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Marraskuu 2020

Robertin ja Albertinan Sukukunnan 20:nes Joulutervehdys
Hyvä Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuun kuuluva! Maailmanlaajuisesti elämme koronapandemian aikaa, joka tuo haasteiNyt on hyvä varata kalenteriin
ta kaikkien toimintaan. Mikäli kokontumiset sallitaan vie10.07.2021
tämme toiminnan 20 vuotisjuhlaa 10.07.2021 Karijoen koululla, ennakko ohjelma siv. 2, lopullinen kutsu lähtee
Toiminnan 20v.
15.03.2021, siis juhlat kesän koronatilanteesta riippuen,
Sukujuhla & Vuosikokous
mutta vuosikokous on joka tapauksessa sääntöjen mukaan
Karijoen koululla
toteutettava huhti-syyskuun aikana.
Toiminnan 20-vuotis juhlassa vuosikokous on tärkeä, mutta kaikkein tärkeintä on kokea lämmintä yhteen-kuuluvuutta
ja tehdä asioita yhdessä sekä huomioida suvun nuoret ja lapset toiminnassa.
Lämpimästi tervetuloa sukujuhlaan heinäkuussa 2021 Suomesta ja Amerikasta sekä muista
maista joissa sukulaisia asuu!
Hallitus sai tiedon Amerikasta, että kunniajäsenen Mae Helena Frankin (Robert-Matti-Mae) puoliso Irwin Franki on poisnukkunut ja hallitus esittää lämpimän osanoton Mae Frankille muille lähiomaisille.
Hallitus on kokoontunut tänä vuonna kaksi kertaa ja samoin juhla- ja matkatyöryhmä, joka
suunnitteli ensivuoden sukujuhlan, katso siv. 2. Kirjatyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja
FM Liisukka Oksa on aloittanut sukukirjaan liittyvät haastattelut Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston myöntämän 6500€:n apurahan turvin, katso siv. 3. Sivulla 4 kerrotaan
Leila Lepistön suunnittelemasta AH -logo villasukkamallista, kerätään varoja sukukirjaprojektiin,
nyt vain puikot heilumaan yhteiselle asialle, katso erillinen ohjesivu.
Jäsenasia:
Nyt on aika maksaa jäsenmaksu ja lunastaa äänestysoikeus tulevan kesän vuosikokoukseen. Ainaisjäsenillä ja kunniajäsenillä on oikeus äänestää vuosikokouksessa sekä heillä jotka ovat maksaneet tai maksavat vuosien 2018-2021 henkilö- tai perhejäsenyyden 28.2.2021 mennessä.
Sääntöjen 8§ mukaan: ”Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa
maksaneella on varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja
jokaisella äänioiketutulla on yksi (1) ääni.”
Sääntöjen 3§ mukaan: ”Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuran
nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänestysoikeutta”.
Jäsenmaksut vuosille 2018-2021, maksa viimeistään 28.02.2021:
Vuosikokouksen 08.07.2017 päätöksellä sääntöjä muutettiin ainaisjäsenyyden osalta, uusia ainaisjäseniä ei enää hyväksytä. Jäsenyydet tammikuusta 2018 ovat henkilö- ja perhejäsenyys.
Henkilöjäsenmaksu yht. 40€ (4 vuotta)
Perhejäsenmaksu yht. 80€ (4 vuotta), sis.kaksi aikuista ja alle 18 v. lapset.
Sukuseuran tili: Suupohjan Osuuspankki-Teuva Fi14 4730 6020 0739 59, juhlaan voi osallistua vaikka ei ole maksanut jäsenmaksua.
Sukukunnittain hallitus v. 2018-2021, tummennetulla varsinaiset jäsenet:

Antti-Oskari Mäki-Panula: Pohjola Harri, p. 040 547 0643, sukuluettelot, Pori, varalla Ala-Heikkilä Maija
Matti Maki (USA): ei hallitusjäsentä
Nestori Maki (Isojoki, USA): ei hallitusjäsentä
Aleksandra Järvenpää: Lindroos Maija, p. 040 588 7288, Porvoo, varalla Järvenpää Tero, Dagsmark
Johan Multisilta: Lepistö Leila, p. 050 572 3102, Hapuoja, varalla Pukkila Oili, rahastonh., Mustasaari
Adolfina Myllyluoma: Myllyluoma Seppo, p. 040 513 0803,Honkajoki, varalla Kotila Minna, Jalasjärvi
Matilda Kotomäki: Kotomäki Taisto, p. 040 031 6417, Vpj., Vantaa, varalla Uusilehto Hillevi, Pori
Elina Neva-Juoni: Neva-Juoni Kaisa,p. 040 508 5913 sihteeri, Seinäjoki
Anselmi Hakamäki: Hakamäki Markku, p. 040 548 6039, Isojoki, varalla Ylipaasto Kirsi, Isojoki
Vihtori Maki (USA): ei hallitusjäsentä
USA ja Kanada yhdyshenkilöt: Sheryl Yourshaw, p. +1 703 980 9894 ja Markku Kotomäki p. 040 869 4049)

Hallituksen ja työryhmien puolesta toivotan Rauhallista ja Siunattua Joulun Aikaa
sekä Menestystä Vuodelle 2021,
Meeri Latva-Reinikka, hallituksen pj. , p. 040 704 5188
Reinikantie 73, 61300 Kurikka
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JUHLA- JA MATKATYÖRYHMÄN TERVEISET
Tälle vuodelle suunniteltu Tallinnan matka 7-9.8.2020 jouduttiin perumaan koronan vuoksi.

20v Sukujuhlan ennakko ohjelma
Perjantai 09.07.2021 / Talkoo ja
Amerikanvieraat
12.00 - 15.00 Talkoot Karijoen koulun liikuntasalin juhlakuntoon laitto
15 – 18 Amerikkalaisten vastaanotto ja majoittuminen
Illalla vapaata yhdessäoloa, omin eväin ja
mahdollisuus grillaamiseen
Lauantai 10.07.2021 / Sukujuhla ja vuosikokous
9.00-11.00 Mahdollisuus tutustua kuvanveistäjä Kari Salon muistonäyttelyyn.
11.00 Jumalanpalvelus Karijoen kirkossa,
Kirkkotie 10.
12.00 Kokoontuminen Karijoen kirkkomaalle
ja seppeleenlaskut haudoille.
12.30 Siirtyminen Karijoen koululle (n.600 m
kirkosta) ja ilmoittautuminen kokoukseen,
Pappilankuja 2.
12.30 Lounas
13.30 Ryhmävalokuvaus
14.00 Juhlapuhe, Minna Kotila
15.00 Lasten kuvaelma Robertin pyörähankinnasta

Jatkuu …lauantai 10.07.2021
15.30 Vuosikokous: Toimikauden 2017-2020
tilinpäätökset ja toimintakertomukset. Uuden
toimikauden 2021-2024 toimintasuunnitelma,
tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet.
Sääntöjen 9§ mukaan: ”Mikäli
seuran jäsen haluaa saada jonkin
asian seuran vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava
28.02.2021 mennessä sähköpostiin
alavakkuri.hakamaki(a)gmail.com.
17.00 Kakkukahvit
Kokouksen päätyttyä on opastettu kävelykierros Karijoen hautausmaalla, jonne on haudattu useita suvun jäseniä, mm. Robert Hakamäki. Mahdollisuus myös tutustua kuvanveistäjä Kari Salon muistonäyttelyyn.
Sunnuntai 11.07.2021 kello 12.00 / Retkipäivä, tarkentuu kevään aikana.
Omilla autoilla kierretään ja tutustutaan seuraavien alueiden mielenkiintoisiin kohteisiin
Karijoki-Närpiö-Kaskinen-KristiinankaupunkiPyhävuori. Mahdollisuus ennen matkalle lähtöä tutustua kuvanveistäjä Kari Salon muistonäyttelyyn.

Muistathan, että sukuhaaroittain hallitusjäsenillä on kansiot, joiden sisältöä kartuttamme yhdessä. Voit
tuoda siihen sukuasi
koskevaa aineistoa.

Uusia myyntituotteita: 20v AH-logo-teepaidat ja -lippikset, kuvakirja tilauksella.
Majoitus: Sukuseura on alustavasti varannut Karijoelta majoitustiloja, seuraavista Hannun Luhta, Peuranmaja, Ravintola susiluola, mikäli tarvitset majoitustilaa ole yhteydessä näihin majoittajiin viimeistään toukokuun alussa v. 2021.
Hannunluhdan mökit, hannunluhta.fi, p. 040-766 5064, 3mökkiä (yht.18 hlö), Kauhajoentie 514.
Peuranmaja, Ylikylän MKS, p. 040 756 7092, 5 kpl 2hlö makuuhuonetta, Loimoontie 108.
Ravintola Susiluola, p. 06-268 0770, 2-4 hlö huoneita, Kristiinantie 12.
Karijoen Helmi, Kirkkotie 164, kohteesta voi tiedustella Juhani Mäki-Panulalta, p. 045 237 2270.
Lähialueen Internetin kotisivuja:
karijoki.fi, visitkristinestad.fi, seikkailusuupohjassa.fi, kauhajoki.fi, teuva.fi, isojoki.fi,
honkajoki.fi.
Huom! Tiedoksi tulevasta: Amerikansukulaisten seuraava juhla on v.2023, ja se on heidän toiminnan 30 vuotisjuhla. Nyt kannattaa aloittaa henkilökohtaisen matkabudjetin keräämisen. Sukuseurana meillä on hyviä kokemuksia omatoimimatkasta ryhmänä.
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KIRJATYÖRYHMÄN TERVEISET
Kirjaprojekti pääsi vauhtiin Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston myöntämällä 6500€ apurahalla. FM Liisukka Oksa on tehnyt yli kymmenen henkilökohtaista haastatteluja, yhden ryhmähaastattelun ja ollut mukana kirjaryhmän toiminnassa.
Kirjatyöryhmä suunnitteli 15.03.2020 Porissa kesällä pidettävän avoimen osallistavan tiedonkeruun tapahtuma, joka järjestettiin 30.08.2020 Isojoen Lauhansarvessa, mukana oli yli 20 henkilöä. Adolfina Myllyluoman sukuhaaran 10 serkkua järjesti Liisukka Oksan kanssa yhteistapaamisen Lauhalan Myllyluomalla 13.09.2020. Paikalla oli lähes 20 henkilöä. Serkkutapaamismalli on
tehokas tiedonkeruun menetelmä ja lähisukulaiset saavat tavata toisiaan, vastaavanlainen serkkutapaaminen varmaankin sopii myös muille sukuhaaroille.
Suvun jäsenet ovat keränneet sukuhaaroittain aineistoa (lehtiartikkelit, kuvat, ym. dokumentit ja
kirjoitukset). Myönteisen apurahan saaminen kirjahankkeelle ohjaa myös sukujuhlan toimintaa
oallistavaan tiedonkeruuseen, muistaen kuitenkin että iloinen juhla on keskiössä.
Kirjahanke etenee niin, että sukuhaarat huolehtivat materiaalista, joka koskettaa heitä. Siksi
kannattaakin nyt olla aktiivisia, alla on lueteltu yhteyshenkilöitä sukuhaaroittain. Heille voi toimittaa, mielellään kopiona, kirjoitettua tekstiä, haastatteluja, kuvia ym. mielenkiintoisia dokumentteja kirjoitettuna tiedolla missä alkuperäistä säilytetään. Huomatkaa vaikka kaikki ei päätyisi nyt tekeillä olevaan kirjaan jää aineisto tuleviin julkaisuihin ja tulevien sukututkijoiden käyttöön. Iäkkäämmillä on muistoja tai kertomuksia esivanhemmista ja suvun nuorimmat voivat halutessa rikastuttaa kirjan aineistoa runoilla, kuvilla, ym. Kotisivuilla alavakkuri.fi kohdassa ”Sukukirjaprojekti” löytyy Liisukka Oksan tekemä lomake tiedon tallentamiseen…tehdään ja kulutetaan tätä kulttuurityötä yhdessä.
Työryhmät ja hallitus tulevat edelleen keräämään varoja sukukirjaprojektille. Tavoitteena on tuottaa kirjan aineistoa siihen hankitulla varallisuudella (apuraha, erilaiset tapahtumat, AH-villasukat (katso erillinen ohje), lahjoitukset, ym). Sukuseuran tilillä on näitten kahdenkymmenen
toimintavuoden aikana liikkunut rahaa plus/miinus 5000 euroa. Tätä seuran perinteistä toimintarahaa ei käyttää kirjaan tekemiseen, eli kirja etenee siihen tulevan rahoituksen turvin ja onkin
tärkeää, että lahjoituksissa selkeästi lukee mihin sen haluaa kohdistuvan.
Robertin ja Albertinan 10 lasta ja jokaisen sukuhaaran yhteyshenkilöt, joihin voit olla yhteydessä
Antti-Oskari Mäki-Panula
Ala-Heikkilä Maija, p. 050 362 8135
Jaana Välimaa, p. 050 371 2386
Lehtonen Ritva, p. 040 584 6636
Pohjola Harri, p. 040 547 0643
Matti Maki (USA)
Sheryl Yourshaw p. +1 703 980 9894
Nestori Maki (Isojoki, USA)
Petri Ylikoski, p. 040 099 0916
Aleksandra Järvenpää (Karijoki)
Auressalmi Kaija, p. 040 865 5240 Järvenpää Tero, p. 040 064 4213
Lindroos Maija, p. 040 588 7288
Johan Multisilta (Kauhajoki)
Lepistö Leila, p. 050 572 3102
Multisilta Alpo, p. 044 307 5361
Pukkila Oili, p. 050 336 1631

Adolfina Myllyluoma (Honkajoki)
Kotila Minna, p. 040 737 8640
Myllyluoma Seppo, p. 040 513 0803
Matilda Kotomaki (Isojoki)
Kotomäki Jorma, p. 050 402 8030
Kotamäki Taisto, p. 040 031 6417
Penttilä Olavi, p. 040 064 3683
Elina Neva-Juoni (Kauhajoki)
Neva-Juoni Kaisa, p.040 508 5913
Anselmi Hakamäki (Karijoki, Isojoki)
Hakamäki Markku, p. 040 548 6039
Hakamäki Matti, p. 040 741 0435
Hakamäki Olli, p. 040 026 3099
Vihtori Maki (USA) Markku Kotomäki,
p. 040 869 4049

Sukukirjan ennakkomyynti on aloitettu vuoden 2020 alusta: Kirjan kappalehinta on 50 € ja
ennakkoon peritään puolet, eli 25 €. Ennakkomaksun maksaneille hyvitetään kyseinen summa
lopullisesta kirjan hinnasta kirjan ilmestyessä. Kirjan ennakkomaksu sukuseuran tilille: Suupohjan Osuuspankki-Teuva Fi14 4730 6020 0739 59. Maksun viestiin merkintä; maksaja, osoite,
puhelin sekä maininta kirjan ennakko-maksu. Sukulaisten toivotaan muistavan kirjaprojektia
vapaaehtoisella lahjoituksella. Kirja on rahallisesti mittava hanke
Keräämme edelleen SukuJutut -sukuluetteloon tietoja. Täytettävä lomake löytyy seuran kotisivuilta alavakkuri.fi ja voitte myös pyytää sitä Meeri Latva-Reinikalta, p. 040 704 5188 tai Harri
Pohjolalta, p.040 547 0643. Sukuluettelossa näkyy vain niiden henkilöiden nimet, jotka ovat antaneet siihen suostumuksen allekirjoituksella (uusi henkilötietoastus v. 2018), muutoin merkintä
on syntymävuosi mies tai nainen.
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Leila Lepistön suunnitelema AH -logo villasukkamallin, katso erillinen ohje.
Halutessasi voit kutoa AH-villasukkia ja lahjoittaa ne sukukirja-projektin varainkeräntään toimittamalla sukat Leilalle tai tuomalla kesän sukujuhlaan.

