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Elersien sukuseuran sukukokous 23.9.2017 Noormarkussa
aloitettiin Satakunnan laululla. Kuva Kari Nummila.



Puheenjohtajan puheenvuoro

Sukuseuramme sukukokouksesta Noormarkussa 
on jo kulunut aikaa ja hallituskin on herännyt talviu-
nestaan ja ryhtynyt toimiin, josta selvänä merkkinä 
on nyt ilmestyvä Elers-viesti. Palaute sukukokouk-
sesta oli myönteinen ja toivottavasti me pystymme 
hallituksessa hoitamaan osamme kaikkia tyydyttä-
vällä tavalla.
Uutta tulevalla toimintakaudella tulee olemaan 
DNA-tutkimuksen tekeminen kuten sukukokouk-
sessessakin merkittiin sukututkimuksen suuntaa-
minen uusille urille. Sukuumme kuuluva Matias 
Laine on tämän tutkimuksen toteuttamisen takana 
ja odotamme jännityksellä lisäselvityksä siitä, että 
mistähän olemme lähtöisin. Tulemme tiedottamaan 
asioiden edistymisestä ja voimme pitää asiaa käsit-
televän seminaarin syksyllä.
Sukuseuramme jäsenille on tärkeätä saada tietoa 
seuran toiminnasta ja tapahtumista. Tätä varten 
sukuseura toimittaa Elers-viestiä pääasiallisena tie-
dotuskanavana  ja lisäksi tietoa saa kotisivuiltam-
me sekä Facebookista. Kaikkea toimintaa ja niihin 
liittyviä mahdollisuuksia pitää jatkuvasti kehittää. 
Kaikki tämä vaatii taloudellisia panostuksia ja ainoa 
seuran tapa saada panostuksiin tarvittavat varat on 
jäsenien suorittamat jäsenmaksut. Toivonkin, että 
jäsenemme suorittaisivat tunnollisesti jäsenmak-
sunsa, joka on varsin edullinen, koska se kattaa 
kolmivuotiskauden kerrallaan. Kun mahdollisuutem-
me paranevat ajallaan suoritettujen jäsenmaksujen 
myötä, niin voimme samalla kehittää tiedottamista 
sähköpostitse.

Toivonkin, että jokainen, joka saa tämän Elers-vies-
tin kotiinsa postitettuna, hoitaisi tuon jäsenmaksun-
sa kuntoon ja varmistaa sillä, että tulee vastaisuu-
dessakin saamaan julkaisumme luettavakseen.

          Walter Priewert

Hyvät  
sukuseuramme jäsenet

Walter Piewert jatkaa puheenjohtajana toistaiseksi sukukokouk-
sen päätöksellä.

Päätoimittajan 
terveiset
Kun tämä lehti tipahtaa postilaatikostanne, on pää-
toimittajan mielessä jo seuraava lehti. Ala-Seppä-
län seurapiirit, DNA-tutkimuksen tulokset, syksyn 
tapaaminen, Facebook-sivujen mainostaminen, 
Suomen itäisimmän, eteläisimmän, pohjoisimman 
ja läntisimmän Elers-perheen esittely. Siinä ainek-
sia seuraavaan lehteen. Muista maksaa jäsenmaksu 

niin Elers-viesti kolahtaa säännöllisesti postilaati-
kosta! Jäsenmaksun voi maksaa myös toisen hen-
kilön puolesta esimerkiksi joululahjana, henkilön 
omalla suostumuksella.

--------------------
Seuraava sukuseuran järjestämä tapaaminen  on 
Vantaan Seudun Sukututkijoiden järjestämän Kuu-
lutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä Vantaalla. 
Merkitään siis almanakkaan 6.-7.10.2018. Lisää 
tietoa seuraavassa lehdessä.
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Viime syksyn vuosikokouksessa Elers-seuramme 
hallitus koki lähes täydellisen muodonmuutoksen, 
kun suurin osa edellisestä hallituskokoonpanosta 
jäi ansaitulle eläkkeelle ja keräämään voimia naut-
tiakseen osallistumisesta seuran projektitehtäviin. 
Walter kantaa edelleen puheenjohtajan painavaa 
nuijaa, mutta kolme neljästä hallituksen jäsenestä 
on uusia kasvoja. Onneksi hienon Elers-sukumme 
perintöä ja yhteyttä vaaliva yhteisömme ei ole kiinni 
vain muutamasta nimetystä jäsenestä, vaan jokai-
sella sukuun kuuluvalla on mahdollisuus elävöittää 
tätä toimintaa.
Teknologian tuomia mahdollisuuksia seurallamme 
on vielä paljon hyödynnettävissä. Facebook lienee 
itsestään selvästi yksi niistä. FB-ryhmässämme 
Elersien sukuseura on tätä kirjoitettaessa 44 jä-
sentä ja lisäähän mahtuu. Tämä kanava on no-
peudessaan ja vuorovaikutteisuudessaan aivan 
omaa luokkaansa perinteiseen paperipostiin ja 
sähköpostiin verrattuna. Kannustankin kaikkia lop-
pujakin facebook-elersiläisiä etsiytymään ryhmän 

Tuorein  
voimin  
eteenpäin

Kuvan Pekka Vihervirta (Espoo) ja Tuula Kaartinen (Loimaa) ovat 
uusia hallituksen jäseniä. Kuva Kari Nummila.

jäseneksi, jakamaan siellä kokemuksiaan, tapahtu-
maehdotuksia ja tietojaan suvusta ja siten elävöit-
tämään yhteisöämme.
Unohtaa ei kannata perinteisiä kotisivujammekaan, 
elers.fi. Sivusto kertoo suvun tunnetun varhaishis-
torian, on toimiva ilmoituskanava seuran tapahtu-
mista ja tuotteista, tarjoaa täydellisen Elers-viestien 
arkiston ja on kätevä väylä omien suku- ja osoite-
tietojen päivitykseen. 
Uutta teknologiaa on myös kovasti pinnalla oleva 
DNA-tutkimus, josta kerrotaan toisaalla tässä leh-
dessä. Geneettisten juurien selvittely osuu juuri 
kohdalleen sukuseuran toimintaan. Jäämme jän-
nittyneellä mielenkiinnolla odottamaan niitä kenties 
huikeitakin näkymiä, joita sen myötä avautuu. 
Kaikkien pitää löytää kykynsä. Toisilla on kyky näh-
dä tulevaisuuteen ja toisilla kyky ymmärtää ihmis-
sydäntä. Toiset kesyttävät numeroita, sanoja tai sä-
veliä. Harvoilla on kaikki kyvyt. Kaikilla on kuitenkin 
yksi. Vahvistakoon tieto erityisen menestyneistä 
sukulaisistamme – Aalto, Ackté, Ervi, Von Bahr, 
Sorsa, Mannola – että meillä kaikilla elersiläisillä on 
erityistä lahjakkuutta, jolla voimme ilahduttaa muita 
suvun jäseniä.

Antoisaa yhteistyötä toivottaen

Pekka Vihervirta, 
varapuheenjohtaja
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Elersien sukuseuran 
sukukokous 23.9.2017 
Noormarkussa

Kotiseutuneuvos Ulla H. Laine kertoi juhlassa Porin 
murteesta ”työnäyttein”.

Pekka Vihervirta ja Raimo Saarinen toimivat juhlassa musikantteina.

Hallitukselta vetäy-
tyvät saivat muisto-
lahjan: Eila Nummila 
(vas), Aki Rantamaa, 
Liisa Elers, Irmeli 
Amonsen ja Aarre 
Rosenqvist.

Kuvat Kari Nummila
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Aika: Lauantai 23.9.2017 kello 14.00
Paikka:  Noormarkun Klubi, Laviantie 14,  
 29600 Noormarkku
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Walter Priewert avasi ko-
kouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlas-
kijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Vihervirta 
ja sihteeriksi Maritta Rosenqvist. Pöytäkirjan tarkasta-
jiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Kari ja Aija Lepistö.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille elokuun 2017 Elers-
viestissä. Todettiin että kokous on laillisesti koolle kut-
suttu.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Puheenjohtaja esitti esityslistan kohdan 10 sukuseuran 
sääntöjen muutosesityksen siirtämistä heti seuraavak-
si asiaksi.
Hyväksyttiin esityslistan muutosesitys ja kohdassa 5. 
käsitellään sukuseuran sääntöjen muutosesitys.
5. Sukuseuran sääntöjen muutos  
     (3, 4, 6, 7, 8 ja 9 §)
Sirkka Eurén esitti sukuseuran sääntöpykäliin 3, 4, 6, 
7, 8 ja 9 tehtävät muutosesitykset. Päivitetyt sukuseu-
ran säännöt pöytäkirjan liitteenä (Liite 1; sukuseuran 
säännöt_muutos).
Hyväksyttiin sukuseuran sääntöjen muutosehdotuk-
set.
6. Esitetään seuran tilinpäätökset, toimintakerto-
mukset ja toiminnantarkastajien lausunnot vuosi-
kokousten väliseltä ajalta
Kooste hallituksen toimintakauden 2014 – 2016 toi-
mintakertomuksesta sekä vuosikohtaiset tilinpäätös-
tiedot jaettiin paikalla oleville jäsenille nähtäväksi.
Sirkka Eurén kertoi kuluneen toimikauden toiminnasta 
sekä tilinpäätöslukujen sisällöstä, sekä luki tilintarkas-
tajien antamat vuosikohtaiset lausunnot hallituksen 
toimintakaudelta 2014-2016.
7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä
Vahvistettiin toimintakauden 2014 – 2016 tilinpäätök-
set ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja me-
noarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle 
toimikaudelle
Hallituksen puheenjohtaja Waltter Priewert avasi seu-
raavalle toimikaudelle laaditun toimintasuunnitelman 
sekä tulo- ja menoarvion sisältöä. Seuraavan kauden 
tulo- ja menoarvio on ennakoitu positiiviseksi.
Hyväksyttiin liitteenä olevat seuraavan toimikauden 
2018 – 2020 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja meno-
arvio sellaisenaan. (Liite 2; toimintasuunnitelma 2018-
2020, Liite 3; tulo- ja menoarvio 2018–2020).

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut 
jäsenet (hallitus 2015-2017 Walter Priewert, pj., 
Irmeli Amonsen, varapj., hallituksen jäsenet Liisa 
Elers, Eila Nummila, sihteeri, Aki Rantamaa, Aarre 
Rosenqvist ja Seppo Aarnio, eronnut sekä rahas-
tonhoitajana Sirkka Eurén)
Puheenjohtaja Walter Priewert esitti kolmea jäsentä 
Pekka Vihervirtaa, Tuula Kaartista sekä Jari Salmista 
seuraavaan toimikauden hallitukseen, todeten että hal-
lituksen kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää.
Todettiin että Sirkka Eurén jatkaa rahastonhoitajana, 
kunnes hänen tilalleen saadaan uusi henkilö. Lisäk-
si Walter Priewert kertoi perustettavan pienryhmän 
kokoonpanon, johon kuuluvat hänen lisäkseen DNA-
tutkimukseen perehtynyt Matias Laine sekä Heikki 
Merjamaa. Pienryhmä toimii tapahtumien järjestämis-
toimikuntana.
Seuraavan toimikauden hallituksen jäseniksi hyväksyt-
tiin Pekka Vihervirta, Tuula Kaartinen ja Jari Salminen, 
rahastonhoitajana jatkaa Sirkka Eurèn. Hallituksen 
kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää. Walter 
Priewert jatkaa toistaiseksi hallituksen puheenjohta-
jana, kunnes uusi hallitus valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan.
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa heille kak-
si varajäsentä (edelliset Simo Laaksonen ja Voitto 
Suvila, varalla Risto Kaunisto ja Pekka Vihervirta)
Todettiin, että nykyiset toiminnantarkastajat Simo 
Laaksonen ja Voitto Suvila ovat lupautuneet jatka-
maan. Varalle esitettiin Jarmo Hakanpäätä sekä Tuija 
Ruoho-Airolaa.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Laaksonen ja Voit-
to Suvila, varalle valittiin Tuija Ruoho-Airola ja Jarmo 
Hakanpää.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Todettiin, että ei ole muita kokouksessa käsiteltäviä 
asioita.
12.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Juhani Vihervirta  Maritta Rosenqvist
kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
Hyväksyttiin
Porissa 27.9.2017
Kari Lepistö   Aija Lepistö
pöytäkirjantarkastaja             pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET: Liite 1; sukuseuran säännöt_muutos
 Liite 2; toimintasuunnitelma 2018 – 2020
 Liite 3; tulo- ja menoarvio 2018 - 2020

Pöytäkirja
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DNA-tutkimus on viimeisen muutaman vuoden ai-
kana noussut valtavirtaan. Kaupalliset alan yritykset 
kuten yhdysvaltalaiset Ancestry, 23andMe ja Family 
Tree DNA mainostavat palvelujaan jo suoraan mah-
dollisille uusille asiakkaille internetin ja television 
välityksellä. Joitakin vuosia sitten näin ei vielä ollut, 
vaan kohteena oli kapea-alainen, lähinnä internetin 
keskustelufoorumeilla vaikuttava asiakaskunta. Nyt 
yhä useampi ihminen joka ei entuudestaan ole ol-
lut kiinnostunut genetiikasta tai sukututkimuksesta 
tilaa itselleen tai sukulaisilleen testauspaketin, joka 
sisältää tarvittavat välineet ja ohjeet. Näytteenot-
tometodi vaihtelee yritysten välillä; 23andMe:llä on 
pieni muovinen pullo, joka täytetään syljellä merkkiin 
asti, kun taas Family Tree DNA käyttää tikkuja, joilla 
raaputetaan posken sisäpinnasta näyte. Sen jälkeen 
näyte laitetaan paketin mukana tulleeseen kirjekuo-
reen ja lähetetään takaisin laboratorioon. Tulosten 
saamisessa kestää yleensä joitakin viikkoja.
Kerran annettua näytettä voidaan käyttää erilaisiin 
testeihin teoriassa loputtomasti. Jotkin yritykset 
selvittävät asiakkaan alttiuden perinnöllisille sai-
rauksille, kun taas toiset keskittyvät ainoastaan 
sukulaisten löytämiseen. Myös sukututkijoita kiin-

nostavia testejä on erilaisia. Näitä ovat isälinjatesti, 
äitilinjatesti ja autosomaalitesti, joka ei ole sidok-
sissa sukupuoleen. Sukulaisten löytämisen lisäksi 
useimmat yritykset antavat myös asiakkaalleen pro-
sentuaalisen yhteenvedon tämän “etnisestä koos-
tumuksesta”, tosin tämä on suunnattu pääasiassa 
amerikkalaisille.
Isälinjatesti perustuu Y-kromosomin periytyvyyteen 
verraten muuttumattomana isältä pojalle. Koska 
Elers-sukumme periytyy kantaisä Johan Elersistä, 
pystymme selvittämään suvun alkuperän tällaisella 
testillä, joka ulottuu paljon kauemmas kuin niin sa-
nottu perinteinen “paperijalanjälki”. Alammekin koh-
ta etsimään joukostamme sukulaista, joka on Johan 
Elersin perikuntaa suorassa mieslinjassa ja halukas 
osallistumaan testiin, jotta saamme selvitettyä su-
vun alkuperäalueen Euroopassa. Testiyrityksenä toi-
mii Family Tree DNA, jonka isä- ja äitilinjatestit ovat 
markkinoiden perinpohjaisimpia ja jonka yhteisöissä 
olen itse ollut aktiivisena jo vuosia. 
Projektin edistymisestä voi lukea seuraavasta Elers-
viestistä.

          -Matias Laine

Y-DNA avuksi  
myös Elers-suvun 
juurten etsimiseen

Yleisimpien 
Y-haploryhmien 
osuus Euroopassa. 
Y-haploryhmä 
R1b on tyypillinen 
länsieurooppalainen 
linja. Suomen yleisin 
Y-haploryhmä on N.

Lähde: Wikipedia. 
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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: Pekka Vihervirta 
0400-288 226 tai pekka.vihervirta@hotmail.com
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:

Leena Rytisalo lähetti kuvan ja kertoi kuulumisia. Saimme toiset kaksoset sukuun. Kuvassa Eeva ja Toini s. 12.2.1933 ja Ulla ja Elsi 
Vierimaa s. 15.7.2015 Anni ja Pasi Vierimaan perheeseen Nokialle. Toini nukkui pois 30.12.2017 Turussa. Onneksi ehdimme saada heidät 
yhteiseen kuvaan. 
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Kolmen vuoden jäsenmaksu kattaa su-
kukokousten välisen ajan.
Jäsenmaksun suuruus on 30,00 euroa 
ja lisämaksu perheenjäseneltä 10,00 
euroa. 
Eräpäivä on 31.5.2018. 
Pankkitili on Loimaan Seudun Osuus-
pankki  FI17 5239 0020 0318 05.
Maksun tiedotekenttään merkitään jä-
senen (ja perheenjäsenen nimi).
Sukuseuran jäseniä voivat olla kaikki 
sukuun kuuluvat perheenjäsenineen. 
Liittymisestä voi lähettää pyynnön 
sähköpostilla osoitteeseen: elersien.
sukuseura@gmail.com tai lähettää liitty-
mislomakkeen, joka löytyy sukuseuran 
kotisivuilta: elers.fi.

Rahastonhoitajan mietteitä 
maaliskuussa 2018

Sukuseuran toiminnan käynnistyessä jäsenmäärä oli usei-
ta satoja, mutta 20 vuoden aikana jäsenmäärä, tarkemmin 
maksaneiden jäsenten määrä, on pienenentynyt merkittävästi. 
Vuonna 2017 maksaneita jäseniä oli enää 180, mikä tarkoittaa 
myös taloudellisti niukkuutta. Tavoite on saada lisää aktiivisia 
jäseniä ja jäsenmäärä nousemaan 300:aan kuluvan kolmivuo-
tiskauden aikana. Tämä varmistaa sukuseuran tulevaisuuden 
jatkossa ja antaa mahdollisuuden kehittää myös hallituksen 
näkökulmasta tarpeellista asioista, kuten sähköistä jäsenre-
kisteriä. Tämä taas mahdollistaa joustavamman tiedottamisen 
ja yhteydenpidon sukuseurassa. Elers-viesti on tärkeä su-
kuseuran toiminnasta kertova lehti, joka lähetetään kahdesti 
vuodessa jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.
Huomaathan, että jäsenmaksu kattaa kolmen vuoden mak-
sun, joka on vahvistettu sukukokouksessa syyskuussa 2017. 

             Sirkka Eurén

ELERSIEN SUKUSEURAN 
JÄSENMAKSU 2018-2020

FI17 5239 0020 0318 05
IBAN

Jäsenmaksu vuosille 2018-2020
jäsenen (ja perheenjäsenten nimet).

Elersien sukuseura 

31.5.2018


