Elers
-viesti
N:o 2 • Syyskuu 2018

Puheenjohtajan puheenvuoro

Puheenjohtajan
elokuun palsta
Tervehdys sukuseuran jäsenille hienon kesän merkeissä. Jaakko on kuulemma heittänyt kylmän kiven
veteen ilman sen suurempaa vaikutusta ja muutama
unikekokin on löytänyt itsensä märästä elementistä.
Olkaamme kuitenkin tyytyväisä näin hienoon kesäsäähän. Hallitus yrittää kaiken lomailun lomassa
hoitaa yhteisiä asioitamme ja kokoonnumme 18.8.
päättämään syksyn toiminnasta, jotta seuramme
tulevaisuus olisi valoisa.
Haluan ensinnäkin mainita siitä, että ilmiselvästi
”varovaisten maksajien” määrä on pienentymään
päin, kun olemme saaneet jäsenmaksuja ripeämpään tahtiin kuin aikaisemmin ja toivon tilanteen
jatkuvan näin. Se tästä vanhasta teemasta ja kohti
uusia haasteita.
Olemme mukana ”Kuulutko sukuuni - tapahtumassa Vantaalla 6-7.10.2018, ei vaan seuraamassa
tapahtumaa, vaan tarkoituksena on järjestää sen
yhteyteen Elers-sukuseuran tapaaminen jossakin
muodossa, josta hallitus tekee päätöksen tuossa
kokouksessaan elokuussa ja siitä sitten enemmän
kun tietoa on.
Mielenkiinnolla seuraamme DNA-sukututkimuksen
edistymistä Matias Laineen asiantuntevassa ohjauksessa. Varmaan monella on mielessään, että
mitähän siitäkin tulee, mutta olen varma siitä, että tietomme sukumme alkujuurista voisi tarkentua
merkittävästi. Tämä projekti on mielestäni tarpeellinen meidän kaikkien tietoisuuden lisäämiseksi sukumme vaiheista.

Näillä muutamilla huomioilla haluan Elers-viestin välityksellä lähestyä teitä hyvät sukulaiset ja samalla
toivottaa teille hyvää kesän jatkoa. Syksyllä tapaamme isolla joukolla.
Walter Priewert
Sukuseuran puhheenhoitaja
PS. Löytyisikö seurasta halukkaita puheenjohtajaksi, otan esityksiä vastaan.

Päätoimittajan palsta
Mistä suku on kotoisin? Keitä sukuun kuuluu? Kuuluko sukuun kuuluisuuksia? Näin vastasi 15-vuotias
poikani kun kysyin, mitä hän haluaisi tietää Elersien suvusta. Näihin kysymyksiin vastataan tässäkin
Elers-viestissä. DNA-tutkimus etenee ja sitä kautta
saamme lisää tietoa siitä, mistä suvun esi-isät ovat

kotoisin. Kerromme myös missä päin manner-Suomea Elersien suvun jäseniä asuu tällä hetkellä.
Seuraavassa Elers-viestissä lisää DNA-tutkimuksesta!
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Ala-Seppälän seurapiirit
Seppälät, Ekmanit, Branderit, Elersit
Luutnantti Johan Elers (1689-1749)
oli velipuolensa Claudiuksen Claesin
(1698/1699/1703-1748) kanssa suvun
perimätiedon mukaan tullut Loimaalle
Puolasta Loimaan komppanian vänrikiksi. Jossakin on maininta Liivinmaasta. Virkatalonaan hänellä oli Alastaron
Reitolan Ryödi. Sieltä Johan Elers komennettiin Laitilan komppanian vääpeliksi. Virka-aseman alennus johtui siitä,
että Venäjän sotavankeudesta palaavat
upseerit saivat entiset virkansa ja puustellinsa ja nuoremmat joutuivat antamaan heille tilaa. Viimeksi Johan Elers
oli Perniön komppanian luutnantti, asui
ja kuoli Särkisalon Kiviniemessä 1749.
Claes Johan Elers oli tullut 1731 Loimaalle Laitilasta
Loimaan komppanian korpraaliksi ja majoittajaksi. Hänen
virkatalonsa oli aluksi Hattulan Seppälä, komppanian lippumiehenä Karhulan Hulmi 1741-52, kersanttina Hattulan
Tuomola 1752-63, jolloin hän erosi virasta.
Isänsä virkatalossa, Alastaron Reitolan Ryötillä, Claes
Johanille syntyi talon piian kanssa avioton tytär.
Claes Johan Elersin kaikki muut lapset on merkitty syntyneiksi Seppälän rusthollissa, myöh. Ala-Seppälässä. Se
merkitsi, että Claes Johan sai siellä asuessaan nauttia virkatalojensa palkkaedut. Virkaeronsa jälkeen Claes Johan oli
avioliittonsa kautta Ala-Seppälän isäntä, rusthollari.
Seppälän 1 ½ manttaalin yksinäistila nykyistä KantaLoimaan kirkkoa vastapäätä Loimijoen toisella puolella
oli ollut Loimaan kirkkoherra Procopaeuksen omistuksessa v:sta 1680. Ruotsista tulleet kihlakunnankirjuri Joachim Brander ja maanmittari Daniel Ekman olivat ostaneet
Seppälän 1727. Myöhemmin Seppälä jaettiin Branderien
isännöimäksi Ylä-Seppäläksi ja Ekmanien Ala-Seppäläksi.
Sen omistajaksi Claes Johan Elers pääsi avioliittonsa kautta. Elersien omistus päättyi Ala- l. Uusi-Seppälässä pitäjänapulainen Daniel Johannes Elersin pojan, kamarikirjuri
Carl Daniel Elersin kuolemaan 1839.
Elersien suku oli laajentunut Loimaalla kahdesta upseerista ja heidän pojistaan hyvin laajaksi Loimaan komppaniassa palvelleitten alempien upseereitten ja Loimaan seurakunnan kappalaisten ja pitäjänapulaisten verkostoksi. Upseeristo ja papisto muodostivat selvät säädyt talonpoikien
yläpuolelle. Kummallekin uralle pääseminen edellytti koulunkäyntiä, ja Turun koulun oppilasluetteloista voi seurata
uusien ja uusien Elers-sukupolvien edistymistä opintiellä.
Koulutuksen lopulla oli valittavissa joko upseerin tai papin
ura, ja siitä eriytyi Elersien tie noihin kahteen säätyyn.
Virkatalojen turva takasi varman, vaikka ei aina niin
korkean elintason, mutta kuitenkin suvussa säilyi pyrkimys kouluttaa yhä uusia lapsia Turun koulussa. Silti toisinaan saa koulun oppilasluettelon marginaalista lukea esim.
Seppälän rusthollin pojan kohdalla merkinnän ”köyhä”.
Virkaan päästyään ”köyhäkin” kuului silti arvostettuun
säätyynsä, joka mielellään seurusteli vertaistensa kanssa.
Kirkokirjoissa heidän arvonimiinsä liitettiin herr, fru, madam, mademoiselle, jungfru. Naiset näyttävät tarvitsevan

melkoisen määrän arvoaan kuvaavia sanoja. Talonpoikaiselta kansalta ja varsinkin palvelusväeltä ja torppareilta edellytettiin kaikissa tilanteissa kunnioitusta
isäntäväkeä ja säätyläisiä kohtaan.
Samansäätyisten kanssakäymiseen
kuului se, että avioliitot solmittiin vertaisten kanssa, nuoret nuorten kanssa,
leskien tulevaisuus turvattiin uusilla
samansäätyisten avioliitoilla. Ajan sosiaalihuolto toimi avioliitoissa, orpolasten
huostaanotoissa ja vanhusten viime elinvuosien asumisissa sukulaisten luona.
Upseerit ja papit näyttävät pitäneen
toisiaan samanvertaisina edellä kerrotuissa elämäntilanteissa. Varmaan miespuolisten sama koulutustausta edesauttoi suhtautumista. Näin näistä kahdesta säädystä muodostui Loimaalle, suhteellisen pienelle paikkakunnalle sukujen ja kanssakäymisten verkosto, jossa Elerseillä,
Brandereilla ja Ekmaneilla oli merkittävä osansa.
Seuraavassa selvitellään kersantti Claes Johan Elersin
ja Maria Elisabeth Ekmanin 13-lapsisen perheen kummien avulla, mistä piireistä nämä valittiin tehtäväänsä. Sukulaisuus on tietenkin ensimmäinen valintaperuste, sääty
seuraava ja vasta harvoin ja myöhemmin naapuruuteen ja
ystävyyteen perustuva kummivalinta. Seppälän rustholli oli
jaettunakin se pääasiallinen paikka, mistä kastettavat saivat
kumminsa. Laajastakin kummien joukosta useimmat asuivat Seppälän taloissa ja olivat jo kymmenien vuosien takaa sukulaisia keskenään. Brander-, Ekman- ja Elers-nimet
muodostavat suurimman osan kummien nimivalikoimasta.

Vanhemmat Claes Johan ja
Maria Elisabeth . . .

Claes Johan Elers, kersantti, rusthollari, s. 11.6.1712 Lohjan Lehmijärvellä, k. 6.1.1783 Loimaan Seppälässä (Elerstaulut 1, 2)
Puoliso 13.10.1745 Loimaalla
Maria Elisabeth Ekman, s. 31.12.1722 Ruotsin Lemnassa, k. 11.7.1799 Loimaan Seppälässä
. . . ja kolmetoista lasta

2. Daniel Johannes Elers, Loimaan pitäjänapulainen, AlaSeppälän rusthollari, s. 30.10.1746 Loimaan Seppälässä, k.
siellä 20.11.1797 (taulut 2, 4)
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Kummit:
Loimaan kappalainen Henric Laevonius 1711-1767,
puoliso Maria Elers 1718-1791, Claes Johan Elersin sisar Hirvikosken Mattilasta (taulut 1, 2221)
Loimaan pitäjänapulainen Johan Brunnerus 17141758 Vesikosken Tuomistosta
Kersantti Claudius (Claes) Elers 1698/1698/17031748, Claes Johan Elersin setäpuoli, puoliso Anna
Christina Forsten 1709-1764 (taulut esitaulu, 2299)
Karhulan Hulmilta
Rouva Ingred Ekman 1702-1788 kihlakunnankirjuri
Joachim Branderin puoliso Ylä-Seppälästä
> Taulut 4-5

3. Carl Wilhelm Elers, Loimaan komppanian vänrikki,
Kojonperän Iso-Uotilan talollinen, s. 5.10.1748 Seppälässä, k. 9.10.1805 Kojonperällä (taulut 2, 6)
Kummit:
Rovasti, Loimaan kirkkoherra Gabriel Lauraeus
1677-1753 Pappilasta
Gabriel Lauraeus oli kuollessaan Turun ruotsalaisen
seurakunnan kirkkoherra, teologian professori ja
tuomiorovasti.
Ilmeisesti rovasti Lauraeuksen arvovalta riitti vain
yhden kummin, vaikkakin lyhytaikaisen valitsemiseen.
> Taulut 6-1061 – lähes puolet Elers-kirjan tauluista
4. Maria Christina Elers > Hjerpe, s. 12.8.1750 Loimaan
Seppälässä, k. 14.9.1819 Ahvenanmaan Lemlandissa (taulut 2, 1062)
Kummit:
luutnantti Carl Johan Wittman, Loimaan komppanian vänrikin virassa Alastaron Reitolan Ryödillä,
Claes Johanin isän, Johanin Elersin entisestä puustellista, s. 1693 Liivinmaalla, k. 1772 Pöytyällä.
Oliko Carl Johan Wittman jo Johan Elersin ja Claudius Elersin tuttu Liivinmaan ajoilta?
Loimaan kappalainen Henric Laevonius 1711-1767,
Claes Johanin lanko (taulut 1, 2221)
Christina Schröder 1688-1763, Claes Johanin äiti
(taulu 1)
> Taulut 1062-1159
5. Gretha Catharina Elers > Lundgren, 24.12.1751 Loimaan Seppälässä, kaksonen, k. 26.1.1798 Loimaan Puujalkalassa (taulut 2, 1160)
Kummit: kaikki Ylä-Seppälästä, neljä serkkua
Kihlakunnankirjuri Joachim Daniel Brander 17211781, Maria Elisabeth Ekmanin serkku
Rouva Ingred Ekman 1702-1788, Joachim Danielin
äiti
Maisteri, rovasti Friedrich Reinhold Brander 1730-,
Maria Elisabeth Ekmanin serkku, Greta Magdalena
Pippingin puoliso
Opiskelija Carl Barck 1725Neiti Ingred Christina Brander 1729-, Maria Elisabeth Ekmanin serkku
Neiti Catharina Ekman 1734, Maria Elisabeth Ekmanin serkku
> Taulut 1160-1160.3.4
6. pienokainen sk. 24.12.1751, Greta Catharinan kaksoissisar
7. Ulrica Elers > Fontén, s. 16.5.1754 Loimaan Seppälässä, k. 7.6.1830 Pöytyällä (taulut 2, 1161)

Kummit:
Rovasti, maisteri Gustaf Gabriel Haartman 17151781 Loimaan kirkkoherra, puoliso Magdalena Pippina 1716-1785
Kihlakunnankirjuri Joachim Daniel Brander 17211781, Maria Elisabeth Ekmanin serkku, puoliso
Maria Christina Gadd 1736-1809 Ylä-Seppälästä
(taulu 1639)
Talouskomissaari, katselmuskirjuri Eric Hjerpe
1723-1770, Claes Johanin tyttären Maria Christinan
tuleva appi Loimaan Ilmarisista (taulu 1062)
Pitäjänapulainen Daniel Ekman 1726-1756, Maria
Elisabeth Ekmanin veli Ala-Seppälästä
Neiti Ingred Christina Brander 1729-, Maria Elisabeth Ekmanin serkku Ylä-Seppälästä
> Taulu 1161
8. Johanna Fredrica Elers > Jahn, s. 26.9.1755 Loimaan
Seppälässä, k. 20.4.1810 Liedossa (taulut 2, 1162)
Kummit:
Alastaron kappalainen Gabriel Tenlenius 17181774, vaimonsa Christina Elgfooth 1727-1794, Daniel Johan Elersin tulevat appivanhemmat (taulut 4,
2194)
Kappalainen Otto Julius Brander 1733-, Maria Elisabeth Ekmanin serkku Ylä-Seppälästä
Opiskelija, tuleva insinööri Ulrich Ludvig Brander
1738-1800, Maria Elisabeth Ekmanin serkku YläSeppälästä
Rouva Maria Christina Gadd 1736-1809 Joachim
Daniel Branderin puoliso Maria Elisabeth Ekmanin
serkun puoliso Ylä-Seppälästä (taulu 1639)
Neiti Elisabeth Laevonia 1703-1776, Henric Laevoniuksen sisar, Maria Elersin käly Hirvikosken Mattilasta
> Taulut 1162-1180
9. Gustaf Adolf Elers, korpraali, s. 28.10.1756 Loimaan
Ala-Seppälässä, k. 1779 Loimaalla
(taulu 2)
Kummit:
Opiskelija, viim. vääpeli Gustaf Friedrich Ekman
1730-1807, Maria Elersin ja Henric Laevoniuksen
tyttären, Catharina Laevonian puoliso Ylä-Seppälästä (taulu 2222)
Hattulan Tuomolan lampuoti Johan Eerikinpoika
Tuomola 1731-1798, Margareta Hedvig Elersin,
Claes Johan Elersin sisaren puoliso (taulu 2226)
Hindrich Mikonpoika Putti 1707-1781, Karsattilan
Putin talollinen
Rouva Maria Elers 1718-1791, Claes Johan Elersin
sisar Hirvikosken Mattilasta, Henric Laevoniuksen
puoliso (taulut 1, 2221)
Rouva Maria Elisabeth Silvia 1726-1794, vääpeli
Gustaf Elersin puoliso, Claes Johan Elersin käly
(taulu 2227)
10. Fredric Adrian Elers, Urjalan kruununnimismies, s.
28.10.1756 Loimaan Ala-Seppälässä, k. 27.8.1811 Urjalassa (taulut 2, 1181)
Kummit:
Opiskelija, viim. katselmuskirjuri Carl Axel Ekman
1735-1817, Maria Elisabeth Ekmanin veli
Herra Gabriel Elfbiörn 1739- Ylä-Seppälästä
Talollinen Jacob Mikonpoika Klockarla 1709-1791,
Klockarlasta
Neiti Beata Greta Ekman > Hjerpe 1729-1808, Maria Elisabeth Ekmanin sisar, Eric Hjerpen 2. puoliso
Ylä-Seppälästä (taulu 1062)
Neiti Maria Elisabeth Brander 1742-, Maria Elisabeth Ekmanin serkku Ylä-Seppälästä
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> Taulut 1181-1631
11. Elisabeth Elers > Grönqvist, s. 13.3.1759 Loimaan
Ala-Seppälässä, k. 14.2.1829 Loimaan Euralla (taulut 2,
1632)
Kummit:
Pitäjänapulainen Anders Levin 1707-, Alastarolta
Rakennusmestari Johan Wijkström 1724-1771,
Caisa Ekmanin puoliso, Maria Elisabetin käly YläSeppälästä
Kirjanpitäjä Gabriel Anders Collmén 1732-1813,
Claudius Elersin tyttären Maria Christina Elersin
puoliso Turusta (taulut 2299, 2301)
Neiti Greta Magdalena Pipping > Brander 17401786, rovasti Fredric Reinhold Branderin puoliso
Pappilasta
Neiti Stina Gummera 1728-, Pappilasta
> Taulut 1632-1638

12. Claes Elers, maanmittari, s. 30.6.1760 Loimaan Seppälässä, k. 17.6.1810 Loimaan Haitulassa (taulut 2, 1639)
Kummit:
katselmuskirjuri Eric Hjerpe 1723-1770, Claes
Johanin tyttären Maria Christinan tuleva appi Loimaan Ilmarisista (taulu 1062)
Loimaan kappalainen, comministeri Henric Laevonius 1711-1767, Maria Elersin puoliso, Claes Johan
Elersin sisar Hirvikosken Mattilasta (taulut 1, 2221)
Opiskelija Gustaf Adolph Brander 1736-1774, Maria Elisabeth Ekmanin serkku Ylä-Seppälästä
Rouva Maria Mörn 1701-1782, Claes Johanin äiti
Ala-Seppälästä
Rouva Maria Elisabeth Silvia 1726-1794, vääpeli
Gustaf Elersin puoliso, Claes Johan Elersin käly
(taulu 2227)
> Taulut 1639-2193

13. Henric Elers, kirkkoherranapulainen, s.30.9.1761 Loimaan Seppälässä, k. 21.12.1797 Loimaalla (taulut 2, 2194)
Kummit:
Rakennusmestari Johan Wijkström 1724-1771, puoliso Caisa Ekman 1734-, Maria Elisabetin sisar Loimaan Onkijoelta
Katselmuskirjuri Carl Axel Ekman 1732-1817, Maria Elisabeth Ekmanin serkku Loimaan Kankarista
Rakuunan puoliso Brita Henrikintytär 1725-1813,
Seppälän rakuunan n:o 37 Jacob Burmanin vaimo
Ala-Seppälästä
> Taulut 2194-2220
14. Alexander Elers, koululainen, s. 5.9.1764 Loimaan
Seppälässä, k. 2.10.1778 Turussa (taulu 2)
Kummit:
Loimaan kappalainen, comministeri Henric Laevonius 1711-1767, Claes Johanin lanko (taulut 1, 2221)
Neiti Catharina Laevonius 1746-1799, edellisen tytär Hirvikosken Mattilasta (taulu 2221)
Rakuuna Burmanin leski Brita Henrikintytär 17251813, Ala-Seppälästä

Mitä olisikaan
pääteltävissä?

Lasten kummit valitaan tietenkin tuttavapiiristä, joka muodostuu ennen kaikkea sukulaisista, mutta myös naapureista
ja ammattituttavista.
Sukulaisia riitti varsinkin Ekmanien ja Brandereitten
puolelta Ylä-Seppälästä. Sieltä tuli Ekmanien puolelta äiti
Maria Elisabetin siskoja ja veljiä, Brandereitten puolelta
serkkuja. Äiti Maria Mörn sai myös kerran kutsun tulla
kummiksi.
Isä Claes Johanin Elersit eivät vielä tuohon aikaan ollut
kovin laaja suku, mutta äiti Christian Schröder ja setäpuoli Claudius Elers olivat aikanaan kummeina. Sisar Maria
Elers > Laevonius miehineen ja tyttärineen olivat monta kertaa lasten kastetta todistamassa, samoin veli Gustaf
Elersin vaimo Maria Silvia. Claudius Elersin vävy Gabriel
Collmén saapui kerran Turusta kastetilaisuuteen.
Pappeja oli kummankin suvussa, mutta kanssakäynti
Loimaan pappeihin apupapeista kirkkoherraan saakka oli
sen verran läheistä, että papillisia kummeja oli lähes jokaisella lapsella. Rovastin arvovalta yksinään riitti olemaan
Ulrican ainoa kummi. Kappalainen Henric Laevonius oli
neljän lapsen kummi. Hän saattoi myös olla kastepappi,
mutta kastettujen luettelosta se ei käy ilmi.
Sotilassuvusta löytyi harvakseltaan kummeja, mutta
harva oli vielä Elers-sukukin. Claes Johanin setäpuolelta
ja veljen puolelta oli kummeja jälkikasvua myöten. Suvun
ulkopuolisia upseereita on oikeastaan vain luutnantti Wittman. Hänen kutsunsa kummiksi on luontevaa, jos hän oli jo
Claes Johan isän tuttava.
Claes Johan Elersin asema Ala-Seppälän rusthollarina
toi hänelle tietenkin talonpoikaisia tuttavia aina kummeiksi
asti. Hattulan Tuomolan lampuoti Johan Eerikinpoika oli
kylläkin lankomies, mutta Karsattilan Putin ja Klockarlan talolliset olivat ammattitovereita. Tiluskartta kertoisi,
oltiinko peräti rajanaapureita. Jos rippikirjan kyläjärjestys
jotakin merkitsee, niin Seppälä ja Karsattila ovat tuolloin
vierekkäisillä sivuilla.
Aivan sukuihin kuulumattomia löytyi varsinkin pappilan neideistä ja herroista. Pappilan kirjoissa he olivat vain
lyhytaikaisesti, mutta Ala-Seppälän väki oli näköjään ystävystynyt heihin niin, että nämä saivat kutsun kastetilaisuuksiin.
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä on mainittava rakuunan leski Brita Eerikintytär, joka oli kahden nuorimman
lapsen kummina. Seppälän rakuuna n:o 37 Jacob Matinpoika Burman 1725-1773 oli ollut Seppälän rakuuna jo 1750,
jolloin vihittiin talon piian, Brita Eerikintyttären kanssa.
Jacob Burman kuoli 1773 ja oli ehtinyt olla Seppälän rakuunana yli 20 vuotta. Brita Eerikintytär jäi Seppälään elämänsä loppuun ja tuntuu olleen niin talon omaan väkeen
kuuluva, että sai olla kahdesti isäntäväen lasten kummi.
Seppälässä Brita asui kaikkiaan 63 vuotta.
Säätyläiset seurustelivat 1700-luvulla pääasiassa säätyläisten kanssa, upseerit ja papit samanarvoisina. Elersien
säädyllinen asema muuttui 1800-luvulle tullessa avioliittojen, tilaostojen ja upseeriston merkityksen vähentyessä
talollisten ja torppareitten suuntaan. Siitä oli seurauksena,
että yhä useampi Elers-sukunimi hävisi ja muuttui talon ja
torpan nimeksi. Tuttavapiirit muuttuivat tietenkin nekin,
mutta vertaistensa seuraa silloinkin on etsittiin.
Edellä etsittiin vain niitä henkilöitä, jotka saivat kunnian
olla Claes Johan Elersin ja Maria Elisabeth Ekmanin lasten
kummeina. Kuva on tietenkin hieman toispuoleinen, koska
en etsinyt niitä kastettavia, joitten kummeina Ala-Seppälän
isäntäpari olisi ollut. Sellaisten etsiminen tätä tilaisuutta
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varten olisi kuitenkin ollut liian suuritöinen, ehkä mahdotonkin. Oletettavaa on kuitenkin, että suurin osa näitten
lasten vanhemmista olisivat jo edellä olevasta luettelosta.
Näin ajatellen puute ei olisikaan niin suuri, kuin ehkä oli
pelättävissä. Sukulaiset suosivat sukulaisia, säätyläiset
säätyläisiä, vain harvoin poikettiin säätyrajojen sovinnaisuuden ulkopuolelle. Tämä päti varsinkin 1700-luvun Loimaalla kuten muuallakin tuon ajan Suomessa.
Noormarkussa 23.9.2017

Juhani Vihervirta

Liity Elersien
Sukuseuran
Facebookryhmään!
Elersien sukuseura Facebookissa on ajantasainen
yhteydenpitokanava suvun kuulumisille. Ryhmässä
ilmoitetaan mm. tulevista tapahtumista, jaetaan kuvia sukukokouksista, onnitellaan merkkipäivien johdosta sekä seurataan suvun kuuluisuuksien, kuten
Alvar Aallon kulttuuriperinnön vaalimista.
Facebook-ryhmässämme on 60 jäsentä, mutta yhä
useamman sukulaisen toivotaan liittyvän joukkoon.
Sinä voit edistää ryhmän kasvattamista liittymällä
seuraajaksi ja kutsumalla omat sukulaisesi ryhmään.
Kutsuminen käy helposti näin:
Mene ryhmän sivulle ja valitse Lisää -> Lisää jäseniä. Poimi omien Facebook-kavereidesi joukosta
kaikki sukulaisesi, jotka haluat kutsua ryhmään.
Liity jo tänään ja kutsu muutkin mukaan! Linkki
Facebook-ryhmään löytyy myös sukuseuran kotisivuilta www.elers.fi.
Vantaan Seudun Sukututkijat ry
järjestää vuosittaisen

”Kuulutko sukuuni
–tapahtuman”
6.-7.10.2018 Varian toimipisteessä Hiekkaharjussa.
Yleisöllä on tapahtumaan, luennoille ja tietoiskuihin
vapaa sisäänpääsy.
Vapaa sisäänpääsy. Hyvät junayhteydet.
Lisätietoja: Sirkka Euren
Olemme varanneet sukuseuralle oman kokoustilan lauantaina 6.10.2018 kello 14.00-16.00.
Käsittelemme toimintasuunnitelmamme mukaan
uusia sukututkimusvaihtoehtoja kuten DNA-tutkimus, johon jäsenemme Matias Laine ja Pia Granroth tahoillaan ovat perehtyneet.

Tervetuloa tutustumaan Elersien
sukuseuran toimintaan!
Lisätietoja: https://www.vantaanseudunsukututkijat.net/kuulutko-sukuuni-tapahtuma/.

Missä
elersit
asuvat?
15-vuotias poikani kysyi, keitä Elers-sukuun kuuluu. Kerroin, että sukuseuraan postituslistalla on
yli 500 osoitetta. Kerroin, että suvun esi-isä Johan
Elers (1689-1749) avioitui porvoolaisen raatimiehen
tyttären Christina Schröderin (1688-1763) kanssa
ja palveli Loimaalla vänrikkinä vuosina 1727-1734.
Heidän lapsensa Claes Johan Elers (1712-1783),
Maria Laevonius (1718-1791), Margaretha Hedvig
Elers (1722-1788) sekä Gustav Elers (1726-1799)
asettuivat kaikki Loimaan seudulle. Siksi Loimaan
seudulla asuu paljon sukuun kuuluvia. Jäin kuitenkin miettimään, voisiko asiaa selvittää lisää. Asuuko Loimaan seudulla suurin osa Elersien sukuun
kuuluvista?
Apua tarkempaan tutkimukseen sain Elersien sukuseuran jäsenrekisteristä. Jäsenrekisterin ylläpitoa
ovat hoitaneet Sirkka Euren ja Liisa Elers. Jäsenrekisterin osalta noudatamme henkilötietolakia ja
Elersien sukuseuran sääntöjä. Tällä hetkellä jäsenrekisterissä on 530 osoitetta. Tämä tarkoittaa
siis käytännössä sitä, että näissä osoitteessa asuu
vähintään yksi Elers-sukuun kuuluva (joko alenevassa polvessa tai avio/avoliiton kautta). Tähän
osoitteeseen postitetaan myös Elers-viesti. Meillä
sukuseurassa ei ole siis tarkkaa siitä, kuinka monta
Elersien sukuun kuuluvaa on elossa, mutta osoitteiden perusteella pääsemme tutkailemaan, missä
meitä asuu.
Lähdin tarkemmin käymään läpi näitä 530 osoitetta.
Tutkimusta helpotti se, että Postin www-sivuilla on
jaossa tiedot siitä, mikä katu ja postinumero kuuluu
mihinkin kuntaan. Mutta sitten olikin tulla mutkia
matkaan. Suomessa osoitteistoa on satoja tuhansia rivejä, eikä Excel pystynyt yhdistämään niitä
ristiin jäsenrekisterin kanssa. Niinpä yksi ilta kului
toistaessa samaa hakua aina Hangosta Utsjoelle
saakka. Lopussa kiitos seisoi eli tuloksena oli tieto siitä, kuinka monta osoitetta kussakin kunnassa
on. Kaiken kaikkiaan Elersejä asuu 83 eri kunnassa
Suomen 331 kunnasta; joka neljännessä Suomen
kunnassa asuu Elersien sukuun kuuluva.

Yllätysvoitto Turun seudulle
Elersien suvulla on edelleen vahva jalansija Loimaalla. Kaikista kunnista eniten postia lähtee Loimaan
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tä pääkaupunkiseudulle! Sukumme jäsenet ovat
siis noudattanut yleistä muuttoliikettä eli olemme
muuttaneet maakunnan kasvukeskukseen tai pääkaupunkiseudulle. Loimaan osalta ei muita kuntia otettua mukaan, Loimaa kun on haukannut jo
kuntaliitoksissa Metsämaan, Mellilän, Alastaron ja
Loimaan maalaiskunnan.

Läntisin, eteläisin, itäisin ja
pohjoisin suvun jäsen

kuntaan (71 osoitetta), seuraavaksi Turkuun (69
osoitetta) ja kolmanneksi Helsinkiin (51 osoitetta).
Mutta, mutta. Oma asuinkuntani Kaarina on ihan
tässä Turun kyljessä. Entä jos tutkitaan tarkemmin
Turun seutua ja Helsingin seutua? Helsingin lisäksi
Vantaa ja Espoo luontevasti kuuluvat pääkaupunkiseutuun. Turun alueella Lieto ja Kaarina ovat Turun
kyljessä. Näillä tarkennuksilla saimme yllätysvoittajan. Turun seudulla postia lähtee 90 osoitteeseen
ja pääkaupunkiseudulla 72 osoitteeseen. Loimaa
siis hävisi niukasti sekä Turun seutukunnalle et-

Seuraavaksi tutkin, löytäisinkö Manner-Suomen
läntisimmän, eteläisimmän, itäisimmän ja pohjoisimman suvun jäsenen. Tällä kertaa oli ahkerassa
käytössä Google Maps sekä karttakirja. MannerSuomen läntisin kunta on Korsnäs mutta sinne ei
jäsenrekisterimme perusteella postia lähde. Siitä
itään päin seuraava kunta, johon postia meiltä lähtee, on Uusikaupunki. Sielläkin postia toimitetaan
vain yhteen osoitteeseen. Mutta voisiko jokin kunta
pohjoisempana olla samalla leveysasteella? Nyt oli
otettava kartta käteen. Karttaa tutkiessani totesin,
että Vaasan seudulla on alueita, jotka ovhat lännempänä kuin Uusikaupunki. Takaisin tutkimaan jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin mukaan Vaasan seudulle
ei lähde lainkaan postia. Läntisin sukulainen oli siis
löytynyt! Seuraavaksi otin puhelimen käteen kysyäkseni lupaa, voiko tiedot julkaista Elers-viestissä.
Kenties saada kuvankin lehteen. Numerotiedustelusta selviää, että samanniminen henkilö kyllä
asuu Uudessakaupungissa mutta eri osoitteessa.
Lieneekö sama henkilö mutta muuttanut? Ei auta
muu kuin soittaa ja selvittää. Puhelinnumerosta
vastaa kohtelias pian 90-vuotta täyttävä Risto Salonen. Ja kyllä, hän on muuttanut hiljakkoin. Samalla
saimme siis ajantasaisen osoitteen jäsenrekisteriimme! Risto Salonen (taulu 1699) kertoo kuuluvansa
sukuun vaimonsa Mirja Salosen os. Saarni kaut-

Mirja ja Risto
Salonen (taulu 1699)
Mirjan 80-vuotispäiviltä mökillä kesällä
2010.
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ta kautta. Sukulaisuus selvisi Saarni-nimen kautta. Risto ja Mirja muuttivat vuonna 1966 Turusta
Uuteenkaupunkiin kahden poikansa kanssa. Risto
toimi kaupungin kamreerina vuoteen 1991, jolloin jäi
eläkkeelle. Mainittakoon että Risto on soittanut viulua 10-vuotiaasta saakka vuoteen 2013. Seuraavan
kerran kun vierailen Uudessakaupungissa katselen
kaupunkia varmasti hiukan uusin silmin. Täälläkin
asuu sukulaisia!
Eteläisimmän suvun jäsenen tuottaa hiukan enemmän päänvaivaa. Kartta, jäsenrekisteri ja Google
Maps ovat jälleen ahkerassa käytössä. Hanko on
Manner-Suomen eteläisin kunta. Hangon naapurikuntia ovat Kemiönsaari ja Reposaari. Kemiönsaarelle postia lähtee pariinkin osoitteeseen mutta Google
mapsin kanssa osoitteita tutkimalla epäilykseni heräävät. Pääkaupunkiseudulla on laajoja alueita, jotka
ovat yhtä etelässä kuin nämä osoitteet. Katse kääntyy
Inkooseen. Toden totta, sieltä löytyy kaksi osoitetta.
Google Mapsin avulla vertailen näitä keskenään sekä
Kemiönsaareen. Eteläisin osoite Merete Källbergillä
(taulu 1281). Jälleen puhelin käteen ja soitto numerotiedusteluun. Tavoitan Mereten mökiltään Inkoosta.
Merete kertoo mökin tulleen omistukseen äidin äidin
suvun kautta. Myöhemmin hän päätyi ostaa myös
asunnon Inkoosta. Elerseistä hän on kuullut äitinsä ja
äidin puolen isoisänsä Erik Holmin kautta. Erik Holm
teki sukututkimusta ja kävi ensimmäisissä Elersien
sukukokouksissa. Tie Inkooseen on kulkenut monen
mutkan kautta. Merete on syntynyt Kuusankoskella,
käynyt lukiota Kauniaisissa, opiskellut Turussa biokemiaa pääaineena ja työn takia muuttanut takaisin
pääkaupunkiseudulle. Puhelin aikana selviää, että
Mereten siskonpoika on muuttamassa Vaasaan. Uusikaupunki läntisimpänä asuinpaikkana saattaa olla
siis pian historiaa!
Suomen itäisin kunta on Ilomantsi. Muita tuttuja nimiä
ovat Joensuu, Lieksa, Kitee, Nurmes ja Outokumpu. Koko itäraja loistaa kuitenkin osoiterekisterissä
poissaolollaan. Löydän kyllä Kotkasta kolme osoitetta mutta voisiko Kotka todellakin olla itäisin kunta,
jossa suvun jäseniä asuu? Puhelu Juhani Vihervirran
kanssa kuitenkin puoltaa tätä. Juhani muistelee, että
Kotka on itäisin kunta, johon hän on ollut yhteydessä.
Kotkan osalta käydään kisa kolmen osoitteen välillä. Google Mapsin mukaan näiden kolmen osoitteen
välillä ei ole kuin muutama kilometri. Näistä kolmesta
itäisin osoite kuuluu Irja Kahilalle (taulu 1146). Tavoitan Irjan puhelimella mökiltä siskon tytön, vanhimman
veljen sekä veljen vaimon seurassa. Irja Kahila kertoo
kuuluvansa Elersien sukuun äitinsä Vellamo Revon
kautta. Irja on ammatiltaan terveydenhoitaja. Hän
on syntynyt Kotkassa ja palannut takaisin kotiseudulleen asumaan. Molemmat veljet asuvat nykyisin
Helsingissä. Hän kertoo tietävänsä, että Kotkassa
asuu muitakin suvun jäseniä. Lähin näistä on oma
äiti, joka asuu hoivakodissa lähistöllä.
Viimeisemmäksi selvitettäväksi jää pohjoisin Elersien
suvun jäsen. Tähän on selvä syy. Nyt ei tarvita Google
Mapsia tai karttaa apuna. Osoiterekisteristä on help-

Irja Kahila (taulu 1146) veljen vaimon kuvaamana kesällä 2018.

po todeta, että suomen pohjoisimpaan kuntaan Utsjoelle lähtee yhteen osoitteeseen postia. Utsjoki on
myös Euroopan unionin pohjoisin kunta, joten meillä
on nyt tiedossa samalla Euroopan Unionin ja todennäköisesti koko Euroopan pohjoisin Elersien suvun
jäsen. Utsjoella asuu Olli Vihervirta (taulu 1734). Sukukirja tietää kertoa, että Olli on valmistunut poliisikonstaapeliksi 1988 Tampereen poliisikoulusta, ollut
sitten toimessa Helsingissä v:sta 1988, Muoniossa
v:sta 1997, viimeksi Ivalossa. Ollin nuorimman lapsen
isovanhemmat ovat äidinkieleltään saamenkielisiä,
jolla kielellä toimitettiin Sunna Julian kastejumalanpalvelus Karigasniemen kappelissa.
Näin on seikkailuni karttakirjan, Google Mapin, osoiterekisterin ja sukukirjan kanssa viety päätökseen.
Mukavia puheluita ja paljon uutta tietoa sukulaisista.
Tarkkaa tiedettä tämä ei ole, sillä kaikkia osoitteita
meillä ei ole tiedossa. Korjauksia, muutoksia ja lisäyksiä osoitteistoon voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla elersien.sukuseura@gmail.com. Kun muutat,
voit lähettää postista saatavan, ilmaisen osoitemuutoskortin osoitteeseen: Sirkka Oksanen, Mantelitie 3
B 35, 01710 VANTAA
Asutko itse tai tunnetko Elers-suvun jäsenen, joka
asuu vielä kauempana lännessä kuin Uusikaupunki,
etelämpänä kuin Inkoossa, idempänä kuin Kotkassa
tai pohjoisempana kuin Utsjoella? Tai Ahvenanmaalla? Tai ulkomailla? Ota yhteyttä Mervi Koivulahti
meelheko@live.fi 040 522 4827 tai WhatsApp.
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Mietteitä
sukuseuran
jäsenyydestä ja
jäsenmaksuista
Rahastonhoitajan tehtävä on talousasioiden hoitaminen sukukokouksen hyväksymän talousarvion periaatteiden mukaisesti. Sukuseuran tärkein tulolähde
ovat jäsenmaksut, tuloja saadaan myös jäsentuotteiden myynnistä. Tilaisuudet olemme järjestäneet
periaatteella, että kokouskulut katetaan osallistumismaksuilla ilman tuottotavoitetta.
Jäsenmaksujen suuruuden päättää sukukokous
kolmivuosittain, liittymismaksuja emme ole perineet, vaikka säännöt sen sallisivat. Jäsenmaksusta
on ilmoitettu Elers-viestissä ja kotisivuilla (elers.fi).
Erillistä jäsenmaksulaskua emme ole lähettäneet.
Tiedämme, että kolmen vuoden maksu voi aiheuttaa
sekaannuksiakin, mutta sääntöjen mukaan toimien
jäsenmaksu peritään kerran kolmessa vuodessa.
Tarjolla on erilaisia jäsenrekisteripalveluja, joihin liittyisi myös jäsenmaksujen lähettäminen ja maksujen
seuranta. Sukuseura on selvittänyt asiaa, mutta päätynyt toimimaan ”vanhakantaisesti”, koska rekisteripalvelut perustuvat jäsenten sähköpostitietoihin,
joita emme ole systemaattisesti hankkineet. Jäsenet
ovat vuosien aikana liittyneet eri reittejä, jolloin sähköpostiyhteys ei ole tullut tiedoksi sukuseuralle. Tietosuojalainsäädännön vaikutus tietojen keräämiseen
on myös otettava huomioon. Jäsenrekisterin kehittäminen uuteen toimintatapaan on toki ”työpöydällä”, mutta tarvitsee erillisen kehittämishankkeen ja
siihen varoja.
Vuoden 2017 sukukokouksessa jäsentavoitteeksi
kaudelle 2018-2020 asetettiin 250 maksanutta jäsentä. Heinäkuun puoleen väliin mennessä jäsenmaksuja on kertynyt 5 220,00 euroa, joista varsinaisten jäsenten osuus on 4 890,00 (163 jäsentä) ja
perheenjäsenten 330,00 euroa (33 jäsentä). Edellisenä toimikautena 2015-2017 maksaneita jäseniä
oli 168. Tavoitteeseen on siis vielä jonkin matkaa.
Mielenkiintoista jäsenmaksujen kertymisessä on,
että edellisen kauden jäsenmaksun suorittaneista
on 52, jotka toistaiseksi eivät ole maksua vielä suorittaneet ja sitä edellisen kauden 2012-2015 jäsenistä 50 ei ole maksanut edellistä tai kuluvan kauden
jäsenmaksua. Meillä on jäsenistössä nk. ”liikkuvia”

jäseniä. Toivottavasti sukuseuran jäsenyys kiinnostaa jatkossakin. Jäsenmaksulla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä sukuseuraa ja osallistua
erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä tutustua
myös sukuunsa laajemmin.
Seuraava tilaisuus onkin jo tiedossa, koska sukuseuramme on mukana vuoden laajimmassa sukutapahtumassa Vantaalla. Vantaan Seudun Sukututkijat
ry järjestää vuosittaisen ”Kuulutuko sukuuni –tapahtuman” 6.-7.10.2018 Varian toimipisteessä Hiekkaharjussa. Yleisöllä on tapahtumaan, luennoille ja
tietoiskuihin vapaa sisäänpääsy.
Olemme varanneet sukuseuralle oman kokoustilan
lauantaina 6.10.2018 kello 14.00-16.00. Käsittelemme toimintasuunnitelmamme mukaan uusia sukututkimusvaihtoehtoja kuten DNA-tutkimus, johon
jäsenemme Matias Laine ja Pia Granroth tahoillaan
ovat perehtyneet.
Lisätietoja: https://www.vantaanseudunsukututkijat.
net/kuulutko-sukuuni-tapahtuma/.
Näyttelyosastoilla on sukututkijoita ja edustajia sekä
erilaista tietoja ja materiaalia sukuseuroista. Lisäksi
on yleisöluentoja ja sukututkimusneuvontaa. Omalle osastollemme tarvitsemme myös vapaaehtoisia
sukuseuramme jäseniä. Ilmoittautua voi vaikkapa
sähköpostilla: elersien.sukuseura@gmail.com. Sirkka Eurén, rahastonhoitaja

Vantaan ammattiopisto Varian Tennistien toimipiste
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Onnea!
FM Mervi Koivulahti-Ojalan
tietojenkäsittelytieteen väitöskirjan ”On UML
modeling tool
evaluation, use
and training”
tarkastustilaisuus 8.12.2017

Avioliittoon vihittiin 1.6.2018 Marko Juhani Haapanen ja Päivi Hannele Levo-Haapanen Lohjan
maistraatissa

Greta Catarina Elersin
pojan, pojan, pojan,
pojan, pojan, tyttären
(Pia Granroth) pojan (Tom
Granroth) nuorin poika
Leevi Granroth pääsi
ripille heinäkuussa 2018.
Perhe vasemmalta Anton,
Tom, Leevi, Kirsi ja Niklas
Granroth.

Kai Ekbom lähettää onnittelut poikansa tyttärelle
Mindille, joka täytti heinäkuussa 4 vuotta sekä tyttärensä tyttärelle Ingridille,
joka täyttää syyskuussa 5
vuotta! Vasemmalla Mindi
4v., keskellä tyttärentytär Aleksandra ”Sandra”,
”Santtu” 7v. ja oikealla
hänen pikkusiskonsa Ingrid
“Inkki” 5v. vaarilla futistreeneissä MM-futiksen tuoksinassa.
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DNA-tutkimus etenee
Edellisessä Elers-viestissä kirjoitin alkavasta DNAtutkimuksesta. Tutkimus edistyy suunnitelmien mukaan; olemme löytäneet sukulaisen, joka on halukas
osallistumaan testiin ja lähdemme viemään projektia
eteenpäin. Täten suvun kantaisän Johan Elersin Yhaploryhmä on todennäköisesti selvillä seuraavan
parin kuukauden sisällä.

Isälinjatesti perustuu Y-kromosomin periytyvyyteen
verraten muuttumattomana isältä pojalle. Koska
sukumme periytyy Johan Elersistä, pystymme selvittämään suvun alkuperäalueen tällaisella testillä,
joka ulottuu paljon kauemmas kuin niin sanottu
perinteinen “paperijalanjälki”. Tuloksista ja niiden
tulkinnoista voi lukea syksyn Elers-viestistä.
Matias Laine

Kuvassa maailman Yhaploryhmien yleisimmin
hyväksytyt muuttoreitit
yksinkertaistettuna
Afrikasta (“Y”) alkaen
(Lähde: Wikipedia).

✄

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 Eurén
Mantelikuja 3 B 35
01710 Vantaa

Jäseneksi hyväksymispäivä _________________
(Jäsentiedot ovat Elers-sukuseura ry.:n käytettävissä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.)
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Mikäli vastaanottajaa ei löydy osoitteesta, palautetaan posti osoitteella:
Sirkka Eurén, Mantelitie 3 B 35, 01710 VANTAA

Sukuseuran tuotteet:
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

Merete Källberg (taulu
1281) on kuvannut
Inkoossa maisemaa
kesällä ja talvella.

