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Rauhaisaa Joulua ja 

Hyvää uutta Vuotta 2017

kaikille Elers-viestin lukijoille!



Hyvät Elersläiset

Haluan kiittää kaikkia sukulaisiani, jotka osallistui-
vat syyskuussa sukuseuran 20 vuotistapaamiseen 
Loimaalla maatalousmuseo Sarkassa. Tilaisuus oli 
mielestäni onnistunut ja tuntuivat palautetta anta-
neetkin olevan samalla kannalla. Lisäksi saimme 
hyvää ja arvokasta palautetta seuran toimintaa 
suunniteltaessa.
Hallitus aloitti tuon tapaamisen jälkeen tulevan su-
kukokouksen / vuosikokouksen sunnittelun, jolloin 
päädyimme ratkaisuun, että kokous tullaan järjes-
tämään Porin suunnalla sekä, että ajankohta tulee 
olla syksy. Suunnitteluryhmä paneutui tarmolla teh-
täväänsä ja toi vaihtoehtoiset paikat hinta ym ver-
tailuineen hallituksen päätettäväksi. Yksimielisesti 
päätimme, että vuoden 2017 vuosikokous  järjes-
tetään Noormarkun klubilla lauantaina 23.9.2017, 
koska klubi tarjosi parhaan kokonaispaketin  ja mo-
nipuoliset aktiviteetit. Lienee syytä todeta, että Alvar 
Aallon hengellä oli myös osansa paikan valinnassa. 
Kehoitankin niitä, jotka ovat kiinnostuneita osallis-
tumaan kokoukseen merkitsemään  päivämäärän 
23.9. muistiin.
Näin on siis ensi vuoden toimintaan vaikuttavat 
päätökset tehty ja meillä on hyvää aikaa järjestää 
seuraavasta sukukokouksesta hieno tilaisuus. Toi-
voisinkin, että onnistuisimme itse kukin saamaan 
sukumme nuorempia jäseniä tulemaan mukaan 
sukuseuran toimintaan, sillä muuten toimintamme 
hiipuu hiljalleen nykyisten vanhetessa.

Haluan toivottaa kaikille sukulaisille hyvää syksyä 
sekä tulevaa Joulunaikaa että Uutta Vuotta. Viimeis-
tään syksyllä tapaamme sukukokousmerkeissä

        Walter Prievert

Vuonna 1996 järjestettiin ensimmäinen sukukokous. 
En osallistunut siihen, sillä en tiennyt vielä kuuluvani 
sukuun. Kun kiinnostuin tutkimaan sukujuuriani pari 
vuotta myöhemmin löysin isotätini jäämistöstä su-
kuselvityksiä, jossa mainittiin sana Elers. Soitin Ju-
hani Vihervirralle ja tässä sitä nyt ollaan. Lähes pari 
vuosikymmentä on vierähtänyt lehteä toimittaen, 
kirjoittaen tai vähintään lukien. Viimeisin tilaisuus, 
johon osallistuin, oli sukuseuramme 20-vuotisjuh-
lat Loimaalla. Tilaisuus oli lämminhenkinen katsa-

Otsikoinnit, allekirjoitukset??

Kiitos ja tervetuloa

Toimittajan terveiset
us menneisiin vuosiin. Toivottavasti tekin, jotka ette 
päässeet paikan päälle, voitte tämän lehden sivuilta 
päästä tunnelmaan mukaan. 

         Mervi Koivulahti-Ojala
P.S.
Tämä Elers-viestin numero postitetaan vain toimi-
kauden 2015-2017 jäsenille. Olettehan yhteydessä 
jos suvussa joku jää kaipaamaan lehteä!

ELERS-VIESTI  • JULKAISIJA: Elers Sukuseura • PÄÄTOIMITTAJA: Mervi Koivulahti-Ojala  
• KOTISIVUT: elers.fi • SÄHKÖPOSTI: elersien.sukuseura@gmail.com • PAINOPAIKKA: Newprint Oy, Raisio



Arvoisat Elers-sukulaiset, sukuseuramme jäsenet!
Olemme juhlistamassa sukuseuramme 20-vuotis-
ta taivalta täällä sukumme syntysijoilla Loimaalla. 
On todellakin kulunut kaksi vuosikymmentä siitä, 
kun perustimme sukuseuramme sen nykyisessä 
muodossaan. Tieto siitä, että kuulun tähän Elersi-
en joukkoon, tuli lankapuhelimella joskus syksyllä 
1995. Juhani Vihervirta soitti minulle Alastaron Hen-
nijoelle ja kertoi tutkineensa omaa sukuaan, johon 
siis minäkin perheineni kuuluin. Juhani oli jo silloin 
tehnyt hyvin perusteellista työtä ja selvitti sukumme 
syntyä ja vaiheita jo puhelimitse. Aivan yllätyksenä 
Juhanin tiedot eivät tulleet, sillä jo vuonna 1894 syn-
tynyt Mikko-isäni oli kirjoittanut perheraamatun leh-
dille suvussamme kulkeneita tarinoita Metsämaalta 
ja Loimaalta muistiin. Isovanhemmistani ja heidän 
edeltäjistään kirjatut asiat olivat yhtäläiset Juhanin 
selostuksen kanssa. Oli hyvin mielenkiintoista hy-
pätä menneiden tapahtumien maailmaan.
Muutama kuukausi tämän yhteydenoton jälkeen Ju-
hani soitti uudelleen ja kertoi ideastaan järjestää en-
simmäinen sukutapaaminen Loimaalla kesällä 1996. 
Hän pyysi myös minua mukaan järjestelyihin. Laaja 
talkooporukkamme saikin hyvän palkinnon, kun 
ensimmäiseen sukukokoukseen Hirvihoviin saapui 
melkein 1000 sukulaista. Elersit saivat Loimaalla 
paljon näkyvyyttä ja oman huoneenkin kaupungin 
kirjastoon.
Kokouksessa perustettiin sukuseura, jonka ensim-
mäisen johtokunnan puheenjohtajaksi minut sitten 
valittiin. Mittavin hankkeemme oli saattaa Juhani 
Vihervirran valtava tutkimustyö sukumme jäsenistä 
ja heidän tarinoistaan kirjaksi asti. Tässä onnistuttiin 
pitkälti Juhanin sitkeyden ansiosta ja sukukirjat sai-
vat arvoisensa ulkomuodon. Nyt tietämme, keitä me 
olemme ja on mukava palauttaa mieliin asioita kirjan 
tiedoista. Niitähän Jussi on myös matkan varrella 
edelleen täydentänyt. Suuri kiitos kirjasta ja seuran 
syntymisestä kuuluu Juhanille, kiitos vieläkin tästä 
upeasta talkootyöstä Sinulle!
Yksi kirjan tekemiseen liittyvä tarina on jäänyt mie-
leeni erityisesti. Sukumme historiaa jo ennen Ju-
hania tutkinut ja koonnut kunniajäsenemme Erkki 
Porramo oli teetättänyt Martti Ruuhisella puisen 
sukuvaakuna, joka oli tehty vanhaa mallia muka-
ellen. Siitä piti tietenkin saada kunnon kuva kirjaan 

ja sukuviestiin. Soitin Porramolle ja sovimme treffit 
Tampereelle. Kahviteltiin ja keskusteltiin sukuseuran 
asioista ja Porramo uskoi vaakunan mukaamme.
Vaakunasta valokuvaaja Helge Lundberg otti sit-
ten Huhtamossa heti kuvat seuran käyttöä varten. 
Maatalouden syystyöt veivät kuitenkin minulta sen 
verran aikaa, että vaakunan palauttaminen viiväs-
tyi. Muutaman viikon kuluttua hiukan huolestunut 
Porramo jo soittikin, että ”koska se tuodaan ta-
kaisin?”. No, siitä sitten sovittiin heti tapaaminen 
Tampereelle ja vein kuvatun vaakunan Tapio Mäke-
lä kanssa takaisin. Jälleen kahviteltiin ja jutusteltiin 
kirjahankkeesta, jotta Porrama myös merkittävästi 
tuki rahalahjoituksin.
Vuosien varrella alkuinnostus on vähän tasaantunut 
mutta sukuseura on edelleen mukavan aktiivinen. 
Elers-kohteisiin on järjestetty mielenkiintoisia mat-
koja ja sukukoukset kolmen vuoden välein keräävät 
yhä runsaasti väkeä. Hyvin toimitettu Elers-viesti toi-
mii yhteydenpitovälineenä jäsenten kesken. Jäseniä 
ei tietenkään ole koskaan liiaksi ja jäsenmaksuilla 
pidetään toimintaamme yllä. 
Toivotan Elersien sukuseuralle hyviä ja aktiivisia 
toiminnan vuosia sekä vastuunkantajille sitkeyttä 
vaativiin tehtäviin. Lämpimästi tervetuloa jälleen 
Loimaalle, Elersit!

Reino Kaunisto, sukuseuran 1. puheenjohtaja

Puhe Elersien sukuseuran 
20-vuotisjuhlassa 
Loimaalla 24.9.2016

Sukuseuran 1. puheenjohtaja Reino Kaunisto muisteli menneitä.
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Arpoja myytiin ensimmäistä kertaa suku-
seuran tapahtumassa sillä yhdistyksen 
rahatilanne on sellainen, että vuosittaisen 
toiminnan varmistamiseksi on kaikki 
keinot käytettävä varainhankinnassa. 
Hallituksen jäsenet olivat ahkeroineet 
voittojen keräämiseksi. Vasemmalla 
arpoja myymässä varapuheenjohtaja, 
arpoja ostamassa Leena Ketola, Tuija 
Ruoho-Airola ja Liisa Elers.

Erkki Porramon jälkeläisiä osallis-
tui kokoukseen kolmessa polvessa. 
Vasemmalta Erkki Porramo, Peetu 
Porramo äitinsä Saija Porramon sylissä 
ja Pasi Porramo.

Samana päivä-
nä kun Loimaan 
Sarka-museossa 
juhlittiin sukuseu-
ran 20-vuotista 
taivalta, aloitti 
hallitus jo seuraa-
van tapahtuman 
suunnittelun. 
Juhani Erävuorta 
(vas.) toivottamas-
sa tervetulleeksi 
puheenjohtaja 
Walter Priewert. 
Vastaanottoa 
valmistelemassa 
Sirkka Eurén ja 
Liisa Elers.
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Sukuseuran toimintaa 
vuosina 1996-2005

Toimikausi 1996-1999
• Ensimmäinen sukukokous pidettiin 20.10.1996 

Loimaan Hirvihovissa. Sukukokoukseen osallis-
tui lähes 900 suvun edustajaa. Sukukokouksessa 
puhujina olivat Timo Verho (Loimaan Elers-talot) 
sekä Laila Soinio (Suvun kuuluisuudet). 

• Seuraava sukukokous pidettiin 24.10.1999 sa-
moin Loimaan Hirvihovissa. Puhujina olivat Anja-
Nieminen Porkka, joka valotti puheessaan suvun 
kantaisän Johan Elersin syntyperää. Mahdollista 
on, että Johan saapui Puolan kautta Suomeen, 
mutta syntyi Inkerinmaalla saksalaiseen aate-
lissukuun. Kokoukseen osallistui yli 650 suvun 
edustajaa.

• Sukuseura perustettiin ja rekisteroitiin yhdistyk-
seksi

• Pöytäviiri, salkoviiri, pinssi ja postikortti myyntiin
• Sähköinen jäsenrekisteri perustettiin
• Sukukirja julkaistiin. Kirjassa on yli 12 000 nimeä, 

joista verisukulaisia on kuutisentuhatta, puolisoita 
noin kolmetuhatta ja appivanhempia yli kolmetu-
hatta. Kirjaa painettiin yli 1 000 kpl. Sivuja kaksi-
osaisessa kirjassa on 957. Kirjan toimitti Juhani 
Vihervirta. Hän mm. lähetti 950 kirjettä tietojen 
tarkistamiseksi.

• Loimaan kirjastoon Elers-lukusali. Sukuseuran 
hallitus teki asiasta ehdotuksen. Kokemäellä sai 

Sukukokous 1996 Loimaa

”Lähes 900 Elersien suvun edustajaa oli Loimaalla perustamas-
sa sukuseuraa Loimaan Hirvihovissa. Seuran kotipaikaksi tuli 
Loimaa ja toimialueeksi koko maa.”
Noin aloittaa Loimaan Lehti artikkelinsa Elersien ensimmäisestä 
sukukokouksesta. Lehti arvelee myös, että osanottajien määrä 
olisi lajissaan Suomen ennätys. Sitä on vaikea tietää, mutta 
ennätysluokkaa oli myös järjestäjien, Sinikka Suomisen, Saija 
Lehtinen-Lähteen ja Juhani Vihervirran yllätys, kun ilmoittautu-
misajan umpeuduttua kävi ilmi, ettei kokoukseen varattu Opintien 
koulun 250 tuolia riittäisi alkuunkaan. 

kuja nimekseen Elerskuja. Kujan varren asukkaat 
tekivät asiasta ehdotuksen talohistorian perus-
teella.

• Elers-viesti ilmestyi säännöllisesti

Toimikausi 2000-2002
• Sukuseuraan kuului 300 jäsentä
• Sukuseuran www-sivut avattiin Suomen suku-

seuran kautta
• Elers-arkisto perustettiin
• Sukukirjasta tehtiin cd-romppu
• Sukuseuralle myyntiin logolla varustettu avaimen-

perä ja rannerengas uutena tuotteena. Näiden li-
säksi myynnissä edelleen rintamerkki, sukuviiri ja 
pöytäviiri.

• Sukukokous pidettiin Kokemäellä heinäkuussa 
2002Pekka Vihervirta, Raimo Saarinen ja Lars Elers musisoivat Koke-

mäellä vuonna 2002 illanvietossa. Sukukokouksen ja illanvieton 
lisäksi ohjelmassa oli mm. kiertoajelu Eeles-papin jalanjäljissä, 
jossa tutustuttiin Cedercreutzin museoon, Orjapaaden kallioon, 
Pyhän Henrikin saarnahuoneeseen ja ompelijamuseoon.
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Toimikausi 2003-2005
• Sukuseuraan kuuluu yli 350 jäsentä ja jäsenmäärä 

oli siten suurin sukuseuran toiminnan aikana.
• Hallitus kutsui kunniajäseneksi Erkki Porramon
• Sukukokous Loimaalla syyskuussa 2005
• Yhdistys sai useita esine- sekä kirjalahjoituksia. 

Seija Kara lahjoitti opettaja Hilda Vuoriolle kuu-
luneita esineitä, kirjoja ja valokuvia. Kai Ekbom 
kartutti yhdistyksen arkistoa lehtiartikkeleilla ja 
varsinkin Aino Ackten elämään liittyvillä kirjoilla. 
Satakunnan Kirjateollisuus Oy:ltä on seuran hal-
tuun saatu sukukirjan kuva-aineisto. Töykkälä ja 
Kantola ovat lahjoittaneet Amerikan sukulaisten 
sukupuun ja kirjan.

Toimikausi 2006-2008
• Toimintakauden aikana (2007) kutsuttiin 

seuran hallituksen entinen puheenjoh-
taja Reino Kaunisto seuran kunniajäse-
neksi

• WWW-sivut uudistettiin
• Sukukokous 28.9. Turun Linnasmäessä

Vuoden 2008 sukukokous järjestettiin 
Turussa. Ohjelmassa oli monenalaista 
hengenravintoa suvun voimin. Kaija 
Pispa (kuvassa) lausui runoja, Hanni 
Alanen kertoi isästään Alvar Aallosta, 
Sanna Mylläri, Pekka Vihervirta, Noora 
Vihervirta ja Roosa Kyrkkö esittävät 
musiikkia. Juhlajumalanpalveluksessa 
Karoliina Löytty saarnasi, Jukka Saarni 
toimi kanttorina, Seija-Liisa Junkkala 
ja Timo Kaunisto toimivat tekstinluki-
jana. 

Toimikausi 2009-2011
• 175 jäsenmaksun maksanutta jäsentä
• Sukutietojen keräämistä on jatkettu ja täydennetty 

CD-rompun muotoon. Tästä ovat vastanneet Juhani 
Vihervirta ja Kai Ekbom. 

• Sukuseuran tuotteita on myyty edelleen. Uusia tuot-
teita ei ole päätetty hankkia.

• Sääntöjen mukainen sukuseuran vuosikokous pidet-
tiin 24. ja 25. päivinä syyskuuta 2011 Loimaalla.

Vuonna 2011 sukukokous järjestettiin jälleen Loimaalla, Haaran kyläta-
lossa Pääskynpesässä. Sukukokoukseen ovat kaikki ikäpolvet tervetul-
leita, tässä esimerkkiä näyttävät Matilda ja Jasmin Iacovone.

Toimikausi 2012-2014
• Seuran kotisivut saatettiin ajantasalle Pekka Vi-

hervirran ja Sirkka Oksasen toimesta
• Seuralle avattiin sähköpostiosoite yhteydenpitoa 

varten jäsenille
• Nimettiin huvitoimikunta miettimään ja ideoimaan 

muitakin tapahtumia kuin varsinaista sukukoko-
usta. Tämän jälkeen on järjestetty useita sukuta-
pahtumia sukukokousten välillä.

• Liisa Elers aloitetti Turussa syksyllä 2014 paikka-
kuntakokoontumiset. Ensin hän kutsui turkulaisia 
sukulaisia kotiini. Myöhemmin on käyty Turun tai-
demuseossa ja kesällä 2015 luontoretkellä Ku-
hankuonossa. Helsinkiläiset ovat ottaneet mallia, 
mutta enemmän toimintaa ja vetäjiä kaivattaisiin.

Toimikaudella 2012-2014 alkoi toimia huvitoimikunta, joka toteutti 
retken Porvooseen. Retket ovat olleet suosittuja ja tämän jälkeen on 
vierailtu Forssassa ja Alvar Aallon museossa.

✄
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Elersien sukuseuran jäsentietojen ylläpidosta huolehtii 
hallitus noudattaen yhdistyslakia. Jäsentietokantam-
me on päivitetty vuoden 2015-2016 aikana tavoittee-
na ajanmukaistaa rekisteriä. Kotisivuilla (elers.fi) on 
jäsenlomake (jäsenhakemus, jäsentietojen muutos ja 
päivitys), joka on julkaistu myös Elers-viestissä. 

Jäsenviestintää sukuseura hoitaa Elers-viestin lisäksi 
kotisivuilla ja myös Facebookissa on suljettu ryhmä, 
johon jokainen sukuseuran jäsen voi liittyä lähettämällä 
pyynnön Facebookin. 

Seuraava vaihe jäsentiedottamisen uudistamiseen on 
sähköpostiosoitteiden kerääminen tiedottamista ja yh-
teydenpitoa varten. Sähköpostiosoitteita on tiedossa 
noin 10 %:n verran jäsenrekisteristä, jossa on noin 500 
nimeä, joiden osoitetiedot on päivitetty ja jotka ovat 
maksaneet edellisen tai kuluvan kauden jäsenmaksun. 
Tällä hetkellä viimeisen jäsenmaksun maksaneita on 
alle 200, joista osa on uusia sukuseuran jäseniä. Säh-
köpostiosoite ja puhelinnumero ovat vapaaehtoisesti 
sukuseuran käyttöön annettavia tietoja. Sähköposti-
osoitteista on mahdollista tehdä oma postitusryhmä 
aktiiviseen tiedottamiseen ja yhteydenpitoon. 

Sukuseuran jäsenluettelo 
ja sähköpostiosoitteet

Sukuseuran hallitus toivoo, että mahdollisimman moni 
päivittäisi tietojaan tältä osin lähettämällä tiedot suku-
seuran sähköpostiin: elersien.sukuseura@gmail.com 
tai lähettämällä tiedot rahastonhoitajalle: Sirkka Eurén, 
Mantelikuja 3 B 35, 01710 Vantaa. 
Jäsenluettelon pitämisen peruste Yhdistyslain1 mu-
kaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä 
luetteloa. Jos jäsenet tai osa heistä on luonnollisia 
henkilöitä, on jäsenluettelon samoin kuin yhdistyksen 
muidenkin henkilörekisterien pitämiseen sovelletta-
va myös henkilötietolain säännöksiä. Jäsenluette-
loon merkitään vain jäsenen nimi ja kotipaikka. Nämä 
tiedot muodostavat sen varsinaisen jäsenluettelon, 
johon kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyslain 2 
mukaan oikeus tutustua. Yhdistykset pitävät tarkoi-
tuksestaan ja toiminnastaan johtuen jäsenrekisterin 
ohella usein muitakin henkilörekisterejä kuten esim. 
asiakasrekisteriä ja rekisteriä koulutus- tms. tilaisuuk-
siin osallistuneista. Erilaiset toiminnalliset tarpeet 
määräävät rekisterinpidosta. (Lähde: Tietosuojaval-
tuutetun toimiston ohje ”Yhdistyksen jäsentietoluet-
telot ja henkilötietolaki)

Sirkka Eurén  rahastonhoitaja

✄

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 käsit-
tää 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  

ELERS-SUKUSEURAN
JÄSENLOMAKE

Jäseneksi hyväksymispäivä  _________________

(Jäsentiedot ovat Elers-sukuseura ry.:n käytettä-
vissä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.)
Pankkitili: Loimaan Seudun osuuspankki  
FI17 5239 0020 0318 05

Lomake palautetaan Elers-sukuseuran  säh-
köpostilla: elersien.sukuseura@gmail.com tai 
rahastohoitajalle (jäsenrekisterin ylläpitäjä) 
 Sirkka Eurén
 Mantelikuja 3 B 35
 01710 Vantaa✄
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Sukukirjat, I-II osa …………20 E ja dvd  20 E 

  Tilaukset: Juhani Vihervirta  p. 02- 537 3523 
 tai juhani.vihervirta@kolumbus.fi  
Muut tuotteet, tilaukset: Irmeli Amonsen  
 050-570 1285 tai irmeli.amonsen@surffi.net
Pöytäviiri:  …………………………………… 26 E
Salkoviiri (4,5 m) …………………………… 95 E
Postimerkit  ……………………23 E/arkki 10 kpl
Pinssi:  ……………………………………… 10 E
Servetit: kahvi  …………………… 4,00 E/20kpl 
       ruoka  …………………… 4,50 E/20kpl
kahvi- ja ruokaservetit yhdessä   … yht 8,00 E
Servettipidike kiveä,  
 vaakunamerkki hopeaa:   ………… 25,00 E  
                 6 kpl  …………… 140 E
Rintakoru hopeaa:  ……………………… 125 E
Rannerengas hopeaa:  …………………… 50 E
Solmiopidike hopeaa:  ……………………… 80 E
Kalvosinnapit hopeaa:  …………………… 95 E
Solmiopidike ja kalvosinnapit  
yhteismyynti  ……………………………… 170 E

Sukuseuran tuotteet:

Hallitus on alkanut jo valmistella vuoden 2017 päätapahtumaa eli sukukokousta. 
Ajankohdaksi on tämän ja viime vuoden tapahtumissa kerätyn palautteen 
perusteella valittu alkusyksy. Yhteiskuljetusta ja yöpymismahdollisuuksia 

selvitetään mutta kannattaa jo tehdä merkintä allakkaan!

Nähdään sukukokouksessa,
           

                 Hallitus

Tervetuloa  
sukukokoukseen
lauantaina 23.9.2017!


