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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, kaivataan 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! 

ILMOITUKSIA 

Ilmoittaudu sukutapaamiseen 
Muista ilmoittautua ma 9.8.2004 mennessä maksamalla osallistu-
mismaksu seuran tilille Nordea Kokemäki 111830-103326. Kirjoita 
maksulomakkeen viestiosaan osallistujien nimet ja syntymävuodet. 

Osallistumismaksu on 12-vuotta täyttäneiltä 20 euroa ja nuo-
remmilta 10 euroa, alle 3-vuotiailta ei mene maksua. 

Sukutapaaminen pidetään su 22.8.2004 Kullaan Leineperissä. 
Lisätietoja löytyy lehden mukana lähetetystä tiedotteesta ja 
seuran kotisivuilta  www.mykrat.net 

Osallistu sukuretkikyselyyn 
Kevätkaudella 2005 sukuseuran tavoitteena on järjestää retki 
Karjalan kannakselle. Tätä varten on lehden liitteenä kyselylomake, 
jonka vastausten perusteella lähdetään tarkentamaan retkisuunni-
telmia. Kaikilla seuran jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa retkikoh-
teisiin ja muihin järjestelyihin. 

Täytä lehden liitteenä oleva sukuretkikysely ja lähetä se sihteerille. 
Voit palauttaa lomakkeen myös sukutapaamisen yhteydessä. 

Kirja-arvostelu: Rohkeasti Kannakselle 
Matkailu Karjalankannakselle on taantunut monesta syystä. Venäjän muuttuvat säännökset, jonot 
rajalla ja pakollinen liikennevakuutus ovat karkottaneet yksityisautoilijoita. Viipuri taas kärsi pitkään 
ryöstelijöistä, jotka estivät suomalaisia tekemästä rauhassa piraattiostoksia. Rajan takainen Karjala on 
saanut mainetta eräänlaisena extreme-kohteena, josta kerrotaan armeija- ja synnytyskokemuksiin 
verrattavia kauhutarinoita. Median into tarttua epäkohtiin korostaa kielteistä kuvaa. 

Mutta muutos on ilmassa: tänä kesänä odotetaan jopa ruuhkaa, kun jatkosodan ratkaisut ja evakkojen 
lähtö houkuttelevat muistelijoita entisille koti- ja sotatantereille. Kannas on alkanut kiinnostaa myös 
uusia sukupolvia. Markus Lehtipuun tuore Kannas-matkaopas tulee tarpeeseen. 

Opus pohjautuu saman tekijän Karjala-oppaaseen, josta on ilmestynyt jo neljä painosta Suomalainen 
matkaopas -sarjassa. Tuoreutus kannattaa, sillä Kannas muuttuu kovaa vauhtia. Hotelleja, kauppoja 
ja huoltoasemia rakennetaan ja alue kehittyy, joten pikkutarkka opas vanhenee äkkiä. 

Lehtipuu jakaa runsaasti yksityiskohtaista tietoa, mikä on hyvä. Yöpymis- ja ruokapaikkojen ohella 
Kannaksella kiertelevä haluaa tietää, mikä on tuo rakennus ja mitä tuon aidan takana piilee. Kannas-
opas jopa varoittaa pihasta, jota vartioivat vihaiset koirat. 

Sanotaan, ettei Venäjällä ole osoitteita, ainoastaan suuntia. Kun ohjeet kysyttäessä tulevat useimmiten 
venäjäksi, on kätevä saada lukea, että ajetaan hiekkatietä 3,2 kilometriä ja käännytään sillan jälkeen oike-
alle. Paikat esitellään aakkosjärjestyksessä ja kartat on koottu kirjan loppuun, mikä helpottaa käyttöä. 

”Todellisia vaaroja ei ole”, Lehtipuu kirjoittaa ja kehottaa rohkeasti matkaan. ”Karjalaan ei pidä jättää 
lähtemättä turvallisuussyistä!” Se nimittäin palkitsee. Viipurin torin takaa löytyy hämmentävä ja kiehto-
va sekoitus entistä Suomea, Neuvostoliittoa ja nyky-Venäjää. Tiet ovat ehkä kuoppaisia, mutta mai-
semat upeita. Rappio ja loisto näyttäytyvät rinta rinnan. 

Opaskirjan avulla matka sujuu, kun vielä sivuuttaa arvottavat kommentit, joita kirjoittaja ei malta olla 
viljelemättä. Kehujen keskellä hän päivittelee rappiota ja puhuu ”ryssimisestä” ja tynkä-Suomesta. 
Karjalan palauttaminen vilahtelee siellä täällä. Kaikki Kannaksen-matkaajat eivät kuitenkaan ole liik-
keellä revanssihengessä. Nuoremmille Viipuri ei ole ”kipeä asia” eikä neuvostoaikainen sotamuisto-
merkki ilman muuta ”tyylitön”. Päätelmät tekisi mieluummin omin päin. 

 

Leena Härkönen, Helsingin Sanomat 19.6.2004 Lehtipuu, Markus: Kannas. 
Suomalainen Matkaopas Oy. 
528 sivua. 19,90 euroa. 


