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Jäsentiedote (kirj. jouluk. 2007)

Hyvät Maukosen sukuseuran jäsenet,
Vuosi on lopuillaan ja olen tietoinen siitä, että tämä jäsenkirje saapuu teille vasta uuden vuoden
2008 puolella. Olen sairaslomalla kylkiruhjeen vuoksi. Nyt kirjoitustyö jo jotenkin onnistuu...
Tämän kirjeen yhteyteen liitän tiedotteen viime sukukokouksesta, joka pidettiin Jyväskylässä
26.8.2006. Sukuseuran pitkäaikainen puheenjohtaja Olli Maukonen sai siellä seuraajakseen
Kari Maukosen Seinäjoelta. Sukuneuvostoon valittiin uudeksi jäseneksi Pertti Pohjolainen,
sillä Pekka Maukonen jäi pois (ks. oheinen yhteystietosivu). Seuraava sukukokous päätettiin pitää
Rautalammilla v. 2009 (varaus la.8.-su.9.8.2009 www.tormala.fi). Mukavaa oli kertoa, että
sukukirjojen painatusta varten otettu laina oli saatu maksettua pois. Tämän vuoksi voitiin
vuotuista jäsenmaksua alentaa 15euroon / perhe. Uutena asiana päätettiin sukuseuralle perustaa
omat kotisivut. Koska maukonen.fi oli jo käytössä, päätettiin varata maukonen.eu. Valitettavasti
siitä oli kuitenkin luovuttava, sillä sen vuosimaksi osoittautui liian kalliiksi. Nyt työstön alla on
www.maukoset.fi ja sen sisältöä varten voitte lähettää ehdotuksia Karille ja minulle. Matti
Vepsäläinen Rautalmmilta on lupautunut auttamaan sisäänkirjaustyössä. Suomen
Sukututkimusseuran sivuilta www.genealogia.fi pääsee katsomaan mallia muitten sukuseurojen
kotisivuista.
Maukosten levittäytymisestä Suomeen voi tarkastella mukana seuraavasta liitekartasta. Norjaan
levittäytyneestä EG-haarasta voi lukea osoitteesta www.maukon.com . Kanadaan Maukosia on
levinnyt lähinnä EF-haarasta. ”Sanoma Maukonen” on tilattavissa sähköpostitse Bret Maukosen
kautta kirjoittamalla hänelle englanniksi osoitteeseen maukonen@gmail.com . Ameriikan
maukosista voit lukea www.maukonen.org ja hakusanalla maukonen voi etsiä Google:sta.
Maukosten sukukirjavarasto on ollut minulla jo lähes kaksi vuotta. Monia kirjoja olen
lähettänyt, joitain myös ulkomaille. Mutta jäljellä on vielä kymmeniä kirjalaatikoita! Ainoastaan
EF-osa on loppunut (kansilehtiä on, joten lisäpainatus mahdollista). Hankkikaa ihmeessä näitä
kirjoja lahjoiksi lapsillenne ja sukulaisille! Vain soitto minulle ja lähetän kirjat
postiennakolla. Hannele Maukoselle voi edelleen kirjoittaa uusia ja muuttuneita tietoja, sillä hän
päivittää suvun tietokantaa (ks. yhteystietosivu).
MMM-mappien (Maukoset Monessa Mukana) kokoamistyö etenee verkkaisesti. Minua on
pyydetty kannustamaan teitä siihen, että lähettäisitte tietoja ja kuvia taiteellisista
taipumuksistanne näiden taidematrikkelien kokoamiseksi. Vastaanottavina kokoajina toimivat
Martta Rantanen (runot, kirjallisuus), Kari Maukonen (kuvataiteet, kädentaidot) ja
Pertti Pohjolainen (musiikki, laulu). Katso yhteystiedot sukuneuvoston nimilistasta!
Suvun logoksi on suunniteltu Paavali Matinpoijan sinettiä, mistä Matti Mäkelä on ottanut
Valtionarkistossa kymmeniä valokuvia. Materiaali on Martta Rantasella Hartolassa. Myöhemmin
logo-aiheesta voidaan teettää sukuseuralle oma ”Maukonen”-postimerkki.

Lopuksi vielä pyyntö, että maksaisitte pikimmiten v. 2007 jäsenmaksun 15€ / perhe
sukuseuran tilille: Keski-Suomen Osuuspankki 543800-49327 - viestikohtaan selkeät
yhteystiedot (syntymäaika)! Kiitos teille, jotka maksoitte jo ennen tämän kirjeen saantia.
Rahavarat ovat vähissä ja silti niitä tarvitaan mm. kotisivujen aikaansaamiseen. Toivon, että
seuraavassa jäsentiedotteessa (loppuvuodesta 2008) voisin kertoa teille kotisivujemme olevan
avatut.
Ystävällisin sukulaisterveisin,
Siht. Annariikka Ahlnäs
p. 040-5859637, annariikka.ahlnas@kymp.net
(ilt. 05-213214)

PS. Jos olet ainaisjäsen, kerro se minulle!

