
  

 

 

 

 

  JÄSENLEHTI  n:o 22   -   1/2011   -   joulukuu 

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry:n jäsenlehti 

info@mykrat.net    www.mykrat.net 

 

Sukutapaaminen Kiljavalla 25. – 26.8.2012 
Mykrien sukukuoro | Sukutuotetilaus 



 JÄSENLEHTI n:o 22   -   1/2011   -   joulukuu Sivu 2 
 

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry  info@mykrat.net    www.mykrat.net 

 

SISÄLLYS n:o  22  -  1/2011  -  JOULUKUU 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA ...................................................................................................................... 3 
MYKRIEN JA PÖHÖJEN YLLÄTTÄVÄ YHTEYS .......................................................................................... 4 
HALLITUKSEN KOKOUKSESTA POIMITTUA ............................................................................................. 4 
VUODEN SUKUKIRJA 2010 VALITTU ......................................................................................................... 5 
PERINNE-LAUTAPELI HAPARIA HAILIVERKOILLA ................................................................................... 5 
MYKRIEN VI SUKUTAPAAMINEN KILJAVALLA .......................................................................................... 6 
KANNAKSEN MYKRIEN SUKUKUORO ....................................................................................................... 7 
KARJALAN LIITOSSA TAPAHTUU ............................................................................................................... 7 

Vuoden 2012 tapahtumia ........................................................................................................................... 7 
Karjalan Liiton kirjaston tietokanta nyt verkossa ........................................................................................ 7 
Karjalan liiton sähköpostiosoitteet ............................................................................................................. 7 

KARJALAISET KESÄJUHLAT TURUSSA 2011 ........................................................................................... 8 
STANDAARIN JA ISÄNNÄNVIIRIN LISÄTILAUKSET ................................................................................ 10 
MYKRÄN SUVUSSA TAPAHTUU ............................................................................................................... 10 

Jäsenten merkkipäivät 2011 .................................................................................................................... 10 
Kuolleita ................................................................................................................................................... 11 
Sukuun syntyneitä lapsia ......................................................................................................................... 11 
Hääpäiviä viettäneet ................................................................................................................................ 11 

ILMOITUKSIA .............................................................................................................................................. 12 
Vuoden 2012 jäsenmaksusuoritukset ...................................................................................................... 12 
Oikaisu: Virhe sukukirjassa ...................................................................................................................... 12 
Sukukirjasta tulossa päivitetty CD-versio ................................................................................................. 12 

Jäsenlehden kansikuva: 

Antrean Saviniemen kartanon päärakennus 1930-
luvulla. Kuva kirjasta Suomen maatilat (v. 1931). 

Suomen maatalousmuseo Sarka ylläpitää Suomen maa-
tilat Webissä netti-palvelua [http://sukutilat.sarka.fi], jossa 
on lisätietoa ko. tilasta, jonka mailla myös Kannaksen 
Mykrien kantavanhemmat ovat asuneet 1700-luvulla. 

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry 

 Perustettu 28.11.1999, merkitty yhdistysrekisteriin 1.3.2001 

 Jäseniä n. 350, joista varsinaisia jäseniä n. 150 

 Yhteystiedot: 

 Sähköposti info@mykrat.net 

 Kotisivu www.mykrat.net 

 Postiosoite c/o Janne Mykrä, Piiankuja 4, 11710 RIIHIMÄKI 

 Jäsenlehden toimitus: 

 Juhana Mykrä    juhana.mykra@gmail.com 

 Sukuseuran hallitus, jäsenet ja muut sukulaiset 

 Jäsenlehden painatus:  Copy-Set Oy, Helsinki 

Tilan omistajina toimivat v:sta 1909 Juho ja Liisa (o.s. Kauppinen) Kuisma. Erotettu 4 tilaa (2 torppaa). Tilan 
kokonaispinta-ala 152 ha. Talouskeskus peltojen keskellä, kylätien varrella, Vuoksen rannalla. 2-kerroksinen 
päärakennus (10 huon.) uusittu 1927. Navettarakennus tehty 1913; siinä on 30 Iehmän navetta, sikala ja 125 
kanan kanala. Talli uusittu 1922. Karja-suojissa vesijohto (sähkö- ja tuulimoottorit) ja navetassa automaattiset 
juomakupit. Kotieläimiä: 7 hevosta, 26 lehmää, 1 sonni, 5 sikaa, 15 lammasta, 60 kanaa ja 30 yhteisk. mehi-
läisiä. Karja Ay-, siat SY-, lampaat maatiais- ja kanat leghornrotua. Myydään Viipuriin viljaa, maitoa, lihaa, 
munia ja hunajaa. Hoidettu havumetsä. Kalastetaan kotitarpeiksi. Sähkövalo ja -voima Antrean Sähkö Oy:itä. 
Voimakoneena myös polttomoottori. Kotitarvemylly, raamisaha, katkaisusirkkeli ja pärehöylä. 
 

http://sukutilat.sarka.fi/
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Vuosi alkaa taas kääntyä lopulleen ja on aika hieman summata vuoden keskeisiä tapahtumia 
sukuseuran osalta. Varsinaisten tapahtumien listaaminen on tällä kertaa harvinaisen helppoa. 
Sukuseuran omia tapahtumia ei tänä vuonna nimittäin ole järjestetty. 

Kun vuosi 2010 oli sukuseurallemme todella aktiivista toiminnan aikaa (sukukirjaprojekti ja suku-
tapaaminen), oli kuluvana vuonna tarpeen edetä hieman rauhallisemmalla vauhdilla. Ihan toi-
mettomina tässä ei kuitenkaan olla oltu. Sukuseuran hallitus on kokoontunut sekä keväällä että 
syksyllä ja tältä pohjalta on ryhdytty valmistelemaan uutta sukutapaamista vuodelle 2012. 

Ensi vuoden elokuussa pidettävä sukutapaaminen on jo kuudes Mykrä-suvun sukutapaaminen. 
Sukutapaamisen yhteydessä järjestetään sukuseuran vuosikokous. Muutoin sukuseuratoimin-
taan ja sukututkimukseen liittyvät asiat eivät ole niin paljon esillä kuin aiemmissa tapaamisissa. 
Toki sukuseuran sukututkimusnäyttely pyritään jälleen järjestämään ja viime vuonna julkaistusta 
sukukirjasta on suunnitelmissa tehdä uusi (päivitetty) painos CD-levynä. 

Lähtökohtana ensi vuoden sukutapaamisessa on mukava yhdessäolo sukulaisten ja perheiden 
kesken. Hallituksessa on suunniteltu sukujuhlan toteuttamista teemalla ”Karjalaiset laulujuhlat”. 
Me karjalaisethan olemme tunnettuja hilpeästä ja elämänmyönteisestä asenteestamme. Myös 
laulaminen, tanssiminen ja musisointi ovat aina kuuluneet karjalaiseen kulttuuriperintöön, jota 
sukuseurammekin omalla tavallaan haluaa vaalia. Toivottavasti mahdollisimman moni sukulai-
nen pääsee mukaan musiikilliseen sukutapaamiseemme! 

Itselleni laulaminen on viimeisen puolentoista vuoden aikana tullut tärkeäksi harrastukseksi. Lii-
tyin nimittäin viime vuoden toukokuussa mieskuoroon. Nelikymppisenä (lähinnä karaokepohjalta) 
aloitettu kuoroharrastus on luonnollisesti pitänyt sisällään monia haasteita, mutta tosi mukavaa 
ja virkistävää se on myös ollut. Tältä pohjalta lähti hallituksen kevätkokouksessakin liikkeelle 
ajatus Mykrien oman sukukuoron perustamisesta. Toivomme, että kaikki kuorotoiminnassa mu-
kana olevat tai aiemmin olleet sukulaiset innostuisivat asiasta ja tulisivat mukaan. Tavoitteena 
onkin koota sukukuoro, joka voisi esiintyä sukutapaamisen yhteydessä. 

Kuoroharrastus on omalla kohdallani yllättävälläkin tavalla yhdistynyt myös sukututkimukseen. 
Yllättävää ei sinänsä ole, että Riihimäen seudun mieskuoroissa on useampia karjalaiset suku-
juuret omaavia laulajia. Heidän kanssaan on tullut silloin tällöin ”turistua” myös sukututkimukses-
ta ja sukuseuratoiminnasta. Sen sijaan muutama viikko sitten sain eräältä veteraanilaulajalta 
kuulla yllättävän tiedon, joka liittyy sukumme historiaan. 

Eräiden kuoroharjoitusten jälkeen jo pitkään Riihimäellä asunut ”kuoroveli” tuli kertomaan, miten 
oli törmännyt ensimmäisen kerran varsin harvinaiseen Mykrä-nimeen. Hänen muuttaessaan 
vuonna 1958 Riihimäelle, oli hän asioinut useasti liikkeessä, jonka nimi oli Pientavarakauppa 
Mykrä & Pöhö. Tämä on varsin mielenkiintoinen tieto siihen nähden, että sukukirjaprojektin yh-
teydessä selvisi vahva yhteytemme Pöhö -sukuun 1600-luvulla. Lisäksi tiedossa on, että Pöhöjä 
asuu tälläkin hetkellä Riihimäen seudulla. Onko Mykrien ja Pöhöjen 
yhdessä pitämä pientavarakauppa ollut vain samalta seudulta ko-
toisin olevien sukujen välistä yhteistyötä vai onko Mykrillä ja Pöhöil-
lä ollut jo 1950-luvulla jotain tietoa yhteisestä sukuhistoriasta? Tä-
mä on mielenkiintoinen kysymys, jota voisi yrittää selvittää tarkem-
min. Mikäli jollain sukuseuran jäsenellä on tarkempia tietoja tähän 
asiaan tai muihin Mykrien ja Pöhöjen välisiin yhteyksiin liittyen niin 
toivon, että välitätte siitä tietoa allekirjoittaneelle. 

Hyvää joulua ja riemukasta uutta vuotta 2012 toivottaen, 

Janne Mykrä 
sukuseuran hallituksen puheenjohtaja 
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MYKRIEN JA PÖHÖJEN YLLÄTTÄVÄ YHTEYS 

Puheenjohtajan palstalla oli maininta Mykrä & Pöhö kauppaliikkeestä. Mykrien ja Pöhöjen yhteys 
Riihimäellä on naimakauppojen tulosta. Antrean sukuhaaran Johannes Mykrä avioitui Hannilan 
kylästä kotoisin olena Hilkka Kurjen kanssa (vih. 13.4.1941, sukukirja perhe 698). Tätä ennen oli 
Hilkan sisko Toini avioitunut Antrean Syvälahdesta kotoisin olevan Arvi Pöhön kanssa. Molem-
mat perheet evakoituivat Riihimäen seudulle. Miesten toimiessa toisaalla omissa ammateissaan, 
perustivat rouvat yhteisen liikkeen. Hilkka Mykrä kertoi, että liike toimi Paloheimonkadulla, mutta 
ajankohtaa hän ei muistanut (ilmeisesti 1950-luvulla). Yhteisen yrityksen jälkeen Hilkka perusti 
vielä oman liikkeen, Herkkulan, joka toimi kerhotalolla. 1960-luvulla muistan käyneeni siellä kylä-
reissun yhteydessä. 

Toini Pöhön tytär Pirkko on mukana Antrean Hannilan kyläkirjaprojektissa ja on kiinnostunut ko-
vasti Mykrien ja Pöhöjen varhaishistoriasta. Pöhö-suvusta ei ole vielä sukututkimusta tehty. 

Timo Mykrä, sukuseuran sihteeri 

HALLITUKSEN KOKOUKSESTA POIMITTUA 

Kannaksen Mykrät -sukuseuran hallitus kokoontui 23.10.2011 syyskokoukseensa Pirkko Eriks-
sonin kotiin Porin Pihlavassa. Kokouksessa keskusteltiin ja päätettiin sukutapaamiseen liittyvis-
tä käytännön järjestelyistä, joihin liittyen on tässä jäsenlehdessä erillinen artikkeli. 

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012. Sukuseuran tiedotusta ja verkko-
viestintää tulee kehittää. Kerran vuodessa ilmestyvä jäsenlehti ei täytä koko vuoden viestinnän 
tarpeita. Sukuseuran sihteeri Timo Mykrä lupautui ylläpitämään verkkosivuja. Sukuseuran posti  
(info[ät]mykrat.net) käännetään sihteerin sähköpostiin. Sosiaalinen media otetaan uudeksi väli-
neeksi. Sari Kangasniemi selvittää mahdollisuuksia käyttää Facebookia seuran tiedottamisväli-
neenä. Juhana Mykrä toimii edelleen sukuseuran jäsenlehden päätoimittajana. 

Kokouksessa hyväksyttiin puheenjohtajan esitys talouden raameista vuodelle 2012. Ensi kesän 
vuosikokouksessa valitaan uudet henkilöt sukuseuran luottamustehtäviin. Nykyisiä haltijoita kehotet-
tiin miettimään jatkoa tai houkuttelemaan uusia henkilöitä hoitamaan sukuseuran luottamustehtäviä. 

Kuva: Hallituksen kokouksen osallistujia, vasemmalta Sari Kangasniemi, Jorma Mykrä, Raija Pasanen, Marja Tanninen, Marja-
Liisa Mykrä (ei kuulu hallitukseen), Tapio Mykrä, Janne Mykrä, Timo Mykrä, Pirkko Eriksson. Kuvan otti Antero Pasanen. 
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VUODEN SUKUKIRJA 2010 VALITTU 

Vuoden Sukukirja 2010 on Erkki Alhopuron teos 450 vuotta Äijälän ratsutilan historiaa ja se 
valittiin Porissa 34. Valtakunnallisilla Sukututkimuspäivillä. Suomen Sukututkimusseura on jär-

jestänyt Vuoden Sukukirja ‐kilpailun vuodesta 1991 lähtien. Kilpailun tavoitteena on nostaa su-
kukirjojen laatua ja tehdä niitä tunnetuksi laajemmalle yleisölle. Vuoden 2010 sukukirjakilpailuun 
osallistuivat kaikki Suomen Sukututkimusseuran kirjastoon määräaikana lähetetyt vuonna 2010 
julkaistut teokset, joita oli kaikkiaan 60. Yksi kilpailuun osallistuneista oli Kannaksen Mykrät -
sukuseuran Suomen Sukututkimusseuran kirjastolle marraskuussa 2010 lahjoittama sukukirja 
Mykrät Karjalankannakselta. 

PERINNE-LAUTAPELI HAPARIA HAILIVERKOILLA 

Koiviston Vatnuorin kyläyhdistys on viimeisen vuoden ajan puuhastellut perinnelauta-
pelien parissa. Yhdistys on kehittänyt kolmen lautapelin kokonaisuuden, joka kertoo 
omalla tavallaan koivistolaisesta perinteestä. 

Pelit kehittäneen Vatnuorin kyläyhdistyksen toiminnan tavoitteena on ylläpitää vanhaa Karjalan-
kannaksen kulttuuriperintöä ja siirtää sitä uusille sukupolville. Lautapeli on uusi työkalu tässä 
toiminnassa. Hanke on toteutettu talkoovoimin ja Koivistosäätiön tuella. 

Paketissa on ainekset kolmeen eri lautapeliin, joissa seikkaillaan Koivistolla ja lähiympäristössä vii-
me vuosisadan alkupuolella. Pelit sopivat kaikenikäisille, mutta pelaamisessa tarvitaan luku- ja las-
kutaitoa. Tapahtumien keskipisteenä on Suomenlahden perukassa sijainnut Koivisto, joka muiden 
Karjalankannaksen pitäjien tapaan joutui Toisen Maailmansodan melskeissä Neuvostoliiton haltuun. 

Hapariksi sanottiin aaltojen rannoille kuljettamaa tavaraa. Joskus se oli rojua, joskus haaksirikoista 
tai laivoilta mereen joutunutta arvokastakin tavaraa. Haparia Hailiverkoilla -peleissä haparia saattaa 
löytyä rannalta. Peleihin kuuluu myös kalastusretki. Verkkoihin voi tarttua suurikin kalansaalis. 
 

Pelejä voi hankkia esimerkiksi pukinkonttiin 
edullisella 20 euron noutohinnalla Vat-
nuorin Kyläyhdistyksen hallituksen jäseniltä: 

Espoo: tapani.hovi@thl.fi / 0400 517 299 
Sipoo: vatnuori@gmail.com / 040 509 1549 
Paimio: jorma.kallonen@nic.fi / 0400 834 723 

Turku: koivistolaisten Kajuutta, Itäpellontie 2 
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MYKRIEN VI SUKUTAPAAMINEN KILJAVALLA 

Kannaksen Mykrät kokoontuvat jo kuudennetta kertaa sukutapaamiseensa 25. – 26. elo-
kuuta 2012 Nurmijärven Kiljavalle Lomakoti Kotorantaan. Tällä kertaa sukujuhlan teemana 
on ”Karjalaiset laulujuhlat”. Varsinainen pääjuhla on lauantaina. 

Teeman mukaisesti juhlaan pyritään kokoamaan sukukuoro, johon haetaan jäseniä joulun jäsen-
lehdessä. Janne Mykrän tuntema kuoronjohtaja on lupautunut preppaamaan joukon esiintymis-
kuntoon lauantai-aamuna ennen juhlan alkua. Tavoitteena on saada noin kolme laulua valmiiksi. 
Kuoronjohtaja on lupautunut myös vetämään yhteislaulua sekä soittamaan tanssimusiikkia. Näi-
den lisäksi laulatetaan juhlakansaa karaokella tai Singstarilla. Ja karjalaisia kun ollaan, niin kaik-
ki spontaanit esitykset ovat tervetulleita. 

Sukujuhla järjestetään nyt ensi kertaa kaksipäiväisenä. Halukkaat voivat yöpyä edullisesti Koto-
rannan majoitustiloissa. Molemmat ateriat maksavat osallistujille yhteensä 40 euroa, 7-14 vuoti-
aat lapset ruokailevat puoleen hintaan ja alle 7-vuotiaista veloitetaan 1 euro / ikävuosi. 

Osallistuminen voidaan valita joko pitkän kaavan mukaan tai vain yhdeksi päiväksi, johon voi-
daan tarjota joko yksi tai kaksi ateriavaihtoehtoa. Rantasaunan kustannukset menevät sukuseu-
ran varoista, saunalle on mahdollista ottaa omat saunajuomat mukaan. Lisätietoja ilmoittautumi-
sesta ja muista asioista on luvassa keväällä lähetettävän kutsukirjeen yhteydessä. 

Lisätietoja voi kysyä hallituksen jäseniltä, Jorma Mykrä, p. 0500-333 710, jorma.mykra[ät]elisanet.fi 
ja Sari Kangasniemi, p.050-4860449, sari.kangasniemi[ät]nsn.com 

Alustava aikataulu ruokailuineen 25.8.2012: 
09:00 – 12:00 sukukuoron harjoitukset 
12:00 kotipäivällinen 
13:30 vuosikokous ja uuden hallituksen järjestäytymiskokous 
15:00 – 18:00 ohjelmaa 
18:00 pitopöytä 
19:00 – 22:00 sauna (2 saunaa) 
19:00 – 24:00 takkatupa varattuna yhdessäoloon 

Lomakoti Kotoranta sijaitsee kirkasvetisen Sääksjärven rannalla 
Nurmijärven Kiljavalla. Kotoranta tarjoaa rauhallista joutenoloa, 
suurenmoiset ulkoilumaastot, verrattoman uimapaikan ja kipakat 
löylyt rantasaunassa. 

Matkaa vain 50 km Helsingistä. Henkilöautolla Hämeenlinnan 
moottoritietä, Klaukkalan tai Nurmijärven kirkonkylän liittymästä. 
Henkilöautolla Hanko-Hyvinkään tieltä risteyksestä Rajamäki tai 
Röykkä. Helsingistä linja-autoasemalta vuorot 490 ja 495. 

Lomakoti Kotoranta, Kotorannantie 74, 05250 Kiljava, p. 010-387580. 
http://www.kotoranta.fi  

http://www.kotoranta.fi/
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KANNAKSEN MYKRIEN SUKUKUORO 

Ensi kesän sukutapaamista vietetään teemalla ”Karjalaiset laulujuhlat”. Näin ollen toivomme 
saavamme koottua oman sukukuoron, jonka ensiesiintyminen tapahtuisi juuri sukutapaamisen 
yhteydessä. Jos siis olet joskus harrastanut tai harrastat parhaillaan kuorolaulua (mieskuorossa, 
naiskuorossa, lapsikuorossa, kirkkokuorossa jne.), olet sydämellisesti tervetullut joukkoomme! 
Sukukuoroon ovat tervetulleita kaikenikäiset Mykrä-sukuun kuuluvat (sukuseuran jäsenet, puoli-
sot, lapset, muut sukulaiset jne.). Sukukuoroon tarvittaisiin vähintään kymmenkunta laulajaa. 
Kaikki halukkaat laulajat mahtuvat varmasti mukaan! 

Kannaksen Mykrien sukukuoron toiminta-ajatuksena on laulamisen riemu ja yhdessä tekemisen 
ilo. Tämän ohessa opettelemme 3-5 kappaletta, jotka pyritään esittämään sukutapaamisessa. 
Ohjelmisto tulee koostumaan yleisesti tutuista karjalaisista ja suomalaisista lauluista. 

Lopen mieslaulajien kuoronjohtaja Petri Lindberg on lupautunut johtamaan ja harjoittamaan kuo-
roamme sukutapaamisessa. Harjoiteltavista kappaleista lähetetään nuotit sukukuoron jäsenille 
kevään 2012 aikana. Toiveena olisi, että jokainen opettelisi lauluja itsenäisesti mahdollisimman 
paljon. Sukukuoron yhteisharjoitus järjestetään ennen sukutapaamista Kiljavan Kotorannassa lau-
antaina 25.8.2012 klo 9-12 välisenä aikana. Harjoituksen jälkeen päätetään esitettävä ohjelmisto. 

Kaikkia sukukuorosta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä sukukuoron yhteyshenkilöön 
Janne Mykrään. Ilmoittautumisia toivotaan 31.1.2012 mennessä. Toki myöhemminkin voi asiasta 
tiedustella. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään myös ehdotuksia esitettävistä kappaleista. 

Kuoroterveisin, Janne Mykrä, puh. 050-3634725, janne.mykra@kolumbus.fi 

KARJALAN LIITOSSA TAPAHTUU 

Kannaksen Mykrät -sukuseura on jäsenyhdistyksenä mukana Karjalan 
Liitossa. Sukuseuramme jäsenet voivat halutessaan olla henkilöjäseninä 
Karjalan Liittossa maksamalla sukuseuran jäsenmaksun yhteydessä eril-
lisen liittomaksun, jota vastaan saa mahdollisuuden moniin etuihin sekä 
kotiin postitse lähetettävän Karjalan Kunnaat -jäsenlehden. 

Vuoden 2012 tapahtumia 
 Kalevalan ja karjalaisuuden juhla 26.2.2012, Lappeenranta 

 Talvisodan päättymisen muistotilaisuus 11.3.2012, Seinäjoki 

 Ekumeeniset karjalaiset hengelliset päivät  
17. – 18.3.2012, Hämeenlinna 

 Karjalan Liiton liittovaltuuston kevätkokous  
21.4.2012, Karjalatalo, Helsinki 

 Karjalaiset kesäjuhlat 15. – 17.6.2012, Lahti 

Karjalan Liiton kirjaston tietokanta nyt verkossa 

Nyt voit tarkistaa verkosta, mitä kirjoja liiton kirjastossa on: http://kirjasto.karjalanliitto.fi  

Karjalan Liiton kirjasto ottaa lahjoituksina vastaan Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyviä teoksia. 
Kirjasto toivoo erityisesti kaikista uusimmista julkaisuista vapaakappaleen kirjastoon, jossa ne 
ovat kaikkien kiinnostuneiden luettavissa. 

Karjalan liiton sähköpostiosoitteet 

Toiminnanjohtaja Satu Hallenberg, tiedottaja-kulttuurituottaja Saija Pelvas ja toimivapaalta 
9.1.2012 palaava tiedottaja-kulttuurituottaja Mervi Piipponen: etunimi.sukunimi[ät]karjalanliitto.fi 
Lisätietoja http://www.karjalanliitto.fi 

http://kirjasto.karjalanliitto.fi/
http://www.karjalanliitto.fi/
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KARJALAISET KESÄJUHLAT TURUSSA 2011 

Karjalaisia kesäjuhlia vietettiin Turussa 17. – 19.6.2011. Monipuolisiin kesäjuhlatapahtu-
miin osallistui yli 15 000 karjalaista ja karjalaisuudesta kiinnostunutta. Kannaksen MYkrät 
-sukuseuran sihteeri Timo Mykrä oli mukana tapahtumissa ja kirjoittaa kokemuksistansa. 

Karjalan Liiton perinteiset kesäjuhlat vietettiin tänä vuonna 
Turussa. Osaltani juhlat alkoivat perinteisellä Karjalan mara-
tonilla, joka tosin on vain kymmenen mailia, 16.090 metriä. 
Mikä lie aikoinaan Viipurissa ollut syy, että matkaa ruvettiin 
kutsumaan maratoniksi. Ehkä se on sitä karjalaista suurpiirtei-
syyttä. Sää ei ollut mieleeni. Lämpöä vähän päälle kymme-
nen, kosteaa ja juoksun aikana satoi välillä rankastikin. Juok-
su sujui ennakkoon laatimani aikataulun mukaan. Tähtäsin 
1.15 loppuaikaan ja pystyin puristamaan vähän lisää. Aikani 
oli 1.14,22, joka oli vähän yli minuutin parempi kuin viime 
vuonna. Parannuksesta huolimatta en päässyt mitaleille, vaik-
ka vuosi sitten tuli hopeaa. Taso oli tällä kertaa kova. 

Karjalaisella torilla oli taas paljon mielenkiintoista suvuista ja 
pitäjistä. Kari-Matti Piilahti oli sukututkijain ständillä ja vaih-
doimme tervehdykset. Torin jälkeen oli vuorossa avajaisjuhla. 
Varsinais-Suomen Karjalaisseurojen Piirin Mika Akkanen toi-
votti kaikki tervetulleeksi. Mika, joka on työtovereitani kaupun-
ginkansliasta, oli tehnyt kovan työn järjestelytoimikunnan pu-
heenjohtajana. Mikan juuret johtavat Kuolemajärvelle. Puheita pidettiin ja kaikki käsittelivät vuo-
den teemaa, kulttuurien kohtaamista, monikulttuurisuutta. Oltiinhan vuoden 2011 Euroopan kult-
tuuripääkaupungissa. Viralliset tervehdykset esittivät Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Seppo Lehtinen ja kansanedustaja Ilkka Kanerva, joka kohumaineestaan huolimatta omaa pu-
heen lahjan. Musiikkia esittivät Viis Papeista -yhtye ja säveltäjä-laulaja Petri Laaksonen. 

Uutena ohjelmanumerona oli lauantai-illalle sijoitettu Karjalainen klubi-ilta, jonka järjestivät karjalaiset 
juuret omaavat isä ja poika Kouki Linnateatterissa. Eläkkeellä oleva näyttelijä Tapio on Turun Tork-
kelin Killan puheenjohtaja ja Mikko johtaa paljon huomiota saanutta Linnateatteria. Menin paikalle 
parahiksi, sillä pääesiintyjä Liljan Loisto aloitteli juuri settiänsä. Aikaisemmin illassa oli ollut runonlau-
suntaa, itkuvirsiä ja vanhoja perinnesoittimia, jotka olisivat olleet myös kokemisen arvoisia. 

Liljan Loisto veti vanhoja sävelmiä, karjalaisia tai Karjalaan viittaavia, reggae -sovituksina. Ja-
maikalaiselle reggaelle ominainen takapotkuinen kitara, basson pulputus ja perusteiltaan yllättä-
vän yksinkertainen, mutta silti svengaava rumpukomppi ja sitä värittävät tiukat rypistykset luovat 
ainutlaatuisen keinuvan poljennon. Kieltämättä vaikea tyylilaji hallita ja vieras pohjolan mollikan-
salle. Mutta soitto toimi ja yleisö tykkäsi. Etenkin Muistatko Monrepos’n soljui mukavasti Karibian 
aalloilla. Yhtyeen laulajat esittivät duettona Veikko Lavin Evakon laulun, joka jaksaa aina kosket-
taa. Silmäni kostuivat mutta varmasti myös monilta muilta. Karjala lehden edellinen päätoimittaja 
Antti O. Arponen on kertonut, että kuullessaan laulun ensi kerran ja vielä autossa, piti hänen 
pysähtyä, koska ajaa ei enää voinut. Niin valtava ja koskettava oli tunnekuohu. Eikä se ole ker-
tomansa mukaan vieläkään helpottanut. Klubi-ilta saavutti suuren suosion ja saa toivottavasti 
jatkoa seuraavilla kesäjuhlilla. 

Sunnuntaina oli sitten vuorossa juhlakulkue. Sukuseuran rivistö saatiin taas kuntoon. Pirkko ja 
Hannu olivat koonneet joukkonsa ja tulivat mukaan (kuva). Torilla käyskentelivät myös Arja ja 
Veikko Randell sekä Marja Leena Perttula ja Mailis Kangasniemi, jotka olivat airueina kulkueen 
muissa osastoissa. Juhlille saapunut äitini ei jaksanut marssia, vaan seurasi kulkuetta tyttäreni 
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kanssa Tuomiokirkolla. Reitin varrella yleisöä ei ollut niin paljon kuin Helsingissä, mutta kuitenkin 
kiitettävästi ja kannustustakin saatiin. Turkulaiset ovat siitä erikoisia, että heille Itä-Suomi ja ek-
sotiikka alkavat jo ennen kehäkolmosta. Kulkue saatiin vietyä poutasäässä, mutta sen jälkeen 
alkoi sataa, jota jatkui koko pääjuhlan ajan. Sade ei kuitenkaan latistanut tunnelmaa, mutta haa-
listi värit. Komeat kansallispuvut oli vuorattu kertakäyttösadetakkeihin. Juhla oli sisällöltään pe-
rinteinen: lippulinna, joka on aina komeaa katseltavaa, puheita, kuorolaulua, musiikkia ja tanhua. 
Erikoisuutena esiintyi vanhojen paimenpillien ja -torvien taitaja. Virallisen tervehdyksen toi juhli-
en suojelija Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Rauno Saari. Miksi muuten vanhat 
hyvät virastot ja virkanimikkeet pitää vaihtaa kasvottomiin ja kuiviin, tekemällä tehtyihin kumma-
jaisiin? Jos sanottaisiin että maaherra Rauno Saari, niin kaikki tietäisivät mistä on kysymys. 

Karjalan Liiton uusi puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström kertoi jatkavansa edeltäjiensä 
linjalla, mutta oli hieman huolissaan liiton taloudesta. Ministeri Paavo Väyrynen piti juhlapuheen. 
Hän mainitsi puheessaan, että presidentti Kekkoselle Karjalan kysymys oli sydämen asia, mutta 
asiat vaikeutuivat huomattavasti pääsihteeri Hruštšovin väistyttyä. Juhla oli alkanut komeasti 
Karjalaisten laululla ja päättyi Maamme lauluun ja lippujen marssiin. 

Ensi vuonna juhlat ovat pikku Viipurissa eli Lahdessa, jossa on tavattu ennenkin. Karjalan mara-
tonille kaivataan lisää juoksijoita. Löytyisiköhän Mykrän suvusta täydennystä lähtöviivalle? 

Timo Mykrä, sukuseuran sihteeri 

Kuva: Mykrät järjestäytyvät kulkueeseen, vasemmalta Pirkko ja Asko Eriksson, Arja Kuusisto, Timo Mykrä, 
Päivi ja Hannu Mykrä. Kuvan otti Juho Kuusisto. 
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STANDAARIN JA ISÄNNÄNVIIRIN LISÄTILAUKSET 

Kannaksen Mykrien vaakuna-aiheesta toteutettujen sukustan-
daarien ja isännänviirien yhteistilaukseen voi vielä osallistua 
vuoden 2011 loppuun mennessä. 

Minimitilausmäärät ovat standaareille 20 kpl ja viireille 10 kpl. Isän-
nänviirin minimitilausmäärä on saatu täyteen ja tilauksen kanssa 
edetään vuodenvaihteen jälkeen. Standaarien kohdalla minimitilaus 
ei ole läheskään täyttynyt, joten lisätilauksia pitää vielä tulla, että 
uusi tilaus voidaan tehdä! 

Ota yhteyttä 31.12.2011 mennessä, jos haluat tilata tuotteita.  
Sari Kangasniemi, p. 050-4860449, sari.kangasniemi[ät]nsn.com. 

Hinta-arvio viirille on 60 euroa ja standaarille 30 euroa  
+ postikulut n. 10 euroa. 

Sukustandaarissa on kaksivärinen painatus (musta-kelta) laaduk-
kaalla kaksin- tai kolminkertaisella kankaalla. Mukaan tulevat tupsut, 
niklattu tanko, marmorijalusta ja säilytyskotelo. 

Isännänviiri painetaan kolmivärisenä laadukkaalle kankaalle, jossa ylä-
osassa on sukuseuran vaakuna-aihe väreinä musta-kelta. Alaosan värit 
ovat puna-musta. Isännänviiriin sisältyy kolmionaru ja viiriliitin. 
 

 

MYKRÄN SUVUSSA TAPAHTUU 

Jäsenten merkkipäivät 2011 
 08.01. Mykrä (o.s. Haapaniemi) Raija, Ulvila pso HIITOLA 2 60 vuotta 

 12.01. Mykrä Timo, Imatra HIITOLA 1+2 50 vuotta 

 14.01. Mykrä (o.s. Hannukainen) Anna-Liisa, Riihimäki  pso ANTREA  65 vuotta 

 08.02. Mykrä (o.s. Haapala) Sari, Uusikaupunki pso HIITOLA 2 50 vuotta 

 15.04. Randell (o.s. Heinonen) Arja, Mynämäki HIITOLA 2 60 vuotta 

 25.04. Pasanen Antero, Jyväskylä pso HIITOLA 2 65 vuotta 

 06.05. Mykrä (o.s. Ihalainen) Marjatta, Lahti pso HIITOLA 2 70 vuotta 

 13.05. Lindholm Kalevi, Perniö pso HIITOLA 1+2 60 vuotta 

 27.05. Lehtinen Olli, Hartola pso HIITOLA 2 65 vuotta 

 03.06. Lindfors (o.s. Kuronen) Kerttu, Helsinki HIITOLA 1+2 90 vuotta 

 06.06. Mykrä Helena, Hämeenlinna ANTREA 50 vuotta 

 08.06. Sali (o.s. Ryösä) Pirjo, Hamari HIITOLA 2 50 vuotta 

 08.06. Mykrä Markku, Riihimäki ANTREA  65 vuotta 

 12.06. Mykrä Pentti, Pori HIITOLA 1+2 75 vuotta 

 12.06. Mykrä Olavi, Pori HIITOLA 1+2 75 vuotta 

 15.06. Mykrä (o.s. Tuominen) Riitta, Riihimäki pso ANTREA  60 vuotta 

 09.07. Karhu (o.s. Kuronen) Sirpa, Pieksämäki HIITOLA 1+2 60 vuotta 

 31.07. Hypén Kaisa, Turku pso ANTREA  50 vuotta 

 03.08. Kangasniemi Soile, Trollhättan HIITOLA 1+2 50 vuotta 

 03.08. Mykrä Seppo, Varkaus HIITOLA 2 70 vuotta 

 09.08. Kuronen (o.s. Haakana) Aili, Miettilä  pso HIITOLA 1+2 80 vuotta 

 09.09. Kangasniemi (o.s. Mykrä) Mailis, Pori HIITOLA 1+2 80 vuotta 

 09.09. Riihimäki (o.s. Mykrä) Sirkka, Pomarkku HIITOLA 1+2 80 vuotta 

 16.09. Mykrä Yrjö, Vantaa  HIITOLA 2 65 vuotta 

 04.10. Mykrä Matti, Tukholma HIITOLA 1 75 vuotta 

 05.10. Mykrä Jorma, Salo HIITOLA 1+2 65 vuotta 
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 17.10. Turunen Teuvo, Pulp HIITOLA 1+2 75 vuotta 

 07.12. Sali Jarmo, Hamari pso HIITOLA 2 60 vuotta 

 08.12. Rahkonen (o.s. Kuronen) Marja-Terttu, Imatra HIITOLA 1+2 65 vuotta 

 10.12. Mykrä (o.s. Virta) Ritva, Lieto pso UUSIKIRKKO 80 vuotta 

 21.12. Mykrä Pekka, Kuusankoski  JÄÄSKI 65 vuotta 

 21.12. Mykrä Lasse, Kuusankoski  JÄÄSKI 65 vuotta 

 23.12. Taimi Harry, Söörmarkku pso HIITOLA 1+2 50 vuotta 

Kannaksen Mykrät -sukuseura onnittelee sankareita! 

Kuolleita 
 Helmer Johannes Rönnholm [pso HIITOLA 1+2], k. 3.9.2010 

Kankaanpää, haudattu 25.9.2010 Helsinki, Hietaniemi. 
 Jukka Henrik Valli [pso HIITOLA 1+2], k.7.11.2010 Noormarkku. 

Kannaksen Mykrät -sukuseura ottaa osaa omaisten suruun 

Sukuun syntyneitä lapsia 
 Manu Randellin ja Tanja Mäkelän tytär Iida Maria Alexsandra 

Randell, synt. 25.10.2010, syntymäpaikka Mynämäki,  
kastepäivä 18.12.2010, HIITOLA 2. Manu on sukuseuran  
kunniajäsenen Elvi Heinosen (o.s. Mykrä) Arja-tyttären poika. 

 Jussi Eriksson ja Piia Kivenmäki poika Jimi Henrik Petteri 
Eriksson, synt. 20.4.2011, syntymäpaikka Pori, kasteen  
vahvistustilaisuus 13.8.2011, HIITOLA 2. Jussi on sukuseuran 
kunniajäsenen Elvi Heinosen (o.s. Mykrä) Eija-tyttären poika. 

 Niko Erikssonin ja avovaimonsa Riikka Grönlundin tytär  
Meea Emilia Eriksson (kuvassa), synt. 10.9.2011, kastepäivä 
5.11.2011, HIITOLA 2. Niko on sukuseuran kunniajäsenen  
Viljo Mykrän Pirkko-tyttären poika. 

Kannaksen Mykrät -sukuseura toivottaa perheille onnea! 

Hääpäiviä viettäneet 
∞ Viljo Mykrä, s. 1919, ja Vieno (o.s. Savolainen), s. 1928, viettivät timanttihääpäiviänsä 15.7.2011. 

Kannaksen Mykrät -sukuseura yhtyy onnentoivotuksiin! 
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ILMOITUKSIA  

Vuoden 2012 jäsenmaksusuoritukset 
Sukuseuran varsinaisille jäsenille tullaan maaliskuussa postit-
tamaan jäsenmaksulomake saatekirjeineen. Maksulomakkeesta 
näet myös maksuhistoriasi. Muistathan maksaa vuotuisen jä-
senmaksusi sekä mahdolliset puuttuvat suoritukset. 

Henkilökohtaisen viitenumeron käyttäminen on myös suotavaa, 
sillä jokaisesta ilman viitettä olevasta maksusta seura joutuu 
maksamaan pankille tietyn summan. 

Yhteydenotot tarvittaessa sukuseuran rahastonhoitajaan:  
Tapio Mykrä, tapio.mykra[ät]pp.inet.fi, 0400-881595. 

Oikaisu: Virhe sukukirjassa 
Sukukirjaan oli jäänyt Seppo Nurmiseen liittyvää tarkistamatonta 
tietoa. Perhetaulussa 780 sivulla 544 mainitun Seppo Nurmisen 
asuinpaikkaan, ammattiin ja opintoihin liittyvät tiedot ovat vir-
heelliset. Uudenkirkon Mykrä-sukuun kuuluva Seppo Nurminen 
on koulutukseltaan laivanrakennusteknikko ja toiminut työnjohta-
jana. Hän ei ole ollut kahdesti avioliitossa. Sukuseuran hallitus 
pahoittelee virhettä! 

Sukukirjasta tulossa päivitetty CD-versio 
Sukujuhlaan on tarkoitus saada kirjasta sisällöltään päivitetty CD-
versio, jota voi ostaa paikan päällä. Uutta versiota varten sukulai-
sia pyydetään ilmoittamaan mahdollisista kirjaan jääneistä vir-
heistä tai puutteista sekä myös ilmoittamaan uusista tiedoista 
(mm. syntyneet, vihityt, kuolleet, tutkinnot). Ennakkotilaukset:  
Janne Mykrä, janne.mykra[ät]kolumbus.fi, p. 050-3634725 
Juhana Mykrä, juhana.mykra[ät]gmail.com 
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