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HYVÄT ALA – VAKKURI – HAKAMÄKI SUKUSEURAN JÄSENET !

Vuoden loppu alkaa jälleen lähestyä ja on aika muistella sukuseuran tapahtumia sekä kertoa teille,
hyvät jäsenet, seuran kuulumisia.
Kulunut vuosi on ollut seuran juhlavuosi. Sukumme kantaisä Roobert Topiaanpoika Hietakangas
( myöhemmin Ala-Vakkuri ) syntyi 22. kesäkuuta 1851 Kauhajoella, joten hänen syntymästään tuli
kuluneeksi 160 vuotta. Runsas kymmenen vuotta sitten eli 17. päivänä kesäkuuta 2001 järjestettiin
Karijoella Roobertin 150-vuotisjuhla, johon kokoontui yli 200 suvun jäsentä. Tuolloin perustettiin
Ala-Vakkuri-Hakamäki sukuseura. Viime kesänä saimme juhlia seuran 10-vuotista toimintaa.
SUKUSEURA 10 VUOTTA
Sukuseuran 10-vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina 11.6. Karijoella. Synkät ukkospilvet kokoontuivat
taivaalle puolen päivän aikoihin, mutta onneksemme sade ei kastellut meitä kun kokoonnuimme
Karijoen hautausmaalle ja laskimme muistoseppeleet Roobertin haudalle sekä sankarihaudalle.
Seppeltenlaskun yhteydessä suvun jäsen Maija-Liisa Byskata piti hartauspuheen ja lauloimme
yhdessä virrestä 326 neljä säkeistöä. Kirkkomaalta siirryimme Prosin talolle, jonne Maija AlaHeikkilä apujoukkoineen oli valmistanut herkullisen juhla-aterian. Vasta ruokailun aikana alkoi
vuolas ukkossade, mutta meitä se ei enää haitannut.
Ruokailun jälkeen Markku Kotomäki esitti sukuseuran historiikkia kuvakavalkadin muodossa.
Paljon mielenkiintoisia kuvia Markku olikin löytänyt ja tunnelma Prosin talon piharakennuksessa
oli sekä lämmin että tiivis monikymmenpäisen joukon istuessa vieri vieressä kuvia katsomassa.
Kuvakavalkadin jälkeen Hilkka Peltokoski muisteli lämpimin sanoin isoisäänsä Juho Multisiltaa.
Ennen loppukahvittelua jaettiin seuran kultaiset pinssit kiitokseksi uuterasta sukuseuran hyväksi
tehdystä työstä hallituksessa 10 vuotta toimineille Maija Ala-Heikkilälle ja Taisto Kotomäelle sekä
seuran ensimmäiselle puheenjohtajalle Markku Kotomäelle.
Juhlaan osallistui 65 eri-ikäistä suvun jäsentä. Ainakin minulle tuo juhlapäivä oli mukava tilaisuus
viettää aikaa yhdessä ja vaihtaa kuulumisia sukulaisten kanssa. Toivon että muutkin kokivat samoin.

SUKUKOKOUS AMERIKASSA
Viime kesänä järjestettiin myös Maki Reunion eli sukukokous Amerikassa. Ajankohta oli 15. – 17.
heinäkuuta ja paikkana perinteisesti Finn Creekin ulkoilmamuseoalue Minnesotassa lähellä
Wadenan kaupunkia. Kokouksen järjestäjänä oli tällä kertaa Kim Heikkinen apujoukkoineen.
Suomesta oli kuusi edustajaa: Anne ja Markku Kotomäki, Tuula Lehto ja Jorma Kotomäki sekä
allekirjoittanut puolisonsa Matin kanssa. Sukutapaamisen ohjelmassa oli suvun historian esittelyä
Sarah Hepolan (Matin sukuhaara) ja Markku Kotomäen toimesta, yhteinen jumalanpalvelus,
hiljainen huutokauppa, useita ruokailuja, yhteiskuva, paljon ulkopelejä ja tietysti vapaata
seurustelua. Oli todella mukava taas nähdä Amerikan sukulaisia, joita osa oli jo ennestään tuttuja ja
osa kokouksessa ensikertalaisia. Yhteensä paikalla oli n. 80 suvun jäsentä. Toivottavasti näemme
heistä mahdollisimman monta Suomessa parin vuoden päästä!

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.
Hallitus on kokoontunut tänä vuonna 3 kertaa ja 10-vuotisjuhlatoimikunta kokoontui muutamia
kertoja keväällä. Sukukirjan kokoaminen on edelleen vireillä ja sen vuoksi pyydän kaikkien
jäsenien apua. Mikäli teillä on laatikoissanne ja komeroissanne suvun historiaan liittyviä tietoja,
tarinoita, lehtileikkeitä, kuvia ym., niin kertokaa niistä hallituksen jäsenille tai laittakaa tietoa
seuran sähköpostiin. Sukukirjan kokoamiseen tarvitaan paljon materiaalia ja kaikki on tervetullutta.
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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Joulutervehdykseksi muutama säe Zacharias Topeliuksen Joululaulusta :
” Tervehtii jo meitä joulu ihanin.
Tuli kylmän teitä, armas kuitenkin
Joulu tupaan astuu meille hymyten.
Pyörii lapsiparvi juhlapukuinen.
Joulukuusi hohtaa, tuttu valo tuo

Sydämemme johtaa seimen lapsen luo.”
Koko hallituksen puolesta toivotan kaikille sukulaisille

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2012 !
Minna Kotila

