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Arvoisa sukuseuran jäsen.

Toivotamme sinulle hyvää tulevaa kesää.
Näin keväällä toivotamme myös onnea kaikille sukuun tuleville uusille ylioppilaille ja muille tutkintonsa
suorittaville.
Ikäväksemme joudumme toteamaan että Sukuseuramme kunniajäsen ja sukutietojen kerääjä
insinöörieverstiluutnantti Seppo Haapamäki on poistunut joukostamme vaikean sairauden seurauksena 80
vuoden iässä 12.1 2017. Hän kuului sukuseuran perustajiin ja oli pitkäaikainen puheenjohtaja.

Jäsenmaksu vuodelle 2017
Hallitus on päättänyt siirtyä keräämään jäsenmaksua vuosittain keväällä. Vuosimaksu on edelleen 15E.
Toivomme sitä maksettavaksi 30.8 mennessä. 80-vuotta täyttäneet ovat maksusta vapautettuja.
Seuran tilinumero on IBAN FI51 5106 0120 1132 89

Sukutietojen kerääminen
Toivomme edelleen tietoja sukulaisista. Onkohan jollakin tietoa Kiikoisten Jaaran kylässä 1910-30 luvuilla
myllärinä toimineesta Karl Evert Wallinista ja hänen pojistaan, jotka olivat Nestori, Jalmari ja Yrjö. Karl oli
Kiikkalaisen Berndt Halmeen 1867 syntynyt veli.
Seppo Haapamäen työtä sukutietojen kerääjänä jatkaa hänen tyttärensä Pia Lindroos. os.Merikasarmintie
2 A8, 00160 Helsinki. sähköposti pia.lindroos@icloud.com
Sukutietoja voi toimittaa myös puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille.

Ajankohtaista asiaa.
Sukuseuralle on avattu facebook sivut nimellä: Kiikan Wallin-suku
Luontotalo Arkissa Porin Pohjoispuistossa on sukulaisemme Keijo Hiltusen kokoama näyttely ’Maailma
ennen ihmistä.’ Siinä on mm. hänen keräämiään fossiileja. Näyttely on auki 3.9 asti.

Sukulaiskortistoa saatavissa
Sukulaiskortistossa on nykyisin n.490 sivua ja yli 2250 henkilöä. Puheenjohtaja voi pyydettäessä lähettää
tiedoston sähköpostilla word-tiedostona ( tarvittaessa jokin muukin tiedostomuoto voi olla mahdollinen.) .
Valitettavasti paperitulosteena emme voi kortistoa toimittaa sen suuren koon takia.

Seppo Haapamäki in memoriam 1936-2017
Sukuseuramme kunniajäsen, diplomi-insinööri ja Insinöörieverstiluutnantti Seppo Haapamäki kuoli 12.1
2017. Työuransa hän teki Puolustusvoimissa Ilmavoimien palveluksessa monissa tekniseen kehitykseen
liittyvissä tehtävissä.
Työnsä ohessa hän harrasti suuressa mitassa mehiläisten kasvatusta ollen uranuurtaja mehiläisten
kasvatuksen tieteellisessä tutkimuksessa. Hän toimi Mehiläiskasvattajien yhdistyksen hallituksessa ja
muissa luottamus toimissa..
Hän oli sukuseuran perustajajäseniä ja pitkäaikainen puheenjohtaja. Hän tekniikan experttinä huolehti
sukujäsen rekisterin ylläpidosta ja päivityksistä kuolemaansa asti.
Opimme tuntemaan Sepon rauhallisena mukavaa huumoria viljelevänä puheenjohtajana, joka veti rutiinilla
kokoukset ja leppoisasti kertoili tarinoita.
Yllättäen tullut sairaus katkaisi Sepon toimeliaat eläkepäivät kesken harrastusten. Puolisonsa Carita hoiti
häntä koko sairauden ajan saatuaan koulutuksen tarvittaviin hoitoihin.
Seppo Haapamäki siirtyi ajasta ikuisuuteen kotonaan Tikkakoskella Caritan ja lastensa ympäröimänä 12.1
2017.

Sukuseuran hallitus toimintakaudella 2016-2019
Erkki Haila, Puheenjohtaja. Saarelaisentie 7. 28370 PORI, puh. 02-646 3010, erkki.haila@gmail.com
Samuel Kesti, Sihteeri, Vara Puh.joht. Uusitanhua 3. 38300 SASTAMALA puh. 044-7721711
samuel.kesti@gmail.com
Saila Loukkaanhuhta, Rahastonhoitaja. Isoviidantie 331, 38700 KANKAANPÄÄ, puh. 050-330 5057,
saila.loukkaanhuhta@dnainternet.net
Pentti Kamberg, jäsen. Kokkakatu 4 A 3, 20810 TURKU, 040-521 2604. pentti.kamberg@gmail.com
Pekka Haapamäki, jäsen. Kalliokatu 7, 40630 JYVÄSKYLÄ, 050-594 0707 pekkahaapamki@gmail.com
(Selvennykseksi todettakoon että hallituksessa ollut jäsen Anitta Mäki erosi hallituksesta 1.1.2017.)

