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KOKOUKSET
Vuoden 2006 alussa pidettiin Helsingissä kokous Hannele Maukosen
irtisanouduttua rahastonhoitajan ja kirjavaraston hoitajan tehtävistä, mitkä
siirtyivät sihteerille.
Sukukokous pidettiin Jyväskylän Työvoimaopistolla 26.8.2006. Läsnä oli
30 henkilöä. Toivo W. Maukonen lahjoitti sukuseuran pitkäaikaiselle
puheenjohtajalle, Olli Maukoselle kirjoittamansa kirjan ”Tarkka-ampujan polku.”
Sukuneuvosto kokoontui ennen varsinaista yleiskokousta ja piti myös
järjestäytymiskokouksen samana päivänä. Sukuseuran uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Kari S. Maukonen. Johtuen pitkistä matkoista ja
työkiireistä yhteydenpito puheenjohtajan ja sihteerin välillä on tapahtunut
sähköpostitse ja puhelimitse sekä kirjeitse sukuneuvoston jäsenille.
JÄSENET JA TIEDOTUS
Sukuseuran jäsenrekisterissä oli elokuussa 2006 kaikkiaan 326 henkilön
yhteystiedot, joista yli puolet asui Jyväskylä-Kuopio-Pieksämäkipostinumeroalueilla. Jäsenmaksuja kertyy vuosittain keskimäärin vain noin 50:ltä.
Kuluneen 3-vuotiskauden aikana sukuseuraan on liittynyt muutamia uusia jäseniä ja
jäsenrekisteristä on poistettu kymmenkunta nimeä.

Jäsentiedotusta on pyritty tehostamaan lähettämällä sisällöltään tiiviitä
jäsentiedotteita. Sukuneuvoston jäsenten yhteystiedot myös mahdollisine
sähköpostiosoitteineen on lähetetty kaikille jäsenille. Kanadassa ilmestyvään
”Sanoma Maukonen”-lehteen on lähetetty sukuseuratietoa ja valokuvia.
Sanomalehtiin on lähetetty tiedotteita.
SUKUKIRJAT
Vuoden 2006 alussa sihteeri nouti kirjavaraston (27 laatikkoa) Espoosta Kotkaan.
Kirjoja on myyty vuosina 2006-8 yhteensä 32 kpl. Ensimmäiseksi painettu EFkirja loppui vuonna 2006.
Vuonna 2003 Helsingin Eiriprint Oy:ssä painettuja sukukirjan kansia on vielä
jäljellä. Vuoden 2006 lopulla Marjo Ritala Lahdesta toimitti sukuseuralle kuuluvat
kirjojen kannet nykyisen työpaikkansa Multiprint Oy:n Helsingin toimipisteeseen,
mistä sihteeri nouti ko. laatikon Kotkaan. Kansia voidaan käyttää, jos kirjoja
painetaan lisää.
Sukukirjojen painatuslaina saatiin maksetuksi loppuun Olli Maukoselle. Siten
väliaikaisesti korkeampi jäsenmaksu voitiin saada takaisin alemmalle 15 euron
tasolleen. Vuoden 2008 lopussa neljää eri sukukirjaa oli vielä jäljellä kaikkiaan
291 kpl.
KOTISIVUT JA TAIDEMATRIKKELIT
Sukuseuran omien kotisivujen avaustyö saatiin alulle. Ensin varattu eupäätteinen domain-nimi osoittautui vuosimaksultaan aivan liian kalliiksi, minkä
vuoksi päädyttiin osoitteeseen www.maukoset.fi. Asian tiimoilta on oltu
yhteydessä mm. Suomen Sukututkimusseuraan ja Matti Vepsäläiseen
Rautalammilla.
Vuoden 2004 sukukokouksessa oli päätetty kolmen taidematrikkelin
kokoamisesta: musiikki, kuvataide ja muu kädentaito sekä kirjallisuus. Kutakin
kokoamaan oli nimetty henkilöt. Matrikkelien kokoaminen on vielä kesken, mutta
edistystä on pikkuhiljaa tapahtunut.
TILIT JA TULOS
Sukuseuran pankkitili on aikoinaan avattu Osuuspankin Sumiaisten konttorissa.
Vuoden 2007 aikana se yhdistettiin Keski-Suomen Osuuspankin Suolahden
konttoriin. Pankkikulut on pyritty minimoimaan. Jäsenkirjeitten painatukseen ja
lähetykseen liittyvät kustannukset ovat suuri menoerä sukuseuralle.
Tilinpäätöstä tehtäessä huomattiin laskuvirhe edellisessä 31.12.2005
tilinpäätöksessä. EG-kirjojen kappalemäärän kohdalla oli laskuvirhe (kertolaskun
sijasta oli laskettu yhteen). Kirjavaraston arvoon tehtiin siten 1139,48 euron
korjaus seuraavan vuoden 2006 puolelle.
Tulos vuodelta 2008 oli 548,15 euroa voittoa. Kirjavaraston arvo on
5239,72 euroa.

