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Elersien sukuseuran
jäsenille
Sukukokouksestamme on vierahtanyt puoli vuotta
ja kadessanne on Elers-viestin tuore numero.
Kokouksessa valittHn hallitukseen kolme uuttajãsen
tã, joten saimme sopivasti uusia ajatuksia toiminnan
suunnitteluun. Hallituksen kokouksessa valitsimme
lrmeli Amonsenin haflituksen varapuheenjohtajaksi,
joten haflituksemme kokoonpano vastannee hyvin
nykyisin muodissa olevaa tasapuolisuusvaatirnusta.
Sukukokouksen yhteydessä teimme osallistujien
keskuudessa kyselyn sukuseuran toimintaan Wily
vista asioista. Kyselyn perusteella voidaan todeta
koirne keskeista asiaa eli ensinnãkin suku- kokouk
sen ajankohdan osalta pidetaan kesakuuta ensisi
jaisenaja kokous pidetaan yksipãiväisenä. Toiseksi
kUnnostusta herättää erilaiset aktiviteetit, kuten ret
ket ja piennjhrnatapaamiset. Kolman- neksi pidettUn
tarpeellisena sukutuotteita ja nUden kehittelya.
Närnä ajatukset rnielessään hallitus kokoontui syys
kuussa pohtirnaan toirnintaa ja paatyikin nimit-tä
mäãn huvitoimikunnan kehittelemaan erialisia ak
tiviteetteja sukukokousten váliseen aikaan ja antoi
evasteeksi joitakin aiheita pohdittavaksi. Tassa
kehoitankin kaikkia jãseniã aktUvisuuteen ja kay
mäãn sukuseuran kotisivuilla sekã tuornaan esille
ajatuksia ja ideoita seuran hallitukselle. Hallitus ko
kontuu ensi vuoden alkupuolella, joten ideoita vaan
lãhettämãän.

Elers hallitus 2014
Yhteystiedot:
V
Seppo Aarnio, taulu 694, Härneenhinna
040 500 6332
tapiaarnio@gmail.com
Irmeli Amonsen, taulu 712, Forssa
050 570 1285
irrneli.amonsen@surffi.net
Liisa Elers, taulu 1738, Turku
040 846 0515
liisaelers@gmail.com
Eila Nummila, taulu 616, Loimaa
050 386 1478
e. flu rn mi la@g mail. corn

Toivo tan kaikille Elersläisille Hyvää Joulunai
kaa Ia Onnelista Uutta Vuotta.
Walter Pflewen

Walter Priewert, taulu 1496, puheenjohtaja, Helsinki
0400 580 0011
walter.priewert@priewert.fi
Aki Rantarnaa, taulu 2001 • Helsinki
041 5145157
aki.rantamaa@gmail.com
Aarre Rosenqvist, taulu 2145, Pori
044 701 8057
aarre.roseflqvist@pori.fi
Sirkka Oksanen, taulu 174, rahastonhoitaja (halli
tuksen ulkopuolinen), Vantaa
040 826 1429
oksanen_sirkka@hotrnail.com
Mu ut:
Kari Numrnila, taulu 616, Elers-viesti, Loirnaa
kari.nurnrnila@grnail.com
050 536 4820

Kannen kuva: Eleusa cli HdlljydenJumalanaiti, Neilsyt Maria.JurnalansynnyttdjajaJeesus -lapsi; ikoni on sanaton rukousLJunza!andih
-thoneja on viisipaatyyppid,joista l4ytyy valtavasti variaatioita. Suornessa hyvin tunnettuja oval turn. VladirnirinJuma!anahija Valamo
lainenjumalanaiti. Tdrnan kopion ole,: ostanut Ita-Kar/alan Aänislinnasta (Petroskoi/Petrozavodsk) Karl Nurnmllan kokoelma.

Hei näin kun yhdessa ollaan, nUn tullaan tuttaviksi!

Elersiläiset koolla
Hyvinkäällä
Kesäkuun 14. pãivän sukukokous Hyvinkäallä koko
si meitä elersläisia tarkalleen sata Ama Ackté -teeman ymparille kiedottuun tapahtumaan.
Ennen kokousta olivat ne hektiset viikot, kun
hallitus vahvistettuna toimitti sen kaiken asi
aankuuluvan materiaalin, salikoristeluineen ja
ruokineen, teki salapolUsintyotä Ioytaãkseen jo
kaiselle ilmoittautuneelle oikean taulunumeron.
Budjetointia mietittiin ja rahastonhoitajan tietotai
toon tukeuduttiin. Päivãn pääesHntyjHn pidettiin
asianmukaista yhteyttä, sovittUn kuorot ja muut
esBntymiset. Eras meistã pUrteli kasivaraisesti vaa
kunankuvia, nimikirjoitusta uuteen merkkhn ja asioi
Postin sivuilla. Toiset vierailivat kultasepãnverstaal
Ia, painotalossa, etsiskelivät varastoista tuoffeita,
jotta sitten oh mitá myydá. Touhu ja innostus oh
suuri, sillä pitihän meidän onnistual
Pãivä oh hieman kolea, mutta sisälla juhlapai

Sukuseuran
haiitus: Walter
Priewed, LYsa
Elers, Ella
Nummila, Seppo
Aarnio, Irmeli
Amonsen, Aki
Rantomaa ja
Aarre
Rosenqvist.

kalla oh Iãmmintã ja yhteisUllisyyden tuntua.
Puheenjohtajamme Walter Priewertin sanojen jäl
keen saimme kattavan tietoiskun Hyvinkäãn kau
pungista paikalliselta elersiläiseltä Matti Laaksosel
ta, joka on syntyjään Loimaan Alastarolta.
Reipasta naisenergiaa pelmahti lavalle laulamaan
Kimpasa -yhtye “loimaalaisittain”. Siinä oh haike
utta, menoa ja meininkiä kaikkien virkistykseksi ja
hyvãn mielen antajaksi.
Maittavan Iounaan jãlkeen saimme kuulla upeaää
nistä Jutta Hoimbergia “Ainoksi” pukeutuneena ja
“Oskar Merikannon” rooliin asettunuffa Marko Hil
poa säestãmässä Acktén tunnettuja ja juuri hänelle
sävellettyja lauluja. Tunnelma cli suorastaan harras.
Vähihla olleet vuosikymmenet liukuivat pois ja saim
me olla vUme vuosisadan alkupuolen hetkissä miljoi
neen kaikkineen. Kunnes tuli aika pitää varsinainen
sukukokous.
>>>>>>>

Edeilinen hallitus Sal vastuuvapauden, uudistui kol
mella uudella jasenellä kolmen vãistyessä. Tuula
Levonen, Kai Ekbom ja Timo Kaunisto jäivät pois
hallituksesta. Tilalle tulivat Seppo Aarnio, Aarre
Rosenqvist ja Aki Rantamaa.

VäIiIIa mentiin
käräjasaliinkin
Kaikkeen sita joutuu, tuumin, kun huomasin koko
hallituksen parilla vahvistuksella seisovan lavaila
esiftämässä kertomusta suvun todella harvinai
frouvan edesottamuksista ja nUden
sen akaisen
selvittelyä karajasalissa! KUtos Juhani loistavasta
naytelmastä. Onneksi Kimpasa-naiset Mensivat ko
hoffamaan Iauluillaan juhian taiteellista tasoa.
Aino Acktén san puoleisen suvun tutkimusta ja kirjaa
esitteli tekija Maria-Pia Granroth. Kattavasti ja seik
kaperãisesti kuulimme tutkijan tuskan ja Ioytãmisen
riemun,jotka kaikki on iueffavissahanenjulkaisemas
taan kirjasta. Kirjaa vol kyselläesim. Sirkka Oksaselta.
Yksi kappale on sukuseuran arkistossa, samoin se
runsas Ackté aineisto, joka oil keratty poydflhle.
Lahtokahvit ja pãätossanat johdattelivat meidat
sukuiaiset taas omilie paikkakunnHllemme. Toivee
na on, ettà rohkeasti soitatte tietãmänne “Elersin”
ovikelloa, seivitteiette sukuun kuulumisen kiemu
roita vaikkapa kahvikupposen ääressä ja kukaties
Ioydatte hyväkin ystãvän.
Itse mietin sukuun kuulumista, en solu- vaan tie
toisuustasoila. Kun tietää kuuluvansa johonkin ryh
mään, joka on taisteilut ja kehittanyt maatamme aja
tuksenaan parempi huominen omHIIe lapsille, saa
tukevaa maata jaikojensa aile. Kuulun suomaiaisiln,
nykyaan EU:Hn, mutta kuulun myäs pienempään yk
sikkoon: eierseihin.
—

-

-

Juhanille seuran
kunniajäsenkirja
Upeasti alkoikin, silla saimme ojentaa seuran “kaik
kikaikessa” Juhani Vihervirralle kunniajasenkirjan
hienosta työstä suvun tutkimisessa, tietojen saat
tamisesta kirjoihin ja CD-Ievyihin. Juhani on edel
leen aktUvinen talienteiden, arkiston ja konsultoinnin
hoitamisessa. Hieno tyo, hieno mies!

Liisa Elers

—

rat

Lwmaaiainen

I naiskvaflelli

Kimpasa vflh
dyfti sukukoko
uksen väkeä.

Se Iaajenee,
Se taajenee edelleen
Elersien sukukirjan valmistumisesta tulee syk
sylla täyteen 15 vuotta. Siihen saatUn kokoon
tarkalleen 12.108 nimeä kaikkiaan 2.319 perhe
tauluun. Siihen se piti rutistaa, kun kirjapainon
kanssa oh tehty urakka 1.000 sivun kirjaparista.
Sukukirja on edelleen vankka perusta sukuun tu
tustujille ja arvokas muistolahja nhn yhioppilaille kuin
täysiä vuosia täyttävãlle. Hyvà puoli asiassa on se,
ella sitä on edelleen saatavana ja hyvin kohtuulliseen
hintaan.
Innokkaat sukulaiset ja teknNkan välineet ovat kirjan
julkaisun jälkeen auttaneet sukutietojen kasvattami
sessa nUn, että nyt elersläisten Iukumãärã on tänãän
jo 15.137. Perhetaulujakin on tullut liuta hisäã, mutta
numeroinnin hankaluuden vuoksi määrãä on vaikea
sanoa tarkkaan.
Suurin osa Iisäyksistã on tullut aktUvisten sukulaisten
ilmoitellessa usein säännollisestikin IãhipHrissãän ta
pahtuneista muutoksista. Laajempaa ja tasaisempaa
innostusta silti toivoisin, jos uskaltaisin tässä huo
mautuksia antaa.

Sukuun ilmoittautuneita

Juhani Vihervifla. KUVA Karl Nummila.

Parhaimpia yllatyksia sattuu sihloin, kun jokin suurem
pi sukuhaara ilmoittautuu Elers-sukuun kuuluvaksi.
Nain kavi vuonna 2000, kun oululainen Pirkko Kyrki
oh havainnut, että hanen tutkimallaan Strommer
suvulla oil yhteys Eherseihin Greta Catharina Elersin
(taulu 1169) pojan, Gusta Adolf Carissonin kautta.
Sam Pirkko Kyrkin kautta yhteyden Esko Taviaan ja
alun sen sukuhaaran selvittamiseen, jonka kirkkaim
pina tähtinã loistavat Emmy Achte ja tyttárensä Aino
Ackté ja Irma Tervani.
Greta Catharina oksa oh kirjassa vielã kovin vãhäpä
töinen; ohipa vain hänen oma perhetauhunsa. Nyt se
on Iaajentunut vUden sukupolven verran ja 23 per
hetauluhha. NUden numeroinnissa kay ilmi Se, etten
voi uusia tauhuja numeroida kronohogisesti, vaan on
kaytettava Iisanumeromntia, joka tuleen lapsen järjes
tysnumerosta perheessaan (esim. tauhu 271.1.1).
Paitis tuota Achté-oksaa, Gustaf Adolf Carlssonin
suku jatkui parinkin sepän toimesta Kuopioon ja
edelleen Kaakkois-Suomeen ja PietarUn. Tahle oksah
he kuuhuva Pia Granroth piti Hyvinkaan sukukokouk
sessa mielenkUntoisen esityksen Aino Acktesta, ja
saimme kuuhla hienon haulusarjan Oskar Merikannon
Ainohle omistamista lauhuista.
Pia Granrothihle ja itselleni on viehä jäãnyt sehvittämät
tä, miten loimaalaisen rengin, myohemmän merimie
hen ja vHmeksi kivenhakkaajan onnistui saada vai
mokseen tukhohmalainen, Porin hienostoperheitten
tyttäjen ruotsinkiehenopettaja Charhotta Margaretha
Zörhing. Ilman hänen musikaahisuuttaan ohisimme to
dennäkoisesti myös ilman Aino Ackteta.
Toinen suuri haajennus oh seurausta Ehers-viestUn kir

joittamatani Grönqvistien perãänkuulutuksesta. Sirk
ka Kurki Loimaalta johti Ehisabeth Elersin > Gronqvist
(tauhu 1632) tyttären Gustava Albertina Vanbakin
(tauhu 1633) jähkelãisten jähjilhe. Taas haajeni Ehersien
tuuhea sukuu entisestäãn 24 perhetaulun ja vUden
sukupolven verran.
Omia Ioydoksiãni ovat Margaretha Hedvid Ehersin
(tauhu 2226) jahkipolvet parin sukupolven verran.
Ehersit ohivat 1700-huvulla puohiksi ja vahvasti soti
hassuku. Eipa ole ihme, ella Margarethan tytãr sal
aviomiehekseen reservisotamies Johan Sijkin ja p01ka Gustaf Johan Knahi oIl jaakari. Margarethan poika
Johan Juhonpoika oil ensin raatahi Ahastaron Maen
paassa, otti sitten sotamiehen pestin Metsamaahle ja
sal nimen Ed n:o 24. Oma seikkaihunsa ohi tutkijahhe
hoytaa sotamies Ek Metsamaahta, mutta onnistuihan
se vihdoin. Johanin taival päättyi 1808-09 sotaan,
mutta Mariansa kanssa Johan sal kuusi lasta. Nai
den tarinan jatko on viehä hämärän peitossa, koska
1815-20 Metsãmaan kirjat eivät ole kovin tasmalhisia
muuttomerkinnoihtäãn. VUsi Edin perheen hasta muutti
kuka minnekin.
Sukukirja kertoo taulussa 2277 tyhysti, että KarolUna
VihhehmUna ja Kustaan Puontin aviolhtto ohm lapseton.
Onneksi sam 2003 Marttilasta Pertti Lehtosehta apua
sen virheen korjaamiseen. Nyt KarolUnalla ja Kustaah
ha on yhdeksan hasta, joista nehja varttui perheelhisek
si. Tauluja kertyi tuosta avusta 55 kappalella. Pertti
Lehtonen ja 0111 Saarinen ovat toimittaneet kirjan Ka
rinaisten vanhasta hautausmaasta “Muistot kivissa”.
Kannattaa hukea ja kannattaa ehdottomasti kayda
tuolba hautausmaahha.

>>>>>>

Kun jatketaan samaa tiedostoa Lyyli Luukkaan tau
Iuun 2292, nun saamme 33 perhetaulua Iisäa kirjaan
verrattuna. Samalla saamme mm. yhden kenraalin
sukuumme, kun sielta Ioytyy puolustusvoimien yli
Iäakari Timo Sahi.

Kirkkohallitus, minkä teit!
Vuoden 2011 tienoilla alkol erään sukututkijan aloit
tama oikeusprosessi sütä, saako han kayttaa seura
kuntansa rippikirjatietoja “sukunsa epaselvien asioit
ten” tutkimiseen. Eihan tuollaista sanamuotoa pitäisi
kenenkaan kayttaa, ja nun edettUn ama Korkeimpaan
Hallinto-oikeuteen saakka, jonka paatokseksi tuli, et
tel saa.
Vaikka pããtoksen perusteluissa mainittNn, että se tar
koitti vain tätä yksittäistã tapausta, nHn kirkon pHrissä
oltUn hyvin varpaisillaan tietoturvan takia. Seurakun
nat so. kirkkoherrat, joiden pãätosvallassa asia on,
alkoivat evätä sukututkijoilta pääsyn 100 vuotta nuo
rempien asiakirjojen parNn. Aikaisemmin rippikirjojen
mikrofilmien tutkiminen oh ollut mahdollista 1960-luvuhle saakka, eräitten historiakirjojen ama 1980-luvulle. Herkimmãt seurakunnat ennakoivat päãtöstã
ja vetivät maakunta-arkistoista mikrofulminsä pois.
KHO: päätös tuli 2012 ja saman vuoden lopulla Kirk
kohallitus antol seurakunnille suosituksen tuosta 100
vuoden rajasta. Omakohtaiseen kyselyyn eras vas
taus oli:”Kirkkohahlituksen suositus on meille laki.”
JaljelIe jai sentään muulamia seurakuntia, joissa enlinen kaytanto on saanut jatkua. “Eivat sukututkijat
muodosta meille mitäan uhkaa”, on erään kirkkoher
ran kommentti.
Tilanne tarkoittaa sitä, ella useimmissa seurakunnis
sa tutkijoille jaa ainakin 50 vuoden aukko, jota ei voi
itse tutkia. On turvauduttava sukutukimuspyyntoon,
jolloin tutkimuksen suorittaa kanslisti melkoista kor
vausta vastaan, ja vastaukseen kuluu helposti kuu
kausia aikaa.
Ymmärtãnette, että tãllaista veteraania tilanne kor
peaa, enkä sukututkimuspyyntojä enäã tee.

Tekniikka avuksi
Katso netistä, on nykyajan kehoitus tietoja kysyvalle.
Onneksi on se netti.
Suomen Sukututkimusseura aloitti 1990-luvulla His
Ki-projektin, jossa kirjoitellHn seuran sivuille seura
kuntien historiakirjat: syntyneitten, vihittyjen ja kuol
leitten luettelot. Silloin ne päättyivät 1 850-60-luvuille,
mutta eräitten seurakuntien luetteloita on jatkettu
1900-luvun puolellekin. Hiski Ioytyy SSS:n sivuilta
osoitteessa genealogia.ti ja kaikulle vapaa sivusto.
Hyvää sHnä on se, että hakusanoilla pãäsee etsi
mäãnsä tietoon, huonoa taas se, että HisKi:in ei ole
kirjattu läheskãän kaikkia seurakuntia, vaan projekti
on jäãnyt kesken.
Uudempi projekti on Suomen Sukuhistoriahlisen Seu
ran virittämä seurakuntien kirkonkirjojen digikuvaus,
jota on tehty vajaa kymmenen vuotta. SHna on ku
vattu rippikirjat, syntyneitten, vihittyjen, haudattujen
ja muuttaneitten luettelot ja usein eräitä muitakin
asiakirjoja. Netissä SSHY:n sivulla sanalla “Kirkon
kirjat” pääsee kaikille avoinna oleviin tiedostoihin,

jotka yltävät n. 1880-luvulle. Seuran jäsenet saavat
maksuaan vastaan salasanan, joka oikeuttaa jopa
191 0-luvulle, joka täyttàä 100 vuoden “intimiteelli
suojan” rajan.
Nykyisin SSHY, SSS ja Kansallisarkisto tekevät yh
teistyonã viela kuvaamattoman aineisto digikuvaami
seksi. ValmUseen aineistoon páãseen “digiarkisto”
haulla.

Entäs Elersit?
Olen käynyt Elers-kirjan sivut api ja tutkinut, mitä
Iisäyksiä digiarkistosta loytyisi mm. kirjan nuorim
pUn sukupolvUn ja vanhoihin aukkokohtUn. Jotakin
on taydennysta on Iaytynytkin mm. edellá kerrottu
sotamies n:o 24 Ed. Paljon ei sielta loytynyt, mutta
myohemmin uusintakierros varmaan tuo uutta, kun
han digitointi etenee.

Kuvat, Ieikkeet kansioihin
Elers-kirjassa on n. 250 kuvaa, jotka sam rompulla
kirjapainosta. Lisasin kuvat Elers-tiedostoon kirjan
tiedostojen Iiitteeksi. Rompun perhetauluihin tu
Ii lisayksena merkintä mahdollisista kuvista ja sen
hinkittamisesta vaikkapa nãin: Kuva: Uuno Maurits
Uotila. AllevUvatut sanat ovat sinisella. Paina CTRL,
vie huiren osoitin siniselle ja khikkaa kaksi kertaa rau
hallisesti ja haluttu kuva aukeaa. Kuvia voi myös
erikseen tarkastella “Elers-kirjan kuvat”-tiedostosta.
Hyvinkään sukukokouksen alla tein vUden vuoden
rästit, kun kävin api kertyneet lehtileikkeet ja valo
kuvat. Skannailin kuvia ja lehtiartikkeleita ja thin ne
kuvatiedostoon. Nyt siellä on kuvia yli 900, joten koko
Elers-kirjan tieto ei mahtunutkaan enãä CD:lle, vaan
oh vaihdellava DVD:lhe. Nyt tiha rUllaa tulevaisuuteen.

Vahva vetoomus sukulaisille
KokouskUreitten jähkeen vain taas palata lehtiartik
keheitten skannaamiseen. Sita aineistoa rthtaa nUsta
12 mapista, jotka arkistokaapissa ovat. Tiedan sihti,
että Teidän, sukulaisten hahhussa on viela suurempi
maara miehenkUntoista: valokuvia, kuohinilmoituksia,
muistokirjoituksia, behtileikkeita. NUta toivon saavani
yhdistyksen kayttobn alkuperaisina lahjoituksina tai
kopioina.
Vabokuvista alkuperaiset ovat parhaita. Vain ne taäbla
skannata ja lthtaa kuvatiedostoon. Pinnakkaiskopiot
menettelevät, paperikopiot eivät valokuvissa ole hy
via. Kertokaa kuvien tapahtumat, henkiböt ja vuosi
luvut. Se tekee hyvää omillekin kokoebmiblenne. Jo5
joskus olen kirjoillanut, että vanhimmat ovat toivo
tuimpia, ei se tämänvuotisiakaan sulje pois.
Lehtileikkeista alkuperaiset ovat taas parhaita, pa
perikopiokin menettelee. Vuosiluvut ja tarpeelliset
lisatiedot ovat tervetulleita.
Kaikissa pätee se, että bahjoituksia otetaan vastaan,
lainassa olbeet palautetaan. Itse skannatut voitte Ia
hettää sähkopostissa.
MielenkUntoisia böytoretkiã pUronkien baatikoihin toi
vottaa
Juhani Vihervifla
Arantilantie 20, 29250 NAKKILA
02-5373 523, juhani.vihervirta@kolumbus.ti

Seppo
Aarnio
Kuka olen
Synnyin 2. helmikuuta 1945 Naistenklinikalla Hel
singissä.
isani cli apteekkineuvos Urpo V. P. Aarnio, synt.
15.8.1918 Loimaaila (k. 24.3.1989 Helsingissä).
Aitini oh farmaseuffi Elsa H. Aarnio (as Silvasti), synt.
13.10.1917 Sakkoiassa (k. 15.4.1994 Helsingissa)
isani isa oil autoilija Nikolai Erhand Aarnio (ent. Ta
plo), synt. 11.9.1883 Loimaalha (k. 5.12.1965 Loi
maalla)
Veijeni Timo syntyi Helsingissá v.1 954. Hanehla on
kolme hasta. Koulutukseltaan han on ekonomi ja
asuu edehleen Hehsingissã.

Opiskelustani
Kouluni kävin Helsingissá. Yhoppihaaksi kirjoitin v.
1964 Meilahden yhteiskouhusta.
Armeijan jalkeen aloin opiskeluni TekniNisessa kor
keakoulussa (Nykyisin Aalto-yhopisto) Otaniemes
sa. Valmistuin koneosastoita (diplomi-insinoori)
vuonna 1973.

Laurihia on kaksi hasta: Eero 9vja lida 7v. Kouluhaisia
mohemmat.
Matiuakin on kaksi lasta: Joel 4v ja Elh 2v.

Töistani

Asuinpaikkamme

Työurani oil varsin monipuohinen. Pããosan tyo
vuosistani tein Hameen ammattikorkeakouhussa,
jossa toimin monissa en tehtavissa, nimikkeelia
ammattiaineiden lehtori. Opetus oil tosin vain osa
tyotäni. Hoidin mm kansainvalisia suhteita, aloitin
myäs useita uusia koulutusaiheita. VUmeinen tyoteh
táväni HAMK:ssa oh projektipäählikkö TeknoBoost
nimisessä EU-hankkeessa. Ehäkkeehle jouduin ikani
takia siirtymään kevaahla 2013. Olisin kyhha jatkanut
mielelhäni tOitä. Mutta ahlakka on lahjomaton ja by
rokraatti peräänantamaton.
Vuoden verran “potkiskelin kivia” kunnes kyhhastyin
joutilaisuuteen ja aloin vaimisteiha vaitoskirjaa ai
heesta SD-tulostus.

Vaimistumiseni jalkeen sam tyopaikan Fiskarsih
ta Tammisaaresta, jossa asuimme nehsen vuotta.
Molemmat hapsemme syntyivàt siehlà. Vuoden 1977
ahusta aloitin tybt Hameenhnnassa, jossa edeileen
asumme. MeiIlä on mokki Valkeakoskella.
Poikamme perheineen asuvat páäkaupunkiseudul
Ia.

Perheeni
Dien oflut naimisissa vuodesta 1971 saman naisen
kanss& Vaimoni nimi on Helena. Hänkin on osittain
elákkeehla, mutta jatkaa vielà osa-aikaisena töitäãn,
myoskin HAMK:ssa. Han on koulutuksehtaan psy
kologian tohtori.
Meiilã on kaksi poikaa:
Lauri S. 1974, han on tietoteknHkan maisteri ja
-insinUöri, töissa Microsoftiha.
Matti s. 1976, han on kasvatustieteen maisteri,
joka vaimistelee vãitoskirjaansa.
-

-

Uusi hallituksen jâsen Seppo Aarnio esittäytyy.

Harrastuksiani
Harrastuksiani ovat mm kiehet, matkustus eksoot
tisissa paikoissa, mokkeily, lukeminen, hastenlasten
kanssa peuhaaminen), taiteet, uusi tekniikka,...

Miksi sukuasiat kiinnostavat?
Se, ella laitoin rastin mahdolhseen halhtustyohon
viimekesäisessä kokouksessa oh oikeasti vahinko
(rasti meni väärään kohtaan). En ole kuitenkaan
katunut asiaa. Kokouksia on maitiNisesti ja joukko
tuntuu mukavaita. Lisaksi, mitä vanhemmaksi tulen
sitä enemmän kHnnostaa tietää taustastani. Omaa
ikääni en kyhla tunnista muusta kumn ehka sUta, etta
°pikkuveljeni” Timo täyttää 60-vuotta 2.12. ja ettã
yhioppiiasjuhlistani on 50 vuotta I Myos peih antaa
vi itteitã I
Elers-asioihin hittyen hupasin seivittaä matkaa su
kumme syntysijoille Saksaan ensi kesäna.

BAS2-IteIIa Posti Oy

Sukuseuran tuotteet:

02
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35 € ja ccl -rom 20€
Sukukirjat
26 €
PoytavBri
70 €
Sukuviiri
18 €/arkki 10 kpl
Postimerkit
10€
Pinssi
4,00€f2OkpI
Servetit: kahvi
4,50€/20kp1
ruoka
yht 8,00 €
kahvi- Ia ruckaliinat yhdessä
20,00 €
Servettipidike hopeaa: rom
110€
6kpl
125 €
Rintakoru hopeaa
50 €
Rannerengas hopeaa’
70 €
Solmiopidike hopeaa
85 €
Kalvosinnapit hopeaa
Solmiopidike ja kalvosinnapit
150 €
yhteismyynti
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Sihteerin paista:
Sukuseuran hallitus kokoontui ensi kertaa sukuko
kouksen jalkeen 14.9.2014
Hallitus järjestäytyi:
Sukukokouksessa puheenjohtajaksi valittlin Walter
Priewert, Hallitus valitsi keskuudestaan varapu
heenjohtajaksi Irmeli Amonsenin, sihteeriksi Eila
Nummilan ja rahastonhoitajaksi hallituksen ulko
puolelta Sirkka Oksasen.
Lisaksi valittiin huvitoimikunta: Irmeli Amonsen, Aki
Rantomaa, Seppo Aarnio, Liisa Ronnholm ja Pia
Granhoim.
Jasenrekisteritoimikuntaan vaHftin: Sirkka Oksanen,
Aarre Rosenqvist, LHsa Elers ja Pekka Vihervirta.
Sirkka Oksanen yllapitáä jasenrekisteria. Elers
-viestin toimittajana jatkaa Kari Nummila
LaadittUn toimintasuunnitelma. Hallitus kokoontuu
kolme kertaa vuodessa.
Huvitoimikunta suunnittelee retken vuodelle 2015.

Vuodelle 2016 suunniteltHn retkeä suvun varhai
semmalle seudulle Wehmarnin saarelle Pohjois
Saksaan. Irmeli ilmoitteli, ettá huvitoimikunta on
aloiftanut toimintansa sukukokouksessa jarjestetyn
kyselyn pohjalta.
Uudet kotisivut cyst valmistuneet. Voit tutustua
osoitteessa elerafi/sukuseura.
Sukuseuran tuotteita voi tilata muiden kuin kirjojen
osalta Irmeli Amonsenilta, Juhani Vihervirta hoitaa
kirja rompputilaukset.
Hyväa Joulua ja alkavaa vuotta 2015 kaikile
Ella Nummila
—

Sukukokouksen 2014 paatoksen mukaisesti kol
men vuoden jäsenmaksu on 30€ ja lisämaksu/
perheenjasen 10 €
Pankkitili: Loimaan Seudun Dsuuspankki
F117 52390020031805
Erapaivä: 15.02.2015
Maksun viite: 10003

Elersien sukuseuraljasentiedot ja muutosilmoitukset
Lomaketta voivat käyttaa sukuseuran uudet jäsenet tai jäsen voi muuflaa olemassa olevia tietojaan. Lomak
keella voi myOs ilmoittaa erostaan sukuseurasta.
1. Sukunimi:
2. Etunimet:
3. Lãhiosoite:
4. Postinumero:
5. Postitoimipaikka:
6. Puhelin:

7.
8.

Sahkoposti:
Perheenjasenet, joista maksetaan jàsenmaksu:

9.

Eroan sukuseuran
jasenyydesta alkaen:

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