Maukosen sukuseuran jäsentiedote lokakuussa 2010
Hei kaikille!
Jo vuosi on vierähtänyt viime sukukokouksesta, jota vietettiin suloisessa suvessa, Sisä-Savon
sydänmailla, Rautalammilla. Oli meillä oivat puitteet Törmälän Loma- ja kurssikeskuksessa,
Hankaveden rantamilla. Siellä oli tuhti paketti kokousta ja Väentuvassa tarjolla pitopäydän antimia!
Oli ohjelmassa muutakin – nähtiin Montustila ja Hanhiniemi ja vielä kuultiin Metsäsuomalaisten
historiaa ja sukututkimuksen tarinaa. Saunarannassa nautittiin järvimaisemista, herkuteltiin
muikkusista ja toistemme juttusista. Seuraava suvun kokoontuminen kesällä 2012 Helsingin
seutuvilla tuntui varsin kaukaiselta.
Puheenjohtajamme Kari S. Maukonen sai kokouksessa ilon esitellä sukuseuran omat kotisivut, jotka
oli saatu avattua Matti Vepsäläisen avustuksella. Te, joilla on tietokone käytössänne, voitte käydä
internet-osoitteessa www.maukoset.fi. Se on nyt uusi tiedotuskanavamme, josta löytyy vanhaa ja
uutta tietoa seuran tapahtumista yms. Galleriasta löytyy myös valokuvia viime vuoden
sukukokouksesta. Palautetta sukuseuran toiminnasta voi antaa joko kyseistä sivustoa käyttäen tai
muutoin.
Sukukokous valitsi Sukuneuvoston kokoonpanon. Marja Suihkonen ja Jussi Maukonen valittiin
uusiksi sukuneuvoksiksi Liisa Hyvösen ja Aino Sirkan jäädessä pois. Sukuneuvosto on jakanut
tehtäviään siten, että Marja toimii jäsenrekisterin hoitajana, Jussi sukukirjojen myyjänä ja Anja
Korhonen rahastonhoitajana. Maukosen sukuseuralle on nyt avattu uusi pankkitili Rautalammin
OP-pankkiin. Tilille FI13 53890720039965 pyydämme teitä maksamaan jäsenmaksun, joka on 15€
per perhe (talous). Verkkopankkia käytettäessä jättäkää näpyttelemättä tilinumeron alkuosa eli
FI13. Muistakaa kuitenkin käyttää viitenumeroa, sillä ilman sitä pankki ottaa isomman osan
itselleen! Jo jäsenmaksunsa maksaneille - ei huolta, sillä vanha tili sai siirtymäajan ensi vuoden puolelle.
Sukukokouksessa keskusteltiin sopivan vaakunan löytämisestä Maukosen sukuseuralle.
Sukuneuvosto sai edetä asiassa ja pyysi taiteilija Helläkoskelta uusia vaakunaluonnoksia. Niitä
saatiin viime vuonna 9 kpl ja tänä vuonna 3 kpl. Keväällä sukuneuvosto piti kokouksen, jossa
käsiteltiin vaakunaluonnoksia ym. Niihin voi nyt tutustua sukuneuvosten kautta, joiden
yhteystiedot ovat tässä jäsentiedotteessa luettavissa. Taiteilijan pyynnöstä luonnoksia ei laiteta
kotisivustolle nähtäviksi. Sen sijaan sihteeri voi lähettää luonnokset niille jäsenille, jotka tätä
erikseen pyytävät ja antavat sitä varten sähköpostiosoitteensa. Viimeistään joulun tienoilla
toivomme teidän tutustuvan luonnoksiin ja antavan niistä palautetta sukuneuvoston jäsenille.
Alkuvuodesta 2011 sukuneuvosto kokoontuu mm. käsittelemään vaakunan valintaa. On myös tehty
luonnoksia ns. omakuvapostimerkiksi. Näiden lisäksi tullaan työstämään sukuseuralle
sääntöehdotusta, jonka valmistelu annettiin sukuneuvoston tehtäväksi.
EF-kirjasta otettiin sukukokouspäätöksen mukaisesti uusi, korjattu painos. Tämän mahdollisti
Martta Rantasen ripeä työ! Nyt koko viiden kirjan sarjaa on taas saatavana. Tässä on mukana
tiedot kirjojen hinnoista. Näitä edullisia kirjoja kannattaa tilata Joulupukin konttiin! M-T -kirja
sisältää kaikille yhteistä Maukos-historiaa. Ottakaapa yhteys Jussi Maukoseen!
SUKUKIRJAT:

Eliaksen kirja osa M - T
Eliaksen kirja osa EF
Eliaksen kirja osa EG
Eliaksen kirja osa EJ - EP
Eliaksen kirja osa JJ - JE - JA

Syysterveisin,
siht. Annariikka Ahlnäs

Hinta / kpl
25 euroa
25 euroa
30 euroa
30 euroa
30 euroa
+ Postituskulut

Puh.joht. Kari S. Maukonen

