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KOKOUKSET, SÄÄNNÖT, SUKUVAAKUNA, KUNNIAJÄSENET
Sukuneuvosto on kokoontunut vuosittain eri paikkakunnilla. 9.3.2012 ja
25.8.2012 kokoonnuttiin Helsingissä, 26.1.2013 Vesangalla ja 18.1.2014
Helsingissä. Sukuneuvos Arvo Maukosen vuonna 2012 tapahtuneen kuoleman
vuoksi sukuneuvostossa on sittemmin ollut 13 jäsentä.
Varsinainen sukukokous pidettiin Helsingin Vuosaaressa, Hotelli
Rantapuistossa 25.8.2012. Siellä sukuseuralle hyväksyttiin säännöt.
Taiteilija Reijo Helläkosken suunnittelema vaakuna hyväksyttiin suvun
tunnukseksi.Vaakuna pohjautuu suvun kantaisän kirkkoherra Paavali Matinpojan
1600-luvulla käyttämään sinettiin, mistä on nähtävillä kuvia Kansallisarkistossa.
Sukuseuran uudeksi kunniajäseneksi kutsuttin Olli Maukonen, joka on
lähes viiden vuosikymmenen ajan toiminut sukuseuran hyväksi. Aivan
ensimmäisten joukossa vaakunataulu ojennettiin sukuseuran kaikille
kunniajäsenille, joista Hannele Maukonen ja Olli Maukonen olivat paikalla.
Muut kunniajäsenet, Martta Rantanen ja Matti Mäkelä olivat estyneet tulemasta
paikalle.
JÄSENET JA TIEDOTUS
Sukuseuran jäsenrekisterissä oli elokuussa 2012 kaikkiaan
330 henkilön yhteystiedot. Kuluneen 3-vuotiskauden aikana sukuseuraan on liittynyt
uusia jäseniä ja jäsenrekisterin postituslistalta on poistettu kymmenittäin nimiä
sääntöjen mukaisesti, jos jäsenmaksuja on jäänyt saamatta kahdelta toimikaudelta.
Jäsentiedotteita on lähetetty jäsenille vuosittain. Sanomalehtiin on lähetetty
kokouksiin liittyviä tiedotteita.

SUKUKIRJAT
Sukukirjoja on pääsääntöisesti myynyt Anja Muurmäki. Koko kirjasarja
myydään tarjoushintaisena (50 euroa) ja yksittäin ne maksavat 15 euroa / kpl. Uusi
jäsen saa liittymislahjaksi omaa sukuhaaraansa lähinnä käsittelevän sukukirjan.
Kirjoja on myyty vuosina 2012-2014 yhteensä 100 kpl. Vuoden 2014 lopussa
viittä eri sukukirjaa oli vielä jäljellä kaikkiaan 190 kpl.

SUKUVAAKUNA
Taitelija Reijo Helläkoskelta on tilattu käsinmaalattuja sukuvaakunoita
kahteen otteeseen. Sukuvaakunoita on voinut ostaa sihteerin kautta (55 euroa/kpl).
Sukuvaakunasta on tehty vedos omakuvapostimerkiksi.

SUKUSEURAN HISTORIAMUISTELOT
18.1.2014 pidetiin Helsingin Mäntytiellä tilaisuus, jossa muisteltiin 50
vuotta sitten tapahtunutta sukuseuran syntysanojen lausuntaa. Paikalle oli kutsuttu
henkilöitä, joiden vanhemmat olivat läsnä tässä tilaisuudessa ja samaisessa
paikassa vuonna 1963. Olli Maukonen oli tuolloin nuori opiskelija ja hän oli nyt
todistamassa silloista arvohetkeä, jossa paikalla oli ollut hänen lisäkseen Hilda
Nilsen (os. Maukonen), Niilo Nilsen, Väinö Maukonen ja Oiva Maukonen.
Tässä juhlatilaisuudessa kunnioitettiin myös sukuseuran pitkäaikaista
jäsentä, edesmennyttä Toivo W. Maukosta. Ko. tilaisuudessa päätettiin alkaa
kerätä perinnetietoa suvun jäseniltä.

KOTISIVUT, TAIDEMATRIKKELIT JA KANSAINVÄLISTEN ASIOITTEN HOITO
Sukuseuran omia kotisivuja, www.maukoset.fi, on pyritty päivittämään
yhteistyössä Matti Vepsäläisen kanssa. Kuvagalleriaan on lähetetty kuvia.
Kolmen taidematrikkelin kokoamistyö on vielä kesken. Kutakin
kokoamaan oli nimetty vastuuhenkilöt: musiikki / Pertti Pohjolainen, kuvataide ja
muu kädentaito / Kari S. Maukonen sekä kirjallisuus / Martta Rantanen.
Kansainvälisten asioitten koordinaattorina on toiminut Noemi Maukonen.

TILIT JA TULOS
Jäsenkirjeitten painatukseen ja lähetykseen liittyvät kustannukset ovat
suuri menoerä sukuseuralle. Sukuneuvoksille on maksettu kokousmatkoihin
liittyvänä kustannusksena 50 euroa/kerta.
Vuonna 2014 kirjavaraston arvo oli 2850 euroa (190 kpl) ja
sukuvaakunataulujen arvo oli 675 euroa.
Tulos sukukokousvuodelta 2012 oli 280,77 euroa alijäämäinen, vuodelta
2013 tulos oli 109,81 euroa ylijäämäinen ja vuodelta 2014 se oli 374,76 euroa
ylijäämäinen eli yhteensä vuosilta 2012 – 2014 ylijäämää oli 203,80 euroa.

