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Tämä on Erkkilän sukuseura ry:n jäsentiedote 
Erkkilääset 
Tiedote toimitetaan sähköisessä muodossa sukuseuran jäsenille. 
Jäseniä on nyt 248. Sukuseuran jäsenyydestä ei peritä maksuja. 
Erkkilän suvun kotisivuille pääset klikkaamalla seuraavaa osoitetta 
www.erkkilansuku.fi 
 

Puheenjohtajan terveiset 
Sukutoimikunnan (hallituksen) puheenjohtaja Antti Mantereen ter-
vehdys sukuseuran jäsenille löytyy osoitteesta: 

http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2020/12/Puheenjohtajan_tervehdys_2020.pdf 
täältä 

Henkilöhistoriikki Pentti Hissasta 
Pentti Hissa oli lapualaislähtöinen oppinut ja isän-
maallinen mies. Hän aloitti työelämänsä pankki-
sektorilla mutta siirtyi sitten vakuutusalalle. Va-
kuutusyhtiö Auran palveluksessa hän toimi aina 
johtoasemia myöten. Hän oli mukana myös Erk-
kilän suvun toiminnassa toimien mm. sukuseuran 
sihteerinä. Historiikin on laatinut hänen poikansa Antti Hissa, histo-
riikki avautuu allaolevasta linkistä. 
http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2020/12/Pentti_Hissa.pdf 
 

Henkilöhistoriikki Matti Niemisestä 
Matti Nieminen toimi useiden sukujen sukututkijana 
ja tietokantojen ylläpitäjänä, joihin hän on kirjannut 
kaikkiaan satojatuhansia henkilötietoja. Matin muis-
tissa oli valtava määrä tietoja eri henkilöistä useiden 
sukupolvien ajalta. Matti oli elämänmyönteinen ja 
iloinen persoona ja hänen osaamisensa sukuasi-
oissa kannusti nuorempaa väkeä sukututkimuksen 
piiriin. Allaolevasta linkistä löytyy henkilöhistoriikki Matti Niemi-
sestä, laatijoina Teppo Ylitalo ja Hannele Suvanto. 
http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2020/12/Matti_Nieminen.pdf 

 

Anna tietoja sukuseuran tietokantaan 
Suvusta pidetään tietokantaa, johon kootaan mahdollisimman kat-
tavasti kaikki tiedossa olevat sukulaiset, samoin suvun miniät ja vä-
vyt. Tästä tietokannasta tulostetaan aika-ajoin sukukirjat, viimeisin 
on tehty 2012. Tietokannassa on tällä hetkellä yli 46000 henkilön 

tiedot. Kirjaa lisähenkilötiedot osoitteessa:  

http://www.erkkilansuku.fi/index.php/taydenna_tietoja/  

 

Erkkilän sukutoimikunta (hallitus) 
Hallitukseen kuuluvat Antti Mantere (pj) Sirkka Haapala (vpj) ja jä-
senet Johanna Niemi, Leena Rantala, Hannele Suvanto, Leena 
Rintala, Raija Syväoja, Seppo Suvanto, Jorma Perälä, Timo Erkkilä 
ja Heikki Alakarhu (siht.). 
Sukututkijana ja tietokannan ylläpitäjänä toimii Leena Rintala, Lee-
nan sähköpostiosoite on leena.rintala@netikka.fi. Hänelle voi esit-
tää kysymyksiä mm. tietokannan sisällöstä. 
 

Viimeisiä sukukirjoja myydään 
hintaan 20 € /sarja 
+ mahdolliset lähetyskulut, myynti: katso Uuti-
sia -laatikko. Seuraavaa sukukirjaa valmistel-
laan. Hiukan ongelmaa on siinä, että vieläkään 
ei ole selvää, mitä saa julkaista uuden henkilö-
tietojuoja-asetuksen puitteissa. 

Sukuseuran jäseneksi 
Omat perheenjäsenet ja muut lähisukulaiset on syytä ilmoittaa /pyy-
tää ilmoittautumaan sukuseuran jäseniksi. Jäseneksi sopivat kai-
kenikäiset henkilöt. Ilmoita osoitteessa: 

http://www.erkkilansuku.fi/index.php/jaseneksi/  

 

Seuraava sääntömääräinen sukukokous pide-
tään 2022 
Sukujuhla ja -kokous pidetään 23.7.2020 Kauhavalla Lentohotellin 
tiloissa. Tilaisuus aloitetaan ruokailulla klo 11.00, sukujuhla aloite-
taan klo 12.30, juhlan jälkeen on kahvitauko ja sitten aloitetaan 
sääntömääräinen sukukokous. Huomaa, että paikka tarjoaa myös 
hotellimajoitusta. Tutustu paikkaan osoitteessa www.lentohotelli.fi. 
 

Ohjelmaa sukujuhlaan 
Nyt on eriomainen tilaisuus vaikuttaa juhlan ohjelmaan, lähetä siis 
vinkkejä ja ehdotuksia. Myös toivotaan, että suvusta löytyisi ohjel-
miin esiintyjiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyvää joulua ja onnellista alkavaa vuotta 2021 
 

 

 

UUTISIA 

• Sukukirjan hinta on 20€/sarja, kirjoja on jäljellä runsaat 
10 kpl: 

Vanha Paukku, infopiste      064384582 
Antti Mantere pj 0400164170 

• Sukumme esimies ministeri Jaakko Numminen on 
koonnut laajan kirjaparin muistelmateoksina nimeltään 
Sivistys-Suomen synty. Kirjaa on saatavilla osoitteesta  
https://shop.edita.fi/ 
Suvun Facebook -ryhmä on osoitteessa:  
https://www.facebook.com/groups/561050667380971/ 
käy tykkäämässä ja kerro juttuja 


