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Hyvät Kannaksen Mykrät -sukuseuran jäsenet!  
 
Vuosi 2022 on alkanut valitettavan murheellisesti Ukrainan sotatilanteen vuoksi. Juuri kun 
koronapandemia on viimein alkanut hieman hellittää, olemme joutuneet Euroopassa aivan uudenlaisen 
kriisiin eteen. Karjalaiset esivanhempamme ovat kokeneet sota-ajan ja evakkomatkat, joten sukumme 
jäsenet pystyvät muistoissaan samaistumaan ukrainalaisten hankalaan tilanteeseen varsin hyvin. 
Ajatukset ovat ukrainalaisten puolella ja toivomme luonnollisesti sodan mahdollisimman nopeaa 
päättymistä.  
 
Sukuseuran 22-vuotisjuhla ja vuosikokous 
 
Sukuseuran hallitus vahvisti kokouksessaan 19.2.2022 päätöksen, että alun perin jo kaksi vuotta sitten 
pidettäväksi suunniteltu Mykrä -suvun sukujuhla järjestetään viimein vuoden 2022 syyskuussa 
Noormarkussa. Syyskuussa 2020 oli tarkoitus viettää sukuseuran 20 -vuotisjuhlia, mutta 
koronapandemian takia pääsemmekin viettämään tämän vuoden syyskuussa peräti sukuseuran 22 -
vuotisjuhlia. 
 
Sukuseuran hallitus toivottaa kaikki sukuseuran jäsenet ja muut Mykrä -sukuun kuuluvat sankoin joukoin 
osallistumaan sukujuhlaan, jonka yhteydessä järjestetään myös sukuseuran vuosikokous (sukuseuran 
jäsenille) ensimmäisen kerran neljään vuoteen läsnäolotilaisuutena. 
 
Mykrä -suvun sukujuhla Noormarkussa 2022 
 
Lauantai 3.9.2022 paikkana Ahlströmin ruukki, Noormarkun klubi, os. Laviantie 4, Noormarkku 
 
Ohjelma (pienet muutokset mahdollisia) 

• klo 10 - 10.30 Tutustuminen Noormarkun kirkkoon ja siellä säilytettävään  
Hiitolan kirkon esineistöön (os. Vanha Vaasantie 1, Noormarkku) 

• klo 11 Kannaksen Mykrät sukuseura ry:n vuosikokous (Noormarkun Klubi) 

• klo 12 Pitopöytä, buffetlounas (Noormarkun Klubi) 

• klo 13.30 lähtien Sukujuhla (Noormarkun Klubi) 
o Karjalan kunnailla! (esilaulajina sukukuoron jäsenet) 
o Sukukronikka, Raija Pasanen 
o Tervehdyssanat, Janne Mykrä  
o Kannaksen Mykrien sähköinen sukujulkaisu 2022, Juhana Mykrä ja sukujulkaisutoimikunta 
o Juhlapuhe, Raija Laaksonen (Hiitolan pitäjäseuran puheenjohtaja) 
o Kunniajäsenyydet ja palkitsemiset 
o Kahvitauko (noin 30 min) (alkaa noin klo 14.30) 
o Suvun veteraanien kokemuksiin perustuvien haastattelujen esittely,  

Marja-Leena Väyrynen 
o Avustusretki Ukrainaan, Henrik Mykrä (haastattelijana Janne Mykrä) 
o Matkakertomuksia sukuseuralaisten kotiseutumatkoilta, 

Timo Mykrä ja Teuvo Mykrä 
o Sukuarpajaiset (palkintoja voi tuoda lahjoituksena) 
o Karjalaisten laulu! (esilaulajina sukukuoron jäsenet) 
o Tilaisuus päättyy noin klo 17 

 
Sukujuhlaan ilmoittaudutaan seuran sihteerille 30.6.2022 mennessä. Ilmoituksessa tulee mainita 
osallistujien määrä ryhmiteltynä: aikuiset kpl, alle 12 v. lapset kpl, alle 3 v. lapset kpl. Samalla tulee 
mainita mahdollisista ruokarajoitteista. Ilmoittautumisen voi peruuttaa sairaustapauksissa 10.8.2022 
mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei voida maksaa osallistumismaksua takaisin. 
 
Osallistumismaksut ovat: 

- aikuiset 50 € 

- alle 12 v. lapset 12 € 

- alle 3 v. lapset ilmaiseksi             KÄÄNNÄ 
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Samaan aikaan ilmoittautumisen kanssa tulee suorittaa osallistumismaksu(t) sukuseuran tilille: 
FI22 1118 3000 1033 26. Viestikenttään maininta sukujuhla ja osallistujien määrä ryhmiteltynä, 
maksaessa voi käyttää jäsenmaksulomakkeella olevaa viitenumeroa. 
 
Timo Mykrä, sihteeri 
timo.mykra@outlook.com 
puh. 044 9064 396 
Hakapellonkatu 6 C 136, 20540 Turku 
 
Sukuseuran vuosikokous 2022 
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
Aika: lauantai 3. syyskuuta 2022, klo 11.00  
Paikka: Ahlströmin ruukki, Noormarkun klubi, os. Laviantie 4 Noormarkku 
 
Esityslista:  

1. Kokouksen avaus  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. Hyväksytään kokouksen esityslista  
5. Ilmoitusasiat  
6. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot 

vuosikokousten väliseltä ajalta  
7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen 

suuruudet  
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet toimikaudeksi 2022-2024  
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja(t) 

toimikaudeksi 2022-2024   
11. Muut asiat  
12. Kokouksen päättäminen 

   
Sähköinen sukujulkaisuprojekti edistyy: sukutiedot ajan tasalle ja julkaisulupa 
 
Mykrä -suvun sukujulkaisun päivitysprojekti on jatkunut viime vuosien ajan tiiviisti koronapandemiasta 
huolimatta. Tavoitteena on laatia vuonna 2010 julkaistun Mykrät Karjalankannakselta -sukukirjan 
pohjalta päivitetty ja täydennetty sähköinen sukujulkaisu nykyisten tietosuojarajoitteiden sallimissa 
puitteissa. Sähköisen sukujulkaisun julkaiseminen toteutetaan vuoden 2022 sukujuhlassa. 
 
Pyydämmekin jäsenistöä ja sukulaisia päivittämään oman perheensä tietoja oheisella  
sukutietolomakkeella ja lähettämään sen postitse tai skannattuna sukututkija Juhana  
Mykrälle: juhana.mykra@gmail.com 
 
Tiedot voi päivittää helpoiten sähköisellä nettilomakkeella: http://bit.ly/kmsukutietokysely2022 
Vain lähettämällä ajantasaisia tietoja suvun tapahtumista voidaan varmistaa tietojen oikeellisuus 
sukujulkaisussa ja sukuseuran ylläpitämissä rekistereissä (sukututkimusrekisteri ja jäsenrekisteri).  
 
Sähköinen tiedottaminen  
 
Sukuseura siirtyy sähköiseen tiedottamiseen. Pyydämmekin niitä jäseniä, jotka saavat vielä 
maksulomakkeen paperisena mutta käyttävät sähköpostia, ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa 
sukuseuran sihteerille (timo.mykra@outlook.com. Maksulomake ja infokirje toimitetaan niille jäsenille 
paperisena, jotka eivät käytä sähköpostia.  
 
Hyvää kesää! 
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry:n hallitus 
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