Marraskuu 2016
Hyvät Ala-Vakkuri-Hakamäki sukuseuran jäsenet!
Niin kuin viimevuosina on ollut tapana, näin loppuvuodesta olemme lähestyneet teitä
sukuseuran jäseniä kirjeellä, jossa kerromme hallituksen toimista kuluneella kaudella
ja tulevista suunnitelmistamme.
Kuluvana vuotena hallitus kokoontui kahdesti. Maaliskuussa kokoonnuimme Kritiinankaupungissa
pyhävuorella ravintola Lähiluolassa.
Lokakuussa kokoonnuimme Porissa Juhlatalo Rantakartanossa.
Maaliskuun kokouksessa tärkeimmäksi asiaksi muodostui sukujuhlan järjestäminen v. 2017.
Juhlapaikaksi valikoitui Juhlatalo Rantakartano Porissa.
Samassa yhteydesssä valittiin juhlatoimikunta, joka ottaa pääasiallisen vetovastuun tulevasta
sukujuhlasta. Toimikuntaan valittiin seuraavat hallituksen jäsenet: Juhani Mäki-Panula, Kaisa Neva-Juoni,
Jorma Kotomäki, Leila Lepistö, Harri Pohjola, Alpo Multisilta.
Toimikunta kokoontui ensimmäisen kerran Rantakartanossa kesäkuussa, jossa oli mahdollisuus samalla tutustua taloon.

Seuran vuosikokous
Sääntömääräinen neljän vuoden välein pidettävä vuosikokous järjestetään ensi vuonna
heinäkuun 8. päivänä Porissa Juhlatalo Rantakartanossa. Kutsut ja tarkempi ohjelma postitetaan
jäsenille keväällä 2017. Koska ajankohta on varmistunut niin päivämäärä kannattaa laittaa
kalenteriin ylös jo nyt.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, kuten tilinpäätökset kuluneelta nelivuotiskaudelta
ja toimintakertomukset, päätetään tulevista jäsenmaksuista sekä valitaan sukuseuralle puheenjohtaja ja hallitus
seuraavalle nelivuotiskaudelle. Tavoitteena on myös saada hallitukseen vaihtuvuutta, joten uusia jäseniä kaivataan
hallitukseen. Kokouksessa on äänioikeus jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä.
Lisäksi sukuseuralaisilta pyydetään päivityksiä suvun jäsenistä (esim. syntyneet ja pois nukkuneet).
Päivitykset pyydetään kirjallisina. Sähköpostillakin voi ilmoittaa,mutta huomaathan, että sähköposti ei ole
täysin turvallinen, joten henkilötunnuksen loppuosaa ei kannata laittaa mukaan.
Sukukirjan valmistamisesta tehdään aloittamispäätös seuraavassa sukukokouksessa.
Jos olet kiinnostunut sukukirjan valmistelusta, tai haluat osallistua sen tekemiseen,niin ota yhteyttä hallituksen
jäseniin.
Jos jollakin suvun jäsenellä on jokin päätettäväksi tuotava asia on siitä ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti
helmikuun loppuun mennessä.

Sukuseuran hallitus 2013-2017
Juhani Mäki-Panula puheenjohtaja
Kaisa Neva-Juoni varapuheenjohtaja
Varsinaiset jäsenet: Meeri Latva-Reinikka, Leila Lepistö, Taisto Kotomäki, Seppo Myllyluoma, Matti Hakamäki.
Varajäsenet: Harri Pohjola, Tero Järvenpää, Alpo Multisilta, Jorma Kotomäki, Minna Kotila, Lea Nykänen
Pentti Hakamäki.

Jäsenmaksut kaudelle 2013-2017
Henkilöjäsen 20 euroa
- Perhejäsen 40 euroa
Ainaisjäsenmaksu 50 euroa
- Perhejäsen 100 euroa
Sukuseuran kunniajäseniltä ei maksua peritä.
Jäsenmaksutili: SOP-Teuva FI1447306020073959
Lisätietoa seuran kotisivuilla.

Sukuseuran yhteystiedot:
puheenjohtaja:
Juhani Mäki-Panula
Asemapäällikönkatu 6A14
28100 Pori.
Sähköposti: alavakkuri.hakamaki@gmail.com
Kotisivut: www.alavakkuri.fi
Ala-Vakkuri-Hakamäen hallituksen väki toivottaa
Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2017.
Terveisin, Juhani Mäki-Panula.

