
Erkkilääset
Erkkilän sukuseura ry:n jäsentiedote 2015

Sähköpostiisi on tullut Erkkilän sukuseura ry:n 
jäsentiedote Erkkilääset. 
Tiedote toimitetaan sähköisessä muodossa sukuseuran jäsenille. 
Tiedotteen saanti siis edellyttää, että jäsenen sähköpostiosoite on 
sukutoimikunnalla tiedossa (nyt jäseniä on yli170). Sukuseuran 
jäsenyydestä ei peritä maksuja.
Tarkoitus on, että tätä tiedotetta saa ja tuleekin jakaa ja välittää 
mahdollisimman laajasti sukulaisille. Suvulle on perustettu 
Facebookkiin oma keskusteluryhmä, siispä luettuasi tämän viestin
käy Erkkilän sivuilla Facebookissa.
Erkkilän suvun kotisivuille pääset klikkaamalla seuraavaa osoitetta
www.erkkilansuku.fi

Puheenjohtajan terveiset
Sukutoimikunnan (hallituksen) puheenjohtaja Antti Mantereen 
tervehdys sukuseuran jäsenille löytyy osoitteesta: 
www.erkkilansuku.fi/Tervehdys_pj_2015.pdf

DNA ja sukututkimus II
Heikki J. Kortesoja, sukumme ansioitunut jäsen, on kirjoittanut 
allaolevasta linkistä avautuvan selvityksen: 
Erkkilä-suvun geneettisestä alkuperästä. Teksti avaa mm. 
sukumme historiaa ja suvun alkujuuria Suomessa. Erittäin 
mielenkiintoinen teksti. 
www.erkkilansuku.fi/suvun_geneettinen_alkupera.pdf

Mäki-Erkkilä
Tarinaa ensimmäisiin sukujuhliin vaikuttaneista henkilöistä, 
edellisten sukuviestien henkilökuvien jatkoksi, nyt juhlatalon 
Mäki-Erkkilän isäntäväki. Allaolevasta linkistä avautuu asiaa ja
juttuja sisältävä osio, jossa kerrotaan Mäki-Erkkilän tarinaa. 
Erityisesti esillä on talon isäntä, Juho tapoineen, jota kutsuttiin 
Äijäksi. www.erkkilansuku.fi/Maki-Erkkila.pdf

Sukuseuran jäseneksi
Sukuseuraan on tarkoitus saada mahdollisimman laajasti uusia
jäseniä. Tarkoitus on lisätä sukulaisten yhteenkuuluvuutta, tuoda 
esille tietoa suvun alkujuurista ja suvun historiasta. Saat tietoa 
"mistoot kotoosin".
Omat perheenjäsenet ja muut lähisukulaiset on syytä 
ilmoittaa/pyytää ilmoittautumaan sukuseuran jäseniksi. Jäseneksi 
sopivat kaikenikäiset henkilöt.
Jäsenhakemuksen (ilmoituksen) löydät seuraavasta linkistä: 
www.erkkilansuku.fi/jaseneksi.html 
Vahvistus jäsenyydestä tulee viimeistään seuraavan 
jäsentiedotteen muodossa.
Tietoja suvun jäsenistä kootaan tietokantaan. Suvun kotisivuilla
on lomake, jonka täyttämällä saa helposti lähetetyksi 
henkilötiedot kirjaajalle: Linkki tietojen ilmoittamiseen on 

osoitteessa: www.erkkilansuku.fi/tiedonkeruu.html Tietokannassa 
on tällä hetkellä yli 35445 henkilön tiedot. (28.11.2015) 

Valokuvia suvun henkilöistä ja tapahtumista
Sukuseuralla on käynnissä valokuvien keruu sukulaisista, suvun 
tapahtumista, sukulaisten tavallisesta elämästä ja 
elinympäristöistä. Esimerkki näistä on juttu Mäki-Erkkilästä.
Valokuvien keräyksen painopiste on alkuun vanhoissa valokuvissa
alkaen ajalta, jolloin valokuvia on ylipäänsä kuvattu. Kuvista 
talletetaan digitaalinen versio. Jos sinulla on hallussasi tällaisia 
kuvia, pyydetään sinua toimimaan seuraavasti: Digitoi tai pyydä 
tuttavaasi digitoimaan kuva ja lähetä se osoitteeseen:  
teppo.ylitalo@netikka.fi 
Liitä kuvaan tiedot henkilöistä, ajasta, paikasta ja tapahtumasta. 
Tai mene valokuvausliikkeeseen ja pyydä heitä tekemään 
digitointi ja lähettämään kuva tietoineen em. osoitteeseen. 
Huolehdi itse em tietojen toimittaminen Tepolle, tarvittaessa saat 
apua vaikkapa sukutoimikunnan jäseniltä. Lasku digitoinnista: 
Leena Rantala, Sahantie 98, 62310 Voltti.

Pinssi
Suvulle on myös teetetty pinssi, josta
kuva ohessa. Näitä saa
sukutoimikunnan jäseniltä hintaan 3
€/kpl. 

Hyvää joulua ja onnellista alkavaa vuotta 2016

UUTISIA

 Seuraava sukukokous ja -juhla pidetään Lapualla 
Luhurikan lavalla lauantaina 22.7.2017

 Sukukirjan hinta on 30€/sarja, kiirehdi ostamaan, 
ennenkuin loppuvat. 

Kirjan myynti
Vanha Paukku, infopiste 06-4384582
Antti Mantere pj 0400164170
Matti Nieminen 0407319434 mni@nic.fi
Seppo Suvanto 0503201017
Esko Talvitie 0505212052

https://www.facebook.com/groups/561050667380971/
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