Maukosen sukuseuran jäsentiedote (huhtikuu 2011)
Tervehdys!
Sukuneuvostolla on ilo kertoa, että Suomen Heraldinen seura on merkinnyt rekisteriinsä numerolla
1639 vaakunan, jonka omistaa Maukosen sukuseura. Sen perustana on sukumme kantaisänä
pidetyn kirkkoherra Paavali Matinpojan sinetti vuodelta 1635. Matti Mäkelä valokuvasi sinettiä
Kansallisarkistossa ja taiteilija Reijo Helläkoski suunnitteli kuvien pohjalta useita
vaakunaehdotuksia. Tästä tiedotettiin kaikille sukuseuran jäseneille kirjeitse v. 2010. Ensimmäiset
vaakunaehdotukset oli saatu jo vuosia sitten, mutta myöhemmät ehdotukset pohjautuivat em.
sinettiin. Sukuneuvosto pohti kokouksissaan useita vaihtoehtoja ja niistä saatua palautetta.
Vaakunasuunnittelu noudattaa tarkkoja sääntöjä (esim. värit eivät saa olla murrettuja). Valitussa
vaakunassa kyyhkynen ilmentää kantaisän hengellistä uraa ja vihreä väri symbolisoi suuria metsiä,
kantaisien asuinsijoja.
Tänä vuonna sukumme emäpitäjä Rautalampi viettää 450-juhlavuottaan. Merkkivuoden
juhlaviikonloppu on 10.-12.6.2011. Siinäpä mainio kohde alkukesän ohjelmaksi itse kullekin! Katso
tarkemmmin ohjelma: www.rautalampi.fi. Tuona viikonloppuna sukuneuvosto kokoontuu
Pulkkilansaaressa työstämään mm. sääntöehdotusta sukuseurallemme. Tavoitteena voidaan pitää
sitä, että sääntöehdotus esiteltäisiin vuoden 2012 sukukokouksessa, joka edellisen sukukokouksen
päätöksen mukaisesti pidetään Helsingin seudulla tai 50 kilometrin säteellä siitä. Tarkempia
ehdotuksia kokouspaikasta, -ajasta ja -paikasta voi mieluusti lähettää sukuneuvoston jäsenille.
Sukuneuvosto päätti tammikuun kokouksessaan, että Maukosen sukuseura haluaa tukea ItäSuomen yliopiston tutkimusta ja koulutusta. Olli Maukosen ehdotuksen mukaisesti Maukosen
sukuseura haastaa muutaman muun sukuseuran tähän varainhankintaan, jota valtio tukee 2,5kertaisesti. Valtion vastinrahoittama keräysaika jatkuu 30.6.2011 saakka. Kerättyjä lahjoitusvaroja
vastaava valtionrahoitus maksetaan määräajan päätyttyä syksyn 2011 aikana. Kansalaisten tuki on
yliopistoille merkittävä (etsi lisätietoja Googlesta: Itä-Suomen yliopisto, varainhankinta).
Sukuneuvosto kannustaakin myös teitä yksityishenkilöinä tekemään haluamanne lahjoituksen ko.
tarkoitusta varten sukuseuran tilille FI13 53890720039965 (viestiksi “Itä-Suomen
yliopistolle/Maukosen sukuseura”). Sukuseuran olisi tarkoitus tuoda oma tervehdys Rautalampijuhlille, mikäli pääjuhlan ohjelma sen sallii (12.6.2011 klo13-14.30). Asiaamme koordinoi
rahastonhoitaja Anja Korhonen.
Tämän jäsentiedotteen yhteydestä löydät taas uuden päivityksen sukuneuvosten yhteystiedoista.
Huomaa, että monella on uusi sähköpostiosoite. Jäsenrekisterin ylläpitäjä Marja Suihkonen pyytää
ilmoittamaan muuttuneista osoitteista ja muista yhteystiedoista kätevimmin sähköpostilla tai
tekstiviestillä. Ilmoita myös Marjalle, mikäli haluat jäsentiedotteen mieluummin
sähköpostitse.
Vielä lopuksi pyydämme, että maksat v. 2011 jäsenmaksun 15euroa / perhe (talous) yllä mainitulle
tilille. Maksuaikaa on tämä vuosi. Käytä pankkisiirtolomakkeessa mainittua viitenumeroa!
Keväisin terveisin,
siht. Annariikka Ahlnäs
annariikka.ahlnas@maukoset.fi

puh.joht. Kari S. Maukonen
kari.maukonen@maukoset.fi

P.S. Oletko jo tutustunut kotisivuihimme osoitteessa www.maukoset.fi?
Sitä kautta voit myös tilata sukukirjoja, antaa palautetta ja tietoja matrikkelikeräyksiä varten!

