Jäsentiedote / helmikuu 2009
Terveydys hyvät Maukosen sukuseuran jäsenet!
Nyt on käsillä se vuosi, jolloin sukuseuramme kokoontuu Rautalammilla Maukosen
suvun alkulähteillä 8.8.2009! Valmistelut on tehty ja kutsu karttoineen on tämän kirjeen
liitteenä. Kokouspaikkana on Törmälän loma- ja kurssikeskus, josta löytyvät myös oivat
yöpymispaikat. Ajankohta on juuri ennen koulujen alkua, sillä tällä suositulla paikalla on
kasapäin kesävarauksia. Käy tutustumassa Törmälän kotisivuihin osoittessa www.tormala.fi
ja suunnittele elokuun iloksi yksi viikonloppumatka. Tässä yhteydessä sopivia linkkejä ovat
myös www.rautalampi.fi sekä www.hanhiniemi.com. Sukukokouksen jatkeeksi, ruokailun
jälkeen pyrimme järjestämään halukkaille mahdollisuuden lyhyesti vierailla Montusniemessä
ja/tai Maukolassa. Illan vietämme leppoisasti vaikka musisoiden, saunoen ja Hankavedessä
uiden. Sunnuntaina 9.8.2009 voimme vierailla Hanhiniemen tilalla, joka on ollut Maukosilla
yhtäjaksoisesti yli 350 vuotta. Katso kutsu! Ilmoittautumisia (myös majoitusta
koskevat) otetaan vastaan jo nyt, sillä toista jäsenkirjettä ei lähetetä enää ennen
kyseistä sukukokousta.
Omien kotisivujemme (www.maukoset.fi) teko on vihdoin saatu alkuunsa! Suomen
Sukututkimusseuran osoitteessa www.genealogia.fi voitte tutustua muitten sukuseurojen
kotisivuihin (aakkosellinen hakemisto). Jos itse sukututkimus kiinnostaa, löytyy vanhoja
kirkonkirjoja digitaalisina tallenteina Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen osoitteessa
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm . Valitse sieltä arkistosta paikkakunta, mistä
haluat lukea esim. rippikirjoja, lastenkirjoja yms. Mielenkiintoista Maukos-tietoa löytyy
esim. Norjaan levittäytyneestä EG-haarasta (engl.kiel.) osoitteesta www.maukon.com.
Kanadan ja Amerikan Maukosten kotisivuilta löytyy myös paljon luettavaa osoitteessa
www.maukonen.org. ”Sanoma Maukonen” on tilattavissa sähköpostitse Bret Maukosen
kautta kirjoittamalla hänelle englanniksi osoitteeseen maukonen@gmail.com.
Tekeillä olevia kotisivuja ajatellen voitte lähettää omia sisältöehdotuksianne & kuvia pj. Kari
S. Maukoselle kari.maukonen(at)laki-turva.com, minulle annariikka.ahlnas(at)kymp.net tai suoraan
kotisivujen yhteyshenkilölle Matti Vepsäläiselle matti(at)netsor.fi. Kotisivumme on tarkoitus
avata sukukokoukseen mennessä.
Maukosten sukukirjavarastoa on jäljellä vielä kymmeniä kirjalaatikoita! Ainoastaan EF-osa
on loppunut (kansilehtiä on, joten lisäpainatus mahdollista). Levittäkää tietoa kirjojen
saatavuudesta leikkaamalla niistä kertova oheinen tiedote erikseen ja kiinnittämällä se
vaikkapa paikkakuntanne kirjaston ilmoitustaululle. Näin toivottavasti saataisiin nuo
monet kirjat myydyiksi maukossuvun jälkipolville. Näitä kirjoja voitte ostaa elokuun
sukukokouksessa esim. lahjoiksi lähisukulaisillenne! Voin myös lähettää niitä postitse
(postiennakko).
Saataisiinko MMM-mappi (Maukoset Monessa Mukana) esille jo ensi elokuun kokoukseen?
Maukosten taiteellisista taipumuksista voi siis mieluusti lähettää tietoa ja kuvia
taidematrikkeleiden kokoajille:
* Martta Rantanen / runot, kirjallisuus (Sysmäntie 9, 19600 Hartola, p. 03-7161118)
* pj. Kari S. Maukonen / kuvataiteet, kädentaidot (kari.maukonen(at)laki-turva.com, p. 041-7708040)
* Pertti Pohjolainen / musiikki, laulu (pertti.pohjolainen(at)elisa.fi, p. 050-5151533)
Vielä tähän lopuksi pyydän, että ystävällisesti maksatte jäsenmaksun 15€ / perhe / vuosi
Maukosen sukuseuran tilille: Keski-Suomen Osuuspankki 543800-40009327. Muistathan
kirjoittaa viestikohtaan selkeät yhteystietosi (miel. syntymäaika)! Ja kiitos teille, jotka
maksoitte jäsenmaksun viime kerralla jo kahdesta vuodesta. Toisaalta, ilmoittakaa minulle,
mikäli haluatte nimenne poistettavan jäsenrekisteristä. Jos taas olette aikoinaan maksaneet
ainaisjäsenmaksun, niin kertokaa se minulle, jotta voin merkitä tiedot jäsenrekisteriimme!
Tapaamisiin Rautalammilla!
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