
Erkkilääset 
Erkkilän sukuseura ry:n jäsentiedote 2016 

 

Sähköpostiisi on tullut Erkkilän sukuseura ry:n 
jäsentiedote Erkkilääset.  
Tiedote toimitetaan sähköisessä muodossa sukuseuran jäsenille. 
Jäseniä on nyt 195. 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/index.php/puheenjohtajan-tervehdys/ 
 

Henkilöhistoriikki sukumme esimiehestä, minis-
teri Jaakko Nummisesta. 

Sukumme esimies ministeri Jaakko Nummi-
sesta avautuu historiikki allaolevasta lin-
kistä. Hän on kirjoittanut sen itse, koska teh-
tävä olisi ollut muille liian laaja. Kuvaus ker-
too ihmisestä, joka on vaikuttanut merkittä-
västi suomalaisen yhteiskunnan kehittymi-
seen. Hän on myös edelleen aktiivinen vai-
kuttaja ja haluttu puhuja. Kiinnittäkää huo-
miota myös hienoon kerrontaan. 

http://www.erkkilansuku.fi/index.php/jaakko-numminen/ 

 

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

Jäsenhakemuksen (ilmoituksen) löydät seuraavasta linkistä: 

http://www.erkkilansuku.fi/index.php/jaseneksi/ Kirjaa henkilötie-
dot osoitteessa:  

http://www.erkkilansuku.fi/index.php/taydenna_tietoja/Tietokan-
nassa on tällä hetkellä lähes 10000 perheen tiedot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suvulle uusi tietokannan ylläpitäjä ja sukututkija. 
Leena: Olen Rintalan Leena Lapuan Haa-
pakoskelta, Eila ja Yrjö Rintalan tytär. Isän 
vanhemmat olivat Lempi ja Oskari Rintala. 

Isoäitini Lempin os. Valkama kautta kuulun 
Erkkilän sukuun. 
Koulutukseltani olen kartanpiirtäjä. Kartan-
piirtäjän töitä tein vuoteen -99 asti. 
Töiden loputtua vaihdoin alaa ja vuodesta 
2002 lähtien olen toiminut maatalouslomit-
tajana. 

Harrastuksiani ovat hiihto ja koiran kanssa lenkkeily. Sähköposti-
osoitteeni on leena.rintala@netikka.fi ja puhelinnumeroni 
0400564308. 
 

Sukujuhla ja -kokous, aikataulu: 
Kirjaa kalanteriin ainakin juhlan alkamisaika: 
14.00 Tervehdykset ja sukujuhla;  
16.00 Ruokailu ja seurustelua; 
17.30 Sukukokous; 
18.00 Teatteriesitys 
20.00 Jatkot 
 

Valokuvia suvun henkilöistä ja tapahtumista 
Sukuseuralla on käynnissä valokuvien keruu sukulaisista, suvun ta-
pahtumista, 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 tallete-
taan 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 su-
kutoimikunnan jäseniltä. Lasku digitoinnista: Leena Rantala, Sa-
hantie 98, 62310 Voltti. 

Niin, jotta kattelkaa ny valokuva-alapuumia, kyllä niitä kuvia on me-
lekeen joka taloos. 
 

Hyvää joulua ja onnellista alkavaa vuotta 2017 
 
 

 

UUTISIA 

Seuraava sukujuhla ja -kokous pidetään Lapualla Luhuri-
kan lavalla la. 22.7.2017. Ohessa aikataulut. 

Sukukirjan hinta on 30€/sarja, kiirehdi ostamaan, ennen-
kuin loppuvat. Kirjan myynti: 

Vanha Paukku, infopiste 064384582 
Antti Mantere pj 0400164170 
Matti Nieminen  0407319434  
Seppo Suvanto 0503201017 
Esko Talvitie 0505212052 

• Suvun Facebook -ryhmä on osoitteessa: 
https://www.facebook.com/groups/561050667380971/ 


