Marraskuu 2018

Hyvä Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuun kuuluva!
Martinpäivä lähestyy tätä kirjettä kirjoittaessa ja vanhakansa sanoi ”Martti maita vahvistaapi” Martinpäivä on
ylihuomenna ja en usko Martin maita vahvistavan, niin leutoa ja lämmintä on ainakin meillä Kurikassa, tänään
valkosipulit tuli istutettua sulaan maahan.
Taivaan kotiin ovat saaneet kutsun seuraavat suvun jäsenet: Amerikasta Matti Maen -sukuhaarasta Sarah Porkkonen
Hepola s. 28.3.1933 - k. 22.2.2017.Hän on kirjoittanut Matin sukuhaaran tarinan. Sukuseuran ensimmäisen
hallituksen jäsen Adolfina Myllyluoman sukuhaarasta Kalevi Myllyluoma s. 6.1.1929 - k. 10.6.2017, Kalevin
muistokirjoitus on luettavissa sukuseuran kotisivuilta tai Facebookista. Kunniajäsenet ja sisarukset Elina NevaJuonen sukuhaarasta Kaarina Mäkiranta s. 11.4.1928 - k. 26.1.2018 ja Inkeri Mäki s. 5.10.1925 - k. 1.2.2018.
Hallitus esittää lämpimän osanoton omaisille.
Hallituksen rinnalle perustetut kirjatyöryhmä ja juhla- ja matkatyöryhmät ovat tuoneet vauhtia sukuseuran
toimintaan. Hallitus on kokoontunut tänä vuonna kolme kertaa, kirjatyöryhmän terveiset tämän kirjeen toisella
puolella, suvun käsityön tekijät löytävät ohjeen AH-logo villasukista ja tarkoituksesta Ala-Vakkuri — Hakamaki
-Facebooksivuilta tai Leila Lepistöltä (p. 050 572 3102).
Juhla- ja matkatyöryhmä on vuoden aikana suunnitellut omatoimimatkaa Amerikkaan Brantwood Wisconsiin
18.7-30.7.2019. Sukuun kuuluvilla Amerikkalaisilla on sukujuhlat, johon osallistumme 20-21.7.2019. Matkasta
kiinnostuneille järjestämme yhteisen tilaisuuden Prosin talolla Karijoella 10.2.2019. Ilmoita tulostasi yhteiseen
tiedotustilaisuuteen Taisto Kotomäelle, p. 0400 316 417 tai Harri Pohjolalle, p. 040 547 0643. Viimeinen sitova
ilmoittautumispäivä on 10.3.2019. Aurinkomatkoilta olemme varanneet 20 lentolippua Finnairin lennolta Helsinki
- Chicago.-.Helsinki ja paikat menee ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkasta kiinnostuneet huomioi, että passin
tulee olla voimassa puolivuotta matkan jälkeen ja passin tiedot annettava 10.3.2019 mennessä.
Sukuseuran jäsenmaksu vuosille 2018 - 2021: Vuosittain / henkilöjäsenmaksu 10 € ja perhejäsenmaksu 20 €.
Neljä vuotta kerralla / henkilöjäsenmaksu 40 € ja perhejäsenmaksu 80 €. Seuran tili: Fi14 4730 6020 0739 59.
Sukuseuran tilaisuudet ovat kaikille avoin ja jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa 1 ääneen vuosikokouksessa.
Puheenjohtajan kautta voit tilata kaunista hallituksemme jäsenen Leila Lepistön suunnitelemaa AH -logo
lasiriipusta tai lasiavaimenperää, nämä tuotteet on numeroitu ja vuoden 2021 juhlissa näemme ketä onni suosii.
Internetin kotisivulta löydät myös esittelyn muista myytävistä tuotteista, AH-logo -teepaitoja ja AH-logo -lippiksiä on
vielä muutamia, lippiksistä suunnitellaan lisätilausta.
Sukuseuran hallitus vuosille 2018 - 2021 puheenjohtaja: Meeri Latva-Reinikka, Reinikantie 73, 61300 Kurikka, p. 040 704 5188 ja
varapuheenjohtaja: Taisto Kotomäki, Jousitie 8 a D, 01280 Vantaa, p. 0400 316417 (Matilda Kotomäki). Varsinaiset jäsenet: Markku
Hakamäki, Isojoki (Anselmi Hakamäki), Leila Lepistö, Hapuoja (Johan Multisilta), Maija Lindroos, Porvoo(Aleksandra Järvenpää), Seppo
Myllyluoma, Honkajoki (Adolfina Myllyluoma), Kaisa Neva-Juoni, Seinäjoki (Elina Neva-Juoni), Harri Pohjola, Pori (Antti-Oskari MäkiPanula). Varajäsenet: Maija Ala-Heikkilä, Karijoki (Antti-Oskari Mäki-Panula), Tero Järvenpää, Dagsmark (Aleksandra Järvenpää), Minna
Kotila, Jalasjärvi (Adolfina Myllyluoma), Oili Pukkila, Mustasaari (Johan Multisilta), Hillevi Uusilehto, Pori (Matilda Kotomäki), Kirsi
Ylipaasto, Honkajoki (Anselmi Hakamäki). (Usa ja Kanadan yhteyshenkilöt sukuhaaroille Aantti-Oskari Mäki-Panula, Matti Mäki, Nestori
Mäki,Vihtori Mäki ovat Sheryl Yourshaw, p. (103) 237-5423 ja Markku Kotomäki p. 040 8694049).
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Kirjatyöryhmän terveiset
Hyvät sukulaiset,

sukuseuramme perustamisesta tulee v. 2021 kuluneeksi 20 vuotta, ensimmäinen tapaaminen oli v. 2001 Karijoella
ja paikalla oli lähes 300 suvun jäsentä ja he päättivät perustaa sukuseuran.
Nyt on päätetty kirjoittaa sukukirja, Porin vuosijuhlissa v. 2017 uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa
perustettiin kirjatyöryhmä, joka muodostuu henkilöistä, jotka tuntevat kiinnostusta kirja -projektin eteenpäin
viemiseen. Kirjatyöryhmä raportoi hallitukselle, joka hyväksyy toimenpiteet ja hallituksessa on sukuhaarat
edustettuina. Asiasta kiinnostuneet ota yhteyttä Meeri Latva-Reinikkaan p. 040 704 5188 tai Ritva Lehtoseen p. 040
584 6636.
Sukukirja on kunnianosoitus menneille sukupolville, heidän työlle, uurastukselle ja ahkeruudelle, josta kaikin
voimme olla nöyrästi kiitollisia. Sukukirjan toivotaan avartavan nykyisen sukupolven käsitystä edesmenneistä
sukulaisista, heidän yhteisöllisyydestä, toisten kunnioittamisesta ja tukemisesta.
Kuluneena vuonna kirjatyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa, asiat ovat edenneet, ja nyt meillä on yhtenäinen
materiaali tiedon keräämiseen. Kirjatyöryhmä tapasi alkuvuonna Kalervo Niemelän ja syksyllä Liisa Ruismäen sekä
Liisukka Oksan. He antoivat meille tärkeitä vinkkejä sukukirjaan liittyen. Kirjatyöryhmän tilaisuuksiin on
osallistunut yhteensä 16 henkilöä ja jokaisen panostus on ollut tärkeä asian eteenpäin saattamiseksi.
Tämän kirjeen mukana tulee kyselylomake ja kyselyn selitysosa. Tiedoilla päivitetään sukurekisteri ja käytetään
sukukirja -julkaisun sukuluettelo osuudessa mikäli annat luvan allekirjoittamalla kyselylomakeen. Toivomme, että
mahdollisimman moni viestittää tietoa eteenpäin, niin ettei kukaan vajaasta 2000 sukulaisesta jäisi pois
julkaisusta, jäseniä on 160 henkilöä heille lähtee tämä posti, jota saa vapaasti lähettää eteenpäin. Aineisto löytyy
myös Internetistä sukuseuran kotisivuilta ja suvun Facebook -sivuilta, joista ne voi tulostaa. Kirjoita
kyselylomakkeeseen ne tiedot, jotka haluat julkaista, lomake tulee palauttaa 28.2.2019 mennessä.
Nyt kannattaa sukuhaaroittaan panostaa aineiston tuottamiseen kirjaa varten; tarinoita, juttuja, lehtiartikkeleita,
valokuvia ym. Hallituksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä kansio, johon aineiston voi arkistoida. Sukuhaaran
hallitusjäsenet vastaa omien sukulaistensa kanssa materiaalin valinnasta tulevan sukukirjan kirjoittajan kanssa.
Sukuseuralle kirjaprojekti on rahallisesti haastava, kustannusarvio on useita kymmeniätuhansia euroja ja hallitus
miettii erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Kirjatuloilla katetaan kustannuksia, mutta se ei tule yksistään riittämään.
Säännöissä sanotaan, että seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta toiminnan
tukemiseksi. Lahjoitukset käytetään sukukirjaprojektiin, seuran tili: Fi 14 4730 6020 0739 59. Sukuseuran säännöt
löytyy kokonaisuutena Internetin -kotisivuilta alavakkuri.fi.
Tässä sukuseuran sääntö 2.§
Tarkoitus ja toiminta
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
-järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä, ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia
-keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
-harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
-pitämään luetteloa suvun jäsenistä.
Toiminnan tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisilla luvilla
järjestää varainkeräystä ja arpajaisia.Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.”
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