TIEDOTE: Maukoset koolla Jyväskylässä
Yksi Suomen vanhimmista sukuseuroista, Maukosen sukuseura, kokoontui
Työvoimaopistolla Jyväskylässä 26.8.2006. Sukuseuran syntysanat lausuttiin jo
vuonna 1963, mutta virallisempi päiväys on vuodelta 1979.
Maukoset ovat levittäytyneet ympäri Suomea, mutta ennen kaikkea KeskiSuomen alueelle. Sukuseuran jäsenrekisterin mukaan 326:sta osoitteesta jopa
102 kuuluu postinumerojaon mukaan Jyväskylän alueelle. Rautalampi on
kuitenkin suvun “emopitäjä”, jossa suvun kantaisäksi nimetty Paavali Matinpoika
(Paulus Matthiae) asui ja oli kirkkoherrana jo 1600-luvun alussa.
Sukuseuran kunniajäseneksi kutsutun Martta Rantasen yli 20 vuotta kestänyt
sukututkimustyö loi vankan pohjan sukukirjojen painatukselle. Eliaksen kirjan
ensimmäinen osa painettiin vuonna 2000 ja vuonna 2003 julkaistiin neljä muuta
osaa (Maukosen suvun kirjat koostuvat viidestä eri kirjasta, so. Eliaksen kirja osa
M - T, osa EF 1, osa EG, osa EJ – EP ja osa JJ – JE – JA).
Sukuseuran toisen kunniajäsenen, Hannele Maukosen ansiona on lähes 10 000
nimen rekisteröinti ja päivitystyö Maukosten suvun tietokantaan. Sukuseuran
kolmas kunniajäsen, Matti Mäkelä kokosi tietoja ja tarkennuksia Maukosten
alkuhistoriasta (1560 – 1700-luvun alkuun). Eri sukuhaarat on voitu jakaa omiksi
kirjoikseen ja osin niiden yhdistelmiksi. Näitä kirjoja voi tilata sukuseuran
sihteeriltä (25-30euroa kpl).
Sukuseuran pitkäaikainen puheenjohtaja, Olli Maukonen Tervosta sai
seuraajakseen Kari S. Maukosen Seinäjoelta ja varapuheenjohtajaksi valittiin
Riitta Mansikkamäki Rautalammilta. Sukukokoukseen osallistui 30 henkilöä,
joista osa oli sukuneuvoston jäseniä. Kokousta elävöitti kemijärveläisen Toivo W.
Maukosen kertoma todellinen karhutarina ja Pirkko Tiusasen lausuma, Kalle
Väänäsen valloittava savolaisruno “Juokko ja Tilta”. Sihteeri Annariikka Ahlnäs
selvitti Maukosten levittäytymistä Suomeen ja maailmalle. Seuraava sukukokous
päätettiin järjestää Rautalammilla kesällä 2009. Kaunis oli ilta Päijänteen
rannalla – leppoisaa rupattelua grillikatoksen katveessa!
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