PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 2018
Hyvät sukulaiset, joulu on taas ovella tuota pikaa ja on aika toivottaa Erkkilän sukutoimikunnan ja tietysti omastakin puolesta jouluterveiset Teille suvun jäsenille jouluterveiset pitkään lämpimänä jatkuneen syksyn jälkeen. Surullisena uutisena joudumme toteamaa, että kunniapuheenjohtajamme ja
pitkään puheenjohtajana toiminut Pentti Erkkilä menehtyi 5.4.2018. Sukumme on kiitollinen hänen tekemästään mittavasta työstä sukumme hyväksi ja esittää osanottomme hänen läheisilleen koko sukuseuran puolesta.
Jäljempänä hänestä muistokirjoitus. Iloisempiakin uutisia on kerrottavaksi,
sukumme esimies ministeri Jaakko Numminen täytti 90 v. 22.10.2018 ja kävimme häntä tervehtimässä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimesta.
Erkkilän suku sukuseuraksi muodostuneena katsotaan alkaneeksi, kuten
tiedämme 1937, siis yli 80 v sitten ja on sukuseuroista vanhimmasta päästä
Suomessa ja yleisesti tiedetään sen olevan laaja suku. Monesti kun tulee puheeksi Erkkilän suku, siihen suhtaudutaan tietyllä kunnioituksella ja siihen sukuun kuuluminen koetaan tietynlaisena etuoikeutena. Minulle puheenjohtajana tulee erityisen hyvä tunne, kun joku ihminen sanoo jossain kohdatessamme, että kyllä minäkin kuulun Erkkilän sukuun. Tunnen tuolloin, että tapaamani ihminen
on tutustunut esivanhempiensa vaiheisiin ja tuntee Erkkilän suvun laajana arvostettuna sukuna ja tuntee
tyytyväisyyttä siitä, että kuuluu sukuun. Tuosta edellä olevasta johtunee sekin, että sukujuhlamme on aina
kerännyt väkeä 200-300 henkeä ja joskus enempikin, vaikka varsinkin nykyisin on monenlaisia tapahtumia
heinäkuussa, jolloin sukujuhlia on tähän saakka aina pidetty. Pyrkimyksemme on edelleen säilyttää sukulaisten kiinnostus sukua kohtaan ja koettaa auttaa sukulaisia kohtaamaan toisensa eri tavoin sukukirjan ja sukuviestien sekä kokoontumisien ja erilaisten messutapahtumien muodossa.
Valokuvat ovat alue, joka on edennyt sukutoiminnassa huonosti, onko niin, että ihmiset ovat liian kriittisiä
lähettääkseen kuvia menneiltä ajoilta. Pohtiessani tuota tuli mietittyä aihetta laajemminkin. Kaikillahan on
tiedossa, että on paljonkin kuvia, mutta ei ole tiedossa mistä kuva on ja keitä henkilöt ovat ja joskus olisi hyvä
tietää myöskin kuvan ottamisen aika. Nykypäivänä kännyköissä on kamerat ja on helppo näppäillä laadukkaita kuvia, kun kamera on aina mukana, eikä filmikään maksa mitään, mutta jääkö näistä kuvista jälkipolville
minkälaista tietoutta, kun vain hyvin pienestä osasta näistä kuvista otetaan paperikuvia ja luullakseni myöskään kuvakansioita, joissa on kuvateksti mukana, suurimmaksi osaksi kuvat tallennetaan isoina kokonaisuuksina tietokoneen muistiin, eikä kuvaaja itsekkään tiedä vähän päästä isosta kuvamäärästä mitä kuvissa on.
Edellä olevaan liittyen tehkää ainakin joskus sellaisia kansioita, että niissä on kuvatekstit mukana ja tallentakaa ne niin, ettei ne pääse häviämään ja myöskin niihin pitäisi päästä myöhemminkin käsiksi ja nyt kun joulun
aikana käytte katsomassa vanhempianne tai kenties isovanhempianne, katselkaa valokuva-albumeja ja merkitkää ylös mitä kuvissa on, kun vielä on tieto tallessa.
Sukututkimus on uusien haasteiden edessä, uudistuneen henkilötietolain aiheuttamien tiukentuneiden
säädösten takia ja vielä ei oikein tiedetä, mitä se lopulta sukututkimuksen osalta vaikuttaa ja olemmekin
sukutoimikunnassa ajatelleet ottaa tässä vaiheessa pienen aikalisän ja katsoa rauhassa mitä tuleman pitää ja
millainen sukukirja seuraavaksi tehdään. Viimeksi sukutoimikunnan kokoontuessa keskustelimme melko laajasti kirjan sisällöstä ja varmasti sinne pyritään saamaan valokuvia ja jonkinlaisia tarinoita pelkkien sukutaulujen elävöittämiseksi. Sukutietoja tietenkin keräämme edelleen ja niitä onkin kertynyt tähän mennessä n.
42000 henkilöstä, eli puolitoista kertainen määrä edelliseen 2012 painettuun kirjaan verrattuna. Tässä vaiheessa näyttää kuitenkin siltä, että kaikkea tuota aineistoa emme voi käyttää, uuden aiemmin mainitun

henkilötieto lain takia. Edelleenkin olemme hyvin kiitollisia antamistanne tiedoista joita tiedostostamme
puuttuu varsinkin viimeisistä sukupolvista. Seuraavia sukujuhliakin on alustavasti ajateltu, niistä ei oikeastaan
tässä vaiheessa voi muuta sanoa, kuin että ne pidetään kesällä 2022 sääntöjemme mukaisesti. Kuulisimme
sukutoimikunnassa mielellämme sukulaisten mielipiteitä seuraavien juhlien paikasta ja muusta juhliin liittyvistä aiheista, kuten ohjelmasta ajoituksineen., antakaa sukutoimikunnan jäsenille näistä aiheista ajatuksia.
Toivotan sukuseuran jäsenille ja kaikille tämän sukuviestin saaville ja muille sukulaisille oikein hyvää ja
rauhallista joulua ja menestyksekästä tulevaa vuotta 2019. Erkkiläläiseen perinteeseen kuuluu rauhallisuus,
siitä kannattaa pitää kiinni, vaikka jouluna ja varsinkin alla joulun se tuntuu vaikealta
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