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ATERIA YHDISTÄÄ!
Yhteinen ateria on moninainen symboli. Sukuseuran väestä puheenollen aterian symbolimerkitys sen kuin vain kasvaa puhumattakaan siitä,
että se siis ravitsee niin fyysisesti kuin henkisestikin! Ihminen ei elä yksin leivästä, sanotaan jo

Raamatussakin. Muun ohella sosiaaliset kontaktit ovat ihmiselle yhden nälän nujertamista. Kuutisenkymmentä elersiläistä nautti hyvästä ruoasta ja yhdessäolosta 30. elokuuta Forssassa.

Helsinki 17.1.2016

Puheenjohtajan
puheenvuoro

Hyvät sukulaiset –
Elersiläiset
Kädessänne on nyt Elers-viesti 1/2016 täynnä asiaa seuramme toiminnasta ja ehkä paremmin perehdyttävissä kuin joulukiireitten aikaan tulleena.
Toivottavasti tämä pieni viivästys ei ole aiheuttanut
hämminkiä jäsenistössämme.
Hallitus on pyrkinyt kehittämään seuran toimintaa
jäseniltä saatujen viestien pohjalta ja uskonkin, että
toimintaamme on tullut uutta vireyttä, mutta vielä
on paljon tehtävää, sillä sukumme on varsin laaja
ja erilaisia tarpeita on.
Olen huolestuneena seurannut jäsenmaksumme
kertymistä jo senkin vuoksi, että vain jäsenmaksutuloilla voimme toimittaa Elers-viestiä tärkeintä
informaatiokanavaamme. Tulevaisuudessa tulemme käyttämään sähköpostia, kunhan saamme rekisterimme kuntoon ja jäseniltä luvan sähköpostin
käyttöön. Jäsenlistaltamme löytyy tällä hetkellä 280
jäsentä, jotka eivät ole vuoden 2009 jälkeen maksaneet jäsenmaksua. Listalta on poistettu 85 nimeä
saamamme tiedon perusteella.
Tämän hetken tilanteen mukaan on maksettujen
jäsenmaksujen perusteella jäseniä n. 130, kun vertaamme tilannetta, kun seura perustettiin oli maksaneita jäseniä yli 800.
Vetoankin teihin hyvät Elersit, että olisitte mukana
seuran toiminnassa suorittamalla jäsenmaksun-ne,
jotta pystyisimme kehittämään seuramme toimintaa. Samalla toivon teiltä kommentteja ja ehdotuksia, jotta voisimme kehittää toimintaamme paremmin jäseniä palvelevaksi.

Eila Nummila ja Walter
priewert viiriä nostamassa

Toivotan teille kaikille
Hyvää Alkanutta Vuotta 2016
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Walter Priewert

Tyykikylästä tykättiin:

Elersiläisillä kiva
sukutapaaminen
Vorssaan/Tyykikylään eli Forssan kaupunkiin kokoontui 30. elokuuta 2015 kuutisenkymmentä Elersin sukuseuran jäsentä ”seuraamaan Jalo ja Liisi
Elersin” jalanjälkiä, joiden ensimmäinen etappi ja
päivän tukikohta oli Elersien suunnittelema Forssan pappila – lajissaan kaunis puurakennus uljaan
tiilikirkon kupeessa. Liioittelematta voidaan sanoa,
että Elersit ovat jättäneet suorastaan lähtemättömän jäljen Forssan kaupunkikuvaan ja tämä kaikki
on tapahtunut Forssan kannalta todella myönteisessä mielessä.
Säätkin suosivat elersiläisiä ihan riittävän pitkään ja
sateen sattuessa myöhemmin ”ilmat ovat sopivia
– asenteet tai varusteet ovat vääriä” –tyylillä pärjättiin iltapäivän linja-autoretkellä ihan mukavasti aika
kuivin jaloin.
Ilmiselvästi voi huomata, että iloinen oloinen joukko
nautti kovasti yhdessäolosta, monipuolisesta lounaspöydästä ja tietysti päivän muusta henkisestä
annista eli forssalainen (Ypäjä) tekstiilitaiteilija Ulla
Nummikosken (o.s. Perho) arkistoista esiinkaivamista Jalo ja Liisi Elersin rakennuspiirustuksista ja Forssan ainoalaatuiseen teollistumishistoriaan liittyvästä
tekstiilituotannon aineistosta.
Nummikoski on vuosikymmenien varrella perehtynyt poikkeuksellisen perinpohjaisesti ja ansiokkaasti
Forssan teolliseen historiaan, johon niin sanottu virallinen taho ei ole kaikin osin panostanut riittävästi.

Elersin sukuseuran forssalainen varapuheenjohtaja
Irmeli Amonsen oli Ulla Nummikosken kanssa nähnyt paljon vaivaa kesäpäivän suunnitteluun. Niinpä
kaikki sujuikin juohevasti eivätkä he olleet tilanneet
tietenkään sitä sadettakaan!
Nummikosken kollega, tekstiilitaiteilija Outi Silfvenius toimi oppaana Forssan kiertojelulla, jonka
varrella nähtiin Elersien suunnittelemia rakennuksia
ja Forssan teollisuushistoriaan kuuluvia kohteita .
Matkan varrella poikettiin Forssan museoon: siellä
oli esillä näyttely ”Kirjavan kankaan kaupunki”. Kehräämön alueella tehtiin pieni kävelykierros. Lisäksi
nähtiin kutomon aluetta linjurin kyydistä, massiivia
tiilikolosseja kaikki.

Kiitostakin tuli
Kansa oli tyytyväistä kuten rovaniemeläinen Leena
Rytisalokin, joka kertoi heti Elersviestistä kesäpäi-

Tämä teksti kertoo Forssan tekstiilitehtaan työntekijän "aikataulua
yli 100 v. sitten!

Sisarukset
(Perhoja
Ypäjältä) Ulla
Nummikoski (vas) ja
Liisa Virtanen
sekä Liisan
tytär Riikka ja
Riikan lapset
Siiri ja Väinö
osallistuivat
sukutapaamiseen.
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”Mr. Elers” Juhani Vihervirta vaihtaa ajatuksia Leena ja Pauli Rytisalon kanssa.

väilmoituksen luettuaan sanoneensa aviopuolisolleen, että sinne Forssan mennään ilman muuta.
Tykkäsimme kovasti päivästä. Olimme mukana
Loimaalla jo silloin sukuseuran perustavassa kokouksessa, joka veti ihan valtavan joukon paikalle,
muistaakseni 850 henkeä. Siihen aikan meille tuli
vielä kotiseudun paikallislehti, Loimaan Lehti, josta
näin sukukokousilmeoituksen.
Rytisalot tekivät elämäntyönsä Haapavedellä mutta
muuttivat Rovaniemelle eläkepäivikseen. Leena on
kotoisin Loimaalta ja Pauli Sodankylästä. Leenan
veli asuu Tammelassa ja lapse pääkaupunkiseudulla.
Muistan, kuinka jo varhain lapsuudessani kuuntelin
siellä Loimaalla aikuisten puheita elersiläsistä, jotka
muuttivat Puolasta Suomen ja toimivat maanmittareina. Tällaiset tarinat kiehtoivat lapsen mieltä.
Suosittelen kaikille sukuseuraan liittymistä ja oman
suvun tutkimista.
Leenan mielestä ihmiselle on tärkeätä tuntea sukujuurensa ja tuntea kuuluvansa johonkin joukkoon.
Se luo omalla tavallaan turvallisuuden tunnetta ja
vahvistaa omaa itsetuntoakin. Juhani Vihervirran
avustuksella olen selvittänyt lisää sukuani.

Ylpeyttäkin sallitaan
Hiukan ylpeyttäkin tuntien olen puhunut täällä Rovaniemellä sukuumme kuuluvasta akateemikosta
ja muotoilijasta, joka on suunnitellut rakennuksia
Rovaniemellekin, Leena selvittää.
Turussa Orionin lääketehtaan johtotehtävissä toiminut ja nyt eläkkeellä Liedossa asuva Raimo Okslahti
(alun perin Eskman) tuli mielellään Forssaan. Hänelle Forssa on melkein kotikaupunki; hän on syntynyt emäpitäjässä Tammelassa ja käynyt oppikoulua
Forssassa ja päässyt ripillekin Forssan kirkossa.
Ylioppilaaksi kirjoitin kuitenkin vuonna 1953 Loimaalla. koin Forssassa tulleeni erään opettajan
taholta kaltoinkohdelluksi. Sisuunnuin ja lähdin
Forssasta pois keskikoulun jälkeen ja muutin opinahjokseni Loimaan lukion. Loimaa oli minulle kyllä sikäli ennestäänkin vähän tuttuakin seutua, kun
elersiläinen äitini oli syntyisin Metsämaalta (nyt osa
Loimaan kaupunkia).
KARI NUMMILA

Ulla Nummikoskella ja
Raimo Oksalahdella riitti
yhteisiä muistoja Loimaan
lukiostakin.
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Ensimmäistä kertaa
Elersien sukuseura osallistui, tietääksemme, ensimmäistä kertaa Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n XVI
Kuulutko sukuuni – tapahtumaan 10.-11.10.2015. Sukuseurasta olivat kahden päivän aikana paikalla Tuija
Ruoho-Airola, Liisa Rönnholm, Aki Rantamaa (Helsinki)
ja Sirkka Oksanen (Vantaa). Loimaalta paikalle tuli myös
sukuseuramme sihteeri Eila Nummila.
Tapahtuman laajuus yllätti ensikertalaisen. Osastoja
oli 80 ja osallistujia arveltiin paikalla vierailleen ainakin
2000. Olimme silmät ja korvat auki sekä kuuntelemassa mielenkiintoisia luentoja. Kahden päivän aikana oli
mahdollisuus tutustua myös muiden sukuseurojen
osastoihin. Tapahtuman laajuuden lisäksi yllätti suuri
kirjallisuuden määrä. Sukuseurat ovat julkaisseet suuren määrän kirjoja, myös muita kuin sukututkimuksia.
Muutakin sukututkimukseen liittyvää kirjallisuutta oli
runsaasti tarjolla.
Mitä ajatuksia tästä ensimmäisestä kerrasta syntyi?
Huomasimme, että olemme ihan varteenotettava sukuseura ja toimintamme on vakiintunutta ja laadukasta.
Toki uuttakin pitää matkan varrella löytyä perustoiminnan lisäksi. Osastomme osaamme ensi vuonna varustaa paremmin, koska tiedämme, mikä kiinnostaa
osallistujia. Elersien sukuseura ei ollut myöskään tuntematon, ja mielenkiintoisia ihmisiä kävi keskustelemassa
pöytämme ääressä. Pia Granroth, joka kuuluu Elersien
sukuun, on tutkinut isänsä Carlssonien sukua ja äitinsä
Wikstenien sukua, oli naapuriosastolla. Häneltä saimme hyviä ”käytösohjeita” ja sellaista tietoa, jota meillä
ensikertaisilla ei entuudestaan ollut. Kiitos Pialle.
Tuija Ruoho-Airolalla oli mukanaan Genos-lehden
numero no 4/1962, jossa on kamreeri Arne Ekmanin
kirjoittama artikkeli Elersien sotilassuvusta, kuten hän
sitä kutsui.
Muiden sukuseurojen osastoihin tutustuessa syntyi
ajatuksia uusista mahdollisista sukutuotteista, kuten
juomalasit, lippis tai t-paita. Omat sukutuotteemme

Sirkka Oksanen ja Aki Rantamaa päivystivät vuorollaan
sukutapahtumassa.

myös kiinnostivat muita kävijöitä, vaikka osasta meillä
oli vain valokuvat.
Elersien sukuseura täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Meillä on syytä juhlintaan ja jatkaa työtä sukututkimuksen
parissa, nuoria ja tuoreita voimia tarvitaan tuleville
vuosille. Sukuseuran toimintaa voi seurata kotisivuilta,
elers.fi, tai Facebookissa, jonne Pekka Vihervirta on
avannut meille oman suljetun ryhmän, johon sukuseuralaiset pääsevät mukaan keskustelemaan ja mielipiteiden vaihtoon.
Sirkka Oksanen, rahastonhoitaja

Aki hoitaa kuntoaan
pitkillä kävelylenkeillä

Aki Rantamaa.

Sukuseuramme hallitukseen kuuluu helsinkiläinen Aki Rantamaa,
65, joka on syntynyt Säkylässä.
Siellä hän on käynyt koulunsa ja
suorittanut asevelvollisuutensa.
Akin elämäntyö liittyy lähes kokonaan Helsingin kaupungin liikennelaitokseen, josta hän jäi virallisesti eläkkeelle vuonna 2008.
Työura katkesi noin viideksi vuodeksi, kun hän toimi ensimmäisen
vaimonsa omaishoitajana viitisen
vuotta. Akin nykyinen vaimo Margarita Zaretckaia on Pietarissa
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syntynyt Venäjän juutalainen, joka
toimii matkaoppaana.
Akin äiti Helena Rantamaa (o.s.
Virtanen) oli syntynyt Pöytyällä ja
isä Reino Rantamaa Säkylässä.
He ovat edesmenneet ja haudattu Mellilään.
Akin harrastus on ollut vuosikymmeniä jalankulku eli hän käveli
päivittäin työpaikalleen ja sieltä
kotiin, yhteensä kymmenen kilometriä päivässä. Nyt eläkkeelläkin
hän hoitaa kuntoaan kävelylenkeillä raittiissa ilmassa.

Pienryhmätoimintaa
Turussa on muutaman kerran kokoontunut pieni
Elers-siskot -ryhmä. Nimi viittaa ryhmän useisiin
siskoksiin ja serkuksiin.
Ensikokoontuminen oli kotonani viime vuoden syksyllä. Sitä naurun kiherrystä ja juttujen kerrontaa riitti!
Taisimme viihtyä aika hyvin.
Seuraavaksi kohtasimme maaliskuussa Turun taidemuseon Ellen Thesleff -näyttelyssä. Kiersimme
näyttelyn ja myös ne tutut rakkaat taulut toisessa
kerroksessa, minkä jälkeen hemmottelimme itseämme maistuvalla kahvikupposella - ja toisellakin.
Kesäkuun alussa lähdimme Kuhankuonon luontopoluille. Olin lähettänyt noin 50 kutsua satunnaisotannalla Turun alueelta rekisteristämme. Mukaan toivoin
myös ”veljiä” komistamaan ”sisarryhmäämme”.
Muutama uskaltautui. Päivä oli kaunis joskin tuulinen. Kiersimme Savojärven ja jäimme juttelemaan
mukavia nuotiopaikalle.
***
Voit kerätä paikkakunnaltasi elersläisistä pienryhmän
tutustumisen, jutustelun ja erilaisiin tapahtumiin osallistumisen merkeissä. Suosittelen lämpimästi.
Liisa Elers

Sukulaiset järjestäytyvät suolle ja pitkospuille menoa varten.

Savojärveä kiertämässä vas. Aira Leino, Leena Nihervä, Liisa
Elers, Irmeli Amonsen ja Terttu Kanervo. Kuvan ottaa Kaisa
Lehtonen.

Sukuseuran retki Helsingissä lauantaina 16.04.2016

Alvar Aallon kotitaloon ja ateljeehen
Opastus alkaa kodista kello 11.30 . Opaskierros jatkuu ateljeessa klo 13, myös tunnin kestävä.
Alvar Aallon kotitalon osoite: Riihitie 20 ja ateljeen : Tiilimäki 20.
Pääsylippu molempiin yhteensä 20€/hlö, 14€/ eläkeläinen tai opiskelija.
Sukuseura maksaa opastuksen.
Sitovat ilmoittautumiset 09.04.16 mennessä:
Liisa Rönnholm puh 040-5784386, liisaronnholm@gmail.com
tai Sirkka Oksanen puh. 040-826129, oksanen_sirkka@hotmail.com
20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan
Lämpimästi tervetuloa! Museokäynnin jälkeen voisimme mennä yhdessä kahville tai lounaalle.
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Hyvä, mahdollinen
Elers– sukuseuralainen

E

lers-sukuseura valitsi toimikunnan etsimään ja
päivittämään jäsenrekisterin osoitetietoja. Olet
kenties ollut jossakin asiassa tekemisissä seuran
kanssa, koska senhetkiset tietosi ovat kirjautuneet.
Olemme käyttäneet runsaasti aikaa hakiessamme
nykyistä osoitettasi, mutta jos olemme epäonnistuneet hauissa, etkä tunne olevasi elersläinen, niin
pahoittelemme sekaannusta.
Toivomme kuitenkin, että lähettäisit joka tapauksessa ohessa olevan kaavakkeen ja poistamme sitten
Sinut sekaannusten välttämiseksi ”joukostamme”.
Seurassamme on runsaasti aktiivisia jäseniä, joiden kanssa kokoonnumme kolmen vuoden välein
varsinaiseen sukukokoukseen eri puolilla Suomea.
Pienryhmätoiminta järjestää erilaisia vierailuja teattereihin, taidenäyttelyihin, toistemme koteihinkin ja
tulipa Kuhankuonon retkimaastotkin koluttua kesäkuun alussa.
Juuri Sinulla saattaa olla se – nuorisonkin mukaan-

satempaava – loistoidea, jolla saadaan piristystä
toimintaan. - Ja olisihan sääli olla käyttämättä sitä!
Astu rohkeasti iloiseen ryhmäämme ideoinesi, tai
ilman.
Sukuseura perii kolmen vuoden välein 30 euroa
jäsenmaksua (perheenjäsenet 10 euroa). Maksuun
sisältyy tiedotuslehtemme Elers-viesti, joka taas sisältää mainioita artikkeleita suvun vaiheista värikkäine persoonineen, ajankohtaista tietoa toiminnasta
ja sukututkijamme uusimmista löydöistä.
Seura on teettänyt runsaasti oravavaakunalla koristettuja tuotteita, joiden hinnat pidämme edullisina.
Kirjat ja päivitetty DVD ovat mainio pohja tutustua
”meihin”. Löytyy myös koruja sekä miehille että naisille, viirejä, servettejä, postimerkkejä jne.
Haluamme nyt aktivoida Sinua ottamaan yhteyttä
sukuun. Ohessa yhteystietoja ja lomake.
Kiitos ajastasi ja tavataan ehkä piankin sukuloimassa!

✄
ELERS-SUKUSEURAN
JÄSENLOMAKE
JÄSENHAKEMUS

❏

JÄSENTIETOJEN MUUTOS

❏

PÄIVITYS

❏

Kaikkien kohtien täyttäminen takaa joustavan yhteydenpidon. Pakollinen tieto on merkitty tähdellä *
Suku- ja etunimi * _______________________________________________________________________
Postiosoite *

_______________________________________________________________________

Sähköpostiosoite

_______________________________________________________________________

Puhelin ___________________________________

Taulun numero ______________________

Sukuseuraan jäsenenä
kuuluvan henkilön nimi/nimi; ________________________________________________________________
Allekirjoituksellani annan suostumukseni Elers-sukuseura ry.:n jäsenrekisteriin. Tietosuojaseloste, mikä käsittää Henkilötietolain ( 523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen sekä 24§:n mukaisen muun informaation,
kuten tiedot rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä (tarkastusoikeus, virheen oikaisu, kielto-oikeus sekä
menettelytavat niiden toteuttamiseksi), on Elers-sukuseuran hallituksella.

✄

Pvm ____________________

_____________________________________________________
Allekirjoitus

Lomake palautetaan Elers-sukuseuran sähköpostilla: elersien.sukuseura@gmail.com tai
rahastohoitajalle (jäsenrekisterin ylläpitäjä)
Sirkka Oksanen
Mantelikuja 3 B 35
01710 Vantaa

Jäseneksi hyväksymispäivä _________________
(Jäsentiedot ovat Elers-sukuseura ry.:n käytettävissä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.)
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Sukukirjat, I-II osa …… 20 € ja cd -rom 20 €
Tilaukset: Juhani Vihervirta
Muut tuotteet, tilaukset: Irmeli Amonsen
Pöytäviiri: …………………………………… 26 €
Salkoviiri (4,5 m) …………………………… 95 €
Postimerkit …………………… 18 €/arkki 10 kpl
Pinssi: ……………………………………… 10 €
Servetit: kahvi …………………… 4,00 €/20kpl
ruoka …………………… 4,50 €/20kpl
kahvi- ja ruokaliinat yhdessä …… yht 8,00 €
Servettipidike kiveä,
vaakunamerkki hopeaa: ………… 20,00 €
6 kpl ……………… 110 €
Rintakoru hopeaa: ……………………… 125 €
Rannerengas hopeaa: …………………… 50 €
Solmiopidike hopeaa: ……………………… 70 €
Kalvosinnapit hopeaa: …………………… 85 €
Solmiopidike ja kalvosinnapit
yhteismyynti ……………………………… 150 €

Hyvät elersläiset!
Sukuseuran hallitus toivoo, että saisimme tietoa suvun akateemisista henkilöistä ja pyytää tietoja väitelleistä henkilöistä ja
väitöskirjoista. Ajatus on, että voimme jakaa tietoa ja tutustua
erilaisiin tutkimusaiheisiin keräämällä tiedot ja julkaisemalla ne
kotisivuillamme "elers.fi". Lisäksi Elers-viestissä voimme julkaista tutkimuksista ja tekijästä tietoa. Yhteydenotot ja tiedot:
elersien.sukuseura@gmail.com.

Elersien sukuseura/jäsentiedot ja muutosilmoitukset
Lomaketta voivat käyttää sukuseuran uudet jäsenet tai jäsen voi muuttaa olemassa olevia tietojaan. Lomakkeella voi myös ilmoittaa erostaan sukuseurasta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sukunimi: __________________________________
Etunimet: __________________________________
Lähiosoite: _________________________________
Postinumero: _________________________
Postitoimipaikka: ___________________________
Puhelin: ___________________________________

7. Sähköposti: ________________________________
8. Perheenjäsenet, joista maksetaan jäsenmaksu:
___________________________________________
9. Eroan sukuseuran
jäsenyydestä 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

Mikäli vastaanottajaa ei löydy osoitteesta, palautetaan posti osoitteella:
Sirkka Oksanen, Mantelitie 3 B 35, 01710 VANTAA

Sukuseuran tuotteet:

