Maukosen sukuseuran jäsentiedote (toukokuu 2012)
Kevättervehdys!
Sukumme kantapaikka Rautalampi täytti viime vuonna 450 vuotta. Maukosen sukuseura esitti
tervehdyksensä ja onnittelunsa 12.6.2011 pidetyssä pääjuhlassa ja toi samalla julki sukuvaakunansa.
Siellä esitettiin myös varainhankintahaaste vanhojen rautalampilaisten sukujen edustajille tulla
mukaan tukemaan Itä-Suomen yliopiston tutkimusta ja koulutusta. Ensimmäisten joukossa haasteen
otti vastaan Jämsenin sukuseuran puheenjohtaja Lauri Jämsen. Lahjoittajiksi innostimme mukaan
sekä yksityishenkilöitä että sukuseuroja ja siinä myös onnistuimme. Lisätietoja yliopistorahaston
kartuttamisesta voi lukea osoitteesta www.uef/varainhankinta/yliopiston-tukijoita.
Tuona samaisena kesäkuun viikonloppuna, kauniin Pulkkilansaaren maisemissa ahkeroi
Sukuneuvosto seuramme sääntöehdotuksen parissa. Tätä työtä on jatkettu tänä vuonna ja niinpä
elokuussa pidettävässä sukukokouksessa on esillä erityisen tärkeää asiaa – sukuseuran
sääntöehdotuksen käsittely! Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sääntöihin ja voit jo
etukäteen tutustua niiden sisältöön olemalla yhteydessä puheenjohtajaan tai katso www.maukoset.fi.
Tämän jäsentiedotteen mukana saat kutsun Maukosen sukuseuran sukukokoukseen, joka
pidetään 25.8.2012 kokoushotelli Rantapuistossa Helsingin Vuosaaressa (www.rantapuisto.fi).
Sieltä on meille varattu kokouspaikka upean merimaiseman tuntumassa, 15 km:n päässä Helsingin
keskustasta (Ramsinniementie 14, 00980 Helsinki, puh. 09-31911). Rantasauna houkuttelee illanviettoon
suvun jäsenten kanssa, joten yöpymistä kannattaa harkita. Kotimatkaan ei ole syytä kiirehtiä, vaan
pikemminkin voit suunnitella sunnuntaipäivän ohjelmaan vaikkapa Helsinki-vierailun
(www.visithelsinki.fi). Tee sukukokoukseen ilmoittautuminen ja mahdollinen huonevaraus
jäsenrekisterin hoitajan kautta osoitteessa marja.suihkonen@maukoset.fi (puh.0400-872298, soitot
klo 12-14, työn vuoksi) tai soittamalla Anja Korhoselle puh. 040-5307791 viimeistään 31.7.2012!
Paikan päällä voit nyt vihdoin ostaa aivan ensimmäisten joukossa taulun sukuvaakunasta, joka on
taitelija Reijo Helläkosken sunnittelema ja käsin maalaama. Vaakunataulusta on nähtävillä parikin
kuvaa kotisivuillamme www.maukoset.fi (kuvagalleria, 2011). Jotta vaakunan kotiinkuljetus
onnistuisi vaurioitta, vaakuna myydään yksinkertaisen kehyksen kanssa. Mukana seuraa värikopio
Suomen Heraldisen seuran 6.3.2011 päivätystä vaakunaselityksestä (numero 1639). Taiteilija tekee
tilaamamme määrän sukuvaakunoita, joten ilmoita sihteerille (puh. 040-5859637) halukkuutesi
ostaa sukuvaakuna (omakustannushinta 50 euroa).
Sukuneuvosto on myös päättänyt, että sukuseuraan liittyville uusille jäsenille annetaan lahjaksi
omaa sukuhaaraa vastaava sukukirja ja joku toinen osa sukukirjoista hintaan 10 euroa. Lisäksi
elokuun sukukokouksessa tullaan myymään sukukirjoja ale-hintaan 15 euroa/kpl tai 50 euroa
koko kirjasarja (5 kpl)!
Tämän jäsentiedotteen yhteydestä löydät taas uuden päivityksen sukuneuvosten yhteystiedoista.
Jäsenrekisterin ylläpitäjä Marja Suihkonen pyytää ilmoittamaan muuttuneista osoitteista ja muista
yhteystiedoista parhaiten sähköpostilla tai tekstiviestillä. Ilmoita myös Marjalle, mikäli haluat
jäsentiedotteen mieluummin sähköpostitse.
Lopuksi vielä pyyntö liittyen jäsenmaksuun: Käytä pankkisiirtolomakkeessa mainittua
viitenumeroa ja maksa 15 euroa / perhe (talous) sukuseuramme tilille FI13 53890720039965.
Tapaamisiin sukukokouksessa!
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