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KUTSU

Kutsumme kaikkia Elers-sukuun kuuluvia perheineen Elersien sukuseuran
toiseen sukukokoukseen, joka pidetaan 24.1 0.1999 Hirvihovissa Loimaan
kunnassa.

Ohjelma:

10.00 Jumalanpalvelus Kanta-Loünaan kirkossa
Seppeleiden lasku

11.30 - 13.30 Ruokailuja sukulaisün sekd kokouspaikkaan tutustuminen

13.30 Sukukokous:
Saantömdaräiset asiat

Juhlaesitelma: Anja Nienjinen - Porkka

Sukukirjan julkistanthien: Juhani Viii ervirta

Sukukirjanja inuiden sukutuotteiden myynti

Sukukokouksen osanottomaksu 80 ink /henkilo sisdltaen ruuanja kahvin.
Alle 12 vuotiaat llmaiseksi.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksainalia sukuseuran tilille Lobnaan Seudun
Osuuspankkiin 523900-231805 osanottamaksu 15.9.1999 men ness/i.
Merkitse lisätietoihin osallistujien lukurndard, rnyos alle 12 vuotinat.
Lisatietoja Sajja Lehtinen - Làhde puit 02- 7631204, 040-584210 7
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ccheen/ohtafan nikövmnkkeu/

Vuosituhannen viimeinen vuosi on hyvässa menossa ja
lammin kesa saapunut. syksylld tulee kuluneeksi kolme
vuotm silifi, bin me elerssit pidimme ensimmaisen
sukukokouksen ja päätimme asioista kolmeksi
vuodeksi eteenpäin.
Mielestani nykyinen Elersien sukuseuran hallitus on
ollut toimintakykyinen ja jokainen jäsen on paikallaan
hoitanut tehtävansa hyvin ja asiat ovat pyOñneet
olkealla tavalla. Sukukiijan tekeminen on suuresta
tydmallrästli huolimatta edistynyt aikataulussa nun etta
saadaan valmiiksi syksyyn mennessä. Tasta tyOstU
parhaat kiitokset Juhani Vihervirralle.
Syksylla sunnuntaina lokakuun 24 päivänä pidämme
seuraavan sukukokouksen Loimaalla Hirvihovissa eli
samassa paikassa kuin kolme vuotta sitten. Aloitamme
jumalanpalveluksella kb 10.00 ja Sen jälkeen
jatkamme tilaisuutta Hirvihovissa.
Toivotan teidat kaikki suvun jilsenet perheineen
ten’emlleiksi Loimaalle viettämüän yhteista sukujuhlaa
ja sukukokousta.
Kokouksessa päätetillln myös tdrkeistä suvun asioism
seuraavaksi kobmivuotiskaudeksi valitaan uusi hallitus
ja puiatetaan jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi
kaudeksi ym.

Toivotan hyvaa Ioppukeslla ja tervetuloa Loimaable
syksyllä

Reino Kaunisto

yksin. Han on lUhettanyt mm 950 kirjettä
tarkistaakseen tietojen oikeellisuutta. Kirjeisiin on
kuubema vastattu hyvin ja vain muutama on
kieltaytynyt tietojen antamisesta. Toisaalta uusia
sukulaisia tulee jatkuvasti lisaä.
Muuna toimintana on ollut Elers -viestin lü

hettaminen noin kaksi kertaa vuodessa Tästäkin on
Juhani Vihen’irta huolchtinut lähes yksin. Tama iehti
lähtee nyt sihteeñn toimittamana. Toivomme, ettd
sukukokouksessa valitaan toimikunta, joka jatkossa
huolehtii lehden toimittamisesta vahintaan kaksi kertaa
vuodessa.
Jasenet ovaL voineet ostaa sukuseuran tunnuksella
varustettuja poytaviireja ja salkoviirejä. Nama ovat
tehneet hyvin kauppansa. POytaviiri on jo 250 kodissa
ja salkoviirikin Iiehuu jo 50 salossa. Salkoviidn osalta
jUrjestettiin suunnittelukulpailu ja Matti Laudkañn
ebdotus hyvaksyttiin muutamin muutoksin. Suku
kokoukseen mennessä valmistuu oma dntamerkki,
jonka on suunnitellut ja valmistaa boimaabainen
korutaiteilija Elina Kinnunen Ateljee Hulmilta.
Tavoitteena on saada myös omaa kirjepaperia ja
postikortteja myyntiin sukukokouksessa.
Elers nimeii on tehty tunnetuksi ed tavoin. Loimaalla
on kirjastoon nimetty Elers -lukusali. Kokemaelle on
saatu Elerskuja. Loimaan kirjaston seinälle
puheenjohtaja Reino Kaunisto ja Juhani Vihenina
luovuttivat kuningatar Eleonoran Johan Elersille
antaman Iuutnantin nimityskirjeen ja se on nahtavilla
lukusalissa. Kirjastossa oil myös esillä suvun puinen,
Erkki Porramolta lainassa ollut vaakuna muutaman
kuukauden.
Kirjaston varsinaisissa avajaisissa tullaan luovuttamaan
viela suvun poytaviiri.
Intemetissa on Elersien sukuseuralla oma sivunsa ja se
on suvun käytettävissä.

siitä, enli
sukuseun on rekisteroity.
Toinen suud tehtavU oLi jäsenrekisterin perustaminen.
Käytännossä sHill on huolehtinut rahastonhoitaja Saija
Lehtinen-Lahde. Rekisteri on ATK-tiedostona. Jäseniä
on viimeisen tiedon mukaan 342.
Jasenia on ympäri Suomen. Noin 25% jäsenistä on
Loimaalta tai sen lahikunnista. Pohjoisin jUsen boytyy
nopean sibmayksen jillkeen Oulusta ja itthsin Kiteeltä.
Helsingin seudulla suu noin 10% jäsenistii. Ruotsissa
vaikuttaa pan sukumme jäsenth ja IoytyypU
Kanadastakin yksi. Elers -nimisiU on jsenIuetteIossa
14 kpl. Suurin osa on sijoinunut Etela-Suomen ja
Lansi-Suomen läaneihin.
Kobmas ja ehka kiinnostavin asia lienee tietysti
sukukirjan teko. Juhani Vihen’ina on hoitanut hommaa

Scckakhja

Sukukirjan dlauksella alkaa olla kiire, sillä kirja on
valmistumassa sukukokoukseen mennessä.
Sukukirja painetaan kahdeksi niteeksi, koska sivuja
tulee Ilihes tuhat. Henkuloiden nimiä on henkild
hakemistossa noin 12000 kpl, joista elersilaisten nimia
on vajaa 6000kpl. Loput muodostuvat puolisoista ja
appivanhemmista. Kirjaan on tullut kiitettävästi kuvia
ja muuta materiaalia, josta kaunis kiitos niitU
lähettäneille. Kuvat ja tekstit palautetaan painatuksen
jälkeen pabautusta pyyläneilbe.
Kirjan hinta on 200mk ennakkotilaajille jotka ovat
tilanneet kirjansa syyskuun IS paivaiin mennessa ja
220mk :Iba kirjaa myydaan tUmanjabkeen.
Kaikilbe ennakkotilaajat saavat kirjansa
sukukokouksessa nun halutessaan edeblyttaen, että
painotyö sujuu aikataulun mukaisena.

Lieni/en aakcaearan haTh’tukjen
kotm/vaot/ikacthen ybteenveto

Hallituksen
biittaminen
hyväksytyin

ensimmUinen tehtävä oh seuran
yhdistysrekisteriin sukukokouksessa
saannoin. Viime vuonna saimme tiedon

Eila Nummila
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Oheinen sopimus on Loimaan Kojonperän
Iso-Uotilaa isännöineen Elers —sukuhaaran
vanhoja asiakirjoja, jotka ovat loytyneet
Kojonperan Mäki-Uotilasta. Elers -suvun
historia Loimaan Kojonperan Iso-Uotilassa
alkaa vuodesta 1796. Tälloin Turun ]aänin
jalkavakirykmentin vänrikki Karl Wilhelm
Elers (1748 - 1805 ) avioitui Iso-Uotilan
leskiemannan Kaisa Antintyttaren

( 1790 - 1843 ) kanssa. TUsti avioliitosta
syntyi kaksi lasta: Iso-Uotilan tuleva isäntä
Clas Wilhelm Elers ( 1797 ) ja Johanna
Karoliina (1600 ),joka sittemmin avioitui
Poytyalle msthollari Gustaf Saurenin kanssa.

Toisen polven Iso-Uotilan isäntä Clas
Wilhelm ( 1897 - 1855 ) oh isansä tapaan
tarkka mies. Tama ilmenee vuonna 1830
laaditusta torpparisopimuksesta, jonka han
solmi Sillanpaan torppaan Juho Juhonpojan
kanssa. Torpparisopimuksessa on saaty
laistOllle tyypilliseen tapaan vaadittu myös
kuuliaisuutta isäntää kohtaan. TorppaH
sopimuksen on laatinut Michel Lofstgrom ja
sopimus on vahvistettu karajilla. Mielen
kiintoista on, että Clas Wilhelm Elers ei ole
itse allekirjoittanut nimeään, vaan vahvisti
sopimuksen puumerkillaan. Hammentavää
tämä on siksi, että Elers suvun edustajat olivat
monen polven ajan kynamiehiä ja
kirjoitustaitoista vakea.

Anja Nieminen-Porkka

Mmli Clas Wilhlem Ele(r)s iso Uotila otan torppariksi SiLlanpiilihlin sorvari Juho Juhonpajan.

1. ksi Saa hun rakenma tarvittavat torpanrakennukset tilan metsästä ja kuusitukeista.

2. ksi Pelloiksi saa han talon ympiffilta nun paijon kuin siellä on viljeltyna, samoin sahan viereisen entisen
resenipaistan ja Wesiniitun manpalasta seitseman sarkaa.

3. ksi Nimtyiksi han saa raivat yhden ladonalan Wesiniitusta maan rajaltaja samasta niitysta sahan rajalta kallioon, myös
sna han raivata kytoniityn ylapuasta Sullon rajalta yhden ladonalan ja Katinhannasta yhden ladonalan.

4 ksi Metsäü him sna ottaa kotitarpeiksi Katinhannastü, mutta ci mUnty muuta kuin pareiksi.. Myoskiman tuohia han ci
saa ottaa enempimim kuin taittaa lehdeksia. Vesiniittuun han ci saa pimllstimim kaijaansa, mutta Naskalin niityillc han san
laskea ne
menemään.

5 ksi EdellimmainiLtuja ehtoja vastaan pitimim himnen tehdä iso Uotilan ülalIe yksi pimiva vuikossa ympiki vuoden ja kaksi
pimiväli heinimaikana, kaksi hevospaivaa vuodessa kutsuttaessa, jos himnellim on hevonen. Kaikki talon muonnssa.

6 ksi Kun torppaH khyttimytyy kuuiiaisesti minua kohtaan ja tayttimä velvollisuutensa, nun vakuutan mina handle ja
himnen vaimolleen Johanna Kaisantyttarelle huudattomattoman omistusoikeuden kuolemaansa saakka.

Kojonpera 27. Joulukuuta vuonna 1830

Edelliseen kontrahtiin iLmoitan olevani
kaikin osin tyytyvthnen

Todistavat
Eñk Johan Blomberg
Seppa

Clas Wilhelm Elers
iso Uotila
(puumerkki)

Juho Juhonpoika
Sorvari

(puumerkki)

Juho Juhonpoika
Myllyojalta

Kirjoitti Mich(ek) Lbfstrom



Syntynyt Iievaejit
1799
25.8 Henric Saurén
17.9 Helena Hjerpe, pso
18.9 Maria Elisabet Gronqvist

1899

14.10
15.11
23.12

Lena Wilhelmina Elers
Agatha Sophia Laurin
Ulrica Lovisa Lundgren

19.1
22.1

8.2
9.2

26.2
3.3

15.3
21.3
11.4
9.5

28.5
5.6
8.6

Urho Henrik Mäkinen, pso
Kaarlo Oskar Elers
Saara Vilhelmiina Kuoppala
Eero Johannes Koivulabti
Frans Eñk Lahti
Frans Vihtori Salminen
Lempi Matilda Jalonen, pso
Kustaa VibLori VäNi-Erkkila, pso
lida Matilda Lundberg. pso
Ama hula Vuoti
Arvi Erik Anttila, pso
Lempi Irene Isotupa, S0

Bengt Amdt Johan von Hausen

14.7
16.7
13.9
21.9
24.9
25.9

1.10
8.10

16.10
27.10

6.11
9.11

17.12

Naima Hellin Apajaranta
Kaarle Edvard Numme, pso
Tekla Elisabet Isotupa
Hugo Henrik Haapanen, pso
Emil Aiwid lehtojarvi
Helga Helena Hjerpe
Toini Raakel Lujanen, pso
Antti Valfrid Anttila
Hellin Elisabet Elo
Väinb Johannes Aaito
Allan Rafael Lame
Ytjo Albert Kujala
Oskari Vihtod Karamaa, pso

Thalid alkol Elersien tadna Lohnaalla aikoinaan: ndilld KoUoen ranlakivitld Lobnaan kunnan
Kojonperdstd iso- Uotilan fri Sutton tilojen tienoilla ovat suvun esivanhemmat astelleet.



ELERSIEN SUKUSEURAN SAANNOT

I . NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistvksen nimi on Elersien sukuseura, kotipaikka on
Loimaan kunta ja toimialue koko maa.Yhdistystd
kutsutaan jUljempäna sukuseuraksi ml seuraksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaibeitaja
historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistaa
yhleenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkil:
- järjestämUän yhteisia kokouksia, sukupäivia, retkia ja
muita seuran toimintaan Iiittyvia tilaisuuksia.
- k-eraamaan ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta
sekU saattamaan sitU jasentensll tietoon
-harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperia edistUvaa
julkaisutoimintaa seka
-phUmUUn Iueueloa suvun jUsenistU

Toimintansa tukemiseksi seura vol ottaa
testamentattua tal lahjoitettua omaisuutta,
rahastoja sekU asianomaisella luvalla
kerUyksia ja arpajaisia. Seura vol myös
toimintansa kannal
Ia larpeellisia kiinteistUjU.

3 JASENET

Sukuseuran jUseneksi voidaan hyvUksyll jokainen 18
vuotta tUyttUnyt henkilo, joka isUn tai Uidin puolelta on
sukuunkuuluva tai joka aviolilton kautta on siihen
Iiittynyt. Sukuseuran jUsenet hyvUksyy seuran hallitus.
JUsenellU on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla
siltU kirjallisesti hallitukselle ml sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamafla eroamisesta yhdistyksen
kokouksessa.
JaseniltU pedttUvU vuomisen jUsenmaksun suuruudesta
pllUtIiiH vuosikokous. Seuran hallitus vol myUn;iiI
vapautuksen jUsenmaksusta korkean ian, sairauden tal
muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen
pemsteella.
Sukuseuran ainaisjaseneksi katsotaan jUsen. joka
vhdella kertaa suoñttaa jUsenmaksun
kaks ikymmenke rtai sen a.
Seuran jUsenen aile IS vuotiaat lapset voivat Iiittya
seuraan nuorisojtiseninU, jotka ovat vapaut
jasenmaksusta ja joilla ei ole aaniolkeutta seuran
kokouksissa.
Hallituksen esityksesta vol vuosikokous kutsua
sukuseuran kunniajllseneksi henkilon, joka on erityisen
ansioitunut seuran toiminnassa. KunniajUsen on vapaa
jlisenmaksusta.

4 § HALLITUS
Sukuseuran asioita hoitaa seuran halliws, joka valitaan
vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekU vahinmian kolme ja enintUan
viisi jUsentU. Hallituksen toimiaika on vuosikokousten
valinen aika
Hallitus valitsee keskuudestaan ml ulkopuolelma seuran
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilot.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hUnen
estyneenU ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vUhintUUn
kaksi hallituksen jdsentU sitU vaatil.
Hallitus on pUUtösvaltainen kun vahintaUn puolet sen
jasenista, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on lUsnU. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella diintenenemmistollU. AUnten mennessU
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettavU
paatospoytakirjaa.

5 § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOIrrAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessa seuran
sihteeñn ml rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenteñvuosi ja toimikausi on
vuosikokousten valinen aika. TilinpaUtos tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi vilmeistaan
seuraavan vuoden maaliskuun aikana. Tilintarkastajien
lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on
jUtettUvU hallitukselle viimeistUUn seuraavan toukokuun
kuluessa.

7 § SEURAN KOKOUSTEN
KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu
on toimitettava viimeistaan neijatoista pUivUU ennen
kokousm joko lahettamallU kutsu kirjallisena kullekin
jUsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran
koripaikkakunnalla ilmestyvUssU sanomalehdessU.

S § SEULAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetaun joka kolmas vuosi
hallituksen mUUrUUmUnU pUivUnU huhti-syyskuun
aikana.
YlimUarainen kokous pidetUan, kun seuran kokous nun
pUUttiiU tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tal
kun vahintaan yksi kymmenesosa seuran

vastaan
perustaa
jUrjestdU
om is ma

Sukuseuranjasenluetteloa pitHU seuran hallitus.



iiänioikeutetuista jäsenistä skit hallitukselta ehtyisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksissa on jokaisella edellisen vuoden
jdsenmaksunsa maksaneella jitsenellit aanioikeus ja
jokaisella aitniolkeutetulla yksi iffini.
Seuran paiiokseksi tulee se mielipide jota kannattavat
yli puolet annetuista jtisenistit. Aänten mennessit tasan
ratkaistaan vaalit analla. Muutoin pitatokseksi tulee
kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa kUsitelllliin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitnan kokouksen puheenjohiaja, sihteeri, kaksi
pUytäkirjantarkastajaaja tarvittaessa kaksi iiiintenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen Iaillisuus ja paittosvaltaisuus
4. Hyvitksytdan kokouksen työjdrjestys
5. Esiteuiiin seuran tilinpdUtokset, vuosikertomukset ja
tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten vitlisiltil ajaha
6. pitittetillin tilinpitittosten vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myontitmisestit
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tub- ja menoarvio
sekit liittymis- ja jitsenmaksu seuraavalle toimikaudelle

8. Valitnan hallituksen puheenjohtaja seka muutjitsenet
9. Vabitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi
varamiestit seuraavaksi toimikaudeksi.
10. Kasjtelhjan muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikitli seuran jitsen haluna saada jonkin asian seuran
vuosikokouksen kllsitebtiivaksi. on hitnen siitli
kirjallisesti ilmokettava nun hyvissit ajoin, ettit voidaan
sisallyttita kokouskutsuun.

10 § SAANTOJEN MUUTTAMINEN JA
SUKUSEURAN PURKAMINEN

Pitittos süUntdjen muuttnmisesta ja seuran purkamisesta
on tehiuv seuran kokouksessa vahintiflin kolmen
neijitsosan enemmistollit annetuista ititnistit.
Kokouskutsussa on mainittava sitUntdjen muuttamisesta
mi sukuseuran purkamisesta.
Sukuseuran purkautuessa käytetititn seuran varat seuran
tarkoituksen edistämiseenpurkamisesta päitttitvlln
kokouksen maarftamitllit tavalla. Sukuseuran tullessa
Jakkautetuksi kitytetititn varat samaan tarkoitukseen.

4

Elersien ensirnrnliinen sukukokous pidettiin vuoden 1996 lokakuussa Loimaan kunnan

keskusiaajamassa Hin’ikoskella sUaitsevassa Hirvihovissa, font-a toivotaun täyttyvdn toisessakin
sukukokouksessa lokakuussa.



ftenkil&tIetolomake
Etera-sa.kcckIrjaa varten V
Postitusosoite:
Juhani Vihenina
Arantilarnie 20, 29250 NAKKILA
Pub. 02-5373 523

Sukunimi Etunimer Ano, ammatti

Syntymäaika ja -paikka Nykyinen asuinpaikka

Vihkimisaikaja -paikka

Puolison sukunimi Etunimet Arvo, ammatti

Syntymaaika ja -paikka

Puolison isa: henkildUedot

Puolison äiti: henkilotiedot
Lapset:

Nimet Syntymäaikaja -paikka

Nimet Syntymäaikaja -paikka

Nimer Synrymaaikaja -paikka

Perheellisista lapsisa pyydetalin vastaavat tiedot.

Lisätietoja:



Saija Lehtinen-Lahde
Niittukulmantie 17, 32200 LOIMAA
Pub. 02-763 1 204, 040-5842 108

ELERSIEN SUKUSEURA RY

HALLITUS
puheenjohtaja varapuheenjohtaja
Reino Kaunisto Juhani Vihervirta
Kallionpaäntie 30, 32440 Alastaro Arantilantie 20, 29250 Nakkila
02-7646017 02-5373523

sihteeri rahastonhoitaja
Eila Nummila Saija Lehtinen-Lahde
Kurittulantie 386, 32210 LOIMAA KK NUttukulmaruie 17, 32200 LOIMAA
02-7685 158 02-7631 204,040-5842 107

jUsen

Ilkka Vainio ?ankkiyhtey5
Huvilakatu 44, 32200 LOIMAA Loimaan seudun osuuspankki
02-7622 849 523900-231805
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Postitusosoite:

Elersien
sukuviiri liehuu
Jo monen kodin
lipputangossa.

Ilmoittaudun Elersien sukuseuran jäseneksi
JUsenmaksu 150 mk v.1997-99 18 vuotta täyttilneiltä.

Sukunimi Etunimet

Postinumero ja -toimipaikka Lahiosoite

Puhelin

Tilaan Elers-poytaviireja kpl, hinta 100 mk/kpl + Iühetyskulut.

Tilaan Elcrs-sukukirjoja kpl. Ennakkotilausmaksu on 150 mk/kpl, loppuosa peñtWin teoksen valmistuttua
1999.

Tilaan Elcrs-salkoviircjä kpl, hinta 400 mk/kpl + Iühetyskulut.

Paivays Allekirjoitus


