Jäsenyys sukuseurassa
Hyvät sukulaiset, tutustu ja tule jäseneksi Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseuraan,
jonka perustamis- ja kotipaikkakunta on Karijoki (v.2001). Sukulaisiamme asuu
useilla mantereilla, mm. Euroopan, Pohjois-Amerikan (Kanada), ja Australian.
Sukumme esivanhempien Robert ja Albertina Ala-Vakkurin (myöhemmin Hakamäki) kymmenestä lapsesta neljä muutti Pohjois-Amerikan isojen järvien alueelle
Brantwood Wisconsiin, yksi näistä neljästä lapsesta palasi takaisin Suomeen.
Suomen ja Amerikan sukulaiset ovat järjestäneet sukujuhlat vuorotellen, kahden
vuoden välein. Tänä vuonna (2019) Amerikan sukulaiset järjestivät juhlat heidän
omilla juurillaan Brantwood Wisconsissa. Meitä Suomesta juhlaan osallistui 11
henkilöä ja meidät otettiin vastaan perinteisellä vieraanvaraisuudella minkä monet
ovat jo kokeneet edellisillä matkoilla. Hyvin mielenkiintoista oli nähdä Brantwood
Wisconsissin -alueella sukulaisten rakentamia rakennuksia, kuten Antti-Oskari
Mäki-Panulan rakentama kirkko. Voit katsoa Internetin kotisivulla ja Facebookissa
kuvia Amerikan juhlasta sekä kahdeksan henkilön ryhmämatkasta Amerikkaan ja
sukujuhliin.
Seuraava sukujuhla on Suomessa, joka vietetään Karijoella v. 2021. Juhlatapahtumaan odotamme läheltä ja kaukaa sukulaisia runsaslukuisesti. Tämän kesän
Amerikan sukujuhlien aikana lukuisat henkilöt ja perheet ilmoittivat saapuvansa
meidän juhlaan. Hienoa on saada paljon vieraita myös Suomen rajojen ulkopuolelta, esim. Ruotsista, Englannista, Austraaliasta, Kanadasta ja Amerikasta.
Sukumme on aktiivinen eteenpäin katsova yhteisö, jossa kädentaidot, yrittäjyys ja
keskinäinen kanssakäynti ovat kantavia voimia nopeasti muuttuvassa maailmassa.
Sukumme on saanut monia vaikutteita viime vuosisadan alkupuolella Amerikan
sukulaisiltamme esim. rakentamiseen ja puutavaran käsittelyyn ja tästä yhtenä
hyvänä esimerkkinä on Suomen suurimpiin perhesahojen joukkoon kuuluva
Isojoen Saha.
Liity mukaan Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseuraan osallistumalla tapahtumiin ja
matkoihin sekä vaikuttamalla suuressa joukossa. Yhdistyksemme luo upeat mahdollisuudet ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja näin tutustut sukusi laajemmin.
Teemme seuraavan yhteisen matkan Tallinnaan 07.08 - 09.08.2020
(katso. Veljekset Viitala Oy:n esite).
Henkilöjäsen 10 € / vuosi ja perhejäsen 20 € / vuosi
Jäsenmaksu sukuseuran tilille: Fi14 4730 6020 0739 59

Sukuseuran hallituksen puolesta
Maija Lindroos ja Taisto Kotomäki
Sukuseuran sääntö / 3.§ JÄSENET
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen l8 vuotta täyttänyt henkilö,
joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.
Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus (säännöt kokonaisuutena Internetissä seuran kotisivuilla).

