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Kesäkuu 2016

Hyvät sukuseuran jäsenet
Elämme taas vuoden valoisinta aikaa, jolloin lähdemme liikkeelle ja tapaamme sukuamme ja
ystäviämme. Sukuseuran kokoontumisen suhteen vietämme nyt välivuotta. Viime vuonna pidimme
sukukokouksen Rautalammilla Korholan Kartanossa lauantaina 11.7. Läsnä oli 40 osallistujaa.
Varsinaisen sukukokouksen jälkeen aurinkoinen kesäpäivä sujui rattoisasti kartanon pitopöydän
herkkuja maistellen ja monipuolisen ohjelman ja musiikkiesitysten parissa. Sunnuntaina 12.7.
osallistuimme jumalanpalvelukseen Rautalammin kirkossa, kävimme sukuhaudoilla ja tutustuimme
museon näyttelyihin. Kokouspäivien tapahtumista löytyy lisää kotisivuiltamme www.maukoset.fi
linkeistä: Sukuseuran uuden sihteerin tervehdys ja Kuvagalleria.
Seuraava sukukokouksemme on kesällä 2018 ja tuo ajankohta on meille hyvin tärkeä.
Sukuseuramme varsinaisen perustamisajankohdan (16.6.1979) 40-vuotisjuhla on silloin jo niin
lähellä, että sukuneuvosto päätti tammikuisessa kokouksessaan yhdistää sukukokouksen ja
tärkeän merkkipaalun juhlinnan. Juhlan luonteen vuoksi poikkeamme kokouspaikkakunnan
vuorottelukäytännöstä ja järjestämme tämän tapahtuman suvun emopitäjässä Rautalammilla.
Sukuseuran taustoista ja perustamisesta löytyy paljon mielenkiintoista luettavaa kotisivujen
Historia-linkistä ja vuoden 2014 jäsentiedotteesta.
Ennen tulevaa juhlaa haluamme kerätä talteen sukumme perinnetietoa, ja jatkaa
matrikkelikeräystä. Sukuneuvosto julkaisee saatua aineistoa jo ennen tulevaa merkkijuhlaa.
Materiaalia voi toimittaa sukuneuvoksille tai yhteystietolomakkeessa mainituille vastuuhenkilöille.
Vaikka Maukos-juuret ovat rautalampilaisessa maaperässä, on sukumme jäseniä muuttanut
ympäri maapalloa. Kotisivujen Linkit-napin kautta löytyy internet-sivuja mm Kanadan, USA:n ja
Norjan Maukosista. Facebook-ryhmät Last Name Maukonen ja Suomi Finland Maukonen ovat
hyviä kanavia lisätä yhteydenpitoa laajan sukumme kesken. Sukuseuran puheenjohtaja ja
kansainvälisten asioiden koordinaattori ovat olleet yhteydessä Norjan Maukosiin ja sukuneuvoston
kokouksessa on käsitelty ideaa vierailusta heidän luokseen. Näyttää siltä, että ajankohta voisi olla
kesällä 2017. Matkan järjestelytoimikunta pyytää, että matkasta kiinnostuneet ilmoittautuisivat
(ilman sitoumusta vielä) puheenjohtajalle tai sihteerille, järjestelyjen eteenpäinviemiseksi.
Kaikkia sukukirjoja on edelleen saatavilla 15 €/kpl tai 50 €/koko sarja. Kirjoja myyvät Anja
Muurmäki ja Jussi Maukonen, apunaan Olli Maukonen ja Marja Suihkonen. Voit kysyä myös
noutomahdollisuutta. Sukuvaakunoita on saatavissa Annariikka Ahlnäsiltä. Myyjien yhteystiedot
ovat oheisessa lomakkeessa. Uudet jäsenet saavat oman sukuhaaransa kirjan liittymälahjana ja
sukuvaakunan hintaan 45 € (norm. 55 €)
Vuoden 2016 jäsenmaksun 15 €/perhe (talous) pyydämme maksamaan sukuseuran tilille
FI13 5389 0720 0399 65. Viitenumero on pankkisiirtolomakkeessa. Muistathan ja muistutat
läheisiäsi, että sukuseuramme tulot koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista, ja niiden avulla
pystymme ylläpitämään ja kehittämään toimintaamme.
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