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Kirjoittaja on 1924 Antreassa Hannilan kylässä syntynyt Mirjam Mattila (os. Mykrä). Hän on sukuseuran 
kunniajäsen. Mirjamin mietteitä on julkaistu aiemmin jäsenlehdissä 2/2003 ja 3/2001. 

HALLITUKSEN KOKOUKSESTA POIMITTUA 

Syyskuun 27. päivänä seuran hallitus kokoontui pitämään syyskokousta sihteerin kotiin Riihi-
mäelle. Paikalle saapui kuusi luottamushenkilöä. Ohessa tiivistelmä tärkeimmistä päätöksistä. 

Elokuussa 2004 pidetään Mykrien kolmas sukutapaaminen Kullaalla, Leineperin ruukissa. Sukutapaa-
misen tarkka ajankohta jäi vielä avoimeksi, mutta se tulee olemaan joko sunnuntai 22. tai 29. elokuuta. 
Tammikuussa ilmestyvässä jäsenlehdessä juhlaan liittyvistä asioista tiedotetaan tarkemmin. 

Perinteenkeruukampanja todettiin lähteneen hyvin käyntiin. Kirjoituksia ja haastatteluaineistoa on 
saatu melko runsaasti, mutta erityisesti vanhoja valokuvia kuvaselityksineen kaivataan lainaksi. 
Haastattelujen tueksi ja kuvien toimittamista varten päätettiin syksyn jäsenlehden yhteyteen liittää 
tiivis haastattelurunko ja perinnetiedon keräämiseen liittyviä perusohjeita. Seuran internetkotisivulle 
tuotetaan lisäksi lomake, jolla perinnetietoja voi lähettää sähköisesti. Seuran sihteeriltä voi pyytää laajan 27-
sivuisen haastattelulomakkeen paperiversion, johon muistot voi helposti kirjoittaa ylös. 

Sukukirjan rakenteesta esitettiin luonnos, joka viritti keskustelua kirjahankkeesta yleisemminkin. 
Sukuhistoriateoksen julkistamista kesän 2006 vuosikokouksen yhteydessä pidetään edelleen rea-
listisena. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004. 

Päätettiin esitysten perusteella kutsua seuraan uusia kunniajäseniä, joita käydään haastattelemas-
sa. Kunniajäsenille tehdään muistoksi kunniakirja, joka luovutetaan sopivassa yhteydessä. Kunnia-
jäsenet ovat sääntöjen mukaan vapaat jäsenmaksuista. 

Syksyn jäsenlehteen päätettiin laittaa tiedote Karjalan Liiton tarjoamasta ilmaisesta Karjala-kortista, 
jolla seuran jäsenet saavat monenlaisia etuja. 

MIRJAMIN MIETTEITÄ 

Mykrä sukuseura 

Kyl mie oon tos paljo mielissäi, ko o perustettu tää Mykrä 
sukuseura ja miekii saan kuuluu tähä seuraa.  

Kaikilha mie oon täst haastant. Ehä sitä joka suvul oo yhtää 
mittää, eikä Lautturi Miina senkäävertaa. Mie jouvui höil iha 
juurtajaksai selittämmää, et tää o semmone seura, mihi 
kuuluvat kaik Mykrät. Hyö o kaik toine toisillee sukulaisii. Täs 
seuras o monta sukuhaaraa ja mie kuulu Antrea sukuhaaraa. 

Miina luul ensittäi, et se o semmone niiko ompeluseura. Kylhä 
hää sit käsitti, ko mie oli tään asja tuiki tarkkaa selttänt. Mie seliti 
senkii, et mie oon saant olla kaks kertaa sukukokoukses. Siel ol 
monesorti ohjelmaa ja kaik ol nii vaseti järjestetty. Sielhä mie tuli 
tietämää senkii, et Jokperä Aatu tyttäre pojapoika o miul sukkuu. 

Miina kuuntel mitä mie haasteli ja hää innostu silviisuu, et hää sano: ”Miekii taho liittyy siihe seuraa.” Taas mie 
jouvui pitkä aikaa selittämmää, et ehä se mitekää käy, ko sie et kuulu sukkuu. Tiijethää sie issekkii, et sie kuu-
lut Römppäse Taaveti sukkuu. Perustakkaa isse oma sukuseura. 

Tätä mie en hänel sanont, mut isseksei mie tuumasi, et lienööks höi suvus nii viisaita miehii, niiko o täs Mykrä 
suvus. Mie tarkota Juhanaa ja Jannee. Hyö o paljo koululoi käyneet ja ossaavat nää asjat. Ehä semmose 
seura perustamissee joka poika kykene. Kyl hyö o tehneet paljo työtä, ko o selvittänneet tätä Mykrä sukkuu, 
sillei taaksepäi, iha monta sattaa vuotta. Nii se vaa selvis, et miekii kuulu tähä Mykrä sukkuu. 

Terveisii kaikil sukulaisil! 

Manta Hupa 


