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HALLITUKSEN KOKOUKSESTA POIMITTUA 

Sukuseuran hallitus kokoontui 5.3.2005 Pomarkun Harjakoskelle Marja Leena Perttulan 
kotiin. Paikalla oli kuusi jäsentä. Seuraavista asioista keskusteltiin ja tehtiin päätöksiä. 

Päätettiin, että kevätretken järjestämiselle 5.–8.5.2005 on edellytyksiä, vaikkakin ilmoittautunei-
den vähäisen määrän vuoksi matkakustannukset osallistujaa kohti saattavat hieman nousta. 
Osallistujia yritetään vielä saada lisää tiedottamalla vapaista paikoista sähköpostitse, seuran 
nettisivuilla sekä maaliskuun jäsenlehdessä. Ilmoittautumisen takaraja on 31. maaliskuuta, jotta 
viisumit saadaan anottua ja muut järjestelyt voidaan viedä loppuun. 

Vuoden 2004 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä seuraan liittyneet uudet jäsenet hyväksyttiin. Kes-
kusteltiin sukuseuran vaakunan teettämisestä ja päätettiin valtuuttaa pj. ja sihteeri viemään hanketta 
eteenpäin. Vaakunaehdotuksen hyväksyy hallituksen ensi syksyn tai ensi kevään kokouksessa. 

Sukuseuran jäsenlehden painatus päätettiin ulkoistaa toteutetun tarjouskilpailun perusteella. Edulli-
simman ja sukuseuran kannalta järkevimmältä vaikuttavan tarjouksen esitti espoolainen Otamedia 
Oy, jonka kanssa sovitaan käytännöistä. Kustannukset aiempaan käytäntöön verrattuna kasvavat, 
mutta toisaalta resursseja saadaan kohdistettua sukuseuratoiminnan kannalta mielekkäämmin. 

Pj. ja sihteeri osallistuvat Karjalan Liiton ja Sukuseurojen keskusliiton järjestämään Sukututki-
muksen tietosuojailtaan Karjalatalolla 16.3. ja valtakunnallisille Sukututkimuspäiville Lahdessa 
20.3. sekä Karjalan Liiton liittokokoukseen 23.4. 

Seuraava hallituksen kokous sovittiin alustavasti pidettävän 17.9.2005 Riihimäellä. 

MYKRIEN RETKI KANNAKSELLE 2005 

Kannaksen Mykrät -sukuseura järjestää retken Karja-
lan kannakselle. Ajankohtana on to-su 5.–8. touko-
kuuta 2005. Päämatkakohteina ovat Antrea ja Hiitola. 

Retki on tarkoitettu ensisijaisesti Mykrä-sukuun kuuluvil-
le, mutta myös muut halukkaat voivat osallistua. Tilaa 
on vielä, joten tule mukaan ja/tai kerro retkestä tutuillesi! 

Retkiohjelma 

Linja-auto lähtee Turusta varhain torstaiaamuna ja kul-
kee Porin kautta kohti Imatran raja-asemaa. Sukulaisia 
poimitaan matkan varrelta. Aamiainen on Imatralla, 
jossa ylitetään raja. Jääsken kautta ajetaan Antreaan, 
jossa tutustutaan Mykrien asuinpaikkoihin, Vuokseen 
ja muihin paikallisiin nähtävyyksiin. 

Yöpyminen on Hiitolassa. Ruoat ja juomat tuodaan 
Suomesta. Matkassa on mukana turistibussin lisäksi 
myös pikkubussi, joten pienempien retkien tekeminen 
on mahdollista lähiympäristöön kotikonnuille tai esim. 
Kilpolan saaristoon ja Kurkijoelle. 

Paluureitti kulkee Vaalimaan kautta ja Viipurissa on aikaa 
ostoksille. Matkanjohtajana toimii Markku Kuronen, joka 
tuntee paikalliset olosuhteet perinpohjin ja sai edelliseltä 
seuran järjestämältä matkalta erittäin hyvän palauteen. 

Seurakuntalaisia Hiitolan kirkon hevos-
puomilla ennen sotia.  
Kuva: www.luovutettukarjala.fi 


