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Sähköpostiisi on tullut Erkkilän sukuseura ry:n 
jäsentiedote Erkkilääset.  
Tiedote toimitetaan sähköisessä muodossa sukuseuran jäsenille. 
Jäseniä on nyt 226. 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/2017/12/Puheenjohtajan_terveiset_2017.pdf  
 

 

Henkilöhistoriikki E. A. Turjasta 
Sukumme jäsen E.A. Turja oli pitkäaikainen 
kunnallispoliitikko ja suuri valtiomies. Hän istui 
Lapuan kunnallisvaltuustossa yli 40 vuotta ja 
kansanedustajana yli 20 vuotta. Lue lisää osoit-
teesta http://www.erkkilansuku.fi/wp-
content/uploads/2017/12/E_A_Turja.pdf  

 

Suvun kirjatut kantavanhemmat Jaakko ja Helga 
Sukumme koottu historia alkaa Jaakko Juhonpoika Erkkiläs-
tä ja Helka Pietarintytär Löparista. Puheenjohtajamme Antti 
Mantere on koonnut lisätietoja näistä henkilöistä ja heidän 
vaiheistaan. Lisätietoja linkistä http://www.erkkilansuku.fi/wp-
content/uploads/2017/12/Esivanhemmat.pdf  

Sukuseuran jäseneksi 
Omat perheenjäsenet ja muut lähisukulaiset on syytä ilmoit-
taa/pyytää ilmoittautumaan sukuseuran jäseniksi. Jäseneksi sopi-
vat kaikenikäiset henkilöt. 

Jäsenhakemuksen (ilmoituksen) löydät 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katsaus sukujuhlaan ja -kokoukseen 
Pidimme sukujuhlan ja sukukokouksen oheisohjelmineen Lapualla 
Luhurikan lavalla 22.7.-17 Tilaisuuteen osallistui runsaasti 
sukulaisia. Merkille pantavaa oli, että paikalle tuli paljon väkeä 
myös Etelä-Suomesta. Linkin takaa löydät lisää Jorma Perälän 
kokoamasta katsauksesta: http://www.erkkilansuku.fi/wp-
content/uploads/2017/12/Sukujuhla_2017.pdf  

Omat juuret -hanke 
Sukuseuramme on mukana kehittämässä Omat juuret -hanketta, 
jossa kehitetään sukutietojen uudenlaista käsittelymenetelmää. 
Lisää löydät Jorma Perälän laatimasta katsauksesta allaolevasta 
linkistä:http://www.erkkilansuku.fi/wp-
content/uploads/2017/12/Omat_Juuret.pdf  

Viimeisiä sukukirjoja myydään 

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

Leena Finnilä ja Vesa Paloniemi jäivät pois, 
tilalle Johanna Niemi ja Hannele Suvanto 
Leena Finnilä ja Vesa paloniemi jäivät pois sukutoimikunnan 
toiminnasta. Suur’ kiitos heille pitkästä ja ansiokkaasta 
toiminnasta suvun hyväksi. Tilalle tulivat Johanna Niemi ja 
Hannele Suvanto, jotka kertovat itsestään alla olevasta linkistä 
löytyvässä tekstissä: http://www.erkkilansuku.fi/wp-
content/uploads/2017/12/Uudet_sukutoimikunnan_jasenet.pdf  

Valokuvia, juttuja ja historiikkejä suvun 
henkilöistä ja tapahtumista 

Sukukokouksessa päätettiin, että henkilöhistoriikkejä voi kirjoittaa 
kuka tahansa hyvin tuntemastaan suvun henkilöstä. Jutut liitetään 
suvun arkistoon ja soveltuvin osin sukukirjaan.Sukuseuralla on 
käynnissä valokuvien keruu sukulaisista, suvun tapahtumista, 
sukulaisten tavallisesta elämästä ja elinympäristöistä. Esimerkki 
näistä on juttu kotisivuilla Mäki-Erkkilästä.Niin, jotta kattelkaa ny 
valokuva-alapuumia, kyllä niitä kuvia on melekeen joka taloos. 

Hyvää joulua ja onnellista alkavaa vuotta 2018 
 
 

 

UUTISIA 

• Sukukirjan hinta on 20€/sarja, kiirehdi ostamaan, 
ennenkuin loppuvat. Kirjan myynti: 

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

• Henkilöhistoriikkejä ja tarinoita suvusta kutsutaan 
kirjoittamaan jokainen sukulainen. 

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


