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Rakas sukulainen,
terveiset taas täältä sukuseurasta. Tämä on kolmas joulukirjeemme. Reilu 2 vuotta sukuseuraa on
takanapäin. Sukujuhlamme Karijoella kesäkuussa 2001 oli Robertin syntymän 150-vuotisjuhlan
kunniaksi.
Miten seura on lähtenyt liikkeelle? Ei hullummin. Tässä vähän lukuja. Perustajajäseniä (perheitä
ja henkilöjäseniä) on 132. Henkilöinä perustajajäseniä on 327. Ilahduttavaa on suuri perheiden määrä.
Sen jälkeenkin on tullut vielä jäseniä mukaan – ja vielä mahtuu. Kaikkiaan sukuun kuuluu yli 1500
henkeä. Me emme kerää jäseniä ja jäsenmaksuja jotta saisimme laskea numeroita ja jäsenmaksutuloja.
Me haluamme pysyä yhteydessä ja tietää keitä olemme. Sukupuuta ylläpidetään. Pertti Neva-Juoni on
tallettanut sukumme Sukujutut-ohjelmalla, joka on yleisesti Suomessa sukututkijoiden käyttämä
ohjelma. Lisäksi olemme aloittaneet sukujuhlan 2005 ennakkovalmisteluita. Siihen kuluvatkin sitten
meidän kaikki liikenevät varat, mutta tarpeeseen jäsenmaksuja kerätäänkin.
Vuoden varrella tapahtunutta:
Tammikuussa olimme Helmi Myllymäen 90-vuotispäivillä. Helmillä oli hieno juhla
Kankaanpäässä. Helmi lauloi ”omassa” kuorossaan - eikä ole kuoron vanhin. Juhannuksena Järvenpäät
pitivät serkkutapaamisen. Kesällä Uno Maki tuli yhdessä veljensä Paulin ja sisaren Joanin kanssa
vieraiksi. Heillä oli äidin puolen sukujuhla ja kävivät tapaamassa myös meitä. Uno oli mukana kun
pidimme kesällä hallituksen kokouksen Johannes Hakamäen vieraina Isojoen Sahalla. Juuri äsken
saimme kuulla suruviestin että Helvi Luopa (os. Hakamäki, Robert -> Anselm -> Helvi) kuoli
täytettyään juuri 85vuotta.
Hallitus ja tiedotus:
Hallitus on kokoontunut tähän mennessä kaksi kertaa (kun luet tätä, kolmas kokous on jo
pidetty). Hallitukseen kuuluvat Markku Kotomäki (pj.), Liisa Hakamäki (siht. / rahastonh.), jäsenet
Maija Ala-Heikkilä, Meeri Järvenpää, Taisto Kotomäki, Pertti Multisilta, Kalevi Myllyluoma, Pertti
Neva-Juoni ja varajäsenet Kaija Auressalmi ja Heli Juhala. Sukuhaaroittain tiedottajia ovat: Ritva
Lehtonen (Antti-Oskari Mäki-Panula), Laimi Teikari (Nestori Ylikoski), Hannu Järvenpää (Aleksandra),
Pertti Multisilta (Juho), Kalevi Myllyluoma (Adolfina), Markku Kotomäki (Matilda), Pertti Neva-Juoni
(Elina), Jussi Hakamäki (Anselm). Amerikan yhteyshenkilö on Sheryl Yourshaw (Antti-Oskari-> Urho > Uno -> Sheryl) joka hoitaa keskitetysti kaikki ”Maki-suvun” jäsenet.
Tiedotusjärjestelymme ei toimi vielä ainakaan niin hyvin kuin sen toivoisi toimivan. Nyt meillä
on uusi suunnitelma johon sisältyy mm. tavoitteena saada seuran kotisivut kuntoon. Jos sinä haluat
osallistua tiedottamiseen, niin ota yhteyttä. Tekeville löytyy tehtäviä ja taatusti tulee suku tutuksi. Ensi
vuonna alamme järjestellä vuoden 2005 sukujuhlaa. haluatko osallistua ja/tai sinulla on ideoita? Ota
yhteyttä: Maija Ala-Heikkilä (050- 362 8135) (sukujuhlan järjestäminen) tai Markku Kotomäki
(040-865 4049), sähköpostilla: alavakkuri.hakamaki@suomi24.fi.
Suku muuttuu: ota yhteys sukuhaarasi yhteyshenkilöön jotta saamme muutokset päivitettyä
sukupuuhun. Suvun tietoja kerätään 529/1999 18 §:ssä mainittuun tarkoitukseen, sukututkimukseen.
Jäsenyys ja sen ehdot:
Jäseneksi voivat liittyä kaikki Robert ja Albertina Ala-Vakkurin 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.

Pyydän vielä sinua toimittamaan tämän tai kopion tästä kaikille sukumme jäsenille jotka tunnet ja tiedät
että he eivät ole tätä kirjettä saaneet. Luethan vielä kääntöpuolen kutsun. Koko sukuseuran puolesta
toivotamme sinulle Rauhallista Joulua ja kaikkea Hyvää Uudelle Vuodelle 2004.
Markku, Liisa, Maija, Meeri, Taisto, Pertti, Kalevi, Pertti, Kaija ja Heli
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Maki Family Reunion Finn Creek, Minn 16.-18.7.2004
Terveiset teille rakkaat serkkumme amerikkalaisilta sukulaisiltanne. Uskomatonta, että siitä on jo yli kaksi vuotta kun
viimeksi tapasimme toisemme vuoden 2001 sukukokouksessa Karijoella. Aika tosiaan lentää! Me valmistelemme täällä
Amerikassa jo seuraavaa sukukokoustamme ja toivotamme teidät kaikki tervetulleiksi tapaamiseemme.
Sukukokouksemme tullaan järjestämään 16.-18. heinäkuuta, 2004 Minnesotassa, New York Mills:issä, joka on pieni
maalaiskaupunki, jonne monet Suomesta tulleet asettuivat asumaan; myös Robertin poika Matt Maki. Kokoonnumme
Finn Creek:issä, entisestä amerikansuomalaisten asuttamasta maatilasta tehdyssä ulkoilmamuseossa.
Perjantaina
kokoonnumme vapaa-ajan merkeissä toivottamaan pitkän matkan takaa tulleet tervetulleiksi
sukukokoukseemme. Lauantaina on itse päätapahtuma. Aloitamme yleensä kahvilla ja seurustelulla. lounasaikaan
aterioimme yhdessä. Pyrimme järjestämään yhdessäoloa esim. lentopallon, hevosenkengän heiton ja valokuvaamisen
merkeissä. Illansuussa pidämme vapaamuotoisen sukukokouksen. Sunnuntain aloitamme aamiaisella, jonka jälkeen
kokoonnumme jumalanpalveluksen merkeissä joko sukukokouksen puitteissa tai paikallisessa kirkossa. Tämän jälkeen
lounastamme yhdessä, ennen kuin lähdemme kukin kotimatkalle. Tapanamme on olla ohjelman osalta joustavia siten, että
mahdollisimman monien toiveet tulisivat huomioitua. Kukin ottaa osaa niihin tapahtumiin, joihin haluaa, tosin lauantaisin
ja sunnuntaisin osanotto on ollut vilkasta,
Valitsimme paikan siksi että se on suhteellisen edullinen. Iso osa suvusta asuu ajomatkan päässä ko. paikassa, mikä
edelleen alentaa kustannuksia ja lisää osallistumisintoa. Toisekseen, suomalainen esi-isien kulttuuri on vielä aistittavissa
ko. alueella. Mistään turhasta koreilusta ei ole kyse Varoitankin että tapaamispaikkamme ei ole moderni – siellä voi siis
ns. olla kuumat paikat heinäkuun puolenvälin paikkeilla. Mutta, kuumuus ei kuitenkaan tule latistamaan tunnelmaa, sillä
tapaammehan lystinpidon ja toisiimme tutustumisen merkeissä ja olemme kiitollisia yhdessä vietetystä ajasta. Näin ollen,
toivotamme teidät tervetulleiksi sukukokoukseemme. Tulkaa ihmeessä tutustumaan amerikkalaisiin sukulaisiinne, jotta
mekin tutustuisimme teihin yhä paremmin. Toivoisimme kovin näkevämme teidät tapaamisessamme.
Terveisin, Sheryl Yourshaw

Yllä Sheryl kutsuu meitä mukaan sukutapaamiseen USA:ssa. Seuran piirissä on ajateltu järjestää
yhteinen matka, mikäli riittävästi kiinnostusta ja halua yhteisjärjestelyyn löytyy. Jos olet kiinnostunut
niin pyrimme valmistelemaan matkaa seuraavan aikataulun mukaisesti:
•

Alustavat ilmoittautumiset helmikuun 2004 loppuun mennessä. Sen perusteella päätetään
organisoinnista, järjestelyistä ja tehdään matkatiedustelut. Otamme yhteyttä maaliskuun loppuun
mennessä.

•

Huhtikuun loppuun mennessä sitovat varaukset ja siihen mennessä on maksettava varausmaksu.
Myöhemmin selviävät myös muu maksuaikataulu ja peruutusehdot. Mukaan saattaa päästä vielä
myöhemminkin, mutta varmimmin ajoissa.

Matkan tarkkaa aikataulua ei ole edes ajateltu tarkemmin. Kuitenkin perillä ollaan hyvissä ajoin ennen
16.-18.7. Olemme harkitsemassa kahta vaihtoehtoista matkaa: kahden viikon ja/tai kolmen viikon
matka. Pituus riippuu kiinnostuksesta. Kahden viikon matkan aikana ehtii lähinnä tutustua MinnesotanMichiganin alueisiin ja siellä sukulaisiin. Kolmessa viikossa ehtii jo pidemmälle, esim. Kanadan
puolelle. Maa on suuri. Minneapolisista New Yorkiin tai Torontoon autolla kestää ajaa kaksi päivää.
Ajatuksena on lentää joko Chicagoon tai Minneapolisiin n.12. tai 13.7. Autoja kannattaa vuokrata esim.
4 henkeä/auto. Samoin olisi hyvä saada autokuntaan ainakin yksi englannin kielen taitoinen.
Mitä matka maksaa? Oheiset arviot ovat yhdelle hengelle joka liikkuu pääosin yksin, ja kahdelle
hengelle, yöpyminen 2 hengen huoneissa. Emme voi olettaa saavamme yösijaa sukulaisilta, ainakaan
aina.
Kustannusraameja
Lennot:

2 viikkoa yksi hlö:
2 viikkoa, 2 henkeä:
1000e haitari 800…1200/hlö 2000e haitari 800…1200/hlö

3. viikko (lisä), 2 henkeä
---

Auto
Hotelli (joskus vieraana)
Eläminen
Yhteensä

n. 450e pieni auto käytössä
n. 600e keskim. 60e/yö
n. 500e
n. 2500e

n. 300 e
n. 350e ( 5 yötä lisää)
n. 500e
n. 1000e, eli 500e / hlö

n. 300e puolet autokimpasta
n. 700e keskim. 70e/yö
n. 1000e
n. 4000e, eli 2000e / hlö

Kunkin oma rahankäyttö sanelee tarpeen. Dollari on nyt halpa, entä ensi kesänä? Lisäksi useimmat
tavarat ovat ”petollisen” halpoja, ja siinä maassa osataan myydä! Rahaa kuluu huomaamatta.
Miten voit ilmoittautua? Ota yhteyttä helmikuun loppuun mennessä minuun mieluimmin kirjallisesti tai
sähköpostilla: Markku Kotomäki Öljymäentie 25 28360 Pori, 040-869 4049, markku.kotomaki@nic.fi

