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Tämä on Erkkilän sukuseura ry:n jäsentiedote 
Erkkilääset 
Tiedote toimitetaan sähköisessä muodossa sukuseuran jäsenille. 
Jäseniä on nyt 259. 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/2021/11/Puheenjohtajan-tervehdys_2021.pdf 

Henkilöhistoriikki Elmeri Autiosta 
Elmeri Autio teki elämäntyönsä opettajana pää-
osin Etelä-Pohjanmaalla. Hän toimi pitkään Erk-
kilän sukutoimikunnan puheenjohtajana. Hän oli 
vakaumuksellinen kristitty ja toimi evankelisessa 
liikkeessä. Historiikin voit lukea allaolevasta lin-
kistä. 

http://www.erkkilansuku.fi/wp-content/uploads/2021/11/Elmeri_Autio.pdf 
 

Seuraava sääntömääräinen sukukokous pide-
tään 2022 
Sukujuhla ja -kokous pidetään 23.7.2022 Kauhavalla Lentohotellin 
tiloissa. Tilaisuuden vastaanotto alkaa klo 10.30, sukujuhla aloite-
taan klo 12.30, juhlan jälkeen on kahvitauko ja sen jälkeen aloite-
taan sääntömääräinen sukukokous. Tutustu paikkaan osoitteessa 
www.lentohotelli.fi. 
 

Alustava ohjelma sukujuhlaan  
10.30 Vastaanotto ja ilmoittautuminen alkavat 

11.00 Ruokailu 

12.30 Sukujuhla: 

- Avaus: hallituksen puheenjohtaja Antti Mantere 

- Seppelpartion lähettäminen 

- Hartaushetki pastori Ulla Latomäki 

- Musiikkia 

- Lento SK:n esittely: Perinneyhdistyksen pj. Olli Nieminen 

- Musiikkia 

- Juhlapuhe, lääkintäkenraali Timo Sahi 

- Suvun esimiehen ministeri Jaakko Nummisen tervehdys 

- Vapaa sana 

- Päätössanat Hannele Suvanto 

- Yhteislaulua 

14.00 Kahvitauko 

15.00 Sukukokous 

18.00 Tilaisuus päättyy ja tila suljetaan 

Sukuseuran varsinainen kokous, katso säännöt §12 allaoleva linkki: 
http://www.erkkilansuku.fi/index.php/saannot/ 

Sukukokouksen ja juhlan majoitus 
Majoitusta tarjoaa mm. Lentohotelli. Majoituksen tarvitsijat varaavat 
majoituksen itse suoraan hotellilta. Allaolevan linkin kautta löytyvät 
hotellin tarvittavat tiedot. Hotelli on juhlapaikan välittömässä lähei-
syydessä. https://www.lentohotelli.fi/majoitus/  
 

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. 

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/  

 

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/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyvää joulua ja onnellista alkavaa vuotta 2022 
 

 

UUTISIA 

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

• Viimeisin sukukirja on myyty loppuun 


