Vuosi 2014 lähenee loppuaan. Eletään jo adventin aikaa. Tämä vuosi on kulunut
arjen merkeissä. Jokainen on puurtanut omaan elämäänsä kuuluvia asioita omilla
tahoillaan.
Sukumme vanhin jäsen, Helmi Myllymäki, sai elää pitkän elämän. Hän siirtyi kevään
korvalla ajasta ikuisuuteen.
James Dallas oli loppukesästä vierailulla Suomessa. Hän on Victor Maen (Vihtori)
tyttären, Violan, poika. Hän kävi myös Pohjanmaalla. Prosin talolle kokoontui pieni
joukko sukulaisia tapaamaan häntä. Tilaisuus oli lämminhenkinen. James esitteli
mukanaan tuomiaan valokuvia ja soitti sukulaisille huilua.
Ensi vuonna vietetään Amerikassa Maki Family Reunionin sukujuhlaa 17-19.7.2015.
Paikka on Finn Creek in New York Mills Minnesota. Järjestelyjä hoitaa tällä kertaa
Shellee Hintz. Hänen sähköpostinsa on shintz(at)hickorytech.net. Toivottavasti
Suomestakin on lähtijöitä Amerikan sukuhaaran sukujuhlaan.
Sukuseuran hallituksessa toimikaudella 2013-2017 ovat jäseninä seuraavat: Matti
Hakamäki (Anselmi), Jorma Kotomäki, sihteeri (Matilda), Taisto Kotomäki ( Matilda)
Meeri Latva-Reinikka, rahastonhoitaja ( Aleksandra), Leila Lepistö (Juho), Seppo
Myllyluoma ( Adolfiina), Juhani Mäkipanula varapuheenjohtaja, Antti-Oskari, Kaisa
Neva-Juoni puheenjohtaja (Elina). Varajäsenet: Pentti Hakamäki (Anselmi) Tero
Järvenpää ( Aleksandra), Minna Kotila (Adolfiina), Alpo Multisilta (Juho), Lea
Nykänen (Elina), Harri Pohjola (Antti-Oskari).
Sukuseuran jäsenluettelo on vuoden 2005 tasolla. Ilmoitelkaa muutoksista oman
sukuhaaranne hallituksen edustajille. Kysykää kuitenkin asianosaisilta ensiksi lupa,
saako heidän tietonsa laittaa sukuluetteloon.
Jäsenmaksut kaudelle 2013-2017 ovat edelleen aikaisempien vuosien tapaan
seuraavat:
Henkilöjäsen

20€

Perhejäsen

40€

Ainaisjäsenmaksu

50€

Perhejäsen

100€

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Seuran jäsenmaksutili on: SOP FI1447306020073959
Ala-Vakkuri-Hakamäki sukuseuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen
18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka
avioliiton kautta on siihen liittynyt. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat

liittyä seuraan nuorisojäseninä, he ovat vapaat jäsenmaksuista. Jäseneksi voi liittyä
parhaiten ilmoittamalla henkilötiedot puheenjohtajan postiosoitteeseen tai seuran
sähköpostiin. Tiedoista tulisi käydä ilmi ainakin jäseneksi liittyvän/liittyvien nimet ja
postiosoite sekä sukuhaara. Jäsenmaksu maksetaan seuran tilille ja maksun
viestiosassa tulisi mainita mistä maksusta on kyse, henkilö-, 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

Koko hallituksen puolesta toivotan kaikille sukulaisille

Riemullista joulujuhlan aikaa ja onnea vuodelle 2015!

Kaisa Neva-Juoni

