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HYVÄT
HYVÄT ALA – VAKKURI – HAKAMÄKI SUKUSEURAN JÄSENET !
Vuosi on taas vierähtänyt siitä, kun viimeksi tämän joulukirjeen kautta teitä kaikkia lähestyin.
Vuodet tuntuvat kuluvan yhä nopeammin, liittyneekö se sitten oman iän karttumiseen!
Tämän kuluneen vuoden aikana hallitus on kokoontunut yhteensä kolme kertaa ja suunnitellut
vuoden 2011 toimintaa. Olemme myös jatkaneet suvun historian selvittelyä. Tässä pyydämme myös
teidän apuanne, hyvät jäsenet. Otamme mielellämme vastaan sukuun ja sen historiaan liittyviä
tarinoita.
SUKUSEURA 10 VUOTTA
Robert Hakamäen 150-vuotissukukokous järjestettiin Karijoella 17. kesäkuuta 2001 ja siinä
kokouksessa perustettiin Ala-Vakkuri-Hakamäki sukuseura. Paikalla oli tuolloin yli 200 suvun
jäsentä, varmasti myös moni teistä tämän joulukirjeen vastaanottajista.
10-vuotista toimintaa kannattaa vähän juhliakin, joten päätimme järjestää seuran 10-vuotisjuhlan
Karijoella ensi kesäkuussa. Juhlapäiväksi on valittu lauantai 11.6. ja juhlapaikaksi Prosin talo.
Kokoonnumme aluksi Robertin haudalle klo 12 ja kukkien laskun jälkeen siirrymme Prosin talolle,
jossa on vuorossa ruokailu ja myöhemmin vähän ohjelmaakin. Mitään virallista kokousta emme
tässä yhteydessä pidä, seuraavan vuosikokouksen aikahan on vasta vuonna 2013.
Hallitus esittääkin nyt lämpimän kutsun tähän 10-vuotisjuhlaan teille kaikille seuran jäsenille.
Vaikka tilaisuuteen on aikaa vielä puolisen vuotta, merkitkää se jo kalentereihinne. Varsinaista
muuta kutsua juhlaan ei postitse lähetetä, mutta seuran kotisivuilla tiedotamme asiasta vielä kevään
aikana ja ilmoitukset lähimaakuntien sanomalehtiin laitetaan toukokuun aikana.
ILMOITTAUTUMINEN: Ruokailuun osallistuvien määrän ennakoimiseksi pyydämme
ilmoittautumaan etukäteen 8.6. mennessä Maija Ala-Heikkilälle numeroon 050-3628135 tai
sukuseuran sähköpostiin. Ruokailun hinta on 20 euroa aikuisilta ja 10 euroa alle 15-vuotiailta, alle
kouluikäiset ilmaiseksi. Hinnan voi maksaa halutessaan etukäteen seuran tilille, tai yhtä hyvin vasta
paikan päällä.
Ohjelmaehdotuksia 10-vuotisjuhlaan otamme mielellään vastaan.
SUKUKOKOUS AMERIKASSA 2011
Ensi vuonna on tulossa toinenkin tärkeä tapahtuma, nimittäin sukutapaaminen ”rapakon tuolla
puolen” Amerikan sukuhaarojen järjestämänä. Tämän ajankohdasta emme ole vielä saaneet
tarkempia tietoja, mutta todennäköisimmin se järjestetään jonakin viikonloppuna ensi heinäkuussa.
Minulla ja puolisollani oli ilo olla mukana edellisessä Amerikan sukutapaamisessa heinäkuussa
2007. Voin rehellisesti sanoa, että harvoin olemme saaneet niin lämpimän ja sydämellisen
vastaanoton kuin silloin saimme, ottaen huomioon, ettemme tunteneet ennestään ketään Amerikan
sukulaisista.
Tässä vaiheessa näyttää siltä, että muutamat henkilöt olisivat lähdössä tähän sukutapaamiseen.
Mikäli teillä sukuseuran jäsenillä on kiinnostusta lähteä mukaan tai haluaisitte lisätietoja matkasta,
älkää epäröikö ottaa yhteyttä oman sukuhaaranne edustajaan hallituksessa tai laittaa viestiä seuran
sähköpostiin. Tarkemmat tiedot tapaamisen ajankohdasta ja paikasta selviävät varmaankin helmimaaliskuuhun mennessä.

Seuran hallituksessa toimikaudella 2009 – 2013 ovat seuraavat jäsenet (suluissa sukuhaaran
nimi): Maija Ala-Heikkilä (Antti Oskari), Matti Hakamäki (Anselmi), Minna Kotila, puheenjohtaja
(Adolfiina), Taisto Kotomäki (Matilda), Meeri Latva-Reinikka, rahastonhoitaja (Aleksandra), Kaisa
Neva-Juoni, varapuheenjohtaja (Elina) ja varajäsenet 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.
Onko jäsenmaksusi vielä maksamatta?
Vuosikokouksen vahvistamat jäsenmaksut kaudelle 2010-2013 ovat:
Henkilöjäsen 20 euroa
Perhejäsen 40 euroa
Ainaisjäsenmaksu: Henkilöjäsen 50 euroa
Perhejäsen 100 euroa
Kunniajäseniltä maksua 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.
YHTEYSTIEDOT :
Seuran sähköpostiosoite : alavakkuri.hakamaki (at) suomi24.fi
Puheenjohtaja: Minna Kotila
Vuohiluomantie 144
61600 Jalasjärvi
Muista myös seuran kotisivut: www.alavakkuri.fi
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TOIVOTTAVASTI TAPAAMME ENSI KESÄNÄ KARIJOELLA!
Syksyn pimeyden keskelle on saatu vähän lumipeitettä, ainakin tänne Pohjanmaalle. Se enteilee jo
tulevaa talvea ja Joulun aikaa…
” Niityillä lunta, hiljaiset kadut
taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus.
Muistojen virta, lapsuuden sadut.
Sanoma Joulun on uusi mahdollisuus. ”
Näillä Pekka Simojoen tutuilla säkeillä haluan toivottaa teille kaikille sukuseuran hallituksen
puolesta
Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2011 !
Minna Kotila

