Ala-Vakkuri-Hakamäki –sukuseura
Hyvät sukuseuran jäsenet
Joulun aika, vuodenvaihde ja toimikauden (4 vuotta) vaihde lähestyvät ja on aika tervehtiä jäsenistöä ja antaa tietoa sukuseuran toiminnasta. Tulevan vuoden
aikana tapahtuu muutoksia, jotka ovat myönteisiä kaikkien kannalta. Ainakin
tiedotukseen ja tiedonsaantiin saanemme lisäystä, mutta siitä aikanaan toiminnan vakiinnuttua.
Yksi nelivuotiskausi on mennyt Kotomäen Markun (Aarnen poika) johdolla ja
komennossa, josta ajasta lausun Markulle vilpittömät kiitokset, joihin varmasti
jäsenet yhtyvät. Olemme saaneet sukuseuran aloitettua ja toiminnan käyntiin.
Valintanne mukaan minä jatkan seuraavan nelivuotiskauden ja toivon toiminnan
jatkuvan edelleen yhtä innokkaana ja virkeänä. Itse olen Elinan pojan (Toivo)
poika.
Kesällä olleet sukujuhlat ovat vielä kaikkien muistoissa muistorikkaina ja muiden
tapaaminen varmasti virkisti kaikkia. Pieni ukkoskuuro, jota emme olleet tilanneet virkisti lisää ja samalla raikasti ilmaa – sehän on jo kaikilta unohtunut. Jokainen osallistuja teki kokoontumisesta sukujuhlan omalla mukana olemisellaan
ja osallistumisellaan. Joitakin yhteisiä kokoontumisia ainakin sukuhaaroittain on
varmasti kuluvan nelivuotis -kauden aikana. Pyrimme kokoontumaan varmasti
välillä ja serkut (eli lapsenlapset) kokoontuivat muisteluun Isojoella.

Nyt kaikki sukuseuraan kuuluvat voitte alkaa miettiä seuralle tunnusta, jolla
voimme osoittaa kuuluvamme sukuun. Siinä tulisi kuvata sukumme toiminnallista perustaa paljon. Ehdotuksia ja luonnoksia voi toimittaa hallitukselle, joka
voinee palkita parhaita ehdotuksia pienellä palkinnolla tai vastaavalla. Tunnusta
voidaan käyttää pinssissä, pöytälipussa ja mahdollisesti viirissä.
Samoin kaikki sukuhaarat voitte keräillä sukutarinoita, joista kokoamme materiaalia myöhemmin julkaistavaa sukukirjaa tai muuta teosta varten. Niitä voidaan
säilyttää sukuhaarojen keskuudessa ja myöhemmin hyödyntää myös koko sukuseuraa koskien.
Löytyykö sukuseurasta ketään, joka olisi kiinnostunut kasaamaan ja ylläpitämään koko sukuseuraa koskien henkilötiedostoa. Hyvä alkuharjoittelu voisi tapahtua siten, että alkaa kerätä omaa perhettä koskien tiedostoa ja laajentaa sitä
hiljalleen sukuhaaraan ja niin edespäin. Toki tämä toiminta vaatii myös aktiivisuutta muiltakin sukuhaaraan kuuluvilta tietojen päivityksen muodossa ja kautta. Tällä hetkellä koko sukuseuran kirjattu henkilömäärä on hieman vajaa
1.900 henkilöä 7:ssä sukupolvessa ja määrä lisääntyy hiljakseen kokoajan.
Hallitukseen nykyisellä toimintakaudella kuuluvat:

Maija Ala-Heikkilä
Johannes Hakamäki
Liisa Hakamäki
Hannu Järvenpää
Tero Järvenpää
Minna Kotila
Markku Kotomäki
Taisto Kotomäki
Pertti Multisilta
Pertti Neva-Juoni
Tapio Teikari
Marko Ylikoski (Nestori)

(Oskari)
(Anselmi)
(Anselmi)
(Aleksandra)
(Aleksandra)
(Adolfiina)
(Matilda)
(Matilda)
(Juho)
(Elina)
(Matilda)

leikekirjanhoitaja
sihteeri-rahastonhoitaja
varajäsen

varapuheenjohtaja

puheenjohtaja
varajäsen

Puheenjohtajan yhteystiedot ovat:
Pertti Neva-Juoni
Ylispuuntie 3; 60200 Seinäjoki
puh. 0400-267508
pertti.neva-juoni@kolumbus.fi
Sukuseuran sähköpostisoite on: alavakkuri.hakamaki@suomi24.fi
Sukujuhlilta otettuja kuvia on saatavissa sukuseuralta ryhmäkuvana ja myös joitakin sukuhaaroja ilmeisesti tuli kuvattua päivän aikana. Samoin on myynnissä
CD –levyä, johon on kerätty vanhoja kuvia ja tietoa. Samoin Sarah Hepolan
muisteluita kirjanen. Tuotteiden hinnat ja tilaustavat löytyy oheisesta liitteestä.

Jäsenmaksut ovat 2 -vuotiskaudelle 2006-2007 entiset ja ne löytyvät oheisesta hinnastosta eli 10 € henkilöjäseneltä, 20 € perhejäseneltä; ainaisjäsenmaksu henkilöjäseneltä on 50 € ja perhejäseneltä 100 €. Perhejäsenellä tarkoitetaan kotona asuvaa alle 18 –vuotiasta lasta/lapsia. Ne jäsenet,
jotka olette maksaneet kesäkuun alun 2005 jälkeen jäsenmaksun, voitte jättää
maksun maksamatta – olette automaattisesti jäseniä tulevalla 2 –vuotiskaudella.

Jäsenmaksu- ja tuotetilausten suoritukset tilille:
SOP-Teuva 473060-273959
(eritelkää selitysosassa, mistä suorituksesta on kyse)

Hallitus toivottaa kaikille jäsenille hyvää ja rauhallista joulua sekä onnekasta uutta vuotta 2005

