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Rakas sukulainen
Parhaat terveiset koko sukuseuran puolesta. Tämä on toinen joulukirjeemme.
Olemme toimineet pian puolitoista vuotta. Tähän mennessä on jo saatu jotain aikaan. Itse seuran
toiminnan aloittamiseksi olemme edenneet sen verran että rekisteröinti tehty – olemme rekisteröity
yhdistys, jonka huomannet myös seuran nimestä. Emme kuitenkaan ole järjestäytyneet sen vuoksi että
saisimme seuran rekisteröityä, vaan tehtävämme on toimia suvun yhteydenpitokanavana ja ylläpitää
sukurekisteriä. Olemme pitäneet yhteyttä erityisesti Amerikkaan, ja siellä erityisesti Sheryliin ja
Unoon. Sukupuun keruu on myös menossa. Pertti Neva-Juoni on kerännyt sukuhaarojen toimittamia
tietoja yhteen. Suuri osa tiedoista on jo kerätty. Hallitus on kokoontunut vuoden 2002 aikana kolme
kertaa. Keväällä kokous oli vielä järjestäytymistä, seurattiin sukupuun keräämistä ja pohjustettiin kesän
tapaaminen. Samalla aikaa on käynnistetty suvun perinnetietojen keräämistä, erityisesti Robertin ja
Albertinan lastenlasten haastatteluita, kukin sukuhaara tahollaan. Ilmari Hakamäeltä on jo mainio
kirjoitus Anselmin ja Selman perheen alkuvaiheista. Lauri Kotomäen haastattelu on myös nauhalla.
Tammikuussa Pertti Multisilta järjesti tätinsä Helmi Myllymäen (Juho Multisillan 6. lapsi) haastattelun
kotiinsa Ulvilaan. Pertti oli myös järjestänyt videokuvaajan. Helmi täyttää ensi tammikuussa 90 vuotta,
mutta muisti on kuin nuorilla flikoilla ja häntä oli ilo haastatella. Saimme reilun tunnin videon.
Amerikassa Sheryl Yourshaw on tehnyt tähän mennessä kaksi uutiskirjettä (newsletter) jotka olemme
kääntäneet suomeksi. Mainittakoon vielä mm. Sarah Porkkonen Hepolan (Matti – Signe – Sarah)
kirjoittama Mäen ja Kosken sukujen, vaikka se ei olekaan sukuseuran puitteissa tehty. Varsin upea teos
sukulaistemme elämänvaiheista Amerikassa.
Elokuun 11. Pertti Multisilta järjesti tutustumispäivän Vakkurinkylään vanhoille Ala-Vakkurin,
Multisillan, Myllyluoman ja Hakamäen paikoille. Meitä oli paikalla n. 30 henkeä Karijoelta, Isojoelta,
Kauhajoelta, Seinäjoelta, Porin ja Helsingin seuduilta. Olipa Donna Maki May ihan asian ohesta
lähtenyt Kaliforniasta saakka. Pääsi hän tosin siinä sivussa myös vierailemaan muutenkin sukulaisissa.
Syyskuussa Uno ja Jeff (Unon poika) Maki tulivat käymään. Jeff viipyi vain kaksi viikkoa. Uno oli
täällä kaksi kuukautta vieraillen eri puolilla Suomea sukulaisissa sekä isänsä että äitinsä puolelta.
Tuskin Uno olisi muuten lähtenytkään, mutta Sheryl tuli hakemaan isänsä kotiin lokakuun lopulla.
Pidimme hallituksen kokouksen siten että Uno ja Sheryl saattoivat osallistua, mikä oli hieno juttu.
Vuoden varrelta on suruksemme kerrottava että sukumme jäsen, Robertin ja Albertinan lapsenlapsi ja
Aleksandra Järvenpään tytär Saara Laine nukkui pois kesällä 86-vuotiaana.
Tässä lyhyesti mitä olemme tehneet tänä vuonna. Ensi vuonna (2003) aiomme saada sukupuun niin
kokoon että sitä voisi jakaa. Siitä päätetään erikseen. Seuran tiedotustoimintaa aiotaan tehostaa. Miten
tavoitamme kaikki suvun jäsenet, jotta kaikki halukkaat voivat osallistua toimintaan? Tiedon
välittäminen on ongelma, mikä todettiin yhdessä Sherylin kanssa. Olen laittanut takasivulle kuvan,
miten tiedotuksen tulisi sukuhaaroittain tapahtua. Yhteyshenkilöistä eteenpäin asiaa ei ole organisoitu
eikä varmistettu. Toivomme että suvussa olisi halukkaita ihmisiä osallistumaan toimintaan.
Tarvitsemme mm. suomen- ja englanninkielentaitoisia kirjoittajia ja viestinvälittäjiä, internetkotisivujen tekoa ja ylläpitoa. Tarjolla on myös historian keruuta (valokuvia, äänitteitä, tekstejä,
esineitä jne.) sukujuhlien organisointia (vuonna 2005). Jos sinulla on ajatuksia, olet tervetullut
liittymään mukaan.
Sitten vierailuista ja tapaamisista. Ensi kesänä ovat ainakin Taisto ja Liisa Kotomäki lähdössä
Amerikkaan. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä, puh. 09-340 2725. Myös Juhani Mäki-Panula
suunnittelee matkaa, joko ensi kesänä tai 2004. Amerikkalaiset ovat kaavailleet pitävänsä seuraavan
tapaamisen vuonna 2004, heinäkuun 3. lauantai, eli minun kalenterini mukaan 17.7.2004. Sinne
ollaankin luultavasti lähdössä vähän isommalla porukalla kuin aikaisempiin, vai miten on? En tiedä
amerikkalaisten suunnitelmista käydä Suomessa, mutta tämän kirjeen lopussa on yhteystietoja. Ne ovat
sitä varten että voimme kirjoittaa, soittaa ja käydä vieraissa. Kun suunnittelette matkaa, kannattaa
ottaa yhteyttä.
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Olen lyhyesti kerrannut seuran toimintaa ja ajatuksia siitä, miten haluamme kehittää toimintaa. Tärkein
asia on kuitenkin, että pysymme yhteydessä. Me olemme tavallisia ihmisiä jotka välitämme
toisistamme. Jos et ole vielä jäsen, niin ohessa tiedot miten liittyä. Huom. olemme päättäneet että koko
vuoden 2002 aikana jäsenmaksunsa maksavat ovat perustajajäseniä. Toimi ripeästi niin pääset alusta
lähtien mukaan.
Ala-Vakkuri – Hakamäki Sukuseura ry hallitus
Markku Kotomäki (pj), Liisa Hakamäki (sihteeri), Pertti Multisilta (vara-pj.), Kalevi Myllyluoma,
Pertti Neva-Juoni, Meeri Järvenpää, Taisto Kotomäki ja Maija Ala-Heikkilä, Heli Juhala (varajäsen) ja
Kaija Auressalmi (varajäsen).

Jäsenyys ja sen ehdot:
Jäseneksi voivat liittyä kaikki Robert ja Albertina Ala-Vakkurin, myöh. Hakamäen jälkeläiset ja heidän
puolisonsa. Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso, jos on yhteisiä lapsia. Robertin ja Albertinan
lapsenlapset ovat automaattisesti seuran kunniajäseniä ilman jäsenmaksua. Jäsen- ja sukurekisterin
pidossa noudatamme Suomen lakia (henkilötietolaki 529/1999 18 §).
Jäsenmaksu kahdeksi vuodeksi. Perhejäsenyys (=ruokakunta) 20 EUR / 2 vuotta. Henkilöjäsenyys on
10 EUR / 2 vuotta. Maksamalla vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena (edellä mainitut summat
viisinkertaisina) pääsee ainaisjäseneksi. Pankkiyhteys: Suupohjan Osuuspankki (SOP) 473060-273959.
Mainitse: osoite, puhelin, sähköposti (jos on), perheen osalta perheenjäsenten nimet, sukuhaara.
Amerikkalaiset ja kanadalaiset: teille on erikseen ohjeita englanninkielisessä versiossa.
Pyydän vielä sinua toimittamaan tämän tai kopion tästä kaikille sukumme jäsenille jotka tunnet ja
tiedät että he eivät ole tätä kirjettä saaneet.
Koko sukuseuran puolesta toivotamme sinulle Rauhallista Joulua ja kaikkea Hyvää Uudelle Vuodelle
2003.
Markku Kotomäki, pj.

