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Kutsu Elersien sukukokoukseen
Kutsumme Elers-sukuun kuuluvia

sukuseuran kokoukseen
lauantaina 23.9.2017 Noormarkun Klubille

Laviantie 14, 29600 Noormarkku

Noormarkun Ruukin alueella mahdollisuus tutustua myös Alvar Aallon 
suunnittelemaan Villa Maireaan ja/tai Ahlströmin Voyage-näyttelyyn. 
Majoitusmahdollisuus vierastalossa, jossa huokuu Alvar Aallon henki. 

Ilmoittautumisesta ja ohjelmasta tarkemmin sisäsivuilla

 



Puheenjohtajan puheenvuoro

Tämän lehden pääaihe on lähestyvä sukukokous. 
Hallitus on valmistellut kokousta jo useita kuukau-
sia ja nyt h-hetki on jo lähellä. Jos näyttää siltä, 
että moni toivoo kuljetusta kokouspaikalle, pyritään 
kuljetusta järjestämään kimppakyydein tai bussilla.  
Kerrothan kyytitarpeesta ilmoittautumisen yhtey-
dessä! Nähdään kokouksessa!

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

Toimitussihteerin 
terveiset

Kesällä saimme vastaanottaa suruviestin sen joh-
dosta, että seuramme ensimmäinen hallituksen 
puheenjohtaja ja kunniajäsenemme Reino Kaunisto 
oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Hänen panoksesnsa 
Elersien sukuseuran alkutaipaleella oli varsin merkit-
tävä ja saamme olla kiitollisia siitä työstä, jonka hän 
teki seuramme eteen niin hallituksen puheenjohtaja-
na kuin vuosikokousten puheenjohtajana. Hänen ta-
pansa toimia määrätietoisesti ja rauhallisesti asioita 
eteenpäinvieden on jäänyt kaikkien hänen kanssaan 
toimineiden mieleen.
Osuipa silmiini Helsingin Sanomista 16.7. Pirkko 
Kotirannan kirjoitus sukututkimuksen uudesta ilmi-
östä eli dna-testit, jotka varmaan ovat yleistymässä 
kovaa vauhtia ja antavat uusia keskustelun aiheita 
sukukokouksissa.  Aihe jatkui vielä 23.7. artikkelilla, 
jossa kerrottiin lisää geneettisestä sukututkimuk-
sesta, joka toi esille, että dna paljastaa vuosisatojen 
takaisia salaisuuksia. Ihmiset haluavat tietää omasta 
perimästään ja se tuo  mukaan sukuharrastuksen 
piiriin uusia ihmisiä. Toivottavasti tämä auttaa mei-
tä kehittämään uusia mielenkiintoisia näkökulmia 
sukumme vaiheiden selvittelyssä. Varmaankin olisi 
mielenkiintoista saada kuulla tästä uudesta sukuta-
ustan selvittämisestä.
Meillä on edessä seuraavassa sukukokouksessam-
me tärkeänä asiana uuden hallituksen kokoaminen, 
sillä suuri osa jäsenistä on ollut hallituksessa kaksi 
toimintakautta ja muutkin ovat ilmoittaneet etteivät 
ole käytettävissä  hallituksessa. Tässä on haastetta 

Hyvät sukuseuran 
jäsenet

kaikille jäsenille,  jokainen voisi miettiä itsetykönään, 
josko  omalta osaltani olisin tulevina vuosinta vaikut-
tamassa seuramme kehittämiseen, haasteita riittää. 
Uudet ideat ovat kullanarvoisia seuramme toimin-
nan kehittämisen kannalta ja siksi kehoitankin su-
kumme nuorempaa polvea miettimään   mahdollista 
osallistumista aktiivisesti seuramme toimintaan.

Walter Priewert



Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kokoukseen ja ruokailuun (huom. erikoisruokavaliot) sekä näyttelyihin 
VIIMEISTÄÄN MAANANTAINA 4.9.2017  elers.fi kotisivujen ilmoittautumislomakkeella tai 
sähköpostilla elersien.sukuseura@gmail.com tai Irmeli Amonsen 050-570 1285 /Sirkka Eurén   
040-826 1429. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä jos kaipaat kyytiä mukaan lukien miltä 
paikkakunnalta tai tieltä esim. Loimaa keskusta tai Humppila Valtatie 9.

Nimi        Sukutaulun n:o

Osoite        Puh.

S-posti

OSALLISTUMISMAKSUT ELÄKELÄISET: OSALLISTUMISMAKSUT EI ELÄKELÄISET: 

 
37,- sis. kokouskulut, lounaan ja 

 
37,- sis. kokouskulut, lounaan ja iltapäivä-

       iltapäiväkahvin                                                            kahvin

 49,- sis. ed. lisäksi Villa Mairean  57,- sis. ed. lisäksi Villa Mairean

 
52,- sis. kokouskulut, lounaan,                            

 
52,- sis. kokouskulut, lounaan, kahvin ja

      kahvin ja Voyage-näyttelyn               Voyage-näyttelyn

 
64,- sis. kokouskulut, lounaan, kahvin               

 
72,- sis. kokouskulut, lounaan, kahvin sekä

       sekä molemmat näyttelyt                                      molemmat näyttelyt

Huom:

Maksu viim. 4.9.2017 sukuseuran tilille FI17 5239 0020 0318 05

Elersien sukuseura ry
Sukuseuran kokous

Aika: lauantaina 23.9.2017
Paikka: Noormarkun Klubi, Laviantie 14, 29600 Noormarkku
Ohjelma: lauantai 23.9.2017
 klo 11.30   Ilmoittautuminen ja sukutuotteiden myyntiä 
                   Sukua koskevia lehtileikkeitä,  
                      kuvia tai muuta materiaalia voi tuoda kopioitavaksi.
 klo 12.00   Lounas
 klo 13.00   Ohjelmaa
 klo 13.00   Satakuntalaisten laulu yhteislauluna,  
                   säestys Raimo Saarinen (taulu 554.1), harmonikka 
                   Musiikkiesitys Pekka Vihervirta (taulu 1733), kitara ja laulu
 klo 13.15   ”Porilaist prohtaamist” 
                   kotiseutuneuvos ja murretaitaja Ulla H Leino
 klo 13.30   ”Ala-Seppälän seurapiirit”,  Juhani Vihervirta (taulu 1733)
 klo 14.00  Vuosikokous
 klo 15.00  Kahvi
 klo 15.30  Siirtyminen näyttelypaikoille
 klo 16.00  Villa Maireaan ( ryhmä 1) ja Voyage-näyttelyyn tutustuminen
 klo 16.45  Villa Mairea (ryhmä 2)
Ryhmät järjestellään, kun lopullinen henkilömäärä on tiedossa.
Halutessasi majoittuminen ja yhteinen illanvietto vierastalo Vainiolassa. Tiedustele 
vapaita huoneita suoraan hotellilta p. 050-518 3677. Mainitse, että osallistut Elersien 
tilaisuuteen. 2  hh/vrk/99,-  tai 1 hh/vrk/90,-

 sunnuntai 24.9.2017
 klo 8-10.30  aamupala

✄
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1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikerto-
mukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosiko-
kousten väliseltä ajalta

6.  Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä

7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja me-
noarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraa-
valle toimikaudelle

8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut 
jäsenet: Hallitus 2015-2017 Walter Priewert, 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Irmeli 
Amonsen, Eila Nummila, sihteeri ja jäsenet 
Liisa Elers, Aki Rantamaa, Aarre Rosenqvist ja 
Seppo Aarnio (eronnut)

9.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi va-
ramiestä seuraavaksi toimikaudeksi: Edellisen 
kauden toiminnantarkastajat Simo Laaksonen 
ja Voitto Suvila 

10. Sukuseuran sääntöjen muutos § 3, 4, 6, 7, 8 
ja 9. Sääntömuutosehdotus löytyy sukuseuran 
kotisivuilta osoitteesta www.elers.fi

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

12. Kokouksen päätäminen

Elersien sukukokous 
23.9.2017

Esityslista
Elersien sukuseuran 

toiminta-
suunnitelma

2017-2020

Hallinto
Sukuseuran sääntöjen mukaan seuran hallituksessa 
tulee olla puheenjohtajan lisäksi 3-5 jäsentä ja lisäksi 
sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen 
ulkopuolelta. Nykyinen hallitus on puheenjohtaja ja 
5 jäsentä. Rahastonhoitaja on hallituksen ulkopuo-
lelta. Hallitus ehdottaa, että nykyinen jäsenmäärä 
pidetään ennallaan. 

Tiedotus
Tavoitteena on, että Elers-viesti ilmestyisi vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Uusien jäsenien saamiseksi 
Elers-viesti voidaan toimittaa laajana jakeluna myös 
ei-jäsenmaksua maksaville. Web-sivut pidetään 
ajantasalla ja kehitetään edelleen.

Talous
Seuran talous perustuu jäsenmaksuihin ja tuottei-
den myyntituloihin. Sukukokous järjestetään kolmen 
vuoden välein. Sukuseura osallistuu kustannuksiin. 
Suurin osa sukukokouksen kustannuksista peritään 
osallistumismaksuna. Sukukokouksien välissä pyri-
tään järjestämään alueellisia tapaamisia, joihin har-
kinnan mukaan annetaan avustusta. Jäsenmaksun 
suuruudesta päättää seuran sukukokous ja hallitus 
esittää, että jäsenmaksu olisi seuraavalta kolmivuo-
tiskaudelta 30 euroa. Liittymismaksua ei peritä.

Muu toiminta
Sukututkimusta ja sukutiedon keruuta jatketaan 
edelleen. Jäseniä aktivoidaan sukutietojen päivit-
tämiseen ja keräämiseen. Seuraava sukukokous on 
vuonna 2023.

Elersilaiset 
kokoontuivat 
30.8.2015 suvun 
tapaamiseen 
Forssassa, jolloin 
mukana oli kuusi-
kymmentä suvun 
jäsentä. Kuva Kari 
Nummila
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VARSINAINEN TOIMINTA: 2018 2019 2020

Tuotot tilien numerointi muuttunut

3801 Julkaisutoiminta  
 (kirjat)* 150 150 100

3810 Myyntituotot 500 500 700

3830 Oma käyttö 30 30 50

Tuotot yhteensä 680 680 850

Kulut

POISTOT

3940

Poistot yht. 

Muut kulut

3961 Aineet ja tarvikkeet 200 200 200

3962 Varaston muutos -200 -200 -300

3965 Myynti/postituskulut -100 -100 -100

3966 Julkiset maksut/rek.  -100

3267 Pankkikulut -50 -50 -50

3968 Postimaksut 
 /tiedottaminen -800 -800 -800

3970 Toimistotarv.  -50 -50 -50

3971 Lehti/tiedot. Painatus -1 100 -1 200 -1 300

3972 Kirjanpito/toiminnan- 
 tark.  -200 -200 -200

3974 Kokouskulut/hallinto -300 -300 -300

 Matkakulut

3977 Annetut lahjoitukset -30 -30 -50

3978 Huomionosoitukset -20 -20 -20

3980 Muut sukututkimuskulut -20 -20 -20

3982 Sukukokous** -1200

3983 Järj. retket ja  
 muut tapaamiset** -1000 -1000

3984 Perityt maksut 
 /osallistujat 800 800 1000

Muut kulut yht -2970 -2970 -3190

Kulut yht.  -2970 -2970 -3190

VARSINAINEN TOIMINTA  
YHTEENSÄ -2290 -2290 -2340

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Elersien sukuseuran 

tulo- ja menoarvio
 2018-2020  

VARAINHANKINTA: 2018 2019 2020

Tuotot

4000 Jäsen- ja liittymis- 
 maksut 5 500,00 1 700,00 300,00

Tuotot yht. yht. 250 jäs.  
(30,00 tai 10,00) 5 500,00 1 700,00 300,00 7 500,00

Kulut

4500 Jäsenmaksut (maksetut)

Kulut yht.  0,00 0,00 0,00 0,00

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 5 500,00 1 700,00 300,00 7 500,00

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 3 210,00 -590,00 -2 040,00 580,00

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

Tuotot

5300 Korkotuotot 5 5 5

Kulut

RAHOITUSTUOTOT JA  
KULUT YHTEENSÄ 5 5 5

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 3 215,00 -585,00 -2 035,00

OMATOIMINEN TUOTTO- 
/KULUJÄÄMÄ 3 215,00 -585,00 -2 035,00

YLEISAVUSTUKSET

KOKONAISTUOTTO- 
/KULUJÄÄMÄ 3 215,00 -585,00 -2 035,00

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 3 215,00 -585,00 -2 035,00 595,00

Jäsenmaksun suuruudeksi esitetään 30,00, 

Pankkitili

31.12.14 6 123,38

31.12.15 5 850,89

31.12.16 3 965,91

* Sukukirjat inventaario 2016 jäljellä 35 kpl, joista jäljellä 2018 alussa  
arviolta 20 kpl hintaan 20,00 euroa/kpl   

** Osallistujilta peritään kokouskuluina lounas ja vastaavat maksut,  
sukuseura maksaa muut kulut    
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Isäni Reino Kaunisto kuoli 5.6. 2017 kotiseutunsa 
sairaalassa. Pitkään taustalla ollut sairaus ärhä-
köityi noin vuosi sitten ja vei lopulta vahvan mie-

hen elämänvoiman.
Reino Kaunisto syntyi Alastaron Hennijoella per-
heensä esikoisena tammikuussa 1937. Kansakoulu 
jäi isälläni sodan pätkimiin kuuteen vuoteen. Oman, 
iäkkään isänsä sairastuttua hän joutui myös kan-
tamaan vastuun talon töistä jo hyvin nuorena. Loi-
maan Maamieskouluun hän ennätti armeijan jälkeen 
1958.
Avioiduttuaan äitini Tuulan kanssa he jatkoivat Kau-
niston viljelyä ja kehittämistä. Tilalla oli siihen aikaan 
suurehko lypsykarja ja sen monipuolinen peltovilje-
lyala laajeni aina EU-jäsenyyteen saakka. Eläkkeelle 
isä jäi vuosituhannen vaihteessa mutta jatkoi tilalla 
asumista ja arvokasta vanhan isännän työtään. Hän 
toimi myös äitini omaishoitajana lähes kymmenen 
vuoden ajan.
Yhteisissä asioissa tontti pitää usein tapansa ja niin 
kävi nuoren Reinonkin kohdalla. 1964 häntä pyydet-
tiin ehdolle kunnallisvaltuustoon, jonne Reino heti 
pääsikin – arvalla tosin. Keskustapuolue-Keskustan 
edustajana hän olikin Alastaron valtuustossa kaik-
kiaan 11 kautta, 44 vuotta.
Luottamusmiesajastaan pitkälti yli puolet hän toimi 
joko hallituksen, valtuuston tai jonkun muun elimen 
puheenjohtajistossa. Luottamusmiehenä Reinoa 
ovat monet luonnehtineet kuuntelevaksi ja harkit-
sevaksi. Toisaalta: kun päätös piti tehdä, se tehtiin. 
Isällä oli erinomainen kyky erottaa olennainen häli-
nän joukosta. Hän seurasi myös aivan viime hetkiin 
saakka päätöksentekoa ja osasi poimia keskuste-
lusta rakentavat linjat, puolueista riippumatta. Reino 
kuului Alastaron kuntaliitoksen vastustajiin, sillä hän 
oli luvannut kuunnella kansan ääntä. Tyylipisteitä 

hän ei kuntafuusiosta suonut kenellekään. Alasta-
ron kunta lopetettiin hänen viimeisessä valtuuston 
kokouksessaan.
Reino toimi pitkään myös Alastaron meijerin ja 
myöhemmin Loimi-Maidon hallituksissa. Alastaron 
osuuspankin hallituksen puheenjohtajana hän oli 
2000-luvun vaihteessa. Seutukaavaliiton, maakun-
taliiton, sairaanhoitopiirin ja Keskustan luottamus-
tehtävät veivät Reinoa myös Alastaroa etäämmälle. 
Eläkkeellä hän toimi vahvasti Eläkeliiton liittoval-
tuustossa seutumme edustajana.
Loimaalta lähteneen Elers-suvun perimätietona 
suvussamme kulkenut tarina sai Juhani Vihervirran 
mittavasta sukututkimuksesta vahvistusta 1990-lu-
vun puolivälissä. Perustettiin sukuseura, jonka 
hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja isäni oli. 
Loimaan Hirvihovin lähes 1000 hengen kokous ja 
kaksiosainen sukukirja jäivät seuran alkuajasta mo-
nen muistoihin. Juhani Vihervirta kertoi isäni myös 
taanneen sukuseuran kirjahanketta varten ottaman 
lainan, jotta teos saatiin syntymään.
Isäni piti sukuseuran työtä suuressa arvossa – ava-
sihan se monelle meille aivan uuden näköalan men-
neisyyteemme. Hän johti sukuseuraa kaksi kolmi-
vuotiskautta sen historian alussa.
 Ikämiehenä hän opetteli myös tietokoneen käytön 
arjen askareisiin ja löysi laulusta rakkaan harrastuk-
sen eläkepäivilleen.
Isä oli eteenpäin katsova, työtä ja edistystä arvos-
tava ihminen. Politiikka ja yhteisten asioiden hoito 
eivät merkinneet hänelle repiviä jakolinjoja vaan 
mieluummin yhteisesti harkittuja kompromisseja. 
Talonpoika valmisteli aina tulevaa: vielä keväällä 
hoitojen jo loputtua hän halusi lisätä taloonsa hank-
kiman aurinkovoimalan paneelien määrää.

Timo Kaunisto

Muistokirjoitus

Kunniapuheenjohtaja 

Reino Kaunisto
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Puhelimella, niin yksinkertaista se on. Kohdalleni 
se sattui yli 20 vuotta sitten ja kesti näihin päi-
viin saakka lämpimänä ja vahvana.

Olin sukututkimuksissani selvittämässä Elers-suvun 
isännöimän Kojonperän Iso-Uotilan sukuhaaroja ja 
päässyt talon Johanna-tyttären jälkipolvia Kojonpe-
rän Korpelasta Henrik Juhonpojan mukana Hennijo-
en Kauniston torppaan ja sen nuorimpaan poikaan, 
Frans Mikkel Kaunistoon. Kun hänen perheensä ja 
lapsensa Reino Mikael, Kerttu Vilhelmiina ja Risto 
Henrik selvisivät kirkonkirjoista, olikin yksinkertaisin 
tapa tarttua puhelimeen ja soittaa suoraan suku-
puun oksille sijoitetuille uusille sukulaisille.
Reino Kaunisto ja sisaruksensa olivat minulle siinä 
vaiheessa vain nimiä ja syntymäaikoja, ei sen enem-
pää elävää elämää.
Luonnetta heille ja varsinkin Reinolle alkoi kertyä 
heti ensimmäisestä soitosta. Rauhalliseen tapaan 
ja myöhemmin huomasin – luonteenomaiseen ta-
paansa – Reino otti vastaan tuon uutisen seitse-
män sukupolven takaiselta serkulta. En ole aivan 
varma, tiesikö Reino tuota sukuyhteyttä, mutta niin 
kuitenkin lienee ollut, olihan matka Kojonperältä 
Hennijoelle vain neljän sukupolven mittainen. Hä-
nen osoittamansa mielenkiinto Elers-yhteyksiin ja 
siihen saakka koottuihin sukutietoihin oli kuitenkin 
herätetty vahvasti. Samalla karttui oma tietoni Reino 
Kauniston toimista maanviljelijänä ja pitkäaikaisena 
kunnallisena vaikuttajana.
Sukutietojen keruu ja sukulaisten laajentuva joukko 
oikeastaan pakotti ryhtymään Elersien sukuseuran 
perustamiseen. Kukapa olisi silloin ollut luontevampi 
puheenjohtaja uudelle seuralle kuin Reino Kaunisto.
Tuo kokous myös velvoitti laatimaan kootuista suku-
tiedoista kirjan seuraavaan kokoukseen mennessä. 
Kolme vuotta oli aikaa ja kirja lähes valmistui ajal-
laan – kokouksessa oli väelle näyttää oikovedokset, 
mutta painatus oli tekemättä ja rahat siihen puut-
tuivat.

”Miten löydät sä 
ystävän?”

Vielä varaton yhdistys selvisi tuosta tilanteesta, kun 
Reino Kaunisto otti omiin nimiinsä painatukseen tar-
vittavan pankkilainan. Rauhallisesti – kuin asiaan 
kuuluvana tapahtumana. En muista, että siitä olisi 
hallituksessa paljon keskusteltukaan.
Sukuseuran toiminta vakiintui, kirjalainat hoidettiin 
muutaman vuoden sisällä ja Reino Kaunisto tunsi 
kolmen kauden jälkeen olleensa riittävästi yhdistyk-
sen puheenjohtajana. Kauniston perheestä saatiin 
kuitenkin jatkaja, kun Timo Kaunisto valittiin uudeksi 
puheenjohtajaksi.
Olemme nyt saattamassa ja muistelemassa Reino 
Kaunistoa samassa juhlapaikassa, jossa hän viet-
ti 70-vuotisjuhliaan. Sain silloin olla mukana kut-
sumassa Reinon Kauniston Elersien sukuseuran 
kunniajäseneksi. Tuossa tilaisuudessa ja monesti 
ennen ja jälkeen Reino muisteli tuota ensimmäistä 
puhelinkeskusteluamme. Se tuntui olevan meille 
molemmille merkityksellinen aina uudelleen palat-
tavaksi ja ystävyyden alun todisteeksi.
Olen jostakin lukenut, että ihminen elää kuolleena 
paljon kauemmin kuin elävänä. Tuon paradoksin 
Reino Kauniston omaiset ovat hienovaraisemmin 
ilmaisseet kuolinilmoituksen muistosanoissa:

”Me lähdemme elämästä,  
emmekä kuitenkaan lähde.
Me elämme edelleen kaikessa,  
mitä olemme tehneet. . . .
Me kuolemme emmekä kuitenkaan kuole,  
vaan elämme niiden sydämissä,
jotka ovat rakastaneet meitä.

Olemme saattaneet Reino Kauniston Alastaron 
kirkkomaahan, mutta omaisille ja meille sukulaisille 
ja ystäville hän elää niin kauan, kuin hänen työnsä 
näkyvät ja häntä muistelemme, hienoa persoonaa, 
ystävää – Reino Kaunistoa.

Juhani Vihervirta
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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:

Melissa Vihava valmistui ylioppilaaksi Kosken lu-
kiosta.  

*********
Olli Rannanperä valmistui sähkö- ja automaatio-
asentajaksi Novidan ammattiopistosta Loimaalta. 

*********
Anne Emilia Sofia Lehtojärvi syntynyt 3.1.2017.

        Elina ja Joni Lehtojärvi
*********

Onnea!

Melissa Vihava sai kunnian pitää ylioppilaan puheen ylioppilas-
juhlassa. Kuva Iiro Kause.


