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Oheinen postuumi teksti osallistuu seuran kirjoituskilpaan. Kirjoittaja on edesmennyt Aino Ahvonen (os. 
Mykrä), joka syntyi Antreassa 1904 Juho Antinp Mykrän (s. 1882) ja Anna-Liisa Tuomaantr Viskarin (s. 
1884) perheeseen. Tekstin on Ainon käsikirjoituksesta koneelliseen muotoon kirjoittanut Meri Kaarne (os. 
Mykrä), jonka osuvien sanojen mukaan ”teksti vakuuttaa lukijansa aitoudellaan ja rehellisyydellään siitä, 
että tärkeintä on ajankuva ja asia eikä muotokaunis teksti”.  

eikä hienoja ruokia. Vaatteet roikkuivat nauloissa niiden alla tampurin lattialla istuttiin tyytyväisenä 
ja syötiin eväitä. Voileivät oli jokaisella, harvalla maitopullo lisänä. 

Monet olivat käteviä käsistään, elättivät itsensä ja perheensä. Eihän silloin avustuksia saanut. 
Mummoni oli korintekijä. Oli kaiken kokoisia koreja. Niitä oli sisäkkäin. Oli pyykkikoreja, kannellisia 
sekä sangallisia. Kyllä ne olivat kauniita. Kyllähän niissäkin taitoa tarvittiin. Marjastaminen oli siihen 
aikaan jokaisen tienestiä. Kaikkia marjoja kerättiin, myös sieniä. Ja vispilöitä tehtiin. Viipuri oli tulo-
lähteenä. Jokainen vei sinne, ei tarvinnut koskaan takaisin tuoda. Me lapset möimme marjoja ase-
malla. Aseman puolella ei ollut lupa myydä, möimme ”laanin” puolella. 

Kyllä ovat ajat muuttuneet kaikin puolin. Olen saanut viettää lapsuuteni uskovaisessa kodissa. 
Kaikesta olen kiitollinen vanhemmille niistä hyvistä neuvoista, mitä ovat perintönä meille lapsille 
jättäneet. Kiitos Jumalalle pitkästä elämästäni! 

Aino Ahvonen, Imatra 

 

PERINNEKERÄYS: VINKKEJÄ JA OHJEITA 

Minkälaista aineistoa? 

Perinneaineistoa voi olla kaikki, mikä kertoo ih-
miselon, perheen ja suvun vaiheista. Näitä ovat 
esim. valokuvat, asiakirjat (virkatodistukset, pe-
runkirjat yms.), päiväkirjat, allakat, kirjat sekä 
erilaiset kirjoitelmat kuten runot, pakinat ja muis-
telot. Myös erilaiset esineet ovat perinneaineis-
toa. Kirjoitelmien aihealueita voivat olla esim. 
Karjalan aikojen muistot kuten koulunkäynti, työ-
rutiinit, arkiaskareet, harrastukset, leikit, juhla- ja 
urheilutapahtumat, ruokailutottumukset, oman 
kylän historia, perheen historia, kylien yhteydet 
toisiinsa, yhteydet kauempana asuviin sukulaisiin 
sekä evakkotaival ja kulttuurien kohtaaminen 
siirryttäessä muihin maakuntiin. 

Muistitietoa kerätään myös haastattelemalla van-
hempia, isovanhempia tai muita lähisukulaisia. 
Haastattelun tueksi hallitus kokoaa haastattelu-
rungon, mutta ilman sitäkin voi toimia. Haastatte-
lun voi tallentaa esim. äänikasetille, videolle tai 
paperille. Hallituksen jäsenet voivat myös pyyn-
nöstä tulla suorittamaan haastattelun. 

Aineistoa voi luovuttaa sukuseuran arkistoon tai 
sitä voi lainata kopioitavaksi. Kaikkea aineistoa ei 
välttämättä julkaista sukukirjassa tai jäsenleh-
dessä, mutta se toki tallennetaan arkistoon jälki-
polvia varten. 

Aineiston toimittamisohjeita 

Perinneaineisto Janne Mykrälle: Seuran 
sihteeri huolehtii Mykrä-suvun perinnearkistos-
ta. Janne on koulutukseltaan historiantutkija ja 
ammatiltaan arkistonhoitaja. Perinnemateriaa-
lia voi lähettää osoitteeseen Piiankuja 4, 11710 
Riihimäki. Ohjeita ja lisätietoja saa soittamalla 
(050-363 4725) tai sähköpostitse 

(janne.mykra@kuntaliitto.fi). 

Lehtiartikkelit Sari Kangasniemelle: Sari on 
hallituksen varajäsen ja huolehtii artikkelikirjan 
kokoamisesta. Hänelle voi lähettää lehdissä 
olevia juttuja, jotka koskevat Mykrä-sukuun 
kuuluvaa henkilöä tai jotenkin Mykriä sivuavia 
aiheita. Artikkeleita voi lähettää osoitteeseen 
Riekontie 5, 02880 Veikkola. Ohjeita ja lisätie-
toja saa soittamalla (050-486 0449) tai sähkö-

postitse (sari.kangasniemi@kolumbus.fi). 

Kaikki aineisto, mikä sukuseuran arkistoon lähete-
tään, tullaan säilyttämään huolellisesti. Pyynnöstä 
alkuperäinen aineisto kopioidaan ja lähetetään takai-
sin. Myös postituskulut korvataan tarvittaessa. 


