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Rakas sukulainen
Robert ja Albertina Ala-Vakkurin jälkeläisten keskuudessa monet ovat jo pitkään ajatelleet pitää tiiviimpää
yhteyttä kaukaisempiinkin sukulaisiin. Meitä on paljon, varmasti toista tuhatta. Noin puolet jälkeläisistä on
muualla kuin Suomessa, pääosin USA:ssa, mutta tiettävästi meitä on lähes kaikissa maanosissa.
Niinpä me olemme liikkeellä! Kädessäsi on ensimmäinen sukuseuran tervehdys kaikille sukulaisille.
Sukuseura perustettiin 17.6.2001 Sukujuhlassa Karijoella.
Mitä kaikkea sukuseura voi tehdä ? Kaikkea ei ole onneksi edes vielä keksitty. Sukuseuran tärkein tehtävä
on toimia sukulaisten yhteydenpitokeinona. Toinen tarkoitus on toimia yhteisenä muistina. Kun me
taltioimme muistoja, valokuvia, esineitä ja tietoja itsestämme, toisistamme ja jo keskuudestamme
poistuneista, he säilyvät muistoissamme tuleville sukupolville. Sukuseura on olemassa meitä varten, Robert
ja Albertina Ala-Vakkurin jälkeläisiä ja heidän perheenjäseniään.
Tällä hetkellä meillä on hallitus., johon kuuluvat Markku Kotomäki (pj), Liisa Hakamäki (sihteeri), Kalevi
Myllyluoma Pertti Neva-Juoni, Meeri Järvenpää, Taisto Kotomäki ja Maija Ala-Heikkilä, Heli Juhala
(varajäsen) ja Kaija Auressalmi (varajäsen). Hallituksen puitteissa olemme kokoontuneet kaksi kertaa
sukujuhlan jälkeen. Olemme sopineet seuran säännöistä ja rekisteröinnistä. Tärkeämpää on että olemme
aloittaneet toiminnan miksi seura perustettiin. Ensimmäisiä tavoitteitamme on kerätä sukupuuta. Jokaisesta
sukuhaarasta pyritään keräämään mahdollisimman täydellinen sukupuu, eli keitä sukuun kuuluu.
Me pidämme kahdenlaista rekisteriä: osoiterekisteri, jotta saamme sinuun yhteyttä, ja sukupuurekisteriä, eli
kuka on kenen lapsi, kenen kanssa naimisissa jne. Suomen lain mukaan kenenkään henkilötietoja ei saa
vastoin tahtoa säilyttää. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja rekisterissä hänestä on. Me
pidämme rekisteriä henkilötietolain 529/1999 18 §:ssä mainittuun tarkoitukseen, eli sukututkimukseen.
Pertti Neva-Juoni on rekisterinpitäjä. Jos haluat tietää onko meillä sinusta tietoja ja minkälaisia, niin voit
ottaa minuun tai Perttiin yhteyttä. Tietoja ei luovuteta esim. markkinointitarkoituksiin. Osoitetietoja
luovutetaan yksityisluonteisesti sukuseuran puitteissa. Jos haluat että osa, tai kaikki tietosi poistetaan, niin
sen teemme.
Yhteydenpitoon on sukujuhlassa sovittu että sukuhaarojen yhteyshenkilöt ovat:
Antti-Oskari Mäki-Panula
Anselmi Hakamäki
Adolfina Myllyluoma
Johan Multisilta
Aleksandra Järvenpää
Nestori Mäki
Elina Neva-Juoni
Matilda Kotomäki
USA, Kanada (kaikki)

Ritva Lehtonen, Madekuja 15 28300 Pori, puh. 02-646 1455
Jussi Hakamäki, Leipurintie 7, 64900, Isojoki, puh. 06-263 1360
Kalevi Myllyluoma, Bredankuja 5A 02700 Kauniainen, puh 09-505 1579
Pertti Multisilta, Pääskyntie 22 28450 Vanha-Ulvila,
puh 02-538 8938, 0400-868 846
Hannu Järvenpää Pietari Brahenkatu 12 64100 Kristiinankaupunki
puh 06-221 1980, hannu.jarvenpaa@sonera.com
Laimi Teikari, Heikkilänjoentie 388, 64840 Heikkilänjoki,
puh 06-263 6177
Pertti Neva-Juoni, Katajakuja 13A, 60100 Seinäjoki,
puh. 06-414 523, 0400 267 508, pertti.nevajuoni@pp.inet.fi
Markku Kotomäki, Öljymäentie 25 28360 Pori,
puh 02-635 9118, 050 502 4279, markku.kotomaki@nic.fi
Sheryl Yourshaw, 2800 Winchester Way, Falls Church, VA 22042 USA,
puh (103) 237-5423, syourshaw@hotmail.com

Voit toki halutessasi ottaa yhteyttä keneen vain.
Muutakin on tehty. Amerikan sukulaiset ovat kokoontuneet keskenään jo useamman kerran. Amerikassa
myös tehdään säännöllisesti ilmestyvää suvun uutiskirjettä joka pyritään jakamaan kaikille pääasiassa
sähköpostina. Neva-Juonet ovat jo tehneet 1700-luvun puoliväliin yltävän sukuselvityksen. Se on samalla
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muiden lasten sukuselvitys.. Meillä kaikilla on kuvia sekä omista esivanhemmistamme että myöskin
toistemme vanhemmista ja isovanhemmista.
Mitä me sinulta odotamme? Tämä kirje on kutsu sinulle osallistua sukuseuran työhön siten kuin itse katsot
sen hyväksi. Erityistä jäsenyysvelvoitetta ei ole jotta pääsisit osalliseksi siitä, mitä mahdollisesti saadaan
aikaan. Olet tervetullut osallistumaan joko nyt tai myöhemmin, sillä tavalla kuin se sinulle sopii. Meillä
kaikilla on oma elämä elettävänä, ja me teemme seuran puitteissa niin paljon kuin ehdimme, viitsimme ja
jaksamme, siinä tahdissa kun se meille sopii.
Mitä meillä on tarjota sinulle? Seuran puitteissa me pyrimme helpottamaan muistojen ja tietojen
säilyttämistä ja yhteydenpitoa. Liittymällä jäseneksi saat ainakin joskus toistekin meiltä postia kun meillä on
kerrottavaa.
Miten jäseneksi pääsee ?
Jäseneksi voivat liittyä kaikki Robert ja Albertina Ala-Vakkurin, myöh. Hakamäen jälkeläiset ja heidän
puolisonsa. Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso, jos on yhteisiä lapsia. Robertin ja Albertinan
lapsenlapset ovat automaattisesti seuran kunniajäseniä ilman jäsenmaksua.
•

Jäsenmaksu on aina kahdeksi vuodeksi (siis nyt 2002-2003). 31.5.2002 mennessä jäsenmaksunsa
maksaneet ovat perustajajäseniä. Jäsenmaksu on euroissa. USA:n tai Kanadan dollareissa jäsenmaksu
on 1$=1EUR. Niin kauan kuin dollari ja euro ovat liki toisiaan.

•
•
•
•

Perhejäsenyys (=ruokakunta) 20 EUR / 2 vuotta.
Henkilöjäsenyys on 10 EUR / 2 vuotta.
Pankkiyhteys: Suupohjan Osuuspankki (SOP) 473060-273959.
Jos lapsesi on muualla esim. opiskelun vuoksi, niin hän kuuluu perheeseen. Ei tämä ole kovin
tiukkapipoista. Luultavasti sinä tiedät kuuluutko vanhempiesi ruokakuntaan vai oletko itsenäinen, tai
ovatko lapsesi vielä sinun ruokakuntaasi vai omillaan.

Mainitse
• Osoite
• puhelin sähköposti (jos on)
• perheen osalta perheenjäsenten nimet.
Mielellään mainitse myös kenen Robertin ja Albertinan lapsen kautta kuulut sukuun. Jos pankkisiirrolla
homma ei suju, niin laita kirje tai jos mahdollista mieluimmin sähköpostilla Pertille tai minulle, jossa
mainitset milloin olet maksanut jäsenmaksun.
• Amerikkalaiset ja kanadalaiset: teille on erikseen ohjeita englanninkielisessä versiossa.
Pyydän vielä sinua toimittamaan tämän tai kopion kaikille jotka tunnet ja tiedät että he eivät ole tätä kirjettä
saaneet.
Koko sukuseuran puolesta toivotan sinulle mitä parhainta Joulunaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta. Olet
sydämellisesti tervetullut sukuseuran pariin.
Markku Kotomäki, pj.

