikeen yhdessa nau
tittiin seuran tarjoamaa rNsipuuroa ja vaskynasop
paa.

Porvoon ret

keiiä katseitlin
Elers -sukun
iillyväë
taioa, jossa oil
VenAjan keisari
ja Suomen
suurlruhtinas
Aieksateri I
vieraiiut
Kui,a Karl Plum
mila

Taloudeilisesti vuosi sujui ennakoidusti, silla tH
iikauden tuoffo oh positNvinen osoittaen voilloa
1801,82. Seuran taloudellinen tilanne on va
kaa, silia taseessa ova rahat ja pankkisaatavat
13743,69.
Jäsenmaksuja makseffUn vuoden aikana 3345
euroa.

TOIMINTAKERTOMUS 2013
Hallitus:

puheenjohtaja Walter Priewed
sihteeri EiIa Nummila
rahastonhoitaja Sirkka Oksanen
Tuula Levonen
LHsa Elers
Irmeli Amonsen
Kai Ekbom
Timo Kaunisto
KOKOUKSET:
Hailitus on kokoontunut kaksi kedaa 10.2 ja 15.9
Loimaalia Sarkamuseossa.

a

TIEDOTUS: Elers-viesti on iimestynyt kaksi ker
taa vuoden aikana. Kari Nummilan toimittamana.
SUKUTAPAAMISEr: Kesakuussa 2013 Iaivaretki
Porvooseen, jossa oil opastettu kierros. Lasnä 25
sukuseuralaista ympari Suomea.
Marrakuussa runoiita Loimaalla, jota vietettiin pik
ku-Joulun merkeissä seuran tarjoaman riisipuuron
kera. Osailistul 30 eiersilaista.
MUU TOIMINTA: LütyttUn Aino Acten huvilan
ystavat kannatusjaseneksi.
-

Uusien sukuseuratautteiden: (Karut, lautaslUnat
ym) suunnittelu alaitettlin.
Jäsenrekisteria ajantasaistettUn
-

-

Alaiteffuin sukuseuran seuraavan sukukokauksen
valmistelu. Ajankohdaksi savitytün kesakuu 2014.
TALOUS: Toimintavuoden aikana saimmejäsen
maksutuloja 1660,00 euroa.
-

Vuosien 2011 —2012 aikana jasenmaksuja kertyi
3775 00 euroa.Jasenmaksun suoritti kolmivuo
tiskauden aikana yli 200 henkiiba. Jasenrekiste
rissä on 910 henkilön tiedot. Vuoden 2013 suurin
kuluerall72,91 euroa Elers-viestintoimittaminen
iaajana jakeluna ja toiseksi suurin Porvoon kesa
retken sukuseuran maksama kustannusosuus
675 ,8oeuroa.
Toimintavuosi oil odotetusti tappioiiinen 1805,43
euroa ja taseen loppusumma 16455,96, josta ta
seessa olevat rahat ja pankkisaamiset 12331,19
euroa.

Puheenjohtaja Waiter Priewert kaatoi “päivän
kunniaksi” kuohujuomaa aikuisilie retkeiäisiie
Porvoon retken iaivamatkaiia. Kuva Karl Nummila

Elersien sukuseura ry
Sukuseuran kokous
Paikka: Hyvinkäänkylän Työväentalolla. Aika: 14.6.2014 kb
OHJELMA
13.00
Terveculon sukuseurniniset
Puheenjohtnjn ‘X’niter Priewert (sukutnulu
1496)
13.15
Hyvinkaalaisten puheenvuoro
Loimnan inulun inulan Kirnpasn—kvnrtetti:
Karl Korkeojn, Pirjo KyLliiinen, Sirke Vilen jn
Mnijn Tilkanen (sukutnulu 1366)
13.30
Yhteinen lounas
P1w PUnt Ky: http://www.piro-piint.fl/.
Mezzosopranno J uttn Hoirnberg lnulnn Aino
14.45
Ackté:lle sivellertyji Inuluja, pianistina
Mnrko Hilpo.
Jutta Holrnberg: http://www.juttnholmberg.
corn! jn Marko Hilpo: http://yle.h/rnusilkki/
rnpnhturnnt/rnnj-iind-pinnokilpniiri-2012/
ki lpnil ij nt/rnnrko_h i lpo.htrnl.
15.00
Sukukokous
16.00
Juhani Vihervirtn (sukutnulu 1732):
Suvun tnrinoitn otsikolin “Pussi jn Luutn’’
Kirnpasn—kvnrtetti inulan
16.30
Maria-Pin Qrnnroth (sukutnulu 1160.3.1.1.2):
Miten minusta tuli sukututkija “Aino Acktén
isãn puoleisen suvun tutkimuskokemuksin in
tuloksin” (ilmestyy kirjn ennen kesdkuutn)
Lopuksi Sukuhnarnt jn/tni pnikknkuntnkohtniset
ryhmat keskustelevat vnpnnrnuoroisesri
17.30
Lihrokahvit in piiitössnnnt
Sukukokouksen niknna on mnhdollisuus ostnn
s uku tuo tte Ira.

15

ES ITYS L IS TA
1) Kokouksen avaus
2) Vnlitnan kokouksen puheenjohtnjn, sihteeri,
knksi poytkirjnn tarknstnjnn ja jn knksi iän—
teninskijnn.
3) Todetnnn kokouksen laillisrius in paitasvaltai
S Ii US

4)
5)
6)
7)
8)

9)

Hyvaksytaan kokouksen työjirjestys
Esitetiin seuran ti1inpidtokset, toirnintnker
tornukset jn roiminnantnrkastaj len lausunnor
vuosikokousten valiselta njnltn.
Paitetaan tilinpilirosten vahvistnmisestn jn
vnstuuvnpnuden myöntäinisesri.
Vahvistetnan toiminrnsuunnirelrnn, tub— ja
rnenonrvio sekil illttyrnis— in jisenrnaksu seu—
ranvalle toiniknudelie.
Vnlirnan haliituksen puheenjohtajn seka rnuur
jisenet.
Hallitus 201 2-2014: Walter Priewert puheen
johtnjn, Titno Knunisto vnrnpuheenjuhtnjn,
Ella Nurnrnila sihteeri ja jisenet Irmeli Arnon—
sen, Kni Ekborn, Llisn Elers jn Tuuln Levonen.
Rahastonhoiraja: Sirkkn Oksnnen.
\7nlirnnn knksi toiminnnntnrkastnjaa in heilie
knksi vnrainiest1. Edellisen knuden toirninnan—
tarknsrnjnt Teliervo Sihvonen in Voirto Suviin,
vnrnlln Risto Knunisto in Pekkn Vihervirta.

10) Kasitellaan rnuur kokouskutsussn rnninitut

as in t.
11) Kokouksen piiätrlrninen

Ilmoittautuminen: Elersien sukukokous 2014
Aikn:
Pnikkn:

Lnunntni 14.6.2014 keIlo 13.00-18.00
Fiyvinkuankyiun Tyavllenr In, Tyovuenrlonkujn 5, 05840 Hyvinkua

i
I
I
I

Nirni:
Sukutnu kin

nurnero (ins on tiedossn):

I

Osoite:

I

Puhelin:
Sahkaposti:
Muut perheen jUsenet mninintn lnpsista nile 12 v:

I

I
I

R u( a valium lie rg int:
I

Muutn llrnoitettavan (esirnerkiksi kuljetustnrve nsernnltn):

I

Osnllisturnisrnnksut: nikuiset 30,00
€, lapser nIle 7-12 v. 15,00 € ja
0-6 v rnnksuton
Osnllisrurnisrnnksu mnksetnnn Eler
sien sukuseurnn pankkitilille vii
rneistñiin perjnntninn 30.5.2014.
Ivlaksusuoritus vnhvisr a osnilis—
turnisen.
Till on Loiinnnn Seudun Osuus.
pankki: F117 52390020031805
Voit I linoitrautun sukuseuran sth—
teerille (anna ilrnoittnu rum isrn
vnstnnvnt tiedot):
Bun Nurnm ha (sukurnulu 616)
Kurittulnntie 386, 32200 Loi
man, 050 386 1478, e.nummiln@
gmnul.corn
TAI kotisivujen knuirn (2.5.2014
nlknen) : www.elers.h, j usia k5y—
tyy tnyös itittyinisloinake.
Osallistumismnksut sisiultiivuit koko
uskulut, lounnan jn knhvit.

Elersien sukuseuran
toimintasuunnitelma 2014 -2017
Hallinto:

teiden myyntituloihin. Sukukokous järjestetäan
kolmen vuoden välein. Sukuseura osallistuu kus
tannuksiin.

Sukuseuran sääntäjen mukaan seuran hallituk
sessa tulee olla puheenjohtajan Iisaksi 3-5 jäsentä
ja Iisaksi sihteeh ja rahastonhoitaja voidaan valita
hallituksen ulkopuolelta. Nykyinen hallitus Ofl pu
heenjohtaja ja 5 jäsentä. Hallitus ehdoffaa, eflä
nykyinen jäsenmäärä pidetäan ennallaan. Sihteeri
ja rahastonhoitaja ovat hallituksen ulkopuolelta.
Tiedotus:
Tavoitteena, että Elers viesti ilmestyisi vahintaan
kaksi kertaa vuodessa.
Uusien jäsenien saamiseksi Elers-viesti voidaan
toimittaa Iaajana jakeluna myös ei-jäsenmaksua
maksaville. Web-sivut pidetaan ajantasolla ja ke
hitetään edelleen.
Ta Ia u S
Seuran talous perustuu jasenmaksuihin ja tuot
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Suurin osa sukukokouksen kustannuksista pa
ritään osallistumismaksuna. Sukukokouksien
valissa pyritaän jarjestamään alueellisia tapaa
misia, joihin harkinnan mukaan annetaan avus
tusta. Jasenmaksu suuruudesta pääffaä seuran
sukukokaus ja halhtus esittää,että jasenmaksu
olisi seuraavalta kolmivuotiskaudelta 30 euroa.
Nykyinen jäsenmaksu on 25 euroa.
Muu toiminta:
Sukututkimusta ja sukutiedon keruuta jatketaan
edelleen. Jäseniä aktivoidaan sukutietojen pivit
tämiseen ja keraamiseen. Seuraava sukukoko
us on vuonna 2017.
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llyvinkään IyOväentaio.

-Web-sivustomme on uudis
tettava. Ilmoita, jos Sinulla on
mahdollisuus tarjota palvelin
seuran web-sivustolle sukuko
koukseen mennessa tai siella.
-Paikkoja: Elers-viesti etsii
toimittajaa. Viestin tavoittee
na ilmestyä kaksi kertaa vuo
dessa ja valittää tietoa suvusta
suvulle.
Hallituksesta on myOs eroa
massa ainakin kaksi henkiloa.
Rohkeasti mukaan.
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Kokouksia on ollut fain kaksi
kolme kertaa vuodessa.

—

IA-lieNs Posti Qy

Pekka Vmervirta
Otsonkalllo 3 M 75
02110 ESPOO

Sukuseuran tuotteet:
Sukukirjat
Pöytäviiri:

35 € ja cd -ram 20 €
26 €
70€
18 €/arkki 10 kpl

IL1

10€
4,00€/2OkpI

4,50€I2OkpI
kahvi- ja ruokalHnat yhdessa
yht 8,00 €
Servettipidike hopeaa: ram
20,00 €
6kpI
110€
Rintakoru hopeaa
125 €
Rannerengas hopeaa:
50 €
Solmiopidike hopeaa
70 €
Kalvasinnapit hopeaa
85 €
Solmiopidike ja kalvosinnapit
yhteismyynti
150 €
Tuotteet ovat myynnissä sukukokouksessa.
Maksu mieluimmin kãteisellä.
...

Elersien “hovihankkija”
Loimaalainen kivi- ja koruseppà Elina Kinnunen ja
hanen yrityksensa Nunatak QY/Hulmin ateijee on toi
minut pitkaan Elers —tuoffeiden “hovihankkijana’. Nyt
uutuustuotteena on mm. Elers —vaakunan mailmen
rintakoru, joka on valettu hopeasta. Sen malliphrros on
tyästetty osin tietokoneellakin ja sitten Elina on “kai
vanut” Sen käsin vahamalliksi. joka sitten taimU valu
muottina. Elina teettää valutyon alihankintana, mutta
han vUmeistelee sen tse taas käsityönä. Han pitãä ho
peaa hyvãnä korumateriaalina. Rintakoruun saadaan
hienosti elavyytta, kun sUnaon kflhlon ansiostavaloaja
sitten taas varjoisia asia syvennyksissä. Mansettinapit
ja sahmianpidikkeet ovat hopeaa. Servieftipidikkeen
kiviasa on tummaa diabaasi —kivea.

C
I
I Jasenmaksu: 25€

ELERSIEN
JASENMAKSU 2012-2014

Lisamaksu/perheenjasen: 10€

11am- ja kiviseppã Elinan kinnunen kflflnffaa hapeasta valettua
Elers -merkkiä

Pankkitiii: Loimaan Seudun Osuuspankki
F117 52390020031805
Maksun viite: 10003

Elersien sukuseura/jäsentiedot ja muutosilmoitukset

Lomaketta voivat käyttäà sukuseuran uudet jäsenet tai jãsen voi muuttaa olemassa olevia tietojaan. Lomak
keella voi myös ihmoittaa erostaan sukuseurasta.
1.

Sukunimi:

2.
3.

Etunimet:
Lahiosoite:

4.

Postinumero:

5.

Postitoimipaikka:

6.

Puhelin:

7.
8.

Sàhkoposti:
Perheenjäsenet, joista maksetaan jäsenmaksu:

9.

Eroan sukuseuran

jàsenyydestä alkaen:

Kohdat 1-5 avat pakollisia tietoja ja kohdat 6-8 vapaaehtoisia, mutta toivottavia.
Lomake hähetetäan: Sirkka Oksanen, Mantelikuja 3 B 35, 01710 Vantaa tai elersien.sukuseura@gmaih.com

