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Marraskuu 2019
Viestitä kirjeen sisältöä
eteenpäin sukulaisille

Hyvä Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuun kuuluva!
Alkusyksy oli käsillä, kun laadin tätä kirjettä, ikkunasta katsoin kypsää ohrapeltoa, joka odotti puintia ja
vähäiset tyrnimarjat poimijaa.
Taivaan kotiin on saanut kutsun 26.08.2019 sukuseuran perustajajäseniin kuuluva ja kokoaikainen jäsen
Lasse Paloviita (Johan Multisillan sukuhaara). Hallitus esittää lämpimän osanoton Lassen omaisille.
Hallitus on kokoontunut tänä vuonna kolme kertaa, kaksi varsinaista ja yksi ylimääräinen puhelinkokous.
Kirjatyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja tehnyt hallituksen päätöksellä apurahahakemuksia. Juhla- ja
matkatyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja toteuttanut onnistuneen omakustannushintaisen
ryhmämatkan Brantwood Wisconsiin 18.7-30.7.2019, yhtenä kohteena Amerikan sukulaisten sukujuhlat.
Sydämellinen kiitos amerikkalaisille lämpimästä ja vieraanvaraisesta vastaanotosta. Meitä oli kahdeksan
henkilöä ja juhlaan liittyi vielä kolme sukuseuran jäsentä omalla matkallaan. Kuvia juhlasta ja matkasta
Internetin kotisivulla alavakkuri.fi ja Facebookissa.Vuonna 2023 Amerikkalaiset sukulaisemme viettävät
toimintansa 30 vuotisjuhlaa, mutta nyt odotamme heitä suurella joukolla vuoden 2021 juhlaan Suomeen.
Sukuseuran kirjaprojekti etenee, hallitus on valinnut sukukirjan kirjoittajaksi FM Liisukka Oksan. Hän on
tämän syksyn aikana tutustunut sukuseuran kerättyyn aineistoon ja haastatellut ensimmäisen henkilön
Markku Kotomäen kanssa. Keräämme edelleen SukuJutut -sukuluetteloon tietoja. Huom! Meillä on sukuun
kuuluvista sukuluettelo (nimi ja syntymäaika) mutta julkaisuoikeus tulee, kun saamme allekirjoituksen.
Nykylainsäädännön mukaisesti yli 18 vuotiaan tulee hyväksyä allekirjoituksella mikäli haluaa, että hän on
kirjassa muulla tavalla kuin syntymävuosi ja merkintä Mies tai Nainen.
Täytettävä lomake löytyy seuran kotisivuilta alavakkuri.fi ja voitte myös pyytää sitä Meeri Latva-Reinikalta,
p. 040 704 5188 tai Harri Pohjalalta, p.040 547 0643.
Työryhmät ja hallitus on ryhtynyt toimeen varojen keräämiseksi sukukirjaprojektille, mm. olimme mukana
heinäkuussa Karijoen Rompepäivillä, kiitos kaikille talkoisiin osallistujille ja lahjoittajille, saimme hyvän
summan kirjaprojektiin arpajaisilla, kirpputorimyynnillä ja lahjoituksilla. Hallitus on päättänyt osallistua
ensi heinäkuussa tapahtumaan uudelleen, nähdään siis Karijoen Rompepäivillä.
Sukukirjan ennakkomyynti aloitetaan vuoden 2020 alusta: Kirjan kappalehinta on 50 € ja ennakkoon
peritään puolet, eli 25 €. Kirjan ennakkomaksu sukuseuran tilille: Fi14 4730 6020 0739 59. Maksun viestiin
merkintä; maksaja, osoite, puh sekä maininta ennakko-maksu.
Tallinnan matka 7-9.8.2020. Pyysimme viideltä matkanjärjestäjältä tarjouksen Etelä-Pohjanmaalta
Tallinnaan ja takaisin. Näistä viidestä Veljekset Viitala Oy tarjous valittiin kattavimpana. Matkaohjelmaa
kirjeen liitteenä ja matkalle ilmoittautuminen Veljekset Viitalalle viimeistään 23.06.2020. p.06-233 1102 tai
sähköpostilla veljekset.viitala@ssvnet.fi, matka toteutetaan mikäli lähtijöitä 40.
Jäsenasia: Tämän Joulukirjeen kääntöpuolella luettavina Maija Lindroosin ja Taisto Kotomäen kirjoittama
”Jäsenyys sukuseurassa”.

Koko hallituksen puolesta toivotan kaikille sukulaisille
Rauhallista ja Siunattua Joulun Aikaa sekä Menestystä Vuodelle 2020
Meeri Latva-Reinikka, pj. Reinikantie 73, 61300 Kurikka, p. 040 704 5188
Hallituksen varsinaiset jäsenet v. 2018-2021:
Hakamäki Markku, Isojoki (Anselmi Hakamäki)
Taisto Kotomäki,vpj. p. 040 031 6417 Vantaa (Matilda Kotomäki)
Lepistö Leila, Hapuoja (Johan Multisilta)
Lindroos Maija, Porvoo (Aleksandra Järvenpää)
Myllyluoma Seppo, Honkajoki (Adolfina Myllyluoma)
Neva-Juoni Kaisa, siht., Seinäjoki (Elina Neva-Juoni)
Pohjola Harri, sukuluet.,Pori (Antti-Oskari Mäki-Panula)

Hallituksen varajäsenet v. 2018-2021:
Ylipaasto Kirsi, Honkajoki (Anselmi Hakamäki)
Uusilehto Hillevi, Pori (Matilda Kotomäki)
Pukkila Oili, rahastonh., p. 050 336 1631, Mustasaari (Johan
Multisilta)
Järvenpää Tero, Dagsmark (Aleksandra Järvenpää) ’
Minna Kotila, Jalasjärvi (Adolfina Myllyluoma)
Ala-Heikkilä Maija, Karijoki (Antti-Oskari Mäki-Panula)

(USA:n ja Kanadan yhteyshenkilöt sukuhaaroille Aantti-Oskari Mäki-Panula, Matti Mäki, Nestori Mäki,Vihtori Mäki ovat
S heryl Yourshaw, p. (103) 237-5423 ja Markku Kotomäki p. 040 869 4049)

