Marraskuu 2007

Ala-Vakkuri-Hakamäki –sukuseura
Hyvät sukuseuran jäsenet
Jälleen on yksi vuosi lopuillaan ja jäämässä muistojen joukkoon. Sukuseurassa
on jatkettu työskentelyä aikaisempien linjausten pohjalta. Sukukirjaa ja sukutunnusta valmistellaan ja asiassa edetään kohti lopullista ratkaisua. Sukuhaaroittain tullaan tietoja tarkistamaan ja jokaiselle yli 18 –vuotiaalle tullaan esittämään kysymys omien tietojen osalta kirjassa julkaisumuodosta. Kyselyt toimitetaan sukuhaaroittain yhdyshenkilöiden kautta jaettavaksi pienemmissä erissä,
koska nykyisten tietojen kopioiminen vaatii aikaa henkilömäärän laajuudesta
johtuen. Amerikkalaisten tiedot on Uuno Mäki ansiokkaasti kerännyt ja ne ovat
valmiita julkaistavaksi vain päivitystä on jatkossa tarpeen tehdä.
Sukuseuran edustajia oli pieni joukko (Taisto Kotomäki, Juhani Mäki-Panula,
Minna ja Matti Kotila) Maki Reunionin kokoontumisessa New York Mills’issa ja
he toivat sieltä terveiset Suomen haaralle. Kokoonnuimme Hyypässä, Hyypän
majalla, elokuussa, mutta jälleen kerran sää näytti meille nurjan puolensa ja tutustuminen sekä Elinan että Roobertin Sisaren Kristiinan asuinsijoihin jäi toteutumatta. Hyypän kokoontumisessa oli mukanamme myös Kristiinan jälkeläisiä,
joten siltä osin tutustumista tapahtui. Toivottavasti vastaavia kokoontumisia
voimme järjestää jatkossakin sukukokousten välivuosina voidaksemme pitää sukusiteitä elävinä ja samalla saada sukuseuran toimintaan elävyyttä muistojen
kautta.
Me yhdessä teemme sukuseurasta yhteisen, toimivan yhdistyksen omalla panoksellamme. Mukaan on tervetulleita kaikki sukuun kuuluvat kukin omalla tavallaan, koska siten saamme toiminnan eläväksi ja jatkuvaksi eikä se jää pienemmän ryhmän toiminnaksi.
Jokainen voi antaa haluamaansa aineistoa sukukirjassa julkaistavaksi sekä kuvina, tarinoina, muisteluina että muulla tavoin. Jos jollakin on äänitettynä vanhoja nauhoja tms jo edesmenneistä sukuun liittyvistä henkilöistä mielellämme
otamme vastaan niistä kopioita arkistoitavaksi myöhemmille sukupolville.
Koska ainakin loppuvuodesta lähtee jäsenkirje, voitte lähettää halutessanne aineistoa sitä varten sukuseuralle. Myös erilaisia tietoja suvun sisällä tapahtuvista
asioista voi toimittaa käyttääksemme niitä sopivassa yhteydessä tiedotuksena tai
muuna informaationa.

Kuluneenakin vuonna sukuseuran jäsenistöä on siirtynyt ajan rajan toiselle puolelle ja sukuseura haluaa tässä vaiheessa esittää osanottonsa omaisensa menettäneille jäsenille. He elävät Teidän jokaisen mutta myös sukuseuran ja sen jäsenten muistoissa.

Hallitukseen nykyisellä toimintakaudella (2005 – 2009) kuuluvat:
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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

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

leikekirjanhoitaja
jäsen
sihteeri-rahastonhoitaja
varajäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
puheenjohtaja
varajäsen
jäsen

Puheenjohtajan yhteystiedot ovat:
Pertti Neva-Juoni
Ylispuuntie 3; 60200 Seinäjoki
puh. 0400-267508 (varmimmin kello 17.00 jälkeen)
pertti.neva-juoni@netikka.fi (HUOM! osoite muuttunut)
Toivomme päivitettävän osoitetietoja ja vastaavia niiden muuttuessa,
että seuran kirjeet ja tiedotteet voidaan toimittaa perille ja muutoinkin yhteydenpidossa. Tiedot ovat vain sukuseuran omaan käyttöön
eikä niitä luovuteta ulkopuolisille käyttöön.
Sukuseuran sähköpostisoite on: alavakkuri.hakamaki@suomi24.fi,
jonne voitte laittaa postia yms. tulemaan;
Sukuseuralle on avattu oma kotisivu: www.alavakkuri.fi, jolle laitamme
päivitettyä tietoa ja muuta sukuseuran toimintaa koskien. Kotisivujen päivittäjille voi jättää viestejä ja tietoja sukuseuran sähköpostiosoitteeseen (tai puheenjohtajan osoitteeseen mielellään kirjallisena).
Jäsenmaksut ovat 2 -vuotiskaudelle 2008-2009 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.
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 2008
P.S. Tämä kirje on vapaasti kopioitavissa ja suositellaan sen antamista myös
ei vielä jäseninä oleville. Jakanette ylimääräiset kirjeet perheenne keskuudessa
tiedoksi. Ei sisällä siis tietosuojattua materiaalia.

