Ala-Vakkuri - Hakamäki Sukuseura ry. Joulutervehdys 2008
28.11.2008
Rakas sukulainen, terveiset sukuseurasta.
Tämä vuosi 2008 on ollut seuramme kannalta koettelemuksellinen. Erityisesti keväällä, saimme erittäin
surullisen viestin. Seuramme puheenjohtaja Pertti Neva-Juoni kuoli 29. huhtikuuta. Puheenjohtajana
toimiminen on vain pieni osa hänen työtään suvun hyväksi. Hänen suurin työnsä on ollut sukuluettelon
kokoaminen ja ylläpito. Siksi osa tästä joulukirjeestä on omistettu Pertille ja hänen työlleen.
Olemme jatkaneet valmistelua vuoden 2009 sukujuhlaa varten. Se on toinen tämän kirjeen pääaihe.
Puheenjohtaja Pertti Neva-Juoni 26.4.1949 – 29.4.2008
Pertti syntyi Kauhajoen Juonikylässä Toivo ja Eila Neva-Juonen nuoremmaksi lapseksi.
Elämäntyönsä Pertti teki sosiaalialalla pääasiassa Etelä-Pohjanmaalla, kotimaakunnassaan. Valinta on
varmasti ollut oikea. Pertin kristillinen elämänkatsomus, olemus ja tapa kohdata ihmiset on suuri avu
haastavalla alalla. Kutsumuksensa parissa Pertti myös kohtasi puolisonsa Kaisan, seurakunnan nuorisotyössä. Työn luottamuksellisen luonteen vuoksi, ja ilmeisesti myös siksi, että ei katsonut tarpeelliseksi
tuoda itseään esiin, hän ei juuri työstään puhunut.
Lienee osa hänen elämänkatsomustaan ja -asennettaan, Pertti oli kiinnostunut myös omasta suvustaan.
Kun sukuseuramme perustettiin 2001, Pertti oli tietysti mukana, Elinan sukuhaaran edustajana. Ilman
kummempaa korostusta, hän toi jo kokoamansa kattavan sukutiedon käytettäväksi. Lisäksi Pertti lupasi
koota sukurekisterin. Kuin huomaamatta meillä oli koossa erittäin kattava luettelo suvun jäsenistä. Kaikissa sukuseuran tapahtumissa ja kokouksissa Pertti oli aina mukana, osallistui ja teki lupaamansa. Viime
sukukokouksessa Pertti valittiin puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuuden Pertti hän hoiti kuten kaiken muunkin uskollisella tyylillään, varmasti, luotettavasti, rauhallisesti, kuunnellen ja kunnioittaen.
Jo yli 10 vuoden ajan Pertillä oli mukanaan varjo, vakava sairaus. Se ei kuitenkaan näkynyt hänestä ulospäin eikä hän antanut sen haitata elämäänsä, ei vapautuksia, ei helpotuksia. Viime vuoden loppupuolella
Pertti kertoi joutuvansa sairaslomalle. Hän pahoitteli, ettei pystyisi hoitamaan aivan kaikkia asioita viiveittä. Jälkeenpäin ajatellen hänen asenteensa oli poikkeuksellinen, mutta kuvasti hänen elämänasennettaan ja halua elää täysin sairaudesta huolimatta. Pertti hoiti viimeinenkin tehtävän, hallituksen kokouksen
maaliskuun lopussa seuran puheenjohtajana moitteettomasti, vain kuukautta ennen kuolemaansa.
Pertillä oli vahva tukipilari elämässä, puoliso Kaisa. Paitsi puoliso, Kaisa oli Pertin läheisin työtoveri.
Kaisan ja lähimpien tovereittensa tuella Pertti kykeni sairaudestaan huolimatta elämään täyttä elämää lähes viimeisiin päiviinsä saakka.
Pertti jättää jälkeensä suuren aukon seuran toiminnassa. Seurassa on Pertin puheenjohtajuuskausi 20052009. Puheenjohtajana ja keskeisenä toimijana hän on antanut korvaamattoman panoksen sukuseuralle ja
sen toimintaan. Hänen työnsä ansiosta me tiedämme keitä me olemme, ja ketkä ovat meidän esivanhempiamme. Voimme hyvin todeta, että merkittävä osa Sukuseuraa on Pertin muistoa. Olemme kiitollisia siitä, että Pertti oli sukulaisemme.
Kuten olemme aikaisemmissa joulukirjeissä kertoneet, sukuseuran hallitus on piirissään valmistellut sukukirjan kokoamista. Nyt Pertin poismenon johdosta hallitus päätti siirtää kirjan valmistelun jatkamisen
sukukokouksen jälkeen. Sukukokouksessa esittelemme mitä mahdollisuuksia jatkoon voisi olla.
Sukujuhlan järjestelyihin tarvitaan tekijöitä. Haluatko mukaan järjestelyihin heinäkuun puolivälissä tai
muistella, näyttää, tai vastaavaa? Haluatko yhteyden kauan "unohduksissa" olleisiin serkkuihin? Amerikkalaisia on taas tulossa suuri joukko. Suuri osa heistä ei enää osaa suomen kieltä, mutta muutamat
osaavat! Voitko sinä toimia heille oppaana? Sukujuhlan järjestelyistä vastaa Jorma Maijan, Pertin ja
Minnan kanssa. Ota yhteyttä: Jorma Kotomäki (sukujuhlan järjestäminen, 050 402 8030) tai Markku
Kotomäki (oppaana amerikkalaisille, 040-869 4049), sähköpostilla: alavakkuri.hakamaki@suomi24.fi
Toivotamme sinulle Rauhallista Joulua ja kaikkea Hyvää Uudelle Vuodelle 2009.
Markku, Maija, Minna, Johannes, Taisto, Pertti, Tero, Liisa, Marko, Hannu, Tapio

Välitä eteenpäin kaikille
sukulaisille

Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseura ry
Ala-Vakkuri - Hakamäen Sukukokous 18.7.2009
Isojoen Sarviluomalla, Lauhan Sarvessa.
Kutsumme myös Topias Hietakankaan (Robertin isän) muiden lapsien jälkeläisiä. Virallinen kutsu, jossa
myös sukukokouksen esityslista postitetaan keväällä 2009.
Osallistumismaksu: Aikuiset (yli 15v) 20 €; Lapset 5-15v 10€; Kunniajäsenet ja alle 5v ilmaiseksi.
Maksu kattaa myös ruokailun ja kahvin.
Varaa kalenteriisi
18.-19.7.2009 jo
Alustava ohjelma
nyt. Koko
• Klo 11 aloitamme jumalanpalveluksella Isojoen kirkossa.
viikonloppu.
• Klo 12 ilmoittautuminen Lauhan Sarvessa (jumalanpalveluksen jälkeen).
• Ruokailu (sisältyy osallistumismaksuun). Seuran kunniajäsenille ilmainen.
• Klo 14 Sukukokous, Lauhan Tahti (Lauhan Sarven yhteydessä oleva tanssilava).
• Hallitus 2.11.2008: äänioikeus on niillä, jotka ovat maksaneet 2008-2009 kauden jäsenmaksunsa
31.3.2009 mennessä, luonnollisesti kaikilla kunniajäsenillä ja ainaisjäsenillä.
• Tilinpäätökset ja vastuuvapaudet
• Valitaan uusi hallitus. Jokaisesta sukuhaarasta oltava vähintään yksi ehdokas nykyisen hallituksen ulkopuolelta. Tavoitteena on, että ainakin puolet hallituksesta vaihtuu.
• Ehdotukset asioista esityslistalle 31.3.2009 mennessä (alavakkuri.hakamaki@suomi24.fi).
• Virallinen kokous päättyy n. klo 17 jonka jälkeen kahvi (virallisen sukukokouksen jälkeen).
• Ohessa myyjäisiä, hiljainen huutokauppa, valokuvausta, sukulaisten tapaamisia, yhdessäoloa.
• Sunnuntaille on suunnitteilla epävirallisempia ohjelmia, jotka päättyvät yhteiseen kokoontumiseen
Spitaalijärven leiripaikalla iltapäivällä.
• Pyydämme ennakkoilmoittautumista (ei sitova) erityisesti USA:sta ja Kanadasta 31.3.2009
mennessä, jolloin pystymme varmistamaan myös majoituksen Lauhan Sarvesta.
• USA, Kanada: Markku Kotomäki; Suomi: Jorma Kotomäki
• Yhteydenotot miel. sähköpostilla: alavakkuri.hakamaki@suomi24.fi
• Majoitus: Seura on alustavasti varannut Lauhan Sarven majoitustilat perjantai-sunnuntai s.e. etusija
annetaan kaukaisimmille vieraille. Majoitus maksaa n. 100€ / hlö perjantaista sunnuntaihin.
Tervetuloa,
Sukujuhlatoimikunta: Jorma, Maija, Minna, Pertti, Markku

Markku Kotomäki, puh. USAsta, Kanadasta 011 358 40 869 4049

Jäsenyys
Jäsenyys ja sen ehdot: Jäseneksi voivat liittyä Robert ja Albertina AlaVakkurin jälkeläiset ja heidän puolisonsa, myös avopuoliso, jos on yhteisiä lapsia. Robertin ja Albertinan lapsenlapset puolisoineen ovat seuran kunniajäseniä ilman jäsenmaksua. Jäsen- ja sukurekisterin pidossa noudatamme Suomen lakia (henkilötietolaki 529/1999 18 §).
Jäsenmaksu kahdeksi vuodeksi. Perhejäsenyys (=ruokakunta) 20€ / 2
vuotta. Henkilöjäsenyys on 10€ / 2 vuotta. Perhejäseniä ovat nuoret (alle
18 v) lapset jotka asuvat vanhempien taloudessa.
Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena (edellä mainitut summat viisinkertaisina, 100€/50€ ).
Suupohjan Osuuspankki (SOP) 473060-273959.
Jäsenmaksu 2008-2009
Mainitse: osoite, puhelin, sähköposti (jos on),
perheen osalta perheenjäsenten nimet, sukuhaara.

Onko jäsenmaksusi vuosille
2008-2009 maksamatta?
Sääntöjen 8§ mm:
"Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja
kunniajäsenellä on äänioikeus
ja jokaisella äänioikeutetulla
yksi (1) ääni."

Välitä eteenpäin kaikille
sukulaisille

