Marraskuu 2009

HYVÄT ALAALA-VAKKURIVAKKURI-HAKAMÄKI SUKUSEURAN JÄSENET!
Vuosi 2009 alkaa olla lopuillaan ja on aika lähestyä Teitä, hyvät sukuseuran jäsenet, tällä jo
perinteisellä kirjeellä. Näin vuoden päättyessä on hyvä muistella seuran tapahtumia, joista tärkein
oli luonnollisesti heinäkuulla vietetty sukujuhla ja seuran vuosikokous.
Heinäkuun 18. päivänä kokoontui varsin runsaslukuinen joukko Ala-Vakkuri-Hakamäki –suvun
jäseniä Isojoelle Lauhansarven Luontomatkailukeskukseen. Yhteensä meitä oli 131 ja ikäjakautuma
oli todellakin ” vauvasta vaariin”. Seuran kunniajäsenistä paikalla oli kahdeksan henkilöä ja
valtamerten takaisia osallistujiakin oli ilahduttavan paljon, Amerikasta 10 ja Australiasta 4.
Amerikan sukuhaaroista juhlaan osallistuivat Uno Maki ja hänen perheestään Virginia ja Gregg
Maki, Kathy ja Jackie Hayes sekä Sheryl ja Bob Yourshaw. Lisäksi Atlantin tuolta puolen tulivat
Donna Maki, Kim Heikkinen ja Kristine Volker . Oli oikein mukavaa vaihtaa kuulumisia näiden
”amerikanserkkujen” kanssa, joista useimmat olivat olleet jo lukuisia kertoja Suomessa. Varsinkin
Donnan kanssa keskustelu on vallan leppoisaa, koska hän puhuu aivan täydellistä suomea!
Australiasta asti sukutapaamiseemme olivat saapuneet Neva-Juonen sukuhaaraan kuuluvat Leila,
Lisa, Elina ja Troy Kivikko.
Aamupäivällä kokoonnuimme Isojoen Kirkon edustalle, jossa laskettiin seuran kukkalaitteet sekä
sankarihautojen muistomerkille että muualle haudattujen muistokivelle. Isojoen kauniissa kirkossa
pidettiin pastori Mika Kyytisen johdolla hartaushetki, ja sen jälkeen juhla jatkui ruokailulla
Lauhansarvessa. Ruokailun jälkeen oli ohjelmaa Lauhan Tahdissa, musiikillisesta puolesta
vastasivat Isojoen Pelimannit ja juhlapuheen piti Matti Kotila. Seuran sääntömääräistä, joka neljäs
vuosi pidettävää vuosikokousta johti varapuheenjohtaja Markku Kotomäki. Seuran uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin tämän joulukirjeen kirjoittaja, Minna Kotila os. Myllyluoma, Adolfiinan
sukuhaarasta ja varapuheenjohtajaksi edesmenneen puheenjohtajamme Pertti Neva-Juonen puoliso
Kaisa Neva-Juoni Elinan sukuhaarasta. Kiitän luottamuksesta ja yritän toimia seuran hyväksi
parhaani mukaan. Markku ja Perttihän ovat tehneet valtavan ja merkityksellisen työn suvun tietojen
keräämisessä ja seuran toiminnan johtamisessa. Markulta olen saanut ja uskon edelleenkin saavani
apua ja neuvoja tähän toimeen, siitä suuret kiitokset Markulle! Hyvin järjestetystä juhlasta kiitokset
juhlatoimikunnalle, johon kuuluivat Jorma Kotomäki, Maija Ala-Heikkilä, Pertti Multisilta ja Taisto
Kotomäki. Myös nuorempi polvi oli hienosti mukana järjestelyissä!
Uusi Hallitus: puheenjohtajien lisäksi valittiin seuraavat jäsenet (suluissa sukuhaaran nimi): Maija
Ala-Heikkilä (Antti Oskari), Matti Hakamäki (Anselmi), Taisto Kotomäki (Matilda), Meeri LatvaReinikka, rahastonhoitaja (Aleksandra) ja varajäseniksi Jorma Kotomäki, sihteeri (Matilda), Tero
Järvenpää (Aleksandra), Alpo Multisilta (Juho), Seppo Myllyluoma (Adolfiina), Juhani MäkiPanula (Antti Oskari) ja Lea Nykänen (Elina). Sukurekisterin pitäjänä jatkaa toistaiseksi Markku
Kotomäki.
Jäsenmaksu
Vuosikokouksessa seuran jäsenmaksu pidettiin suuruudeltaan ennallaan, mutta maksukausi muuttui
kahdesta neljäksi vuodeksi. Nelivuotiskauden 2010 – 2013 maksu on siis perhejäseneltä 40 euroa ja
henkilöjäseneltä 20 euroa. Ainaisjäsenmaksu perhejäseneltä on 100 euroa ja henkilöjäseneltä 50
euroa. Kunniajäseniltä jäsenmaksua ei peritä.

Seuran jäsenmaksutili on edelleen: SOP-Teuva 473060 – 273959.
Jäseneksi Ala-Vakkuri-Hakamäki- sukuseuraan
Sääntöjen mukaan seuran jäseneksi voivat liittyä kaikki Robert ja Albertiina Ala-Vakkurin
jälkeläiset ja heidän puolisonsa. Jäseneksi liittyminen käy parhaiten ilmoittamalla henkilötiedot
kirjallisesti joko puheenjohtajan postiosoitteeseen tai mieluiten seuran sähköpostiin ( alavakkuri.
hakamaki (at) suomi24.fi ). Tiedoista tulisi käydä ilmi ainakin jäseneksi liittyvän/liittyvien nimet ja
postiosoite sekä sukuhaara ( esim. Adolfiina – Martti – Kaarle – Minna). Jäseneksi liittyvän tulisi
myös maksaa jäsenmaksu seuran tilille ja maksun viestiosaan on hyvä mainita, millainen maksu on
kyseessä (henkilö-, perhe- ja vuosi- vai ainaisjäsen). Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.
Jäsentietojen päivitys
Mikäli tämä kirje ei saavuta kaikkia seuran jäseniä, syynä saattaa olla puuttuva tai virheellinen
osoitetieto. Pyytäisinkin kaikkia jäseniä huolehtimaan siitä, että mahdollinen osoitteenmuutos tulee
hallituksen tietoon. Parhaiten osoite- ja muidenkin tietojen päivitys sujuu seuran sähköpostin kautta,
mutta myös puheenjohtajan postiosoitetta voi käyttää tai ottaa yhteyttä oman sukuhaaran edustajaan
hallituksessa.
Seuran toiminta
Sääntöjen mukaisesti seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun
perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Erityiseksi painopisteeksi
toiminnassa on päätetty ottaa nuoret ja heidän saamisensa mukaan seuran toimintaan. Kaikenlaiset
ehdotukset ja vinkit seuran toimintamuodoiksi teiltä jäseniltä ovat erittäin tervetulleita!
TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT :
Seuran sähköpostiosoite : alavakkuri.hakamaki (at) suomi24.fi
Puheenjohtaja: Minna Kotila
Vuohiluomantie 144
61600 Jalasjärvi
Muista myös seuran omat kotisivut : www.alavakkuri.fi
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Tätä kirjoittaessani on maa saanut hiljakkoin ensimmäisen lumipeitteensä ja mieleen tulevat jo
ajatukset lähestyvästä talvesta ja joulusta…
” Lumen pehmeä, valkonen vaippa on peittänyt metsän ja maan
on hiljaa ulkona kaikki, ja tähtösen tuikkivat vaan.”
Lopuksi haluan toivottaa teille kaikille
Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää Vuodelle 2010 !
Koko Ala-Vakkuri-Hakamäki-sukuseuran hallituksen puolesta

Minna Kotila

