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HYVÄT

ALA-VAKKURI-HAKAMÄKI

SUKUSEURAN

JÄSENET !

Näin marras-joulukuun vaihteessa on jo perinteiseen tapaan aika lähestyä teitä sukuseuramme
jäseniä ja kertoa hallituksen toiminnasta ja tulevista suunnitelmista.
Sukuseuran 12. toimintavuosi ja nykyisen hallituksen neljäs vuosi pyörähti käyntiin viime kesänä.
Kuluneen vuoden toiminnassa eniten esillä ovat olleet ensi kesän vuosikokouksen suunnittelu ja
kotisivujen uudistaminen. Näiden asioiden merkeissä hallitus on kokoontunut kolme kertaa.
KOTISIVUT
Niin kuin tietokonetta ja internettiä käyttävät jäsenemme varmaan ovat huomanneet, on seuran
kotisivujen päivittämisessä ollut ongelmia. Päivittäminen ei ohjelmistovaikeuksien vuoksi ole itse
asiassa yli vuoteen onnistunut ollenkaan, mikä on ollut tosi valitettavaa. Nyt voin ilokseni kertoa,
että tilanteeseen on tulossa parannus. Hallitus on sopinut Collapick-yhtiön kanssa kotisivujen
täydellisestä uudistamisesta, ja tässä yhteydessä sivujen päivittäminen tulee oleellisesti
helpommaksi. Seuran jäsen Petteri Torssonen on suunnitellut sivujen uuden ulkoasun ja toivoakseni
saamme uudet kotisivut toimintaan jo aivan lähiaikoina. Osoite pysyy ennallaan eli
www.alavakkuri.fi. Tulevaisuudessa pystymme varmasti käyttämään kotisivuja entistä enemmän
ajankohtaisista asioista tiedottamiseen.
SEURAN VUOSIKOKOUS
Sääntömääräinen joka neljäs vuosi pidettävä vuosikokous järjestetään ensi kesänä heinäkuussa ja
päivämääräksi on varmistunut lauantai 13.7. Kokouspaikkana on Kauhajärven Tapiola Kauhajoella.
Tämä muutama vuosi sitten remontoitu Kauhajärven seuraintalo sijaitsee Kauhajoki-Honkajoki tien
( tie 44) varrella n. 27 km Kauhajoen keskustasta etelään. Taloon voi tutustua virtuaalisesti
osoitteessa www.kauhajarventapiola.net. Muutaman sadan metrin päässä Tapiolasta on pieni ja
idyllinen Kauhajärven kyläkirkko, johon kokoonnumme ennen vuosikokousta hartaushetkeä varten.
Kauhajärven kirkkomaalta ovat viimeisen leposijansa saaneet useat sukumme jäsenet mm.
edesmennyt puheenjohtajamme Pertti Neva-Juoni.
Kutsut vuosikokoukseen postitetaan jäsenille loppukeväällä ja tilaisuudesta tiedotetaan myös
maakuntalehdissä, mutta jo nyt kannattaa laittaa päivämäärä muistiin. Toivomme runsasta osanottoa
niin kotimaasta kuin valtamerten takaa.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat kuten kuluneen nelivuotiskauden
tilinpäätökset ja toimintakertomukset, päätetään seuran jäsenmaksusta ja valitaan sukuseuralle
puheenjohtaja ja hallitus seuraavaksi kaudeksi. Kokouksessa äänioikeus on jäsenmaksunsa
maksaneilla jäsenillä.
Vuosikokousasioiden käsittely on tärkeätä mutta kaikkein tärkeintä on sukulaisten tapaaminen ja
leppoisa yhdessäolo! Tervetuloa sukukokoukseen heinäkuussa!

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). Sukurekisteriä on pitänyt Markku Kotomäki.

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. Tiedoista tulisi
käydä ilmi ainakin jäseneksi liittyvän/liittyvien nimet ja postiosoite sekä sukuhaara ( esim.
Adolfiina – Martti – Kaarle – Minna). Jäsenmaksu tulisi maksaa seuran tilille ja maksun viestiosaan
on hyvä mainita, millainen maksu on kyseessä (henkilö-, perhe- ja vuosi- vai ainaisjäsen).
Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.
SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT :
Sähköposti: alavakkuri.hakamaki (at) suomi24.fi
Kotisivut : www.alavakkuri.fi
Puheenjohtaja: Minna Kotila
Vuohiluomantie 144
61600 Jalasjärvi
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Kirjoitan tätä kirjettä marraskuun alussa, pyhäinpäivänä, jolloin me suomalaiset perinteisesti
viemme läheistemme haudoille kynttilöitä ja muistelemme poisnukkuneita rakkaitamme.
Kuluneenkin vuoden aikana on useita sukumme jäseniä siirtynyt täältä ajasta ikuisuuteen. Me
kaipaamme ja ikävöimme heitä mutta muistoissamme he elävät yhä.
Sukuumme on myös syntynyt useita uusia jäseniä, näinhän elämä jatkuu ja suku samoin.
Ihmisluontoon kuuluu jonkinlainen toivo kuolemattomuudesta ja tämän asian on runoilija V.A.
Koskenniemi ilmaissut runon säkein. Tämä runo on julkaistu 1920-luvun alussa Mannerheimin
Lastensuojeluliiton perustamisen aikoihin ja se on yksi lempirunoistani:
” On lapset kansakunnan uusi kevät,
ja suvet uudet elävät jo heissä;
he nousevihin polviin siirtelevät,
mit oli kerran ikuisinta meissä.”

Koko hallituksen puolesta haluan toivottaa teille kaikille
JOULURAUHAA JA ONNEA VUODELLE 2013 !
Minna Kotila

