Hei hyvät sukuseuralaiset, ystävät ja sukulaiset!
Melkein tekisi mieleni sanoa, että hups, mites tässä näin pääsi käymään. Olen ollut sukuseuran
jäsen vuodesta 2009 ja minut valittiin myös sukuneuvostoon. Sain silloin vastuulleni
jäsenrekisteriasioiden hoidon. Se on ollut mielenkiintoinen työsarka ja sukuneuvosto on kehittänyt
näinä vuosina työskentelyään tarkoituksenmukaisesti. Annariikka Ahlnäs on tehnyt sihteerinä
valtavan työurakan ja ajatus sihteerin vaihtumisesta oli nimenomaan hänen. Haaste on suuri, mutta
tukenani ovat osaavat sukuneuvokset, ja toimenkuvamme joustavat tarvittaessa. Jatkan myös
jäsenrekisterin hoitoa ja perehdyn rahastonhoitajan tehtäviin sukuneuvos Anja Korhosen
opastuksella. Näin menemme seuraavat kolme vuotta, ja ne tulevat olemaan mielenkiintoiset,
saammehan aloittaa sukuseuramme 40-vuotisjuhlan valmistelun.
Ensimmäinen sihteerin tehtäväni oli kirjoittaa kokousselostus Sisä-Savolehteen. Se löytyy mm.
lehden näköissivuilta. Oheisena on alkuperäinen laajempi teksti, jossa kerron
juhlaohjelmastamme tarkemmin kuin lehteen mahtui.
Maukosen sukuseura kokoontui lauantaina 11. heinäkuuta sukujuhlan ja -kokouksen merkeissä
Rautalammilla Korholan Kartanossa. Juhlaan saapui 40 osanottajaa ympäri maata.
Kokouksen puheenjohtajana toimi seuran kunniajäsen, arvostettu sukututkija Matti Mäkelä
Mustiosta. Kokouksen alkupuolella pidettiin hiljainen hetki muistaen sukuseuran poisnukkuneita
jäseniä. Sukuseura valitsi 14-henkisen sukuneuvoston seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Seuran
puheenjohtajana jatkaa Kari S. Maukonen Ilmajoelta. Hän kertoi mm. sukukirjoihin liittyvästä
suunnitelmasta: 5-osaisen, mittavan sukukirjasarjan yhdistetyksi jatko-osaksi kootaan suvun
perinnetietoa ja tarinoita. Yhteydenpitoa jäsenistöön kehitetään nykypäivän menetelmin eli
interrnetin kotisivujen ja sosiaalisen median avulla, kirje- ja korttipostien ohella.
Uudeksi jäseneksi sukuneuvostoon vuonna 2012 menehtyneen sukuneuvos Arvo Maukosen tilalle
valittiin Seija Kemppainen Tervosta. Sukuseurassa on kaikkiaan n. 100 aktiivista jäsentä, lisäksi
ns. perhejäseniä.
Nyt valittu sukuneuvosto aloittaa perusteelliset valmistelut seuran 40-vuotisjuhlaa v. 2019 varten.
Maukosen sukuseura perustettiin virallisesti 16.6.1979 suvun emäpitäjässä Rautalammilla Korholan
Kartanossa silloinkin. Seuran pitkäaikainen aiempi puheenjohtaja, kunniajäsen Olli Maukonen oli
kokouksessa paikalla ja kokousväki sai todeta, että puheenjohtajuuden siirryttyä seuraajalle on
Pulkkilansaaren Maukosen tahti vain kiihtynyt, mikäli mahdollista. Kokouksen kuluessa
tapahtuneeseen arvontaan olivat Olli Tervon, Suonenjoen ja Kuopion alueelta, sekä Anja
Korhonen Rautalammin alueelta keränneet mittavan määrän arvontavoittoja. Seuramme kiittää
kaikkia lahjoittajia toimintamme tukemisesta!
Kokouksen jälkeen jatkettiin varsinaista sukujuhlaa nauttimalla monipuolisia herkkuja Kartanon
pitopöydästä, ja ohjelman merkeissä. Mukaansatempaavaa, stemmoissa tapahtunutta kuorolaulua,
meniköhän nyt oikein, ja sanallistakin ilottelua esitti kanttori Kaisa-Liisa Pirkkasen luotsaama
kuoro, savolainen qwartetti, joka oli itseasiassa qwintetti. Vuosien saatossa "nuorentunut" opettajani
Risto Tahvo Tahvanainen voinee kertoa, miten nimi kirjoitetaan. Kuoro käytti esityksissään myös
poikkihuilua ja flyygeliä. Sukuseuran viulupelimanni Eino Paulus Lapinlahdelta soitti, kertomansa
mukaan raapi, useita kappaleita jutustellen mukavia ohjelman ja kakkukahvien nautiskelun lomassa.
Musiikin ohelle kuulimme Esa Maukosen murrerunon, velipoika Kari S:n mielestä
keskisuomalaisella aksentilla, ja Pirkko Tiusasen rooliasurunon siitä, miten Äet kirjottaa
poejalleen. Anja Korhonen kertoi Etelä-Konneveden Kansallispuistosta.
Sukukirjoja, varsinkin Maukosten tunnetusta varhaishistoriasta kertovaa Eliaksen kirjaa, osa MT,
tekemässä ollut Matti Mäkelä muisteli yli 3-vuotista, valtavaa urakkaansa n. 13-17 vuotta sitten.
Mäkelän kokoamassa kirjassa kerrotaan sanoin ja kuvin erityisesti Maukolan varhaisista
asukkaista, heidän perunkirjoistaan ja vaiheistaan, ja henkilötiedot ovat tarkasti sukutauluissa.

Maukosen suvun kantaisänä pidetään Rautalammin emäseurakunnan kolmatta kirkkoherraa
Paavali Matinpoikaa (Paulus Matthiae), joka kuoli 1649-50 vuodenvaihteessa. Hän toimi
kirkkoherrana vuosina 1626-1649, hankki omistukseensa Maukolan talon 1630-luvulla ja oli pitäjän
varakkainpia talonpoikia. Sukukirjasta voimme lukea mielenkiintoisia tietoja hänen, ja mm
Maukolan ensimmäisen vakinaisen isännän, pappi Johannes Pietarinpoika Cliton (Johannes
Maukonen) vaiheista. Sukulaisuutta Clitoon ei ole voitu aukottomasti todistaa. Sen sijaan
Maukosten yhteydet moniin rautalampilaisiin sukuihin, kuten Jäntteihin, Hintikoihin, Sianjalan
Jalkasiin, Laitisiin, Hännisiin, Purasiin, Korhosiin, Lindeihin, Rosseihin ja moneen muuhun
savolaissukuun ovat ilmeiset. Me Maukoset ja Maukos-suvun jälkeläiset, myös avioliittojen kautta
liittyneet, olemme iloisia ja ylpeitä juuristamme.
Korholan emäntä, taiteilija Oili Marski, luokkatoverini Rautalammin lukiosta, esitteli nopsasti,
onneksi nälkäisille, pitopöydän antimet, ja myöhemmin saimme kuulla mielenkiintoisen historiikin
myös Korholan Kartanon ja hänen perheensä vaiheista. Taidetta ehti kaiken keskellä tutkia liian
vähän, mutta onpahan syy tulla taas uudestaan!
Sunnuntaina osallistuttiin Rautalammin kirkossa jumalanpalvelukseen, käytiin suvun haudoilla
kirkkomaalla, tutustuttiin museoon ja sen hienoihin näyttelyihin. Viktor
Kuuselan grafiikkatyöt käyn katsomassa ehdottomasti uudelleen ja Iskelmätähdet-näyttely oli
uudenlainen museokokemus. Kari Tapion pitkäaikaisena fanina voin kertoa, että minua pelotti
astua huoneeseen, jossa mestarin näköisnukke seisoi. Setämies Juhani Röynä, Karjalan
kaksinkertainen evakko oli henkisenä tukenani, ja hyvinhän se meni. Suosittelen Rautalammin
museota lämpimästi hienona ympärivuotisena käyntikohteena!
Museokäynnin jälkeen oli vuorossa makoisa lohikeitto lisukkeineen Ravintola Nuapurin
kabinetissa. Virkistävien kahvien ja mukavan rupattelun jälkeen jätettiin haikeat ja tulevaan
tähtäävät jäähyväiset isolle väelle, lähdettiin rauhassa kirkkomaalle, sukulaistaloihin tai
kotimatkalle. Näkemiin Rautalampi, nähdään mahdollisimman pian!
Marja Suihkonen

