Erkkilääset
Erkkilän sukuseura ry:n jäsentiedote 2019
Sähköpostiisi on tullut Erkkilän sukuseura ry:n
jäsentiedote Erkkilääset

gin hallussa ja niitä on lisääkin. Selvityksen alla on, voidaanko tallenteista joitakin tallentaa esim. suvun kotisivuille tai muuten kuunneltaviksi ja katseltaviksi.

Tiedote toimitetaan sähköisessä muodossa sukuseuran jäsenille. http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2019/12/Haastateltuja.pdf
Jäseniä on nyt 246. Sukuseuran jäsenyydestä ei peritä maksuja.
Erkkilän suvun kotisivuille pääset klikkaamalla seuraavaa osoitetta
Viimeisiä sukukirjoja myydään
www.erkkilansuku.fi

Puheenjohtajan terveiset

nyt hintaan 20 € /sarja

+ mahdolliset lähetyskulut, myynti: katso
Sukutoimikunnan (hallituksen) puheenjohtaja Antti Mantereen terUutisia -laatikko.
vehdys sukuseuran jäsenille löytyy osoitteesta:

http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2019/12/Terveiset_puheenjohtajalta_2019.pdf
täältä

Henkilöhistoriikki Taito Matias (Matti) Turjasta
Matti tunnettiin mm. ahkerana metsänhoitajana
ja myös varhaisista aamuistaan. Myös jonkinasteinen invaliditeetti oli tullut osaksi tunnettua nimeään. Hän oli ahkerasti mukana suvun toiminnassa ja mm. järjestämässä sukujuhlaa kotipiiriinsä. Allaolevassa linkissä on historiikki ja tarinaa Matista.
http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2019/12/Matti_Turja.pdf

Suvun pitkäaikaiset arvovaikuttajat

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 on katseltu Seinäjoelta. Seinäjoki on osoittauPuheenjohtajamme Antti M. haluaa korostaa suvussamme toimivia tumassa kalliiksi ja pysäköintitiloja on huononlaisesti ja siksi esille
henkilöitä, jotka pitkään ja pyyteettömästi ovat edistäneet suvun toi- on otettu myös Kauhavan lentokentän alue ja tilat. Tätä vaihtoehtoa
selvitetään lähiaikoina. Tähän toivotaan sukulaisilta vihjeitä ja vinkmintaa. Lue lisää allaolevasta linkistä.
kejä/toivomuksia ohjelmasta.
http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2019/12/Vaikuttajat.pdf

Sukuseuran jäseneksi
Omat perheenjäsenet ja muut lähisukulaiset on syytä ilmoittaa /pyytää ilmoittautumaan sukuseuran jäseniksi. Jäseneksi sopivat kaikenikäiset henkilöt. Ilmoita osoitteessa:
http://www.erkkilansuku.fi/index.php/jaseneksi/

UUTISIA

Anna tietoja sukuseuran tietokantaan



Suvusta pidetään tietokantaa, johon kootaan mahdollisimman kattavasti kaikki tiedossa olevat sukulaiset, samoin suvun miniät ja vävyt. Tästä tietokannasta tulostetaan aika-ajoin sukukirjat, viimeisin
on tehty 2012. Tietokannassa on tällä hetkellä yli 44000 henkilön
tiedot. Kirjaa lisähenkilötiedot osoitteessa:
http://www.erkkilansuku.fi/index.php/taydenna_tietoja/



Äänitteitä
Sukuun kuuluvia on haastateltu eri tarkoituksiin. Haastatellut kertovat pääosin omasta ja kylän elämästä sisältäen arvokasta kotiseutuhistoriaa. Haastatteluja on talletettu sekä äänitteinä, että videoina. Haastatteluista pieni osa on kirjotettu tiedostoihin. Seuraavan
palstan yläreunassa olevan linkin takana on luettelo haastatelluista
ja tallenteiden formaatista. Tallenteet ovat pääosin Lapuan kaupun-



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. Älä ylläty, jos sinua
pyydetään kirjoittamaan historiikki jostakin tuntemastasi henkilöstä.
Suvun Facebook -ryhmä on osoitteessa:
https://www.facebook.com/groups/561050667380971/
käy tykkäämässä ja kerro juttuja

Hyvää joulua ja onnellista alkavaa vuotta 2020

