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PÄÄKIRJOITUS 

Vuodenkierto on tullut jälleen siihen pisteeseen, että kesän lämpimät ja aurinkoiset päivät alkavat 
vaihtua syyssateiden verhoamaan harmauteen. Itselleni alkanut vuodenaika ei ole niitä kaikkein miel-
lyttävimpiä. Vaihtelu toki virkistää ja hyvällä huumorilla varustettuna kaiketi voi nauraa jopa vuotavas-
ta räystäästä niskaan lorahtaneen jääkylmän vesinoron aiheuttamille puistatuksillekin. 

On toki niitäkin, joiden mielestä syksy lukeutuu ehdottomasti vuoden kohokohtiin. Ymmärrettävältä ja 
kovin vetoavalta kuulostaa esimerkiksi perustelu siitä, kuinka syksy tuo mukanaan mielekkäitä virik-
keitä työtehtävineen ja harrastuksineen sekä fantastisen räiskyvän väriloiston, johon lehtipuut pikku 
hiljaa ovat pukeutuneet. 

Toisaalta omaa pukeutumistakin pitää vähitellen kohentaa, ettei pureva tuuli pääse kangistamaan 
ruumiinjäseniä. Sateenvarjokin pitää yhä useammin ottaa mukaan iltalenkille, ettei sade pääse yllät-
tämään. No, olisihan se toki hyvä pitemmän päälle, että pohjaveden korkeus saataisiin kasvuun. 
Asioilla tuntuu oleva aina monta puolta, kun niitä oikein toden teolla pohdiskelee. 

Sivulla 11 on perinteiseen tapaan esillä Mykrä-sukuun liittyviä merkittäviä uutisia. Onnelliset perheta-
pahtumat todistavat jälleen sen, että verrattain pieni sukumme voi hyvin ja sen tulevaisuus näyttää 
turvatulta. Sukuseuran jäsenlehti on saavuttanut myös erään merkkipaalun. Käsissänne oleva lehti 
on sarjassaan kymmenes julkaistu lehti. Julkaistujen sivujen kokonaismäärä nousee ”juhlanumeron” 
myötä tasan sataan. Lehti ilmestyy kolmesti vuodessa ja sen toimituskuntaan kuuluu allekirjoittaneen 
lisäksi seuran sihteeri sekä kaikki sukulaiset. Olette siis kaikki lämpimästi tervetulleita mukaan toimi-
tustyöhön.  

 
Toivotan kaikille erittäin värikästä ja mielenkiintoista syksyä! 

 
Juhana Mykrä, sukuseuran hallituksen puheenjohtaja 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 

Lokakuu 2003 
 la 4.10. Karjalan Liiton sukuyhteisöjen liiton sukuseurapäivä Kangasalla 

(Kannaksen Mykrillä edustus) 
 la-su  11.-12. ”Kuulutko Sukuuni” -sukututkimustapahtuma Vantaalla 

(Kannaksen Mykrillä edustus) 
 ti 14.10. Karjala-luentosarja: Karjalan asutuksen juuret 

ja karjalaisen kulttuurin synty, Helsingin yliopisto 
 ti 21.10. Karjala-luentosarja: Suuri kansa - ahtaat rajat, Helsingin yliopisto 
 ti 28.10. Karjala-luentosarja: Uskontojen rajalla, Helsingin yliopisto 

Marraskuu 2003 

 su 2.11. Karjalaisuuden päivä 
 ti 4.11. Karjala-luentosarja: Karjalaiset kansakunnan rakentajina,  

Helsingin yliopisto 
 ti 11.11. Karjala-luentosarja: Kahden minän välissä, Helsingin yliopisto 
 ti 18.11. Karjala-luentosarja: Karjalan merkit, Helsingin yliopisto 
 ma 24.11. Sukuseuran uudistetut nettisivut avataan 

Joulukuu 2003 
 la 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla 
 ke 24.12. Rauhoitumme juhlistamaan Kristuksen syntymäjuhlaa 

Tammikuu 2004 
 to 1.1. Toivotamme toisillemme Onnellista Uutta Vuotta 
 pe 30.1. Sukuseuran jäsenlehti n:o 11 - 1/2004 ilmestyy varsinaisille jäsenille 


