
ELERS-TIEDOTE 

Oman perheen ja suvun historiaa hautausmailla 

Sukuseura kannustaa tutustumaan oman suvun historiaan korona-aikaan 
sopivilla tavoilla ja suunnittelemme mm. kävelykierrosta  Kanta-Loimaan 
hautausmaalle. Pyydämme että kaikki, joilla on tiedossa perhehauta 
Kanta-Loimaan hautausmaalla, olisivat yhteydessä Merviin 
(meelheko@live.fi tai 040 522 4827). Lisäksi keräämme perhehautojen 
kuvia kaikista Elers-sukuun kuuluvista.  

Vinkkejä kesämatkailijalle 

Forssa 

Tänä kesänä kannattaa poiketa Forssaan sillä “Ulla Nummikosken 
Forssa” -kävelyllä pääset tutustumaan Forssaan Ullan silmin ja 
kaupunginkirjaston näyttelyssä Ullan elämäntyöhön. Forssaan on helppo 
poiketa Pori-Helsinki tai Turku-Tampere teiltä. 

“Ulla Nummikosken 
Forssa” -kävelykierrokset:  

tiistaina 14.7. klo 14  

tiistaina 21.7. klo 14  

 tiistaina 28.7. klo 14. 

Ennakkoilmoittautuminen 
kati.kivimaki@forssa.fi tai 03 4141 5100. Opastuksen kesto n. 60 
minuuttia. Lähtö Forssan museolta osoitteesta Wahreninkatu 12 

Tekstiilitaiteilija Ulla Nummikoski -kesänäyttely Forssan 
kaupunginkirjaston näyttelytila Vinkkelissä, Wahreninkatu 4, 30100 
Forssa, 20.7.-28.7.2020. Esillä on niin Nummikosken omia 
painokangassuunnitelmia luonnoksista valmisiin kankaisiin eri 
vuosikymmenten ajalta, tekstiiliperintöä useilta ulkomaanmatkoilta, 
inspiraatiota antaneita vanhoja mallikirjoja Forssa-yhtiön ajoilta  1800-
1900 -lukujen vaihteesta kuin Nummikosken rakennussuojeluun 
linkittyvää aineistoa. 

Tekstiilitaiteilija Ulla Nummikoski ( s. 1930 os. Perho) on elänyt 
vaiherikkaan elämän, jossa teollisten painokankaiden suunnittelijantyö, 
innostus vieraisiin kulttuureihin ja oman kulttuuriperinnön arvostaminen 
nivoutuvat yhteen.  Ulla Nummikosken kiinnostava elämä, työura 
tekstiilisuunnittelijana ja näkemyksellinen ote tekstiiliperintöön ja eri 
kulttuurien kansanomaisten tekstiilien keräystyö näkyvät näyttelyssä. 

Kokemäki 

Kokemäellä pääset kävelemään Adrian 
Elersin sekä hänen tyttäriensä Sofian 
ja Amandan jalanjäljissä, täältä löydät 
myös Elersinkujan ja ompelijan 
museokodin. 

Kokemäen keskustaajamassa 
Tulkkilassa on kivikirkko, jossa 
kappalainen Adrian Elers piti pitkiä 
saarnojaan ja vanha hautausmaa 
kirkon ympärillä. Kallaksenmäki on 
Tulkkilan parhaalla paikalla ja siellä 
sijaitsee kappalaisen tyttärien Sofian ja 
Amandan talo. Tällä hetkellä Sofian ja 
Amandan talossa ei ole toimintaa mutta 
koko vanhan keskustan alue sopii 
mainiosti jalkautumiseen. Tulkkilan 
museosilta on myös näkemisen 
arvoinen. 

Muita sukuun liittyviä kohteita on kappalaisen pappilaan johtava tie, joka 
on saanut nimekseen Elersinkuja. Tätä kujaa pitää pitkin kappalaisemme 
on aikanaan taivaltanut tehtävissään. 

Ompelijan museokoti, jota Leena Salminen pitää, sijaitsi pari vuotta 
Sofian ja Amandan kotitalossa. Nyt sijainti on vaihtunut mutta autolla 
keskustasta hurauttaa museolle hetkessä. Näin korona-aikaan kohde on 
mitä mainioin tapa tutustua käsitöihin sillä Leena pitää museota auki vain 
sopimuksesta ja tuntee hyvin Elersien sukua. Lisätietoa ja yhteystiedot: 
Asemakuja 6, 32810 Kokemäki,  +358 40 053 8549, 
leena.salminen@peipohjanasemakyla.fi 

Alvar Aallon museo Jyväskylässä 

Alvar Aalto suunnitteli 
rakennuksen alunperin 
taidemuseoksi ja oli itse 
läsnä avajaisissa vuonna 
1973. Vuonna 1998 Aallon 
syntymän 
satavuotisjuhlavuonna 
rakennuksessa avattiin 
Aalto-museo. 
Museokortilla sisään, 
tietysti. Jyväskylästä - Aallon koulukaupungista - löytyy myös paljon 
muuta Aallon tuotantoa 1920-luvulta alkaen. 

Kuvat: 

Forssan museo, Kokemäen seurakunta, Leena Salminen, https://
fi.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto_-museo  
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Sukuseuran sääntömääräinen 
vuosikokous lauantaina 
26.9.2020—sukutapahtuma siirtyy 

 

Sukuseuran hallitus on suunnitellut, että 

sukutapaamista ei järjestetä vuonna 2020 

korona-epidemian takia. Tavoitteena on 

järjestää sukutapaaminen ensi vuonna kun 

korona-epidemian osalta tilanne selkiytyy.  

Sääntömääräinen vuosikokous kuitenkin 

järjestetään ja siihen on mahdollisuus osallistua 

etänä. Kutsu ja osallistumisohjeet julkaistaan 

www-sivuilla osoitteessa www.elers.fi, Elers-

viestissä, lähetetään sähköpostitse sekä 

julkaistaan sukuseuran ylläpitämässä Facebook

-ryhmässä nimeltään Elersien sukuseura. 

Vuosikokouksessa mm. päätetään jäsenmaksun 

suuruudesta ja hallituksen jäsenistä.  

 


