Ala-Vakkuri-Hakamäki sukuseura
Hyvät sukuseuran jäsenet
On Isänpäivän ilta. Vuosi
alkaa olla lopuillaan. Eilen
illalla oli vielä +7 astetta
lämmintä, mutta tänä
aamuna maa oli saanut
valkoisen verhon
kamaralleen, ainakin täällä
Etelä-Pohjanmaalla.
On aika lähestyä teitä, hyvät
sukuseuran jäsenet,
joulukirjeellä.
Tänä vuonna vietimme yhdessä kolmansia sukujuhlia Kauhajoen Kauhajärvellä
13.7.2013. Oli hienoa, että koolla oli niin suuri joukko suvun jäseniä, kaukaisimmat
vieraat olivat tulleet Amerikasta, Australiasta ja Ruotsista. Sukujuhla aloitettiin
perinteisesti laskemalla kukkalaitteet Kauhajärven kirkkomaalla sankarihaudalle ja
Juho Multisillan sekä Pertti Neva-Juonen haudoille. Kukkalaitteiden laskun jälkeen
kokoonnuimme hartaushetkeen Kauhajärven kirkkoon. Sukujuhlaa vietimme
Kauhajärven Tapiolassa. Ruokailun jälkeen Esa Hakamäki kertoi Isojoen sahan
historiasta ja nykytoiminnasta. Juhlapuheen piti Markku Kotomäki tarkastellen
sukumme vaiheita sotien aikana ja sitä, miten sodat vaikuttivat sukuumme.
Sukujuhlan musiikista huolehti lauluyhtye ”Terve moro hei”. Tämänkin sukujuhlan
yhteydessä otettiin mukana olleista yhteinen valokuva, kuvaan ehti mukaan yli 100
ihmistä. Sää suosi meitä ja tunnelma oli leppoisa.

Sukujuhlan yhteydessä pidettiin sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous.
Vuosikokouksen puhetta johti puheenjohtaja Minna Kotila. Seuran uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Neva-Juoni Elinan sukuhaarasta ja
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäki-Panula Antti-Oskarin sukuhaarasta. Puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja jakavat keskenään tulevan nelivuotiskauden puoliksi. Kiitän
osaltani saamastani luottamuksesta ja yritän toimia parhaani mukaan sukuseuran
hyväksi. Haluan kiittää kaikkia juhlatoimikunnan jäseniä, jotka tekivät suuren työn
sukujuhlan onnistumiseksi sekä erityisesti Maija Ala-Heikkilää hänen panoksestaan
sukuseuran hyväksi.
Uusi hallitus: Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi sukuseuran hallitukseen
valittiin seuraavat jäsenet (suluissa sukuhaara): Matti Hakamäki (Anselmi), Leila Lepistö
(Juho), Jorma Kotomäki (Matilda), sihteeri, Taisto Kotomäki (Matilda), Meeri LatvaReinikka(Aleksandra), rahastonhoitaja, Seppo Myllyluoma (Adolfiina). Sukuseuran
hallituksen varajäseniksi valittiin Pentti Hakamäki (Anselmi), Tero Järvenpää(
Aleksandra), Minna Kotila (Adolfiina), Alpo Multisilta (Juho), Lea Nykänen (Elina), Harri

Pohjola (Antti-Oskari). Mukavaa, että sukuseuran hallitukseen saatiin mukaan uudet
nuoret toimijat Leila Lepistö ja Harri Pohjola.
Jäsenmaksu: Sukuseuran jäsenmaksu säilyy entisellään. Jäsenmaksu koko
nelivuotiskaudelta 2014-2017 on perhejäseneltä 40€ ja henkilöjäseneltä 20€.
Ainaisjäsenmaksu on perhejäseneltä 100€ ja henkilöjäseneltä 50€. Kunniajäseniltä ei
peritä jäsenmaksua. Seuran jäsenmaksutili on: SOP FI1447306020073959.

Jäseneksi Ala-Vakkuri-Hakamäki sukuseuraan
Sääntöjen mukaan seuran jäseneksi voivat liittyä Robert ja Albertiina Ala-Vakkurin
jälkeläiset ja heidän puolisonsa. Jäseneksi liittyminen käy parhaiten ilmoittamalla
henkilötiedot kirjallisesti joko puheenjohtajan postiosoitteeseen tai mieluiten seuran
sähköpostiin. Tiedoista tulisi käydä ilmi ainakin jäseneksi liittyvän/liittyvien nimet ja
postiosoite sekä sukuhaara ( esim. Elina-Toivo-Pertti-Kaisa). Jäsenmaksu maksetaan
seuran tilille ja maksun viestiosassa tulisi mainita mistä maksusta on kyse, henklö-,
perhe-, vuosi-, tai ainaisjäsen. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT:
Sähköposti: alavakkuri.hakamaki(at)suomi24.fi
kotisivut: www.alavakkuri.fi
puheenjohtaja: Kaisa Neva-Juoni, Laanikatu 4 A 4, 60200 Seinäjoki
puhelin 0405085913

Koko sukuseuran hallituksen puolesta haluan toivottaa teille kaikille sukulaisille
RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2014

Kaisa Neva-Juoni

