
Erkkilääset
Erkkilän sukuseura ry:n jäsentiedote 2018

Sähköpostiisi on tullut Erkkilän sukuseura ry:n
jäsentiedote Erkkilääset. 
Tiedote toimitetaan sähköisessä muodossa sukuseuran jäsenille.
Jäseniä on nyt 240. Sukuseuran jäsenyydestä ei peritä maksuja.
Erkkilän suvun kotisivuille pääset klikkaamalla seuraavaa osoitetta
www.erkkilansuku.fi

Puheenjohtajan terveiset
Sukutoimikunnan  (hallituksen)  puheenjohtaja  Antti  Mantereen
tervehdys sukuseuran jäsenille löytyy osoitteesta: 

http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2018/12/PUHEENJOHTAJAN-
TERVEISE1-2018.pdf
täältä

Henkilöhistoriikki Pentti Erkkilästä
Sukumme  pitkäaikainen  puheenjohtaja  ja
kunniapuheenjohtaja  Pentti  Erkkilä  siirtyi
ajasta  iäisyyteen  5.4.2018.  Hän  toimi
sukumme puheenjohtajana 1987 -2012. Hänet
kutsuttiin  sukumme  kunniapuheenjohtajaksi
Alahärmän  sukukokouksessa  v.  2012.
Henkilöhistoriikki hänestä löytyy osoitteesta:

http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2018/12/Pentti_Erkkila.pdf

Henkilöhistoriikki Aleksi Alakarhusta
Aleksi Alakarhu toimi sukumme esimiehenä
1947-1962  ja  suvun  vanhimpana  1962-
1963.  Hän  oli  kotoisin  Lapuan
Haapakoskelta,  jossa  viljeli  maatilaansa.
Hän  oli  naimisissa  Sanna  Harrin  kanssa.
Aleksilla  oli  useita  luottamustoimia,  joista
löytyy  tarkempaa  tietoa  Lapuan
historiallisesta  tietokanta  Helemestä.
Henkilöhistoriikki  Aleksista  löytyy

osoitteesta: 
 http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2018/12/Aleksi-Alakarhu.pdf

Sukuseuran jäseneksi
Omat  perheenjäsenet  ja  muut  lähisukulaiset  on  syytä
ilmoittaa/pyytää ilmoittautumaan sukuseuran jäseniksi. Jäseneksi
sopivat kaikenikäiset henkilöt.
Jäsenhakemus  (ilmoituksen)  löytyy  seuraavasta  linkistä:
http://www.erkkilansuku.fi/index.php/jaseneksi/ Kirjaa
henkilötiedot osoitteessa: 
http://www.erkkilansuku.fi/index.php/taydenna_tietoja/
Tietokannassa on tällä hetkellä yli 40000 henkilön tiedot

Seuraavan sukukirjan valmistelu aloitettu
Keväällä  voimaan  astuneen  henkilötietosuojalain  vaikutukset
kirjojen julkaisuun selvitetään. Vaikutukset voivat olla merkittäviä.
Kannanottoja  odotetaan  mm.  Suomen  sukututkimusseura  ry:n
taholta.

Myös  sukukirjan  esitystapaa  pyritään  uudistamaan  lisäämällä
valokuvia,  henkilöhistoriikkejä  ja  kertomuksia  sukulaisten
elämästä. 
Lisäksi  haetaan  aineistoon  käytettävyyttä  sukulaisuuden
selvittämisessä. Tässä ovat apuna esim. serkkulistat tai sukupuut
eri  sukuhaaroista.  Myös  Teppo  Ylitalon  hankkeessa  on
syntymässä  uudenlaisia  keinoja  esittää  sukulaisuutta  ja
yhteenkuuluvuutta. 
Uudistukset  pitäisi  voida  sovittaa  tai  yhdistää  nykyiseen  suvun
tietokantaan,  jossa  on  nyt  41232  henkilöä  (6.11.2018).
Keskustelua on käyty myös sähköisen sukukirjan käyttöönotosta.
Kaikki  ideat  ja  toivomukset  sukukirjan  uudistamiseksi  ovat
tervetulleita.

Viimeisiä sukukirjoja myydään
Nyt hintaan 20 € /sarja
+ mahdolliset lähetyskulut, myynti: katso
Uutisia -laatikko.

Erkkilän sukutoimikunta (hallitus)
Hallitukseen kuuluvat Antti Mantere (pj) Sirkka Haapala (vpj) ja 
jäsenet Johanna Niemi, Leena Rantala, Hannele Suvanto, Leena 
Rintala, Raija Syväoja, Matti Nieminen, Seppo Suvanto, Jorma 
Perälä, Timo Erkkilä, ja Heikki Alakarhu (siht).
Sukututkijana ja tietokannan ylläpitäjänä toimii Leena Rintala 
leena.rintala@netikka.fi.

Seuraava sääntömääräinen sukukokous 
pidetään 2022

Alustavasti paikkaa katsellaan Seinäjoelta. Tähän toivotaan 
sukulaisilta vihjeitä ja vinkkejä/toivomuksia ohjelmasta.

Hyvää joulua ja onnellista alkavaa vuotta 2019

UUTISIA
 Sukukirjan hinta on 20€/sarja, kiirehdi ostamaan, 

ennenkuin loppuvat. Kirjan myynti:
Vanha Paukku, infopiste      064384582
Antti Mantere pj 0400164170

 Henkilöhistoriikkejä ja tarinoita suvusta kutsutaan 
kirjoittamaan jokainen sukulainen.

 Suvun Facebook -ryhmä on osoitteessa: 
https://www.facebook.com/groups/561050667380971/     
käy tykkäämässä ja kerro juttuja
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