Ala-Vakkuri - Hakamäki Sukuseura

Sukujuhla 2009

Rakas sukulainen
Sydämellisesti tervetuloa sukumme toiseen sukujuhlaan
ja sukuseuran yleiskokoukseen lauantaina 18.7.2009,
Lauhan Sarven matkailukeskukseen,
Lauhanvuorentie 490, Isojoki.
Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseuran hallitus
Sukujuhlan ohjelma 18.7.2009
10:45 Kokoontuminen Isojoen kirkkoon
Kukkien lasku sankarihaudalle.
11:00 Jumalanpalvelus.
Jumalanpalveluksen jälkeen siirtyminen kokouspaikalle, n. 7 km.
n. 11:30 Ilmoittautuminen ja lounas (ruokailu alk. 12:00).
Ilmoittautumisen yhteydessä äänioikeutetuille jaetaan äänestysliput.
Kaikille ilmoittautuneille jaetaan nimilaput täyttöohjeineen.
14:00 Sukukokous, Lauhan Tahti
Ohjelmaa
Juhlapuhe, suvun jäsen LL Matti Kotila, kardiologi
Yleiskokous, esityslista ohessa.
n. 17:00 Yleiskokous päättyy kahviin (kahvit matkailukeskuksessa).
Hiljaisen huutokaupan päätös,
arpajaisvoittojen jako. Iltadisko (Karijoen likat).
Hekin tulevat:
Epävirallinen ohjelma jatkuu pikkutunneille
amerikkalaiset,
yhdessäolon muodossa.
australialaiset,
Oheisohjelmaa: valokuvaus
ruotsalaiset…
(ryhmäkuvaus), arvontaa, hiljainen
huutokauppa sukuhaarojen
esittelyä, sukutietoa tarjolla
Ilmoittautuminen miel.
Osallistumismaksu
30.6. mennessä
maks. etukäteen tilille 10.7. mennessä
Suomessa:
SOP 473060-273959, ota kuitti mukaan.
Jorma Kotomäki,
Voit maksaa myös paikan päällä käteisellä.
alavakkuri.hakamaki@suomi24.fi
• Aikuiset 20 e
puh. 050 402 8030.
• Lapset alle 15 v 10 e
• alle 5 v ilmaiseksi
USA, Kanada
• Kunniajäsenille maksuton.
Markku Kotomäki:
Maksu sisältää keittoluonaan ja kahvin.
alavakkuri.hakamaki@suomi24.fi
Erikoisruokavaliot (hyla) tarjolla, muut
puh. +358 40 869 4049
tarkista Lauhan Sarvi (puh. (06) 263 1258).
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Majoittuminen juhlapaikalle
Alueen suuret mökit on varattu sukuseuralle perjantaista sunnuntaihin pääosin
Amerikkalaisille vieraille. Asuntovaunupaikkoja ei ole erikseen varattu.
Liinavaatteita tarvittaessa. Omat varaukset suoraan Lauhan Sarveen.
Oheistapahtumat
Valokuvaus suvun jäsenten toimesta. Valokuvat otetaan paikan päällä ja
toimitetaan jälkikäteen postitse. Hinnoittelu selviää tilaisuudessa. Kaikki tuotto
sukuseuralle.
Hiljaiseen huutokauppaan voi tuoda esineitä myytäväksi (vanhaa tai uutta, myös
antiikkia). Voit tuoda myös muuta tavaraa. Hinnoittelethan tuotteet (lähtöhinta).
Tavarat voit toimittaa Maija Ala-Heikkilälle tullessasi juhlapaikalle. Tuotto
lyhentämättömänä sukuseuran hyväksi.
Yleiskokouksen esityslista
Äänioikeus on 17.5.2009 hallituksen kokouksessa käsitellyn listan
mukaisesti jäsenmaksunsa maksaneilla, ainais- ja kunniajäsenillä.
Äänioikeuskuponki annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien
lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitys: jäsenmaksukaudeksi 4 vuotta (nyt 2 vuotta).
Sukukirjan ja tunnuksen valmistelun tilanne. Esittely ja kokoukselle tiedoksi.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi
toimikaudeksi
Suvun rekisterien ylläpidon periaatteet kokoukselle tiedoksi.
Käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat tiedoksi.

Jokaisesta sukuhaarasta tulee olla vähintään yksi ehdokas nykyisen hallituksen
ulkopuolelta. Tavoite on, että ainakin puolet hallituksesta vaihtuu. Uusia
henkilöitä tarvitaan. Puheenjohtajuus kiertää toiselle sukuhaaralle.
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Oheistapahtumia
Sunnuntai 19.7.
Patikkaretki Kivijata – Spitaalijärvi (säävaraus)
Ilmoittautuminen sukujuhlaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lähtö sunnuntaina klo 11 Lauhan Sarvesta omin autoin
(kyydityksistä sovitaan paikan päällä) Kivijadalle. 4 km kävely
kansallispuiston patikkareittiä. Reitin varrella Lauhan vaihteleva
luonto. Perillä Spitaalijärvellä makkaranpaistoa ja lettukahvit.
Paluu kimppakyydeillä Lauhan Sarveen tai omaan tahtiin.
Opas: Markku Kotomäki.
Vakkurinkylä - Lauhala
Ilmoittautuminen sukujuhlaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Tutustuminen Vakkurinkylässä ja Lauhalassa suvun kohteisiin. Säävaraus.
Lähtö sunnuntaina klo 11 Lauhan Sarvesta. Omat autot. Päättyy n. klo 14
Spitaalijärvelle, jossa makkaranpaistoa ja lettukahvit yhdessä patikkaretkiporukan
kanssa.
Opas: Pertti Multisilta.

Majoitusmahdollisuuksia
• Lauhan sarvi, Isojoki (06) 263 1258, www.lauhanvuori.net,
matkailu@lauhansarvi.fi
• Kangasjärven leirintäalue, Isojoki 046 851 2732, kangasjarvi@lauha.fi
• Voit tiedustella myös Taisto Kotomäki 0400-316 417.
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Opastus paikalle
• Lähiristeyksissä on viitoitus ”Ala-Vakkuri – Hakamäki”
• Myös: seuraa opasteita ”Lauhan luontomatkailukeskus”.
Tapahtuma- ja majoituspaikat. Etäisyydet Isojoen kirkolta.
Kauhajoki
40 km
Kristiinankaupunki
40 km
Kangasjärvi
12 km
Lauhanvuori
14 km
Isojoen
Kirkko

Lauhan Sarvi
7 km

Pori
80 km
Honkajoki
25 km

Muistiinpanot, varaukset

Isojoen Saha tukee sukujuhlan järjestelyitä.
Lämpimimmät kiitokset tuesta.

