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KOKOUKSET
Maukosten sukujuhlaa vietettin 8.- 9.8.2009 suvun emäpitäjällä Rautalammilla Törmälän Lomaja kurssikeskuksessa. Matti Vepsäläisen avustuksella aikaansaadut kotisivut (www.maukoset.fi)
esiteltiin muitten kokousasioitten lisänä. Sukuneuvostoon valittiin uusina jäseninä Jussi
Maukonen ja Marja Suihkonen Aino Sirkan ja Liisa Hyvösen vetäytyessä pois. EF-kirjasta
päätettiin tehdä lisäpainatus. Ohjelmaan kuului mm. vierailut ns. Montus-tilalla ja Hanhiniemessä.
Sukukokoukseen osallistui 55 henkilöä eri puolilta Suomea. Sukuneuvosto kokoontui ennen
varsinaista sukukokousta ja piti uuden sukuneuvoston järjestäytymiskokouksen vielä ennen
sukukokousillanviettoa.
Sukuneuvosto kokoontui 22.5.2010 Kotkassa valmistelemaan sukukokouksen valtuuttamana
sukuseuralle sääntöjä sekä käsittelemään Reijo Helläkoskelta vuonna 1997 ja 1.10.2009 saatuja
vaakunamalleja. Päätettiin myös tehdä omakuvapostimerkki käyttäen hyväksi Matti Mäkelän
ottamia kuvia Paulus Matthiaen sinestistä.
Vuonna 2011 sukuneuvosto kokoontui kaksi kertaa: 8.1.2011 Helsingissä ja 11.6.2011
Pulkkilansaaressa, Tervossa. Näistä ensimmäisen kokouksen pääaiheena oli
sukuvaakunaehdotusten käsittely ja toisen kokouksen pääaiheina oli sääntöluonnoksen käsittely.
Molemmissa kokouksissa käsiteltiin myös osallistumista Itä-Suomen Yliopiston varainkeruuseen,
jolla tuetaan yliopiston tutkimusta ja koulutusta.
Sukuneuvosto on pitänyt tiivistä kirjeenvaihtoa sähköpostitse, sillä välimatkat ovat pitkät
tapaamisille. Puhelinviestejä lähetetään myöskin paljon.
JÄSENET JA TIEDOTUS
Sukuseuran jäsenrekisteri siirrettiin CD-tiedostona Marja Suihkoselle vuonna 2010.
Tuolloin jäsenrekisterissä oli 331 yhteystietoa. Postituksesta ilmeni, että valtaosa

näistä meni Keski-Suomeen (95 kpl), Pohjois- ja Etelä-Savoon (69 kpl) ja
pääkaupunkiseudulle (65 kpl).
Jäseniä on pyritty aktivoimaan lähettämällä uusia osioita kotisivuille. Tällaisia on esim. kohdassa
”Sukuneuvoksilla on asiaa”. Siellä on tietoa Facebook-ryhmästä ja matrikkelien kokoamistyöstä ja
siellä on myös Palaute-sivu. Sukuneuvoston yhteystiedot on päivitetty tarvittaessa kotisivuille ja
kuvagalleriaan on liittetty valokuvia. Jäsentiedotteita on lähetetty helmikuussa 2009, lokakuussa
2010 ja huhtikuussa 2011 ja niiden postituksen ovat hoitaneet Marja Suihkonen ja Anja Korhonen.
Sanomalehtiin on lähetetty tiedotteita (esim. paikallislehti Sisä-Savo 25.8.2009 ja 23.6.2011).
Kansainvälisiä yhteyksiä on ylläpitänyt mm. Noemi Maukonen.
SUKUKIRJAT
EF-kirjasta tehtiin Martta Rantasen toimesta 50 kpl:een uudistettu lisäpainatus, koska se osa
kirjasarjasta oli kokonaan päässyt loppumaan. Sukukirjojen myyntityöstä vastaavaksi
nimetty Jussi Maukonen haki Kotkasta 22.5.2010 muitakin kirjoja vastaavat määrät
omaan kotiinsa (17 laatikollista). Sihteerille jäi pieni määrä neljää kirjaosaa. Kolmen
vuoden aikana kirjoja on myyty yhteensä 53 kpl. Rautalammin
sukukokouksessa vuonna 2009 kirjoja meni varsinkin arpajaisvoittoina.
SUKUVAAKUNA
Vuonna 2009 saatiin taiteilija Reijo Helläkoskelta yhdeksän vaakunaluonnosta, joiden
pohjalta pyydettiin kolme lisäluonnosta. Näihin pyydettiin vielä lisää pienempiä
muutoksia, joiden saavuttua ne lähettiin värikopioina kaikille sukuneuvoksille. Kaikille
jäsenille tiedotettiin, että kolme vaakunaluonnosta oli nähtävillä sukuneuvosten luona ja
että ne olivat pyydettäessä saatavilla myös sihteerin kautta. 8.1.2011 Helsingissä
sukuneuvosto teki lopullisen valinnan sukuseuran vaakunaksi, joka vaakunakilven osalta
perustuu suvun kantaisän, Paavali Matinpojan käyttämään sinettiin. Suomen Heraldinen
Seura merkitsi 6.3.2011 rekisteriinsä numerolla 1639 vaakunan, jonka omistaa Maukosen
Sukuseura. Tähän rekisteröintiin on liitetty vaakunaselitys. Taiteilija Reijo Helläkosken
käsinmaalaama vaakunataulu on A4-kokoinen. Taiteilija teki myös viivapiirrokset
valmiiksi mahdollisesti myöhemmin tilattavaa pöytästandaaria varten.
YLIOPISTOHAASTE
Olli Maukosen aloitteesta Maukosen sukuseura lahjoitti 500 € Itä-Suomen yliopiston
yliopistorahastolle. Tätä tarkoitusta varten osa jäsenistä oli tehnyt oman lahjoituksensa sukuseuran
tilille. Samanaikaisesti Rautalampi 450-vuotisjuhlan aikaan sukuseuramme haastoi muita vanhoja
rautalampilaisia sukuja/sukuseuroja osallistumaan em. varainkeruuseen. Ensimmäisten joukossa
haasteen otti vastaan Jämsénin sukuseura. Juhlapäivänä Maukosen sukuseura toi myös julki uuden
sukuvaakunansa.
SÄÄNTÖEHDOTUS
Sukuseuran sääntöjen laadinnalla tavoitellaan toiminnan selkeyttämistä. Sääntöehdotuksen
pohjana on käytetty Patentti- ja rekisterihallituksen sääntömallia sekä parin sukuseuran sääntöjä.
Vuoden 2011 aikana sääntöehdotus lähetettiin kaikille sukuneuvoksille työstettäväksi.
TILIT JA TULOS
Sukuseuran rahastonhoitajaksi valittiin 22.5.2010 Anja Korhonen ja hänelle päätettiin
antaa sukuseuran tiliä kokevat laajat käyttöoikeudet. Sukuseuralle avattiin elokuussa 2010
uusi tili Rautalammin Osuuspankkiin. Kirjanpitoa vuodesta 2000 lähtien koskevat kansiot
toimitettiin rahastonhoitajan haltuun. Tulos vuodelta 2009 osoitti alijäämää 791,40 €,
vuodelta 2010 ylijäämää 1.309,23 € ja vuodelta 2011 alijäämää 707,12 €. Kirjavaraston
arvo on 5243 euroa.

