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Kannaksen Mykrät -sukuseura aloitti viime vuonna perin-
teenkeruukampanjan, jonka perimmäisenä tarkoituksena oli 
saada mahdollisimman paljon aineistoa valmisteilla olevaa 
sukukirjaa varten. Perinteenkeruukampanjaa ajateltiin alun-
perinkin ikään kuin ikuisuusprojektiksi. Toisin sanoen su-
kuun liittyvää perinneaineistoa voisi sukuseuran arkistoon 
lähettää jatkuvasti. Perinneaineistolle ei myöskään haluttu 
asettaa oikeastaan minkäänlaisia rajoituksia. Niinpä suku-
seuran arkisto vastaanottaa hyvinkin erilaista materiaalia 
kuten asiakirjoja, muistelmia, julkaisuja, valokuvia, kasetteja, 
videokasetteja jne. Oikeastaan mikä tahansa tallennusmuo-
to kelpaa. Sisällöllistäkään rajausta ei ole haluttu tehdä liian 
tiukaksi vaan kaikenlainen materiaali, joka jollain tavalla 
valottaa Mykrä-suvun historiaa tai nykyisyyttä katsotaan 
sopivaksi aineistoksi. 
Tähän mennessä perinneaineistoa on sukuseuran arkistoon 
toimittanut neljä henkilöä, saivat Kalevala-aiheisen korupalkin-
non kesällä Leineperin ruukissa pidetyn sukujuhlan yhteydes-
sä. Vielä kerran lämmin kiitos perinteenkeruukampanjaan 
osallistuneille! Vaikka määrällisesti aineistoa ei ole vielä hirve-
ästi kertynyt on se sisällöllisesti sitäkin kiinnostavampaa ja 
arvokkaampaa. Mukana on haastatteluaineistoa, muistelmia ja valokuvia, jotka syventävät Mykrä-suvusta kerät-
tyä tietoutta. Perinneaineiston ei aina tarvitse olla sanasta sanaan totta. Vaikka sukua koskeva tarina tai muistiku-
va olisikin utuinen ja epävarma, luo se suvun vaiheista oman kuvansa. Hyvän tarinan merkitys ajankuvan rakenta-
jana on takuulla suurempi kuin virallisiin asiakirjoihin väestökirjanpidon tai verotuksen vuoksi talletettu tieto. 
Perinneaineiston käyttäminen sukututkimuksessa ja sukukirjassa on siis ikään kuin ”lihan laittamista luiden ympä-
rillä”. Toki sukututkimuksessa virallisten tahojen keräämät henkilötiedot muodostavat tärkeän osan, mutta kyllä 
sukukirja jää varsin köyhäksi, ellei siihen saada mukaan suvun omia tarinoita ja valokuvia sukuun kuuluneista 
ihmisistä. Myös lukijoiden kannalta valokuvat suvun henkilöistä ja asuinpaikoista sekä mehevät kertomukset mer-
kittävistä persoonista ja erilaisista tapahtumista suvun historiasta ovat juuri sitä luetuinta ja kiinnostavinta aineistoa. 
Kaikkia suvusta laadittuja perhetauluja tuskin jaksaa monikaan, ”sukututkimusfriikkejä” lukuun ottamatta, kahlata 
läpi. Tarinoista ja valokuvista puolestaan on toivottavasti mahdollisimman moni suvun jäsen kiinnostunut. 
Nähtäväksi jää kuinka hyvin Mykrä-suvun sukukirjassa perinneaineiston käyttämisessä onnistutaan. Paljon 
on tietenkin sukukirjatoimikunnan jäsenien varassa. Toimikunnan jäsenethän pääasiassa muokkaavat suvun 
tarinat sukukirjaan sopiviksi. Tärkein tehtävä ja vastuu on kuitenkin kaikilla Mykrä-suvun jäsenillä. Saadak-

semme aikaan oman sukumme näköisen kirjan täytyy mei-
dän jokaisen osaltamme nähdä vaivaa. Kaivella vanhoja 
valokuvia, haastatella läheisiämme jne. Toivoisin, että tähän 
talkootyöhön voitaisiin suhtautua samalla innolla ja riemulla, 
jolla 4-vuotias tyttäreni Venla piirtelee sukupuita perheenjä-
senistämme. Ei kaiken kerätyn aineiston tarvitse eikä pidä-
kään olla ”akateemisin kriteerein” laadittua. Pääasia on, että 
aineistosta välittyy elävä elämä iloineen ja suruineen. 
Itseäni on aina kiinnostanut kovasti historian erilaiset tari-
nat ja tapahtumaketjut. Juuri siitä syystä olen ilmeisesti 
myös sukututkimukseen ”höyrähtänyt”. Toivottavasti Myk-
rä-suvun sukukirjastakin muodostuu aikanaan mukaansa-
tempaava ja kiinnostava koko sukua koskettava tarina. 
Ainakin selkeitä viitteitä tähän suuntaan on jo olemassa. 

Janne Mykrä, sukuseuran sihteeri 
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Perinnearkistosta vastaa seuran sihteeri Janne 
Mykrä, joka on koulutukseltaan historiantutkija ja 
töissä ylitarkastajana Kansallisarkistossa. 
Lehtiartikkelit toimitetaan myös Jannelle. Lä-
hettää voi esim. sanoma- ja aikakauslehdissä 
olevia juttuja, jotka koskevat sukuun kuuluvaa 
henkilöä tai käsittelevät Mykriä sivuavaa aihetta. 
Janne Mykrä, Piiankuja 4, 11710 Riihimäki. 
Ohjeita ja lisätietoja puh. 050-363 4725,  
janne.mykra�kolumbus.fi 

Kaikki aineisto, mikä sukuseuran arkistoon tallen-
netaan, säilytetään huolellisesti. Pyynnöstä alku-
peräinen aineisto kopioidaan ja lähetetään takai-
sin. Myös postituskulut korvataan tarvittaessa. 
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Valokuvat, päiväkirjat, allakat, kirjat, kirjoi-
telmat (runot, pakinat, muistelot), esineet ja 
asiakirjat (virkatodistukset, perunkirjat ym.) 
Kirjoitelmien aihealueita esim. koulunkäyn-
ti, työrutiinit, arkiaskareet, harrastukset, leikit, 
juhla- ja urheilutapahtumat, ruokailutottu-
mukset, oman kylän historia, perheen histo-
ria, kylien yhteydet toisiinsa, yhteydet kau-
empana asuviin sukulaisiin, evakkotaival. 

Haastattelussa apuna voi käyttää haastatte-
lurunkoa, jonka saa sukuseuralta ja net-
tisivuilta. Tallentaa voi esim. äänikasetille, 
videolle tai paperille. 
Valokuvia voi antaa lainaksi kopioimista 
varten. Kuvien yhteyteen kannattaa kirjoittaa
tietoja ajankohdasta, -paikasta ja henkilöistä. 

Kaikkea aineistoa ei välttämättä julkaista 
sukukirjassa tai jäsenlehdessä, mutta se toki 
arkistoidaan jälkipolvia varten. 


