Maukosen sukuseuran jäsentiedote (lokakuu 2014)
Syksyinen tervehdys!
Pyhäinmiestenpäivän tienoilla muistelemme mielellämme menneitten sukupolvien edustajia.
Maukosen sukuseuran painattamissa sukukirjoissa on paljon historiatietoa, joka on oivallista
välittää suvun nykyisille ja tuleville jälkipolville. Joulu lähestyy ja Pukin konttiin löytyy näistä
kirjoista upea lahjaidea. Sukuneuvoston päätöksellä kirjasarjan kampanjahintaa jatketaan eli voit
saada kaikki viisi sukukirjaa hintaan 50 euroa + lähetyskulut. Yksittäin kirjat maksavat 15 € / kpl.
Lisäksi sukuneuvosto on päättänyt, että uusi jäsen saa liittymislahjaksi omaa sukuhaaraansa
käsittelevän kirjan! Kirjoja lähettää Anja Muurmäki (puh. 050 4010817). Myös sukuvaakuna on
arvokas lahja antaa esim. merkkipäivän johdosta. Käsinmaalatut sukuvaakunat ovat taiteilija
Reijo Helläkosken tekemiä ja niitä voi tilata sihteerin kautta hintaan 55 euroa + lähetyskulut.
Lähetyksen mukaan liitetään Suomen Heraldisen seuran vaakunaselitys (rekisterinumero 1639).
Alkuvuodesta sukuneuvosto juhli yhtä merkkipaaluaan – sukuseuran syntysanojen lausunnasta oli
kulunut 50 vuotta. Sukuneuvosto kutsuvieraineen tapasi Helsingissä Mäntytie 7 A9:ssä eli siinä
samassa paikassa, jossa Hilda Nilsen (os. Maukonen) asui tuona Maukosen sukuseuran alun
aikoina. Tästä historiatiedon aitoudesta kertoi sukuseuramme pitkäaikainen puheenjohtaja Olli
Maukonen, joka nuorena opiskelijana oli todistamassa em. tapahtumaa. Ollin ja Hildan lisäksi
paikalla oli ollut Väinö Maukonen, Oiva Maukonen ja Niilo Nilsen. Helsingin Sanomissa oli
painettu tiedote perustamisasiasta. Historiamuistelun merkeissä järjestetyssä tapaamisessa
18.1.2014 oli sukuneuvoston lisäksi paikalle kutsuttu Niilon poika Hannu Nilsen, Oivan poika Kari
Oiva Maukonen ja Hildan tytär Liisa Jansson. Kakkutarjoilun lomassa kuultiin mm. Hannu Nilsenin
Maukosmuistoja ajalta, kun Rautalampi täytti 400 vuotta v. 1961. Kynttilän sytytimme
edesmenneen Toivo Maukosen muistoksi.
Kesti sitten pitkään ennenkuin sukuseura virallisemmin perustettiin Korholan Kartanossa
Rautalammilla 16.6.1979. Vieraskirjan mukaan paikalla oli 140 henkilöä, mikä osoitti vuosia
kestäneen pohjustustyön innoittaneen kiinnostuksen sukuseuratoimintaa kohtaan. Ensi kesänä
kutsumme suvun jäsenet viettämään sukukokousta tuossa samaisessa paikassa Korholan
Kartanossa 11.-12.7.2015! Toivomme, että jo nyt tekisitte ensi vuoden lomasuunnitelmia
huomioiden ko. sukukokouksen ajan. Kannattaa tutustua kokouspaikkaan www.korholankartano.fi
ja sen ympäristöön matkailu.rautalampi.fi. Ohjelmaehdotuksia ottavat mieluusti vastaan Pertti
Pohjolainen (p. 050 5151533) sekä pj. Kari S. Maukonen ja Annariikka.
Ensi keväänä lähetämme lisätietoa tulevasta sukukokouksesta. Ilmoitathan muuttuneet yhteystiedot
jäsensihteeri Marja Suihkoselle sähköpostitse marja.suihkonen@kolumbus.fi tai tekstiviestillä
p. 0400 872298. Vaikka vuosi on jo loppuillaan, toivon että maksat vuoden 2014 jäsenmaksun
15 euroa / perhe (talous) sukuseuran tilille FI13 53890720039965. Huom.! viitenro.
pankkisiirtolomakkeessa.
Sukuneuvosto toivoo myös, että teiltä saataisiin pieniä kertomuksia, jotka liittyvät suvun historiaan.
Muistikuvia ja suullista perinnetietoa on itse kullakin ja sitä toivomme saatavan kirjata yhteen.
Pienistä muistoista voi näin kertyä mukavaa luettavaa jälkipolville. Ota rohkeasti yhteyttä
sukuneuvoston jäseniin! Tätä toivomme myös liittyen ns. taidepainotteisen matrikkelitietouden
keräämisen suhteen. Muista myös kotisivumme www.maukoset.fi.
Ystävällisin terveisin,
siht. Annariikka Ahlnäs
annariikka.ahlnas@maukoset.fi
p. 040 5859637

puh.joht. Kari S. Maukonen
kari.maukonen@maukoset.fi
p. 041 7708040

