Ala-Vakkuri-Hakamäki –sukuseura
Hyvät sukuseuran jäsenet
Joulun aika ja vuodenvaihde sekä uudet haasteet ja velvoitteet odottavat toteutumistaan
itse kunkin kohdalla. Yksi toimintavuosi sukuseuran historiassa on täyttymässä. Mitä sukuseura itse kullekin merkitsee, vaihtelee varmasti paljonkin. Toisaalta se, miten paljon haluamme säilyttää ja tuntea juuriamme ja mistä olemme lähtöisin, riippuu meistä itse kustakin
yksittäisestä henkilöstä ja halustamme niiden löytämiseen. Samoin halumme toimia sukuseurassa aktiivisena jäsenenä vaihtelee. Anti, jonka sukuseura antaa, on jäsenten aktiivisuudesta johtuvaa ja riippuvaa. Omana puheenjohtajakautenani (kuluva vuosi) ei paljoakaan palautetta ole jäsenistöltä tullut ainakaan toiveiden muodossa.
Jatkossa yhtenä kehitettävänä asiana tullee olemaan kokoontumisten sekä koko sukuseurana että eri sukuhaarojen osalta järjestäminen jäsenten ja sukuun kuuluvien halun ja innostuksen mukaan aluksi suvun kantapaikoilla ja myöhemmin myös muualla. Toinen kehitettävä
alue on tiedottamisen ja ennen kaikkea tiedonkulun parantaminen. Sukuseuralle on avattuna
kotisivu, jolle pyritään saamaan historian ja taustojen lisäksi myös ajankohtaista tietoa. Myös
lehtien, jäsenkirjeiden ja vastaavien kanavien käyttöä tehostetaan ja mietitään.
Kaikessa on hyvä muistaa, ettei sukuseuraa tee pelkästään ja vain hallitus vaan me kaikki
sukuun kuuluvat jäsenet ja henkilöt. Kaikilla on mahdollisuus oman halunsa ja tahtonsa mukaisesti osallistua toimintaan tuoden toiveita, ehdotuksia ja vastaavaa.
Sukuseuran tunnuksen suunnittelu- ja ehdotuskysely / toive ei tuottanut ehdotuksia, mutta
saimme Liisa Kotilan ehdotuksen hallitukseen ja sen pohjalta olemme valmistelemassa tunnusta, jota voivat sukuseuraan kuuluvat halutessaan käyttää.
Sukuseurassa valmistellaan sukukirjaa painettuna kirjana. Hyvät seuraan kuuluvat, kun teillä
on muistoja ja muuta tietoa esipolvista ja myös seuraan kuuluvista henkilöistä, voitteko lähettää tai antaa tietoja mieluiten kirjallisena joko hallituksen jäsenille tai puheenjohtajalle.
Näin saisimme elävöitettyä kirjaa eikä se olisi pelkkä henkilöluettelo jatkossa vaan sisältäisi
muutakin.

Sukuseuran jäsenistöä on siirtynyt ajan rajan toiselle puolelle kuluneenakin vuonna ja sukuseura haluaa myös tässä vaiheessa esittää osanottonsa omaisensa menettäneille jäsenille.
He elävät Teidän jokaisen mutta myös sukuseuran ja sen jäsenten muistoissa.
Hallitukseen nykyisellä
Maija Ala-Heikkilä
Johannes Hakamäki
Liisa Hakamäki
Hannu Järvenpää
Tero Järvenpää
Minna Kotila
Markku Kotomäki
Taisto Kotomäki
Pertti Multisilta
Pertti Neva-Juoni
Tapio Teikari
Marko Ylikoski

toimintakaudella (2005-200) kuuluvat:
(Oskari)
leikekirjanhoitaja
(Anselmi)
jäsen
(Anselmi)
sihteeri-rahastonhoitaja
(Aleksandra)
varajäsen
(Aleksandra)
jäsen
(Adolfiina)
jäsen
(Matilda)
varapuheenjohtaja
(Matilda)
jäsen
(Juho)
jäsen
(Elina)
puheenjohtaja
(Matilda)
varajäsen
(Nestori)
jäsen

Puheenjohtajan yhteystiedot ovat:
Pertti Neva-Juoni
Ylispuuntie 3; 60200 Seinäjoki
puh. 0400-267508 (varmimmin kello 17.00 jälkeen)
pertti.neva-juoni@kolumbus.fi
Sukuseuran sähköpostisoite on: alavakkuri.hakamaki@suomi24.fi, jonne voitte laittaa postia yms. tulemaan.
Sukuseuralle on avattu oma kotisivu: www.alavakkuri.fi, jolle laitamme päivitettyä
tietoa ja muuta sukuseuran toimintaa koskien. Kotisivujen päivittäjille voi jättää viestejä ja
tietoja sukuseuran sähköpostiosoitteeseen (tai puheenjohtajan osoitteeseen mielellään kirjallisena).
Koska osa seuran toimintaa on varainhankinta toimintaa varten, on edelleen saatavissa julkaistua aineistoa sukuseuralta. Tilaukset voisi laittaa puheenjohtajalle ja hoitelen ne eteenpäin tarvittavilta osin.
Jäsenmaksut ovat 2 -vuotiskaudelle 2006-2007 entiset ja ne löytyvät oheisesta hinnastosta eli 10 € henkilöjäseneltä, 20 € perhejäseneltä; ainaisjäsenmaksu henkilöjäseneltä on 50 € ja perhejäseneltä 100 €. Perhejäsenellä tarkoitetaan kotona asuvaa
alle 18 –vuotiasta lasta/lapsia.
14.-15.7.2007 on Maki-suvun kokoontuminen (Maki Reunion) Finn Creek, Minnesotassa (lähellä New York Millsia). Sinne ollaan keräämässä ryhmää ajankohdalla 10. – 17.07.2007. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa Taisto Kotomäeltä,
osoite: Jousitie 1 D, 01280 Vantaa tai sähköpostitse: taisto.kotomaki@twinbic.fi.
tai puhelin 0400-316417 (iltaisin).
Kunniajäsenille ja muillekin on tarkoitus järjestää heinä-elokuussa 2007 kokoontuminen
Hyyppään (Hyypän majalle). Siitä sovitaan kevätpuolella. Laitapa muistiin.
Jäsenmaksu- ja tuotetilausten suoritukset tilille:
SOP-Teuva 473060-273959
(eritelkää selitysosassa, mistä suorituksesta on kyse)

Hallitus toivottaa kaikille jäsenille hyvää ja rauhallista
joulua sekä onnekasta uutta vuotta 2007
P.S. Tämä kirje on vapaasti kopioitavissa ja suositellaan sen antamista myös ei vielä jäseninä oleville. Jakanette ylimääräiset kirjeet perheenne keskuudessa tiedoksi. Ei sisällä siis
tietosuojattua materiaalia.

