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Jäsenlehden kansikuva: 
Suomen lipun alla, Ruotsin maaperällä. Autotapahtuma Bilsport Per-
formance & Custom Motor Show Ruotsin Jönköpingissä kokoaa vuo-
sittain lähes 80 000 vierasta ja 700 näyttelyajoneuvoa. Pääsiäisenä 
2019 Erik Mykrä pääsi sinne järjestäjätahon kutsumana näyttelykun-
toon laittamansa Opel Kadettin kanssa. Erikin mukaan Pohjoismaiden 
suurin alan tapahtuma oli mieleenpainuva kokemus. Tapahtumasta ei 
tullut tällä kertaa palkintoa, mutta käteen jäi monta uutta ystävää, 
sekä kokemus, joka auttaa uudessa projektissa määrittämään tekemi-
sen laatua, jotta tähtäimenä voi pitää kansainvälisiä autonäyttelyitä. 

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry 
� Perustettu 28.11.1999, merkitty yhdistysrekisteriin 1.3.2001, varsinaisia jäseniä n. 100 
� Yhteystiedot: 

� Sähköposti info@mykrat.net 
� Kotisivu www.mykrat.net 
� Postiosoite c/o Janne Mykrä, Piiankuja 4, 11710 RIIHIMÄKI (hallituksen puheenjohtaja) 
� Postiosoite c/o Timo Mykrä, Hakapellonkatu 6 C 136, 20540 TURKU (sihteeri) 

� Jäsenlehden toimitus: 
� Juhana Mykrä  l  juhana.mykra@gmail.com 
� Sukuseuran hallitus, jäsenet ja muut sukulaiset 

� Jäsenlehden painatus: Copy-Set Oy, Helsinki 
� Jäsenlehden aiempia numeroita voi lukea sukuseuran nettisivuilta > Sukuseura > Jäsenlehti 
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PUHEENJOHTAJAN	PALSTA	
Teksti & kuva: Janne Mykrä, sukuseuran hallituksen puheenjohtaja, perhe 569 sukukirjassa (HIITOLA 2) 

Olemme tänä vuonna kokeneet poikkeuksellisia aikoja monella tapaa. Vielä alkuvuodesta ei jossain kaukana Kiinassa 
levinnyt ”flunssavirus” kovinkaan paljon huolta täällä pohjolan perukoilla herättänyt. Olemme täällä tottuneet jokavuo-
tisiin flunssa-aaltoihin eikä tälläkään kertaa tuntunut olevan muusta kyse. Maaliskuun puolivälissä tilanne yllättäen olikin 
jo aivan toinen. Korona oli tullut myös Suomeen ja muuttanut kertaheitolla elämämme. 

Suomi siirtyi valmiuslain voimaan tulon myötä poikkeusoloihin 18.3.2020. Tämä oli ensimmäinen kerta sotien jälkeen, 
kun Suomessa siirryttiin poikkeusoloihin. On vaikea täysin kuvitella mitä sota-ajan eläneet ihmiset ovat kokeneet poik-
keusoloissa sotien aikana, mutta pommitukset ja evakkomuutot ovat olleet joka tapauksessa perusturvallisuutta järkyt-
täviä asioita. Koronapandemia on valitettavasti tuonut mieliimme samantyyppistä pelkoa, mitä ei kenenkään toivoisi 
joutuvan kokemaan. Kun ei uskalla lähteä kauppaan tai edes tapaamaan sukulaisia ja ystäviä, tuntee olonsa monella 
tavoin voimattomaksi ja väsyneeksi. 

Korona-aikana lämpöä ja valoa elämäämme on tuonut onneksi yhteisöllisyys ja toisista välittäminen, mikä on noussut 
tärkeäksi osaksi arkipäivää. Jokainen meistä voi soittaa tai viestitellä ystävälle tai sukulaiselle ja kysyä mitä sinulle kuuluu? 
Hyvinkin pienet ja arkiset ystävällisyyden eleet sekä tunne siitä, että voi keskustella peloista ja ahdistuksesta jonkun 
kanssa, ovat tässä ajassa tärkeitä kokemuksia. 

Myös sukuseuratoiminta voi toivottavasti tukea ihmisiä korona-aikana omalta pieneltä osaltaan. Kaikenlainen harras-
tustoiminta ylipäätään voi helpottaa oloa ja saada ajatuksia pois korona-ajan haasteista. Nykyaikana yhteydenpito on 
paljon helpompaa kuin aikaisemmin ja se onkin tullut keskeiseen rooliin ihmisten välisessä kanssakäymisessä nyt kun 
fyysiset tapaamiset ovat kiellettyjä tai ainakin rajoitusten alaisia. 

Sukuseuran hallitus siirtyi monien muiden yhdistysten tapaan sähköiseen kokouskäytäntöön kevään 2020 aikana. Koke-
mukset uudesta tavasta hoitaa sukuseuran asioita ovat olleet varsin positiivisia, vaikka luonnollisesti sukulaisten tapaa-
mista ja yhteistä keskustelua iloisissa merkeissä kaivataan. Sähköiset kokoukset eivät ihan vastaa sitä vuorovaikutusta, 
mikä fyysisten tapaamisten aikana syntyy, mutta sukuseuran toimintaan liittyvät asiat toki saadaan hoidettua näinkin.  

Valitettavasti kesän aikana hieman parantunut koronati-
lanne paheni jälleen syksyllä. Näin ollen sukuseuran vuosi-
kokouskin jouduttiin järjestämään kokonaan sähköisellä 
yhteydellä. Vuosikokous pidettiin sukuseuran perustami-
sen 21-vuotispäivänä 28.11.2020. Sukuseuran 20-vuotis-
juhlat puolestaan jouduttiin turvallisuussyistä perumaan 
tältä vuodelta ja siirtämään vuoden 2021 syyskuuhun. Toi-
vottavasti silloin olisi jo turvallista kokoontua isolla suku-
laisjoukolla yhteen pitkästä aikaa. Edellinen Mykrien suku-
juhla kun on pidetty Heinolassa 2014. Siitä on tullut kulu-
neeksi ensi vuonna jo peräti seitsemän vuotta. 

Toivottavasti ensi vuosi on koronatilanteen suhteen pa-
rempi ja tehokas rokote tautia vastaan saadaan markki-
noille. Siihen asti voimme luottaa vain ”Karjalaisen kan-
san” luontaiseen elämäniloon ja positiivisuuteen, mikä on 
aiemminkin vienyt läpi vaikeiden aikojen. Vaikka elämme 
nyt vaikeita aikoja, pitämällä toisistamme hyvää huolta 
selviämme yhdessä eteenpäin. 

 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta toivottaen. 

Janne Mykrä 	
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MYKRIEN	SUKUJUHLA	NOORMARKUSSA	2021	
Teksti: Juhana Mykrä. Kuvat: A. Ahlström Kiinteistöt Oy/Ahlströmin ruukit 

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry täytti tänä syksynä 20 vuotta. Merkkipaalua oli tarkoitus juhlia upeassa 
Ahlströmin ruukissa. Juhlat siirtyvät vuodella eteenpäin. Sukujuhla pidetään lauantaina 4.9.2021 Ahlströmin 
Ruukissa Noormarkussa. Ennen varsinaista juhlaa kokoonnutaan Noormarkun kirkolla, jossa on Hiitolan kir-
kosta pelastettu alttaritaulu. Juhla aloitetaan yhdistyksen vuosikokouksella klo 11, jonka jälkeen on maittava 
lounas. Ohjelma kestää n. 90 minuuttia sisältäen arpajaiset. Ohjelmaideoita voi esittää hallitukselle. 

Osallistumismaksu tullee olemaan 45 €, mihin sisältyy ruu-
kin buffet-lounas (alkuruokapöytä, pääruoka, kahvi ja jälki-
ruoka), sekä iltapäivän kahvitori. 

Noormarkun ruukki on yksi Suomen suurimmista ja näyttä-
vimmistä ruukkialueista. Alueella on paljon nähtävää ja ko-
ettavaa (ks. linkki alla). 

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja järjestelyistä sekä 
kutsu vuosikokoukseen postitetaan kevään jäsenkirjeessä. 

Alustava ohjelma 4.9.2021 
- Vuosikokous Noormarkun Klubilla 
- Buffetlounas Noormarkun Klubilla 
- Sukujuhla: puheita, musiikkia, arpajaiset, digijulkaisu 
- Ruukin kahvitori katettuna 
- Tutustuminen esim. Ahlström Voyage -näyttelyyn,  
   Makkarakosken Sahamusoon ja Villa Maireaan 

https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku/ruukki-info/ 

Kuva:	Mykrien	sukujuhlaa	2021	vietetään	Ahlströmin	Ruukissa	Noormarkussa	
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KANNAKSEN	MYKRIEN	SUKUTUTKIMUS	DIGIJULKAISUKSI	
Teksti & kaaviot: Juhana Mykrä 

Mykrien sukujuhlassa 4.9.2021 julkistetaan sukujulkaisun uusi digitaalinen versio netissä. Digijulkaisu sisäl-
tää laajan henkilö- ja artikkeliaineiston. Sisältö julkaistaan suojatulla nettialustalla ja sitä pääsee tarkastele-
maan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vuonna 2010 julkaistu painettu sukukirja Mykrät Karjalankannak-
selta on tarkoitus liittää kokonaisuuteen PDF-tiedostomuodossa. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016) ja Suomen tietosuojalain (2018) osalta tullaan tukeutumaan Suo-
men Sukututkimusseuran laatimiin käytännesääntöihin. Tietosuojavaltuutetun lausunto EU-asetuksen ja tie-
tosuojalain tulkinnasta sukututkimustoimialalla tulee saataville Suomen Sukututkimusseuran nettisivuille. 

Sukutietojen päivittäminen digijulkaisua varten 
Uutta sukujulkaisua varten päivitetään Mykrä-sukuun kuuluvien henkilötietoja. Sukukirjan päivitystoimikunta on 
laatinut digitaalisen sukutietokyselyn, jonka voi täyttää netissä. Tiedot tallentuvat tiedonkeruuprojektin ajaksi 
suojatulle palvelimelle, josta ne siirretään pois Kannaksen Mykrien sukututkimusrekisteriin paikalliselle koneelle. 
Rekisterinhoitajana toimii sukututkija Juhana Mykrä (yhteystiedot alla). 

Sukutietokyselyn linkkiä (ks. alla) on tärkeätä jakaa sukulaisille esim. sähköpostilla ja sosiaalisen median kanavilla. 
Tiedonkeruukampanjasta ja tekeillä olevasta digijulkaisusta kannattaakin keskustella sukulaisten kanssa ja siten 
levittää infoa eteenpäin ja samalla kannustaa sukulaisia osallistumaan tietojensa päivittämiseen. Vaikka aluksi 
tuntuisi siltä, ettei mikään olisi muuttunut lähivuosina, niin perheen piirissä kuitenkin on voinut vaikka lapsi 
päästä ylioppilaaksi, kouluttautunut ja valmistua ammattiin. Tai joku lähisukulaisista on menehtynyt tai eronnut. 
Kannattaakin varmistaa, että vähintäänkin perheen perustiedot ovat ajan tasalla. 
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Uuden sukutiedon keräämisen rinnalla sukulaiset voivat pyytää tarkastamista varten otteen sukututkimusrekis-
terissä jo tallessa olevista tiedoistaan. Uudet ja muuttuneet tiedot kannattaa ilmoittaa rekisteriin heti. Se käy 
helposti nettilomakkeen avulla. 

Perustietojen lisäksi on toiveena saada kerättyä myös elämäkertatietoa ja julkaista sitä siinä laajuudessa kuin se on 
suostumusten ja tietosuojalain mukaan mahdollista. Luettelo menneiden sukupolvien edustajista tai pelkkä elossa 
olevien nimitieto ei välttämättä palvele sukututkimuksen tarpeita riittävästi, eikä pelkistetty data ole niin kiinnos-
tavaa luettavaa kuin ihmisten elämänkaareen liittyvät tiedot tarinoineen. Tietojen julkistamista voi halutessaan 
myös rajoittaa koskemaan esim. vain perustietoja kuten nimitiedot ja olennaisimmat päivämäärät. 

Kannaksen Mykrien sukutietokysely netissä 
https://bit.ly/mykratsukutietokysely2020  
Voit itse vaikuttaa siihen, mitä tietoja sinusta ja perheestäsi on sukurekisterissä. Sukujulkaisuun ei tule nä-
kyviin elossa olevien yhteystietoja eikä ns. arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja. Yhteystietoja tarvi-
taan vain yhteydenpitoa varten. Toki myös henkilötietojen käsittelyssä punnitaan eettiset asiat tapauskoh-
taisesti ja muutenkin toimitaan hienotunteisesti toiveitasi huomioiden. Touko-kesäkuussa 2021 saat oikolu-
kuvedoksen, josta voit tarkistaa ja päivittää sukujulkaisuun tarkoitetut perheesi tiedot. 

• Voit tarkistaa sukurekisterissä olevat tietosi. Ota yhteys sähköpostilla: juhana.mykra[ät]gmail.com 
• Kannaksen Mykrät -sukuseura ry:n tietosuojaseloste: http://bit.ly/tietosuojaselostemykrat  
• Suomen tietosuojalaki 2018: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050   
• EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisohjeita: http://www.genealogia.fi/kaytannesaannot 

 	



JÄSENLEHTI	n:o	31			–			1/2020			–			joulukuu	 	 Sivu	7	

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

KARJALAN	KORONA	JA	MAANTIEDE	
Teksti & kuva: Timo Mykrä, sukuseuran sihteeri, perhe 714 sukukirjassa (ANTREA) 

Venäjän koronatilanne on vaikea ja pahentunut syksyn aikana kuten monessa muussakin maassa. Miljoonakau-
punki Pietarin läheisyys tuntuu Karjalankannaksella. Aluksi Venäjä vähätteli epidemiaa ja antoi varsin pieniä lukuja 
sairastuneista. Vieläkin epäillään, että luvut on annettu alakanttiin. Tilastoinnissa ja testauskapasiteetissa on eroja, 
mitkä vaikeuttavat vertailua muihin maihin. 

Suomalaisella Viipuri Facebook-sivuilla on päivitetty Karjalankannaksen, Karjalan tasavallan ja lähitienoon koronalu-
kuja. Tämä päivitys on tehty 10.12.2020. Suluissa ovat kymmenen päivää aikaisemmin todetut luvut. Luvut ovat 
jäsenlehden painoon mennessä edelleen nousussa. 

Meitä kotiseutumatkailijoita kiinnostavat lähinnä Karjalankannaksen ja Karjalan tasavallan luvut. Nyt ne ovat  
22 143 (17 406), asukasluku yhteensä n. 910 000. Verrattakoon että koko Suomen koronaluvut ovat n. 29 572  
(24 912). Pietarin ja Moskovan miljoonakaupungit painivat tilastojen osalta täysin omassa sarjassaan (vrt. taulukko). 

Helsingin Sanomissa uutisoitiin 1.12.2020, että Venäjän koronaepidemia alkaa olla jo katastrofaalinen. Sekä Pieta-
rissa että Karjalan tasavallassa ilmaantumisluvut ovat kolminkertaiset Helsinkiin verrattuna. Pietarissa uusia tartun-
toja on vuorokaudessa n. 3 700. Virus leviää vauhdilla Karjalan tasavallassa, uusia tartuntoja kirjataan n. 450 päi-
vässä, vaikka liikkumisrajoituksia on kiristetty. Esimerkiksi yli 65-vuotiaat saavat poistua kotoaan vain tietyistä rajoi-
tetuista syistä, lähinnä vain apteekkiin ja ruokakauppaan. 

Venäjän uudenvuoden lomasesonki on lähellä. Koska rajat ovat kiinni, odotetaan Karjalankannakselle ja Karjalan 
tasavaltaan runsaasti kotimaan matkailijoita. Se ei tiedä hyvää epidemian hillitsemiselle. 

Taulukko:	Koronatilastoja	alueittain	molemmin	puolin	rajaa.	Asukasluku-	ja	aluetiedot:	Wikipedia.fi.	Kartat:	Google.fi	

 
Suomen tasavalta 29 572 (24 912), asukasluku 5 528 855 

Etelä-Karjala 182 (148) 
asukasluku 127 149 

Kymenlaakso 451 (370) 
asukasluku 169 716 

Imatra 33 (27) 
asukasluku 26 361 

Lappeenranta 111 (90) 
asukasluku 72 266 

Kouvola 259 (220) 
asukasluku 81 808 

 

 
Karjalan tasavalta  

19 641 (15 113) 
asukasluku 643 548 

Pinta-ala 180 500 m² eli 
1,06 % Venäjän federaation 
alueesta. Tämä vastaa run-

saan puolen Suomen ko-
koista aluetta. Tasavallalla 
on 723 kilometriä yhteistä 

rajaa Suomen kanssa. 

 
Karjalan tasavalta on Venäjän federaatioon kuuluva autonominen alue. Se kattaa Laatokan 
Karjalan, Aunuksen Karjalan ja Vienan Karjalan. Tasavallan pääkaupunki on Petroskoi. Hiitola 
sijaitsee alueen lounaiskulmassa Laatokan rannalla, joka on Euroopan suurin ja maailman 14. 
suurin järvi, vesipinta-ala 17 700 m², pituus 219 km, keskimääräinen leveys 100 km,  
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suurin leveys 130 km, keskisyvyys 52 m, vesitilavuus 908 km3 (noin neljä kertaa Suomen 
sisävesien tilavuus). Laatokassa on yli 500 saarta. 

Leningradin alue  
19 083 (16 948) 

as.luku 1 716 868 (v. 2015) 
pinta-ala 85 909 km² 

Leningradin alue on hallinnollinen alue Luo-
teis-Venäjällä, yksi Venäjän federaation jä-
senalueista, federaatiosubjekteista. Siihen 
kuuluu 18 piiriä, mm. Viipurin ja Käkisalmen 
piirit. Alue rajoittuu pohjoisessa Karjalan ta-
savaltaan, idässä Vologdan alueeseen, ete-
lässä Novgorodin ja Pihkovan alueisiin, län-
nessä Viroon ja Suomenlahteen sekä luo-
teessa Suomeen. Lisäksi alue ympäröi siihen 

kuulumatonta Pietarin liittokaupungin aluetta, joka muodostaa oman federaatiosub-
jektinsa. Vaikka Leningradin kaupunki muutti nimensä takaisin Pietariksi Neuvostoliiton 
hajotessa vuonna 1991, Leningradin alueen nimi pysyi ennallaan. 

Viipurin piiri  
1 732 (1 523) 

as.luku 204 788 (v. 2015) 
pinta-ala 7 546 km². 

Viipurin piiri on paikallinen itsehallinto-
alue Leningradin alueella Karjalankannak-
sella. Siihen kuuluu Kannaksen itäinen 
Suomenlahden rannikko Metsäkylästä 
Siestarjokeen. Se sijaitsee suurelta osin 
Karjalankannaksella ja käsittää läntisen 
osan aikaisemmin Suomelle kuulunutta 
Karjalankannasta Terijoen aluetta lukuun 
ottamatta, sekä Viipurinlahden länsi- ja 
luoteispuolisen alueen. 

Käkisalmen piiri  
900 (770) 

as.luku 63 041 (v. 2015) 
pinta-ala 3 597 km² 

Käkisalmen piiri eli Priozerskin 
piiri on paikallinen itsehallinto-
alue Leningradin alueella Karja-
lankannaksella. Hiitola ei kuulu 
Käkisalmen piiriin, vaan se Karja-
lan tasavaltaan. 

Karjalankannaksen luvut saadaan laskemalla Viipurin ja Käkisalmen piirit yhteen, 2 502 (2 293), as.luku 267 829.  
Vertailun vuoksi Varsinais-Suomessa 10.12.2020 oli 2 116 ilmoitettua tartuntaa, asukasluku 481 282. 
 

 

Moskova 671 948 (605 724), asukasluku 13 197 596  (v. 2017) 

Pietari 163 163 (125 907), asukasluku 4 990 602 (v. 2012) 

Tihvinän kaupunki 750 (655), asukasluku 58 843 

Käkisalmen kaupunki 420 (382), asukasluku 18 929 

Raivola/Roštšino 120 (118), asukasluku 20 700 

Kivennapa/Pervomaiskoje 90 (87), asukasluku 8 400 

Enso/Svetogorsk 43 (39), asukasluku 15 973 

Antrea/Kamennogorsk 51 (50), asukasluku 6 761 

Jääski/Lesogorsk 5 (5), asukasluku 3208 (v. 2018) 

Säkkijärvi/Kondratjevo 7 (7), asukasluku 1003 (v. 2007) 
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KOTISEUTU	RAJAN	TAKANA	
Teksti & kuva: Timo Mykrä, sukuseuran sihteeri, perhe 714 sukukirjassa (ANTREA) 

Karjalan menetyksen jälkeen elimme pitkään tilanteessa, jossa esi-isiemme maat ja mannut olivat kirjaimellisesti 
piikkilanka-aitojen takana. Lopulta Neuvostoliitto romahti ja rajat aukenivat. Nyt olemme taas vuosien takaisessa 
tilanteessa. Piikkilankoja ei enää ole. Esteet ovat näkymättömiä mutta yhtä pelottavia. Maailmanlaajuinen koronavirus 
sulki rajat Karjalaan. 

Kuluvan vuoden maaliskuussa laitoin vuosittaisen viisumianomukseni vetämään. Olin ajoissa liikkeellä, sillä edellisestä 
kerrasta viisastuneena opin, että Venäjän konsulaatin antamat aikarajat saattavat venyä. Vanha viisumini olisi päättynyt 
kesäkuun puolivälissä. Maksoin viisumini ja viikon päästä puhkesi pandemia. Matkatoimistosta ilmoitettiin, että Venäjän 
konsulaatti on keskeyttänyt viisumianomusten käsittelyn. Sama viesti on toistunut kuukausittain. Kokemuksesta tiedän, 
että byrokraattinen käsittelyjärjestelmä ei salli anomuksen päivämäärien muuttamista, joten takalauta on 16.6.2021. 
Jos viisumien käsittely alkaa uudelleen keväällä, saan vuosimaksulla ehkä kuukauden parin viisumin. Alennusta tuskin 
annetaan. Se ei ole tapana virallisissa asiakirjoissa. Keväälle suunniteltu kotiseuturetki ja tutustuminen Käkisalmeen sekä 
Putinin formularataan Raudussa jäivät haaveeksi. 

Vuoden 2020 viimeinen käyntini Kannaksella jäi joulun aluspäiviin. Viipurissa ilma oli utuinen ja harmaa, yöllä satanut 
lumi loskaantui jalkojen alla. Kaupunki oli koristautunut jouluun. Se näkyi kauppaliikkeissä ja julkisilla paikoilla. Viivyin 
vain päivän ja tein pieniä jouluostoksia. Ajelin pitkin kaupunkia ja poikkesin Talikkalan torilla. Markkinoita ei ollut. 
Alkuperäiset Talikkalan markkinathan pidettiin Antreassa. 

Pitkän kaavan mukaan venäläiset viettävät joulun tienoon kolmasti juhlien. Kolmen viikon putken voi aloittaa 
jouluaattona, vaikka se onkin siellä työpäivä. Perinteisesti uusi vuosi on Venäjän joulunajan huipentuma. Ortodoksien 
joulu on vanhan juliaanisen kalenterin mukaan heti meidän loppiaisemme jälkeen 7. tammikuuta. 

Venäjän e-viisumista on tihkunut erilaisia tietoja. Sen pitäisi tulla käyttöön vuoden 2021 alussa, mutta ei Allegrossa eikä 
Suomen maarajalla. Silti Internetistä haettavaa viisumia voivat hakea myös Suomen kansalaiset. Karjalaan toki pääsee 
e-viisumillakin, mutta silloin pitää koukata joko Pietarin tai Moskovan lentoaseman kautta. Uusia rajanylityspaikkoja e-
viisumin listalle tulee myöhemmin, mutta mitään aikataulua sen suhteen ei ole. E-viisumi vaatii uudet tekniset laitteet. 

Viimeisin uutinen viisumiuudistuksen ennakkotiedoista on, että 
anomuksessa kysellään liuta hakijan yksityisyyteen liittyviä tietoja. 
Näitä ovat mm. hakijan sosiaalisen median profiilit, osaaminen 
aseiden, räjähteiden sekä kemiallisten, biologisten tai radioaktiivisten 
aineiden käsittelyssä sekä kaikki maat, joissa hän on käynyt kolmen 
viime vuoden aikana. Lisäksi kysytään aikooko hakija osallistua 
Venäjällä lainvastaiseen toimintaan, kuten esimerkiksi laittomaan 
informaation keräämiseen tai terrorismin tukemiseen tai rahoitta-
miseen, tai poliittiseen toimintaan. Venäjä kerää informaatiota, kun 
siihen tulee tilaisuus eikä kysele tietoja ’mukava tietää’ periaatteella, 
vaan niillä täytyy olla jokin tarkoitus. Ensimmäisenä tulee mieleen 
informaatiovaikuttaminen. 

Pandemia kestää aikansa, mutta sekin voitetaan. Rokotteita kehitetään 
ja testataan eri puolilla maailmaa. Varovaisten arvioiden mukaan 
loppukesällä 2021 voitaisiin taas matkustaa rajan takaiseen Karjalaan.  

Kuva:	Viipurin	pyöreä	torni	eli	Pässinlinna	on	Viipurin	kaupunginmuuriin	
aikoinaan	kuulunut	tykkitorni,	joka	sijaitsee	Viipurin	kauppatorilla.	Torni	
rakennettiin	vuosina	1547–1550,	oletetusti	Kustaa	Vaasan	vuonna	1547	
antamasta	käskystä	Viipurin	kaupunginmuurin	vahvistamiseksi	keskiaikai-
sen	Karjaportin	viereen.	Alun	perin	tykkitorneja	olisi	pitänyt	rakentaa	muu-
riin	kaksi,	mutta	toista	ei	koskaan	toteutettu.	Vuonna	1923	torni	sisustettiin	
arkkitehti	Uno	Ullbergin	suunnitelmien	mukaan	kahvilaksi,	jollaisena	se	
vielä	nykyisinkin	toimii.	Lähde:	Wikipedia.fi	
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KUN	ISÄ	SUKSET	TEKI	
Teksti & kuvat: Marja-Leena Väyrynen (o.s. Ryösä),  
Kerttu Ryösän tytär, perhe 410 sukukirjassa (HIITOLA 2) 

Olen elänyt lapsuuteni Varsinais-Suomessa, jossa on 
tasaiset pellot ja laaja taivas. Siellä pientä maan kohoa-
maakin jo kutsuttiin mäeksi. Talvisin mäenlaskupaikkoja oli 
vähän. Lähimetsistä niitä kuitenkin löytyi aina sen verran, 
että sukset sai poikki. Lopputalvi meni sitten pellillä 
paikatuilla suksilla, eikä siinä sen ihmeempää. Sellaisia oli 
kaikkien perheiden lapsilla. 

Meitä oli kuusi sisarusta. Kun koulumatkat tehtiin aina kelin 
salliessa suksilla, niin perheeseen tarvittiin paljon suksia. 
Maanviljelijäperheessä ei irtonaista rahaa lasten tarpeisiin 
paljon löytynyt. Niinpä isäni käsistään kätevänä päätti 
opetella itse suksien teon.  

Ossaaha näitä itekkii tehhä 
Mistä hän opin haki, sitä en tarkalleen tiedä. Osaltaan 
varmaan perimätietoakin. Suksen kärjet olivat hankala 
paikka. Kerran tultuaan kirkolta tai kauppalasta, kummassa 
lie ollut, hän totesi, että nyt löytyi sellainen liima, joka pitää. 
Se oli erikoisliimaa joltain tehtaalta. Pahalta se tuoreeltaan 
kuitenkin haisi.  

Suksen tekoon tarvittiin suoraa ja kuivaa koivulankkua, joka 
sahattiin ja höylättiin karkeasti suksen aihioksi.  

Sen jälkeen suksen kärki halkaistiin. Sitä varten isä teki 
verstaaseen sähkömoottorilla toimivan vannesahan, joka 
lapsen silmillä katsottuna näytti kovin vaaralliselta 
laitteelta. Kärkiä liotettiin kuumassa vedessä padassa. 
Liimaa halkaistuun kohtaan ja suksi sai puristimilla ja 
muoteilla  kaarevan kärjen. Alussa kärjet tahtoivat oieta 
käytössä. Myöhemmin tehdyissä suksissa  tekijän taitojen 
karttuessa se vika korjaantui. Myös suksen keskikohdan 
kaarevuus saatiin puristimien avulla. Keittiössä uunin 
pankolla näitä suksen aihioita kuivateltiin. Suksen lopullisen 
muotoilun isä teki erilaisten höylien avulla. Sileä pinta 
saatiin hiekkapaperilla. Suksen päälipuolen hän petsasi ja 
lakkasi muistuttamaan ’Lampisia’ ja ’Järvisiä’ niin, että 
reunat olivat vaaleammat ja keskus tummempi. Tervaa 
pohjiin, siteet paikalleen ja niin sukset olivat valmiit. 

Jussit jalkaan 
Ensi alkuun kototekoiset sukset saivat koulutovereilta jopa 
vähän pilkkaakin. Sitten alkoi tulla naapureista tilauksia ja isä 
teki myös kummilapsilleen Seijalle (Seija Arousva o.s. Heino-
nen, perhe 417 sukukirjassa, HIITOLA 2)  ja Jorma Mykrälle 

Kuva:	Valmiit	sukset.	Urat	sivussa	suksien	keskikohdalla.	
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(perhe 430 sukukirjassa, Hiitola 2) sukset joululahjaksi. 
Suksia alettiin nimittää ’Jusseiksi’  isäni kutsumanimen 
mukaan.  

Kokopuusta tehdyt sukset menivät herkästi poikki. 
Muistan yhdet koulujenväliset hiihtokilpailut. Lähtö 
tapahtui pareittain, kaksi latua rinnakkain. Jonkin 
matkan päästä ladut yhtyivät yhdeksi. Olimme parini 
kanssa alussa niin tasaveroiset, että törmäsimme 
toisiimme latujen yhtymäkohdassa. Minun kilpailuni jäi 
siihen suksien katkettua törmäyksessä. Vähänkös 
harmitti.  

Kerran oli myös hiihtokilpailut Mellilän karjalaisten 
Alhon tuvalla. Siellä jouduin itseäni vanhempien sarjaan 
eikä sielläkään tullut voittoa. Se taisi enemmänkin 
harmittaa isosiskojani Inkeriä ja Raijaa, jotka olivat 
minua siellä kirittämässä.  

Jussit muistoissa enää 
Isän tekemillä suksilla hiihdin aina siihen asti, kun 
aikuisena omalla palkallani ostin kaupasta uudet 
sukset. Myöhemmin tarkastellessani navetan ylisillä 
sinne kertyneitä vanhoja suksia, huomasin, että yksiä-
kään ’Jusseja’ ei sieltä enää  löytynyt. Muutama aihio oli 
vain jäljellä. Asia korjaantui täyttäessäni 60 vuotta. 
Serkkuni, isän ja äidin kummityttö Seija Arousva 
Porista, tuli onnittelukäynnille ’Jussit’ vanhoine sauvoi-
neen kainalossa isolla punaisella rusetilla sidottuna. 
Hänellä kummisedältä saadut sukset olivat säilyneet 
tallessa. Olihan mukava syntymäpäivälahja!  

Kuvat:	Kärjet	halkaistu,	liimattu	ja	muotoon	puristettu	(ylhäällä.).	Olas	suksen	pohjassa,	suksen	valmistuttua	pohja	
tervataan	(keskellä).	Sukset	päältä,	väritys	jäljittelee	ostosuksia	(alhaalla.).	
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MYKRIÄ	HEINOLAN	KAUPUNGINMUSEOSSA	
Teksti & kuvat: Timo Mykrä, sukuseuran sihteeri, perhe 714 sukukirjassa (ANTREA) 

Heinolan kaupunginmuseon perusnäyttely uusittiin. Avajaiset pidettiin kesällä 2020. Samalla julkaistiin Heinola-
aiheinen kirja Made in Heinola. Kirjan nimestä tulee hauska sanaleikki: Itä-Hämeen murteella se kuuluu ”meitin 
Heinola” (meidän Heinolamme). 

Perusnäyttely kattaa Heinolan historiaa aina Viikinäisten reenjalaksesta (n. 7000 eaa) lähes nykypäivään. 
Näyttelyn viimeisessä huoneessa esitellään Heinolan toria. Suuressa kuvassa on Heinolan ensimmäinen 
torikahvila. Sen perusti Heinolan torin legenda kauppias Veikko Mykrä, joka tuohihattuineen tuli tunnetuksi 
paitsi kaupunkilaisille myös kesäasukkaille. Heinola on mökkiseutua ja tori oli kesäasukkaiden tapaamispaikka. 

Veikko Mykrän elämän alku oli vauhdikas. Hän tuli maailmaan junassa Karisalmen ja Talin välillä matkalla 
Viipuriin. Vauhti ei myöhemmissä elämän vaiheissa laantunut. Syntymätiedoiksi merkittiin 4.10.1926 Antrea. 

Sodat sotkivat karjalaisten elämän. Veikon oppikoulu tyssäsi talvisotaan ja viilarin opinnot Viipurin konepajalla 
keskeytti jatkosota. Lopullinen niitti oli Karjalan menetys ja evakkous. 

Tämä ei kuitenkaan Veikkoa lannistanut, vaan hän otti ohjat omiin käsiinsä. Kotoa peritty taito kaupankäyntiin ja 
monipuoliseen tulojen hankintaan sopi vilkkaalle Veikolle hyvin. ”Saap tuulel ja tuop satteel” kuvaa hyvin Veikon 
kauppauran alkuvaiheita. Huutokauppojen, markkinoiden ja nakkikioskin jälkeen Veikko hankki Heinolan torilta 
kala- ja vihannesliikkeen, josta heinolalaiset ja kesäasukkaat oppivat hänet tuntemaan. 

Kuva:	Karjalan	evakoille	omistetun	osaston	esineitä	Heinolan	kaupunginmuseon	perusnäyttelyssä	
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Kuvat:	Sukuseuran	kunniajäsen	Elli	Mykrä	(s.	1927)	Heinolan	torin	tunnelmaa	ja	rekvisiittaa	esittelevällä	kaupunginmuseon	
osastolla,	jossa	on	esillä	Mykrien	torikäytössä	olleita	esineitä,	mm.	toripöytä,	vaaka	punnuksineen	ja	puhelin	(ylhäällä).	

Veikko	Mykrän	tuohihattu	on	päässyt	myös	mukaan	kaupunginmuseon	näyttelyyn	(alhaalla).	
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Jo markkinoilla ja huutokaupoissa Veikko oli havainnut, että hiljaa ei 
hyvä tule. Esiintyminen vaikutti suoraan saatuun tuloon. Yleisö pitää 
herättää, ottaa pihteihin, ja päästää vapaaksi vasta muutamaa 
markkaa kevyempänä. Tähän tarvittiin sanoja ja niitä Veikolla riitti. 
Huumorilla maustettiin myytävää, mutta sillä osattiin myös sivaltaa. 
Kun tähän lisättiin vielä ensiluokkaiset tuotteet ja hyvä palvelu, oli 
Heinolan torin legenda valmis. 

Näkyvä persoona ja työ kotikaupunkinsa ja sen keskipisteen, 
kauppatorin tunnetuksi tekemisessä ei jäänyt huomaamatta. Veikko 
sai itseoikeutetusti torikivalterin arvon Heinolan perinnetorin yhtey-
dessä. Kala- ja vihannesliike V. Mykrä kahviloineen sai Vuoden 
yrittäjä -tittelin vuonna 1990. Heinola-mitali myönnettiin Veikolle 
vuonna 1999 ansiokkaasta toiminnasta kaupungin hyväksi. Karjalan 
Liitto muisti Veikkoa kultaisella ansiomerkillä. 

Viimeiset vuotensa (k. 19.3.2009) Veikko vietti sairasvuoteella 
vaimonsa Ellin omaishoidossa. Veikko säilytti valoisan luonteensa 
loppuun saakka eikä sairauskaan pystynyt lannistamaan tätä karja-
laista selviytyjää. 

Näyttelyssä oleva vaaka on peräisin Mykrän myyntikojusta, samoin 
hattuvalikoiman tuohisuikka on alkuperäinen. Puhelin on saanut 
innoituksensa Mykrän kojussa olleesta puhelimesta. 

Made in Heinola -kirjassa evakoista on oma kappale, samoin uudessa 
perusnäyttelyssä on karjalaisten osasto evakkokärryineen. Karjalan 
evakot ovat vaikuttaneet merkittäväksi Heinolan elämään. Pikku-
kaupungin ilmapiiri ja toimeliaisuus vilkastuivat kovasti, kun n. 3000 
karjalaista saapui kaupunkiin. Valtaosa siirtoväestöstä tuli Käki-
salmesta, myös Viipurin seutu ja Uusikirkko olivat hyvin edustettuina. 
Mykriä Heinolaan tuli Antrean sukuhaarasta. 

Näyttelyn kevyen musiikin osastolla on nostettu Apulannan ohella 
esiin Nypykät ja Exponents, kitarayhtyeiden Suomen mestari vuodelta 
1964. Nypykät on julkaissut kolme pitkäsoittoa ja lukuisia singlejä. 
Yhtye kiersi Suomea vuosina 1988–95. Yhtyeen rytmistä huolehtivat 
veljekset Jyrki ja Veli-Matti (Velkki) Mykrä.  

Kuva:	Kala-	ja	vihannesliike	V.	Mykrän	kau-
pallinen	tiedote	kirjassa	Made	in	Heinola.	

	

	
Kuva:	Nypykät-yhtyeen	promootiokuva	
1980–90	-lukujen	taitteesta.	
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HARRASTEAUTOILUN	IMUSSA		
Teksti & kuvat: Erik Mykrä, perhe 581 sukukirjassa (HIITOLA 2). Kaavio: Juhana Mykrä 

Syksyllä 2012 ostin itselleni talviautoksi vuoden -79 Opel Kadett C -mallin. Talven jälkeen tunneside autoon 
oli muodostunut niin vahvaksi, että päätin tehdä siitä kesäauton. Auto rakennettiin uudestaan, niin ulkoa 
kuin sisältä. Kokonaisuus valmistui hitaasti ja pienellä budjetilla, mutta neitsytmatkaa päästiin taittamaan 
juuri sopivasti häissämme, kesällä 2016. Hetki oli kieltämättä euforinen! 

Seuraavana kesänä vierailin ensimmäisessä autotapahtumassa Kadettin kanssa, jossa se huomattiin alan 
lehdistön toimesta. Auto onkin tämän jälkeen esitelty useammassa eri lehdessä, myös ulkomailla. Auto-
näyttelyt ovat tulleet tutuiksi ja ne ovat antaneet palkintojen lisäksi myös paljon parempaa, uusia ystäviä ja 
loistavan harrastuksen. 

Intohimo harrastusta kohtaan on kasvanut ajan kuluessa ja se on poikinut kokonaan uuden projektin. Nyt 
työn alla on vuoden -73 Opel GT, joka rakennetaan jokaista yksityiskohtaa myöten näyttelyautoksi. Projekti 
on vauhdissa ja odotan innolla mitä se tuo tullessaan. Yksi on ainakin varmaa – paljon työtunteja autotallissa! 

 	
Kaavio:	Kirjoittajan	esivanhempia	Mykrä-suvussa.	
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SITIKAN	TARINA	
Teksti & kuvat: Hannu Mykrä, perhe 578 sukukirjassa (HIITOLA 2). Kaavio: Juhana Mykrä 

Äitini Vieno Mykrä (1928–2018) ihmetteli 
autoharrastustani jo 70-luvulla: Miksi ostat 
noita vanhoja autoja? Ostaisit edes yhden 
kunnollisen auton! Tällä hetkellä on pari 
kunnollista ja pari museoautoa. Kunnolli-
sista toinen on täysin sähköllä kulkeva auto. 
Skaala on siis aikamoinen.  

Vuoden 2018 loppukesästä sain tilaisuuden 
ostaa -77 mallisen Citroen 2cv 6. Auto oli 
Vehmaalla ladossa aika huonossa hapessa. 
Päätin pelastaa sen ja antaa sille uuden 
kodin ja elämän. Siirsin sen peräkärryllä 
poikani Villen autotalliin, mikä oli tyhjillään 
hänen perheensä ollessa Singaporessa 
muutaman vuoden. 

Tallissa tuli vietettyä koko talvi. Sätkässä riitti 
peltitöitä, pakkelointia, sähkötöitä, jarru- ja 
bensaputken vetoa, lasien tiivisteiden 
uusintaa, istuinten ja sisustuksen verhoilua. 
Tekniikka, vaihdelaatikko, kytkin ja moottori 
olivat sentään suhteellisen hyvässä 
kunnossa. Varaosia löytyi hyvin Sitroselta 
Salosen veljeksiltä Loimaalta. Hinnatkin 
olivat tosi edullisia verrattuna nykyautoihin. 
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Tavoitteena oli saada rättäri katsas-
tettua ja museorekisteröityä 1.7.2019 
mennessä. Olimme kutsuneet paikalli-
sen 2cv-killan meille samaksi päiväksi 
kastamaan sen. Tuona päivänä pihas-
samme olikin 16 erilaista sätkää 
omamme lisäksi. 

Tein kunnostuksesta aikataulun, koska 
se toi selkeän paineen saada kaikki 
palaset koottua määräajassa. Aikataulu 
piti kaikilta osin ja sätkä sai lopulta 
nimekseen “Olivia”. Nimi tuli valittua 
sätkän värin ja Villen nuorimman tytön 
Olivian nimeen perustuen. 

Hauska yhteensattuma löytyy sätkän 
rekkarista TKU-795. Avioidumme 1979 
ja muutimme samana vuonna Turkuun. 

Olivia on osallistunut Killan tilaisuuksiin 
ja tapahtumiin aktiivisesti saaden uusia 
samanhenkisiä ystäviä. Vielä on oppi-
mista sätkäyhteisön käytössä olevista 
käsitteistä (on oltermannia, matroo-
naa, skribaa, ottopoikaa, wanhusten 
waalijaa jne.) ja toimintakulttuurista 
muutenkin. 

Seuraava alkava projekti on -61 malli-
nen Volvo Pv 511. Aikataulua en ole 
vielä hankkeelle asettanut, mutta ehkä 
silläkin tulevana kesänä huristellaan 
sätkän ohella. Huomiona, että näiden 
molempien kanssa ajellaan vain aurin-
koisella, kauniilla ja lämpöisellä säällä.  

 
  

Kaavio:	Autojuttujen	kirjoittajien	Erik	Mykrän	ja	Hannu	Mykrän	sukulaisuus.	
Kalle	on	Hannun	veljenpoika.	Hannun	isä,	ja	siis	Erikin	isänisä,	on	sukuseuran	
edesmennyt	kunniajäsenen,	sotaveteraani	Viljo	Mykrä	(1919–2019).		
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MENESTYSTÄ	KARJALAISESTA	KIRJOITUSKILPAILUSTA	
Teksti: Timo Mykrä, sukuseuran sihteeri, perhe 714 sukukirjassa (ANTREA) 

Kannaksen Mykrät -sukuseuran sihteeri Timo Mykrä palkittiin Vuoksen Säätiön 
perinnekeruussa sarjassa ”Miten karjalaisuus näkyy elämässä nyt”. Kirjoitus arvioitiin 
sarjansa parhaimmaksi. 

Timo Mykrä raottaa omaa karjalaisuuttaan lähinnä kotoa saatuna perintönä ja kielellisenä 
peilinä. Karjalaisuus näkyy kielessä vaikka puhuisi muuta kuin murretta. Turku 
asuinympäristönä inspiroi historiaan ja analogioita Viipuriin voidaan vetää. Voisi sanoa että 
karjalaisuus on juurtunut kuin itsestään myötäsyntyisenä kirjoittajaan, vaikka välillä 
tuntuukin että ei ole mistään kotoisin. Karjalainen on sosiaalinen mutta silti vähän 
varautunut. 

Kulttuurien kohtaaminen on tosiasia ja niin on käynyt kaiken aikaa. Kulttuurista omimista 
ei ole, kulttuurit keskustelevat keskenään, saavat vaikutteita toisistaan, sulautuvat ja 
kehittyvät. Se ei tarvitse vartijoita eikä ohjausta. 

Vuoksen Säätiö on Antrean ja Vuoksenrannan perinteen vaalija. Sen tarkoituksena on 
tukea entisten Antrean ja Vuoksenrannan kuntien asukkaiden ja heidän jälkeläistensä 
henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia pyrintöjä sekä tukea heidän entisiin Antrean ja 
Vuoksenrannan kuntiin tekemäänsä kotiseututyötä. 

MITÄ	KUULUU	VENLA	MYKRÄ?	
Teksti: Juhana Mykrä & Venla Mykrä, perhe 569 sukukirjassa (HIITOLA 2). Kuvat & kaavio: Juhana Mykrä ja Nora Blomfelt 

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajan Janne Mykrän esikoistyttärestä 
Venla Mykrästä tuli Kannaksen Mykrät -sukuseuran tuorein varsinainen eli 
ns. maksava jäsen. Venla on toisaalta yksi vanhimmista seuran jäsenistä. Tai 
ehkä olisi parasta – nuoren henkilön kyseessä ollen – käyttää paremminkin 
ilmaisua yksi varhaisimmista jäsenistä. Seuramme varsinaisen jäsenen 
taloudessa elävät lapset voivat olla perhejäsenen roolissa ilman vastuita. 
Venlan vanhemmat liittivät hänet seuraan perhejäseneksi lähes käytännössä 
samalla hetkellä, kun hän loihti ilmoille ensimmäisen parkaisunsa uuden 
vuosituhannen alussa toukokuussa 2000. Silloin muuten valuuttana oli vanha 
kunnon Suomen markka eikä ollut mitään tietoa sosiaalisesta mediasta tai 
älypuhelimista. Elämä on ollut sen jälkeen lähes yhtä juhlaa ja Venla on 
oikeastaan tahtomattaankin ollut tämän kaiken sukurumban keskiössä. 
Minäkin olen onnekseni saanut olla siinä mukana, kun Jannen kanssa tuli 
oltua tiiviisti tekemisissä varsinkin Venlan syntymän aikoihin. 

Sain kunnian olla Venlan kummisetänä ja päästä siten seuraamaan Venlan 
elämää ja kehittymistä viattomasta vaavelista ja tomerasta taaperosta 
ihastuttavaksi nuoreksi neidoksi, jonka älli toimii terävästi kuin partaveitsi. 
Monen monituista kertaa olen saanut olla todistamassa, kuinka Venla 
sujuvasti sanan säilällä sivallellen sordinoi isäänsä hiiren hiljaiseksi aukotto-
milla argumenteillaan. Sehän ei Jannen tuntien onnistu keneltä tahansa ihan 
tuosta vain. On tainnut Venla periä iskältään karjalaisen rohkean rempseyden 
ja Johanna-äidiltään lempeän topakkuuden ja hersyvän huumorin. 

Kuva:	Antrean	ja	Vuoksenrannan	vaakunat	

Kuva:	Venla	Mykrä	(s.	2000)	Sylvi	Myk-
rän	(1913–2016)	sylissä	1.	sukutapaa-
misessa	Kokemäellä	elokuussa	2000.	
Sylvi	oli	sukuseuran	1.	kunniajäsen	ja	
Venlan	isänisänisän	sisko.	
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Venlan kastejuhlaa vietettiin Yrjö-ukon ja 
Liisa-mummun kotona Vantaan Luuvakujalla, 
jossa samaisessa paikassa olin allekirjoit-
tamassa sukuseuramme perustamiskirjaa 
28.10.1999 vain muutamia kuukausia ennen 
Venlan syntymää. Sittemmin olen voinut 
osallistua lähes jokaiseen Venlan synttäri-
juhlaan, viimeiset n. 15 vuotta Riihimäellä, 
jossa on ollut koolla lähisukua, naapureita, 
tuttavia ja kavereita. Nämä kohtaamiset ovat 
aina olleet iloa tulvillaan ja yhteisöllisyyttä 
huokuvia. Venlalla on ollut varsin turvallinen ja 
inspiroiva tukiverkosto ympärillään. Sellainen 
luo hyvän perustan tasapainoiselle lapsuu-
delle, nuoruusajan murroksille ja aikuisuuden 
vastuullisuuteen kypsymiselle. 

Riihimäen Mykrät ovat toden totta oivallisesti 
löytäneet monta hienoa aihetta juhlaan. On 
vietetty yhdessä kastajaisia, rippijuhlia ja 
lakkiaisia, tavattu sukutapaamisissa ja suvun 
synttäreillä, oltu katsomassa Venlan kuoron ja 
voimisteluryhmän esityksiä. On mökkeilty niin 
Turkhaudassa kuin Lassilassakin, käyty Porin 
Kirjurinluodolla riikinkukkoja ihastelemassa, 
lenkkeilty piiskaavassa kaatosateessa Luukin 
kartanon maastossa, harrastettu puukiipeilyä 
pikkuserkkujen kanssa Espoon Leppävaaran 
Huipulla. Olen onnistunut lepyttämään 
kiukunpuuskan etsimällä kainaloisen kikka-
reita Venlan kainaloista, päässyt tyynnytte-

lemään väsyneen taaperon itkua sylissä pitäen, voinut nauttia Venlan 
sykähdyttävistä riemunkiljahduksista kantaessani häntä hartioillani 
ympäri Jalomäen umpipihaa Kullaalla, kuunnella kummityttöni sulo-
sointuista jokeltelua, unentuhinaa ja sydämen kiivasta sykettä. Ja 
pohtia, mikä – sekä ennen kaikkea millainen – hänestä vielä tuleekaan. 

Enemmänkin olisin voinut olla menossa mukana, vaan elämä kujeillen 
kuljettaa meitä omiin omituisiin uomiinsa, välillä eri suuntiinkin. Niinpä 
kohtaamisissamme on joskus ollut pidempiäkin taukoja ja fyysistä 
etäisyyttä. Vaikka minä vahvasti tunnenkin, että olemme henkisesti 
aina olleet luontevasti läsnä: kuin olisimme kietoutuneet erottomaksi 
osaksi ikiaikaista saagaa, jonka juonta jo viisaat esiäitimme punoivat, ja 
jota nohevat jälkipolvemme iäti muistelevat. 

Nyt on kyllä mennyt aivan liian pitkä aika siitä, kun viimeksi olemme 
saaneet tavata. Tämän alustuksen johdosta uskoakseni lehden luki-
joitakin kiinnostanee kuulla, missä nyt mennään. Näin ollen: mitä 
kuuluu Venlalle?  

Kuvat:	Venlan	13-vuotissynttäreitä	vietettiin	leppoisissa	merkeissä	
Riihimäellä	25.5.2013.	Yläkuvassa	vas.	Eva	Gröndahl-Mykrä	(Venlan	
isän	veljen	vaimo).	Keskellä	Venlan	Johanna-äiti.	Oik.	Nora	Blomfelt	
(Juhanan	vaimo).	Reunimmaiset	rouvat	ovat	siunatussa	tilassa.	
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Venla Mykrän virtuaalihaastattelu 16.12.2020 WhatsApp-sovelluksella 

Juhana: Milloin me kohtasimmekaan viimeksi, Venla? Ja muistatko, milloin ihan ensimmäisen kerran? 

Venla: Se oli ylioppilasjuhlissani keväällä 2019. Ensimmäisestä tapaamisesta en muista mitään, koska olen ollut niin pieni. 

J: Mitä sen jälkeen on tapahtunut sinun elämässäsi? 

V: Meidän viime tapaamisen jälkeen on tapahtunut elämässäni tosi paljon. Lukion jälkeen keväällä 2019 hain opiskelu-
paikkaa puoliksi tosissani, ja kesällä sain tietää etten päässyt. Se oli lopulta helpotus: jäin mielelläni lukion jälkeen 
välivuodelle. Sain siivousalalta töitä, joten pystyin keräämään rahaa tulevaisuutta varten. Samalla opiskelin kevään 
ylioppilaskirjoituksiin, joissa pystyin korottamaan arvosanojani, jotta pääsisin opiskelemaan. 

Keväällä 2020 tilanne sitten muuttuikin isosti koronan vuoksi.  Aikaisemmin olin kulkenut junalla Riihimäeltä Tampereelle 
poikaystäväni luokse joka viikonloppu, mutta korona-aikaan se ei ollut enää järkevää. Keväällä muutin aika yllättäen 
vanhempien luota poikaystäväni luokse. Se oli tietenkin iso muutos, kun ensimmäistä kertaa muutin omilleni, ja vielä 
isomman siitä teki korona, jonka takia kotiin tuli matkustettua tavallista harvemmin. 

Hain samana keväänä opiskelupaikkaa, mutta pääsykokeet muuttuivat todella paljon siitä, mitä niiden piti alunperin olla, 
enkä silläkään kertaa päässyt sisään. Sain Tampereelta kuitenkin töitä McDonald'sista, ja sitä kautta sain uusia kavereita. 

J: Millainen on elämäntilanteesi tällä hetkellä? 

V: Asun Tampereella poikaystävän kanssa ja aloitin syksyllä 2020 työt lähikaupassa, jossa olen viihtynyt tosi hyvin. 
Samalla opiskelen taas ensi kevään YO-kirjoituksia varten. Tänäkin syksynä kävin korottamassa arvosanoja. Joku voisi 
ajatella, että olen lukion jälkeen jymähtänyt paikalleni vain korottelemaan YO-kirjoituksia, mutta jokaista yrittämääni 
ainetta olen tähän mennessä saanut korotettua. Tämän takia odotukset keväällekin ovat aika korkealla: nykyään 
opiskelupaikan voi saada pelkällä ylioppilastodistuksella, kunhan on saanut tarpeeksi hyvät arvosanat. 

Kuva:	Venla	sekä	Vilho	ja	Onni	Siljander	kiipeilemässä	Leppävaaran	
Huipulla	27.7.2017.	Taustalla	Janne-isä	kannustamassa	kiipeilijöitä.	
Pojat	ovat	Juhanan	siskonpoikia	ja	Vilho	myös	Juhanan	kummilapsi.	
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J: Mikä on suurin unelmasi? Mitä sen saavuttaminen edellyttää? 

V: Kyllä se suurin unelma tällä hetkellä on opiskelupaikan saaminen, ja sen kautta mieluisaan ammattiin pääseminen. 
Minulla on ollut jo viitisen vuotta unelmana päästä opiskelemaan proviisoriksi, joka on farmasian alan ylempi korkea-
koulututkinto. Olen pari vuotta sitä varten korottanut YO-arvosanoja, enkä nyt ole enää kaukana todistuspisteiden 
sisäänpääsyrajasta. Tämän lisäksi nyt olen alkanut pohtia hammaslääketieteellisessä opiskelua, jonne YO-todistukseni 
pisteet alkavat myös olla riittävät.  

Näihin kahteen tutkintoon aion tulevana keväänä hakea opiskelemaan. Opiskelupaikan saamista varten täytyisi 
kuitenkin ensin onnistua kevään YO-kirjoituksissa tai pääsykokeissa. Lukemista on siis tiedossa paljon. Olen kuitenkin 
aloittanut hyvissä ajoin jo lokakuussa, ja tällä hetkellä odottelenkin kevättä hyvin mielin. 

Lisäksi aion hakea opiskelemaan myös farmaseutiksi, jonne tiedän jo nyt pääseväni opiskelemaan, jos en noihin ylempiin 
hakukohteisiin pääse. Joten ensi syksynä tulen olemaan varmasti opiskelijana. Tämä unelmani on siis toteutumassa, 
mikä on ihanaa tietää jo nyt, koska en haluaisi enää kolmatta välivuotta opintiellä pitää. 

J: Millaista arki on ollut viime aikoina? Oletko voinut tavata kavereita? 

V: Korona on vaikuttanu tietenkin arkeen todella paljon. Eipä sitä näinä aikoina tule hirveästi kodin ulkopuolella muualla 
käytyä kuin kaupassa ja töissä. Ja toki aina välillä tulee käytyä vanhempien luona. 

Myös kavereiden näkeminen on vähentynyt aikaisemmasta. Kaikki muutos ei kuitenkaan ole johtunu pelkästään tästä 
koronasta, vaan myös siitä, että olen itse muuttanut pois Riihimäeltä ja kauemmas vanhoista kavereista. Suurin osa 
kavereista asuu opiskelujen vuoksi nykyään eri paikkakunnilla, niin kyllä kavereita tulee siksikin nähtyä harvemmin. 
Onneksi kuitenki etäyhteydellä yhteydenpito on nykyään helppoa! Se, ettei näe ihmisiä kasvotusten, ei tarkoita sitä, 
etteikö voisi silti jakaa kuulumisia ja olla yhteyksissä. 

Kuva:	Venla	ja	kummisetänsä	Juhana	poseeraavat	
Venlan	lakkiaisissa	Riihimäellä	1.6.2019	
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J: Olet aina saanut osasi Jannen ja minun fanaattisesta sukuintoilusta. Mikä on nyt suhteesi Mykrien sukuseuraan? 

V: No, aikalailla neutraali, ei tämä ole mikään viha-rakkaussuhde. Kyllähän tämä nyt täysin iskän ansiota on, että liityin 
seuran täysjäseneksi, mutta en minä sitä vastaankaan ole. Mielestäni sukuseuran toiminta on kuitenkin hyvää toimintaa, 
jota mielellään tukee, mutta en itse siihen koe sellaista intohimoa kuin te perustajajäsenet. 

Juhana lukijoille, herkistynein mielin: On vettä virrannut Vuoksessa ja visoja versonut tunturilla. Alustustekstini kirjoitin 
ennen haastattelua, ja siinä asettelin Venlaa mielikuvissani vielä lapsen rooliin. Voin nyt hyvällä sydämellä ja ihailun 
sekaisin tunnelmin todeta, että on kyllä varsin fiksu ja diplomaattinen aikuinen rakkaasta kummilapsestani kehittynyt. 
Kehen sitten lie tullutkin. Kaikkea hyvää Venlalle niin arkeen kuin juhlaankin. Toivottavasti pian jo voidaan taas halata. 

 

Kaavio:	Kummisedän	ja	-lapsen	sukulaisuuskytkös	
Mykrä-suvun	isälinjojen	kautta.	Venlan	isä	on	Juhanan		
6.	serkku	eli	pikkupikkupikkupikkupikkuserkku.	
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LEHTISTEN	JOULUTERVEHDYS	JOENSUUSTA	
Teksti & kuva: Mika Lehtinen, perhe 406 sukukirjassa (HIITOLA 2) 

Vuosi sitten marraskuussa valkoisen joulun odotukset 
perheessämme olivat korkealla. Vietettyämme useita 
vuosia Etiopiassa toivoimme viettävämme vihdoin 
valkoista joulua lumikinosten keskellä kuten joululta 
yleensä odotetaan.  

No, miten kävikään? Meillä oli kyllä lunta jouluna ja 
hieman pakkastakin. Pulkkamäkeenkin päästiin. Mutta 
kyllä viime talvi oli erikoinen kaiken kaikkiaan. Täällä 
Joensuussakin lumi tuli ja suli vuorotellen. Hyvän esimer-
kin antaa Pogostan hiihto Ilomantsissa, joka piti hiihtää 
maaliskuussa. Sekin peruttiin lumen puutteen vuoksi ja 
joka Mikalle oli yllätys, koska hän odotti osallistuvansa 
hiihtoon ja ajatteli, että näillä korkeuksilla ei ole puutetta 
lumesta. Mutta toisin kävi. Ja sitten tuli vielä korona, joka 
teki koko vuodesta varsin erikoisen.  

Meille ensimmäinen vuosi oli totuttelua Suomessa 
elämiseen. Toisekseen ainakin meille vanhemmille se oli 
myös irrottautumista Etiopiasta. Maa ja vuodet olivat 
kyllä mielessä, mutta niistä halusi jotenkin tietoisesti 
ottaa etäisyyttä.  

Nyt tämän syksyn aikana olemme huomanneet, että me 
vanhemmat olemme puhuneet maasta paljon enemmän 
ja myös jollain tapaa ikävoiden niitä vuosia. Niistä jäi 
paljon hyviä muistoja ja tärkeitä ihmissuhteita. Toisaalta 
uutisia seuranneena, korona kaikkine rajoituksineen on 
Etiopiassakin ja maassa on myös paraikaa sotilaallinen 
konflikti. Olemme ajatelleet, että ehkä meille on parempi 
olla täällä Suomessa ja samalla olemme ymmärtäneet, 
että paluumme ajoittui juuri oikeaan aikaan.  

Ajatellen Pohjois-Etiopian huonoa tilannetta, muistuttaa 
joulun sanoma kuitenkin meitä rauhasta, jonka Jumala 
haluaa antaa ihmisille ja kansoille. Sitä rukoilemme 
erityisesti Etiopiaan. Maa, jossa on paljon jo aineellista 
kurjuutta, ei tarvitse sisällissotaa sen lisäksi.  

Joulun aika tuo siis mieleen muistoja. Monet niistä ovat 
hyviä ja samalla ne muistuttavat siitä, kuinka myös 
Taivaallinen Isämme on pitänyt meistä huolta. Tästä 
olemme kiitollisia erilaisten haasteiden keskellä tänäkin 
joulun aikana.  

Toivomme teille kaikille oikein hyvää ja siunattua joulua 
sekä uutta vuotta 2021! 

Terveisin: Mika ja Tania Lehtinen sekä lapset 

 	 Kuva:	Mika	Lehtinen	luistelemassa	kahden	lapsensa	kanssa	
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UUSIA	KUNNIAJÄSENIÄ	SUKUSEURAAN	
Teksti: Timo Mykrä, sukuseuran sihteeri, perhe 714 sukukirjassa (ANTREA) 
Kuvat: Timo Mykrä & Jukka Aaltonen, perhe 208 sukukirjassa (HIITOLA 1+2) 

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry:n vasta valittu hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 28.11.2020 kutsua seu-
ran uusiksi kunniajäseniksi Karjalankannaksella syntyneet Elli Mykrän ja Irja Aaltosen. Molemmat ovat toimineet 
aktiivisina matriarkkoina oman sukukuntansa keskuudessa ja ylläpitäneet yhteenkuuluvuuden tunnetta Mykrä-su-
vun keskuudessa. Elli ja Irja ovat molemmat syntyneet 1920-luvun lopussa. Heidän keskinäistä sukuyhteyttä voi 
tarkastella seuraavan sivun sukulaisuuskaaviosta. 

Elli Mykrä (o.s. Ojalainen) syntyi 21.3.1927 
Rautjärven Ilmeellä. Ellin vanhemmat oli-
vat syntyjään Hiitolasta, isä Juho Koukun-
niemestä ja äiti (o.s. Tenhonen) Koukun-
niemestä. Evakkoreissu vei Ellin Vuoksen-
niskalle, ja avioiduttuaan edelleen Heino-
laan, jonne perhe asettui. Aviopuoliso ant-
realainen Veikko Mykrä harjoitti pieni-
muotoista liiketoimintaa ja Elli hoiti per-
hettä kotona. Ellille on siunaantunut 6 
lasta ja 11 lastenlasta. Lasten kasvettua Elli 
ja Veikko toimivat torikauppiaina vihan-
nes- ja kalaliikkeessä sekä torikahvilassa. 
Evakossa Elli kävi Sairalan evankelisen kan-
sanopiston Janakkalassa. Elli harrasti kir-
joittamista ja kutomista ja oli mukana Hei-
nolan Karjalaseurassa sekä evankelisessa 
liikkeessä. 

Lisätietoja Elliin ja Veikkoon liittyen on si-
vulta 12 alkavassa jutussa ”Mykriä Heino-
lan kaupunginmuseossa”. 

Irja Marjatta Aaltonen (o.s. Koponen) syn-
tyi 18.9.1928 Hiitolan pitäjän Hiitolanky-
lässä, vain ”kivenheiton” päässä Elli Myk-
rän syntymäpaikasta. Irjan äiti Anna Katri 
Mykrä kuoli Irjan ollessa vasta 9-vuotias. 
Toiseksi vanhimpana lapsena ja ainoana 
tyttärenä Irja sai vastuuta veljesparvensa 
kaitsemisessa. 

5.7.1952 Irja avioitui impilahtelaisen 
Pekka Aaltosen kanssa. Irjalle on siunaan-
tunut 3 lasta, 6 lastenlasta ja 6 lastenlas-
tenlasta. Irja asuu Salossa ja on toiminut 
apuhoitajana. 
  

Kuva:	Elli	ja	Veikko	Mykrä	kultahää-
päivää	viettämässä.	

Kuva:	Irja	Aaltonen	90-vuotisjuhla-
päivänä.	
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Kaavio:	Sukuseuran	kunniajäseniksi	kutsuttujen	Irja	Aaltosen	ja	Elli	Mykrän	sukuyhteys.		
Ylimpänä	Mykrä-suvun	kantavanhemmat,	2.	rivillä	näiden	kaksi	poikaa,	2.	rivillä	serkukset	jne.		

Lyhenteitä ja käsitteitä:  
• BEF = engl. before = ennen ilmoitettua ajankohtaa 
• CAL = engl. calculated = laskettu muun tiedon (esim. kuoliniän) perusteella 
• piika = talontytär (eli tilallisen naimaton tytär), tai palveluspiika (tjänstepig) 
• talollinen = tilanomistaja 
• torppari = henkilö, joka vuokrannut osan tilasta 
• lampuoti = henkilö, joka vuokrannut koko tilan 
• itsellinen = tilaton vuokralainen, joka sai elantonsa tekemällä muuta kuin maatöitä 
• hoidokki = henkilö, jonka ylläpidosta vastasi useamman tilan muodostama ruotu 
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MYKRÄN	SUVUSSA	TAPAHTUU	

Ilmoitathan merkkipäivistä ja muista suvun tärkeistä tapahtumista sihteerille, yhteystiedot takakannessa. 

Jäsenten merkkipäiviä 2021 
50 vuotta 5.2. Janne Mykrä, Riihimäki .................................................... HIITOLA 2 
 11.4. Hanna Hakala, Parolannummi .................................... HIITOLA 1+2 
 28.7. Miia Randell, Mynämäki ................................................. HIITOLA 2 
60 vuotta 12.1. Timo Mykrä, Imatra ............................................................ HIITOLA 1+2 
 8.6. Pirjo Sali, Hamari  ................................................................. HIITOLA 2 
 31.7. Kaisa Hypén, Turku ............................................................. perhejäsen, puoliso ANT 
 3.8. Soile Kangasniemi, Trollhättan, Ruotsi  ............... HIITOLA 1+2 
70 vuotta 14.4. Teuvo Mykrä, Pori  .............................................................. HIITOLA 2 
 15.4. Arja Randell, Mynämäki .................................................. HIITOLA 2 
 13.5. Kalevi Lindholm, Perniö .................................................. perhejäsen, puoliso HIITOLA 1+2 
 9.7. Sirpa Karhu, Pieksämäki .................................................. HIITOLA 1+2 
 7.12. Jarmo Sali, Hamari ............................................................... perhejäsen, puoliso HIITOLA 2 
80 vuotta 6.5. Marjatta Mykrä, Lahti ....................................................... perhejäsen, puoliso  HIITOLA 2 
 3.8. Seppo Mykrä, Varkaus ..................................................... HIITOLA 2 
90 vuotta 9.9. Mailis Kangasniemi, Lassila .......................................... kunniajäsen, HIITOLA 1+2 
93 vuotta 18.9. Irja Aaltonen, Salo .......................................... kunniajäsen, HIITOLA 1+2 
94 vuotta 21.3.  Elli Mykrä, Heinola .............................................................. kunniajäsen, puoliso ANTREA 

Kuolleita 
V Elvi Ester Heinonen (o.s. Mykrä), s. 13.11.1925 Hiitola, k. 16.11.2020 Ulvila. Perhe 416 sukukirjassa, HIITOLA 2 

Sukuun syntyneitä lapsia 
 19.1.2020 Lahti, tyttövauva, vanhemmat Markus Mykrä ja Alina Paukkunen. Perheen 19 jälkipolvet, HIITOLA 2 
 23.1.2020 Pori, sai kasteessa 15.3.2020 nimen Liisa Anna Amanda, vanhemmat Johannes ja Sanna Perttula  

(o.s. Jokinen). Perheen 255 jälkipolvet, HIITOLA 1+2 
 29.5.2020 Ulvila, sai kasteessa 9.8.2020 nimen Lauri-Henrik Rikhard  

Koivumäki, vanhemmat Anna-Karoliina Koivumäki (o.s. Kivisalo) ja  
Mika Koivumäki. Perheen 117 jälkipolvet, HIITOLA 1+2 

  29.7.2020, sai nimen Miisa Susanna, vanhemmat Teemu Mykrä ja  
Marianne Jauhiainen. Perheen 246 jälkipolvet, HIITOLA 1+2 

 7.8.2020 Pori, sai kasteessa 3.10.2020 nimen Ella Anna Helena, vanhemmat 
Erik ja Marjut Mykrä (o.s. Pietarinen). Perheen 581 jälkipolvet, HIITOLA 2 

 14.9.2020 Pori, sai kasteessa 14.11.2020 nimen Olivia Annele Tingander, 
vht Katariina Mykrä ja Taavi Tingander. Perheen 488 jälkipolvet, HIITOLA 2 

  5.10.2020 Phoenix Arizona USA, sai nimen Charlotte Cora Auten, vanhem-
mat Brock ja Tanya Auten (o.s. Bindl). Perheen 456 jälkipolvet, HIITOLA 2 

  28.10.2020 Götene Ruotsi, sai nimen Kevin Kristian Helgo, vanhemmat Ale-
xander ja Marlene Mykrä (o.s. Larsson). Perheen 322 jälkipolvet, HII 1+2 

  18.11.2020 Pori, tyttövauva, vanhemmat Eetu ja Katariina Kangasniemi. 
Perheen 230 jälkipolvet, HIITOLA 1+2 

Vihitty 
∞ Maria Karita Korhonen (o.s. Ahtiainen), s. 1982, ja Jouni Tuukka Ilari Korho-

nen, s. 1983, vih. 1.8.2020 Pielavesi. Perheen 705 jälkipolvet, ANTREA 
∞ Riina Sofia Parviainen (o.s. Kämäräinen), s. 1988, ja Juha Olavi Parviai-

nen, s. 1985, vih. 22.8.2020 Porvoo. Perheen 415 jälkipolvet, HIITOLA 2  

Kuva:	Maria	ja	Jouni	Korhonen		©	Teemumiikkatapio	Photography		
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Kuva:	Charlotte	ja	Blakely	Auten		©	Brock	Auten	

Kuva:	Juha	ja	Riina	Parviainen.	©	Ilona	Savola	Photography	
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ILMOITUKSIA	

Kannaksen Mykrät eroaa Karjalan Liitosta 
Sukuseura irtisanoutuu Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton sekä Karjalan Liiton 
jäsenyydestä vuoden 2020 lopussa. Päätöksen irtisanoutumisesta on tehnyt 
Kannaksen Mykrät -sukuseuran hallitus yksimielisesti kevätkokouksessa. 
Syynä irtisanoutumiselle on Karjalan Liiton jäsenmaksu-uudistus, jonka seu-
rauksena jäsenyhteisöjen kaikkien jäsenten tulee kuulua keskusjärjestöön eli 
Karjalan Liittoon. Kannaksen Mykrät -sukuseurassa keskusjärjestöön kuulu-
minen on ollut vapaaehtoista, eikä jäseniä voida siihen pakottaa.  
Sukuseura on pyytänyt tietosuojalainsäädäntöön perustuen em. organisaa-
tioita poistamaan rekistereistään kaikki tiedot sukuseuran kautta ilmoite-
tuista henkilöjäsenistä. Samalla loppuvat Karjalan Liiton kautta tulevien leh-
tien postitukset (mm. Karjala, Karjalan kunnaat ja Joulukannel). Sukuseuran 
jäsenet voivat jatkossa olla mukana em. organisaatioiden toiminnassa jonkin 
muun karjalaisseuran kautta.  

Timo Mykrä, sukuseuran sihteeri, timo.mykra[ät]outlook.com 

Lehtileikekirja 
Sukuseuran arkistoon on tallennettu virallisten papereiden lisäksi perinneai-
neistona mm. kirjoituksia, valokuvia ja lehtileikkeitä, joita on saatu jäseniltä. 
Lehtileikkeet, joita olen saanut ja jotka liittyvät jotenkin Mykrä sukuun, olen 
koonnut leikekirjaan. 
Minulle voi edelleenkin lähettää niitä. Leikkeessä tulee näkyä lehden nimi ja 
julkaisupäivä. Jos tallessa on joku vanhempi julkaisu, senkin voi lähettää.  
Sukutapaamisissa pidetään leikekirjaa esillä.  
Raija Pasanen, leikekirjanpitäjä, Piimäsillantie 100, 41930 Kuohu 
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