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Millaista jäsenlehteä 

sinä haluat lukea? 

Kannaksen Mykrät -sukuseuran jä-
senlehti on jäsenistönsä ja koko 
Mykrä-suvun äänenkannattaja. Lehti 
ilmestyy kolmesti vuodessa. Se ker-
too mm. tulevista ja menneistä Myk-
rä-sukuun liittyvistä tapahtumista. 

Jotta lehti jatkossakin tyydyttäisi 
jäsentensä tarpeet ja ilmestyisi sään-
nöllisesti, tarvitaan lehden toimitus-
työssä apua.  Sitä varten tarvitaan 
monenlaisia kirjoituksia tai vaikkapa 
vain ideoita aiheista. 

Tule rohkeasti mukaan yhteisen leh-
temme tekemiseen ja kehittämään 
sitä! Jäsenlehti on meitä kaikkia 
varten. 

Kerro ideoistasi ja kysy lisää 
seuran luottamushenkilöiltä! 

ILMOITUKSIA 

III sukutapaaminen 2004 Kullaalla 

Seuraava Mykrien sukutapaaminen pidetään Kullaalla elokuun 
lopussa 2004. Kaikille sukulaisille tarkoitettu juhla järjestetään jo 
kolmannen kerran. Aikaisemmin on kokoonnuttu Kokemäellä 
vuonna 2000 ja Heinolassa vuonna 2001. 

Tällä kertaa kokoontumispaikkana on idyllinen Leineperin ruuk-
kialue, joka sijaitsee satakuntalaisessa Kullaan kunnassa, Porin 
lähellä. Leineperi kytkeytyy vahvasti karjalaisuuteenkin, sillä A. 
Ahlströmin Leineperin kartanon maat ovat olleet monien hiito-
laisperheiden sijoituspaikkana evakkotaipaleen lopussa. 

Juhlassa saamme nauttia mielenkiintoisen ohjelman lisäksi pito-
pöydän antimista. Näytteille tullaan asettamaan mielenkiintoisia 
sukututkimuksen tuloksia kaaviokuvineen. Myös perinneke-
räyksen tuotoksia esitellään. Juhlassa palkitaan perinnekeräyk-
sessä kunnostautuneita sukulaisia. Ennen pääjuhlaa on tarkoi-
tus kokoontua läheiseen Kullaan kirkkoon. 

Sukutapaamisen yhteydessä pidetään myös sukuseuran sään-
tömääräinen vuosikokous, jossa mm. valitaan luottamushenkilöt 
seuraavalle kaksivuotiselle toimikaudelle. 

Osallistu perinnekeräykseen! 

Seuran hallitus on käynnistänyt perinnekeräyksen, jonka tavoitteena on tallettaa suvun muistoja myö-
hempiä sukupolvia ja tulevaa sukuhistoriateosta varten. 

Aineisto voi olla esim. valokuvia, haastattelumateriaalia, kirjoja, esineitä, asiakirjoja, kirjoituksia, jne. 
Aineistosta ei tarvitse lopullisesti luopua, vaan se tarvittaessa palautetaan omistajalleen dokumen-
toinnin ja mahdollisen kopioinnin tai kuvauksen jälkeen. Perinnekeräykseen voi osallistua kuka tahan-
sa, joka kokee sukumme perinteiden säilyttämisen tärkeäksi asiaksi.  

Perinnettä kerätään myös kirjoituskilvan avulla. Siihen osallistuvien 
kirjoitusten pituus, tyyli ja muu toteutustapa on kirjoittajan itsensä vapaasti 
päätettävissä. Aiheina voivat esimerkiksi olla tämän jäsenlehden sivulla 
6 mainitut. Toki omia aiheitakin voi keksiä tai tarvittaessa kysyä vink-
kejä hallituksen jäseniltä. 

Kaikki osallistujat palkitaan! Jokainen perinnekeräykseen osallistuva 
palkitaan ja erikoispalkinnot on luvassa kunniakirjan kera niille, jotka erityisesti 
asiassa kunnostautuvat. Kirjoituskilvassa on lisäksi omat palkintonsa. Palkin-
noista kerrotaan tulevissa jäsenlehdissä. Voittajista päättää sukuseuran hallitus 
vuoden 2004 kevätkokouksessa ja palkinnot jaetaan ensi kesän sukutapaamisessa. 

Hiitolanjoen alueen matkailuopas ilmestynyt 
Hiitolanjoen seutu kävi edelliskesänä tutuksi sukuseuran kannaksen retkelle osallistuneille. Tulevia 
retkeilijöitä auttaa uusi hyvin tehty matkailuopas karttoineen. Sen on sukuseuralaisille lahjoittanut 
seuramme jäsen Markku Kuronen Imatralta. Markku on Karjalanmatkailun asiantuntija ja järjestää 
monenlaisia matkoja kannakselle ja koko Laatokan alueelle. Lisätiedot: 0500-656 824. 

Kirjoituksia ja muuta perinneaineistoa voi lähetellä pitkin vuotta seuran sihteerille Janne Mykrälle 
(Piiankuja 4, 11710 Riihimäki). Häneltä saa myös tarkempia lisätietoja perinnekeräykseen liittyen. 
Sukuseura korvaa tarvittaessa postitus- ja muut kustannukset. 


