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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! 
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Kannaksen Mykrät -sukuseuran vuoden 2004 jäsenmaksu 
kerätään joulukuun aikana oheiselle maksulomakkeella.  Jäsen-
maksun suuruus on edelleen 10 euroa ja se peritään vain 
sukuseuran  varsinaisilta jäseniltä. Eräpäivä on perjantai joulukuun 
17. päivä. Muistathan käyttää lomakkeessa näkyvää viitenumeroa! 
Jäsenmaksun yhteydessä voi niin halutessaan maksaa myös 
vapaaehtoisen perhejäsenen maksun seuran tilille Nordea 
Kokemäki 111830-103326. 
Lisätietoa maksuihin liittyen saa tarvittaessa seuran rahaston-
hoitajalta Tapio Mykrältä, 0400-881595, tapio.mykra@pp.inet.fi 
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Lähden mukaan sukuseuran järjestämälle retkelle Karjalan 
kannakselle. Retki on tarkoitettu kaikille sukulaisille. Ajankohtana 
on to-su 5.–8. toukokuuta. Matkareitti alkaa Turusta ja kulkee Porin 
kautta Imatralle, josta rajan yli Jääskestä Antreaan ja Hiitolaan. 
Paluumatkalla käydään Viipurissa ja tullaan Vaalimaalta rajan yli, 
josta paluu Porin kautta Turkuun. Matkalaisia poimitaan tarvittaessa 
matkan varrelta. Päämatkakohteina ovat Antrea ja Hiitola. 
Yöpyminen on Hiitolassa perhemajoituksessa, ruoat ja juomat tuodaan Suomesta. Matkassa on mukana 
turistibussin lisäksi myös pikkubussi. Hiitolasta voi tehdä pienempiä retkiä lähiympäristöön. Matkan hintaan 
(n. 280-300 eur) sisältyy täysylöspito, viisumikulut ja matkat sekä opastus ja oheismateriaali. Matkanjohtaja-
na toimii Markku Kuronen. 

Lisätietoja kevätretkestä tämän jäsenlehden sivulla 13. Tar-
kempaa tietoa tulee lisäksi seuran nettisivuille. Kysyä voi Janne 
Mykrältä ja Markku Kuroselta (yhteystiedot vieressä). 
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Paikkoja on rajoitettu määrä ja ne 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittaudu maksamalla 100 euron 
suuruinen ennakkomaksu sukuseuran 
tilille tammikuun loppuun mennessä. 
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry. 
Nordea Kokemäki 111830-103326 
Ennakkomaksu 100 eur 
Eräpäivä 31.1.2005 

Lisätietoja: 
Janne Mykrä, 050-363 4725, 
janne.mykra@kolumbus.fi 
Markku Kuronen, 0500-656 824 


