Ala-Vakkuri-Hakamäki sukuseura ry

Marraskuu 2017

Sukuseuran kotisivut: www.alavakkuri.fi
Hallituksen sähköposti: alavakkuri.hakamaki(at)gmail.com
Suvun Facebook:
Ala-Vakkuri-Hakamäki sukuseura

Hyvä sukuseuran jäsen!
Onnea Yhteiselle 100 Vuotiaalle Isänmaalle ja Kiitos Vapaudesta Edesmenneille ja Jäljellä Oleville
Veteraaneille ja Kotijoukoille.
Kirjoitan syksyn tunnelmissa tätä perinteistä Joulu kirjettä - Joulua odottaen. Vaahterapuun lehdet
antavat keltaista loistoa muuten niin harmaaseen syksyyn, olemme saaneet nauttia värikylläisestä
syksystä.
Sukuseuran vuosijuhlissa Porissa 8.7.2017 valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajana aloitan
sukuseuran viidennen nelivuotiskauden. Kiitän edeltäviä puheenjohtajia arvokkaasta työstä
yhdistykselle ja asetun ”puheenjohtajan saappaisin” vaalien perintöä, joka suvussa on ollut kantava
voima - yhteisöllisyys, toisten kunnioittaminen ja tukeminen. Monet teistä on oppinut tuntemaa
edesmenneen isäni Alpo Järvenpään ja mummoni Aleksandra Järvenpään Karijoelta. Aleksandra
kuoli vuotta aikaisemmin, kun minä synnyin. Mummotta kasvaneena olen kuitenkin saanut ison ja
arvostamani suvun ympärilleni.
Sukuseuran vuosijuhla pidettiin aurinkoisessa säässä ja kiitos hyvin järjestetystä juhlasta
ohjelmatoimikunnalle: Juhani, Kaisa, Leila, Alpo, Jorma ja Harri. Sukujuhlamme alkoi Väinölän
kirkossa jumalanpalvelulla ja Rantakartanoon saavuttua nostimme salkoon 100 vuotiaan Suomen
lipun sekä lauloimme Maamme -laulun isiemme ja äitiemme kunniaksi. Lipunnoston ja laulun
jälkeen ryhmäkuvan otti porilainen Studio Kuvakapu kuva on tilattavissa sähköisesti osoitteesta
www.kuvatilaus.fi tunnuksella PTCC2S tai kysy hallitukselta. Juhlapuheen piti Taisto Kotomäki ja
hän liitti puheessa mielenkiintoisesti suvun - Porin - Amerikan - ja tekniikan kehityksen esiisistämme lähtien. Rantakartanon juhlaruoka oli maukasta ja taustamusiikki Trio Kapu Coctail/Timo
Siren sopii tilaisuuteen sekä stand-up koomikko Olli Mustonen oli valinnut ohjelman, joka sopi
vauvasta-vaariin.
Sukujuhlia edeltävänä päivänä hallitus vastaanotti Rantakartanossa amerikkalaiset vieraat. Heitä
oli neljä, edesmenneen Uno Makin lapset sisarukset Sheryl Yourshaw ja Brenda Maki sekä Helen
Makin pojanpoika ja -tytär
sisarukset Ryan George ja Kerrie George. Sukujuhlapäivänä
tapasimme Ruotsista saapuneen Jussi Myllyluoman.
Sunnuntaina tutustuimme Porin kaupunkiin Ritva Lehtosen (Antti-Oskari Mäki-Panula)
opastuksella, hän on lähes kolmekymmentä vuotta toiminut Porin kaupunkioppaana. Saimme
ihailla kauniisti entisöityä Junneliuksen palatsia, jonka arkkitehti Augus Krook suunnitteli ja
rakennus valmistui vuonna 1895. Palatsin rakennuttivat apteekkari ja kunnallisneuvos Robert
Junnelius ja toimitusjohtaja Hugo Rosenlew. Palatsi oli toiminut ennen kaupungintaloksi
saneerausta (v. 1964-68) edellä mainittujen perheiden yksityisasuntona, Björneborgs Tidningin
toimituksena ja kirjapainona, upseerien toipilaskotina talvisodan aikana ja sairaanhoitajataropistona. Porin kaupunki on tehnyt palatsille mittavan saneerauksen sisä- ja ulkopuolelta
vuosina 1991-2008. Kaupungintalon jälkeen tutustuimme Juseliuksen mausoleumiin ja matka
suuntautui kohti Reposaarta (Meri-Pori), josta saa kalaruokien lisäksi maan kuluja hampurilaisia.
Nyt vielä Poriin liittyen saamme iloita valtakunnallisista vauva uutisista - toivokaamme Porista
lähtöiselle Presidentin puolisolle Jenni Haukiolle siunauksellista odotusaikaa - kuin myös kaikille
Suomen tuleville ja oleville äideille ja isille.
Internetistä löydät sukuseuran kotisivut ja etusivun sivupalkista ”Uutiskirjeet”, jonne on tallennettu
joulukirjeet vuotuisin tapahtumin sukuun liittyen. Linkkiä painamalla pääset lukemaan kirjeet
erillisinä tiedostoina. Sukuseuran suljettu Facebook -ryhmä on perustettu tänä kesänä. Uudet
jäsenet Facebookryhmään hyväksyy Harri Pohjola ja Leila Lepistö. Facebook -sivuilta löytyy kuvaalbumit suvuittain, joihin voit viedä sukusi vanhoja ja uusia kuvia, jotka haluat jakaa suvun kesken.

Katse tulevaisuuteen ja tavoite vuoteen 2021. Mitä jäsenmaksulla katetaan? Katettavia vuotuisia
kuluja ovat kotisivujen ylläpito ja joulukirjeen postitus, toimistokulut sekä muistamiset. Hallitus
kokoontuu vuosittain muutaman kerran talkoo periaatteella, postittaa Joulukirjeen, suunnittelee

joka neljäsvuosi sukujuhlan. Hallitusyöskentelyssä palkitsevaa on ollut tutustuminen lukuisiin
ihaniin suvun jäseniin. Myös SINULLA on mahdollisuus osallistua tähän yhteiseen tavoitteeseen
tutustua sukuun, kerätä tietoa, antaa ehdotuksia. Hallituksessa on edustaja jokaisesta Suomen
seitsemästä sukuhaarasta ja Sinä voit ottaa yhteyttä oman sukuhaaran varsinaiseen tai
varajäseneen.
Hallituksen kokouksessa 28.10.2017 Karijoella perustettiin kirjatyöryhmä ja yhdistetty matka- ja
juhlatyöryhmä. Juhlatyöryhmä käynnistää seuran toiminnan 20 vuotisjuhlan suunnittelun vuodelle
2021, onko paikka Karijoki jää nähtäväksi, tavoitteeksi asetetaan kuitenkin hienot kolmesataa
henkilöä, niin kuin meitä oli perustamiskokouksessa Karijoella v. 2001. Voit viestittää
kehitysehdotuksia esim. sukuseuran hallituksen sähköpostiin tai ottamalla yhteyden
puheenjohtajaan.
Taisto Kotomäki on käynnistänyt matkasuunnitelmat vuodelle 2019 Amerikkaan sukujuhlaan.
Alustavasti matkalle on ilmoittautunut kymmenen henkilöä. Kaikki halukkaat on tervetulleita, ilmoita
halukkuudestasi Taistolle (p.0400 316417) ja kysele hinta arviota. Myös kotimaan matkaa
suunnitellaan ja arvioitu budjetti on 150 € / jäsen. Matka suuntautuu Etelä-Pohjanmaan alueelle
huomioiden Robertin ja Albertina Hakamäen Suomessa eläneiden lasten kotiseudut.

Sukuseuran vuosikokouksen päättämä sääntömuutos (8.7.2017). Sukuseura päätti poistaa jäsenmaksuista ainaisjäsenyyden vuoden 2018 alusta lukien. Tämän vuoden loppuun (2017) voit
maksaa ainaisjäsenmaksun (henkilöjäsenmaksu on 50 € ja perhejäsenmaksu on 100 €). Kaikki
ainaisjäsemaksun maksaneet ovat ainaisjäseniä ja jäsenmaksusta vapaita. Mikäli sukuseura
kuitenkin haluaa toteuttaa sukukirjan (yksi keskeinen tavoite) on tätä projektia varten varauduttava
keräämään varallisuutta. Ilahduttavaa on ollut huomata, että tämän vuoden aikana ainaisjäsenet
ovat alkaneet maksaa vapaaehtoista kannatusmaksua. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.

Jäsenmaksun voit maksaa vuosittain tai neljä vuotta kerralla.
1. Vuosittain / henkilöjäsenmaksu 10 € ja perhejäsenmaksu 20 €.
2. Neljä vuotta kerralla / henkilöjäsenmaksu 40 € ja perhejäsenmaksu 80 €.
Jäsenmaksutili: POP: Fi14 4730 6020 0739 59.
Liitämme tämän kirjeen mukana erillisen tilisiirtolomakkeen helpottamaan niitä, jotka ei
mahdollisesti käytä sähköisiä palveluita. Mikäli et itse tarvitse tilisiirtolomaketta anna lomake muille
sukuun kuuluville mahdollisesti uusille jäsenille.
Henkilösuojalaki muuttuu keväällä 2018, jonka jälkeen tai viimeistään joulukirjeessä lähetämme
mahdollisesti uudistuneen jäsenrekisterilomakkeen. Pyydämme tuolloin nimitietonne allekirjoituksellanne tulevaa sukukirjaa varten. Sukuseura käyttää SukuJutut jäsenrekisteri -ohjelmaa
ja Harri Pohjola (p. 040 547 0643) ylläpitää sitä. Muistathan ilmoittaa, kun perheenne tiedoissa
tulee muutoksia (osoite, syntyneet, kuolleet, avioliitot, erot). Ottaa yhteyttä Harriin tai minuun tai
hallituksen sähköpostiin.

Sukuseuran hallitus vuosille 2018 - 2021
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:

Meeri Latva-Reinikka, Reinikantie 73, 61300 Kurikka,
Taisto Kotomäki, Jousitie 8 a D, 01280 Vantaa,

p. 040 704 5188
p. 0400 316417

Varsinaiset jäsenet: Markku Hakamäki, Isojoki (Anselmi Hakamäki), Leila Lepistö, Hapuoja (Johan
Multisilta), Maija Lindroos, Porvoo(Aleksandra Järvenpää), Seppo Myllyluoma, Lauhala (Adolfina
Myllyluoma), Kaisa Neva-Juoni, Seinäjoki (Elina Neva-Juoni), Harri Pohjola, Pori (Antti-Oskari
Mäki-Panula).
Varajäsenet: Maija Ala-Heikkilä, Karijoki (Antti-Oskari Mäki-Panula), Tero Järvenpää, Dagsmark
(Aleksandra Järvenpää), Minna Kotila, Jalasjärvi (Adolfina Myllyluoma), Oili Pukkila, Mustasaari
(Johan Multisilta), Hillevi Uusilehto, Pori (Matilda Kotomäki), Kirsi Ylipaasto (Anselmi Hakamäki).

Hallitus toivottaa Hyvää Joulua ja Menestystä Vuodelle 2018

