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MYKRÄN SUVUSSA TAPAHTUU
Sukuseuran tietoisuuteen eivät syystä tai toisesta aina tule kaikki tapahtumat. Jos huomaat tiedoissa puutteita tai virheitä tai haluat ilmoittaa tulevista tapahtumista (koskien niin seuran jäseniä
kuin muitakin sukulaisia), ole ystävällinen ja ota yhteyttä seuran sihteeriin Janne Mykrään.

Jäsenten merkkipäivät vuonna 2004
(tammikuun alusta toukokuun loppuun)






päivä jäsenen nimi
sukuhaara
ikä
11.1. Mykrä Heikki, Loimaa
UUSIKIRKKO
70 vuotta
27.3. Mykrä Erik, Riihimäki
HIITOLA 1+2
65 vuotta
HIITOLA 2
50 vuotta
19.5. Mykrä Hannu, Masku
20.5. Mattila Mirjam, Hattula
ANTREA
80 vuotta
24.5. Lindfors Risto, Kukkila
HIITOLA 1+2
60 vuotta
Kannaksen Mykrät -sukuseura onnittelee syntymäpäiväsankareita!

Jäsenlehdessä ilmoitetaan Mykrä -sukuun kuuluvien sukulaistemme merkkipäivistä ja muista elämäämme
liittyvistä merkittävistä tapahtumista, esim. ammattiin valmistumisista ja kastajaisista. Ilmoitamme myös
muista asioista, joista sukulaiset haluavat toisiltansa kuulla. Myös muistokirjoituksia julkaistaan.
Ilmoita tulevista tapahtumista seuralle! Kannaksen Mykrät -sukuseura pyrkii muistamaan jäsentensä
kohtaamia merkittäviä tapahtumia paitsi jäsenlehdessä, niin mahdollisuuksien mukaan myös muulla tavoin,
esim. syntymäpäiväkortein ja suruadressein.
Mikäli et halua, että sinun tai lähiomaistesi tietoja julkaistaan jäsenlehdessä, ilmoita siitä Kannaksen Mykrät
-sukuseuralle hyvissä ajoin ennen seuraavan jäsenlehden ilmestymistä!
Yhteydenotot:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Janne Mykrä, sukuseuran sihteeri
Piiankuja 4, 11710 RIIHIMÄKI
050-363 4725

janne.mykra@kuntaliitto.fi

HALLITUKSEN KOKOUKSESTA POIMITTUA
Maaliskuun 6. päivänä seuran hallitus kokoontui pitämään kevätkokousta Pirkko ja Asko Erikssonin kotiin Porin Enäjärvelle. Ohessa valittuja paloja pöytäkirjasta.
Sunnuntaina elokuun 22. päivänä 2004 pidetään Mykrien kolmas sukutapaaminen Kullaalla, Leineperin ruukissa. Tapaamisen yhteydessä järjestetään sääntömääräinen vuosikokous, jossa mm. valitaan
uusi hallitus seuraavalle kaksivuotistoimikaudelle.
Sukutapaamisen ohjelmasta tehtiin alustava esitys, jota viime kokouksessa valittu järjestelytoimikunta
myöhemmin täydentää. Toimikuntaan kuuluvat Pirkko Eriksson, Juhana Mykrä ja Arja Randell’, joille
voi lähettää ideoita ja toivomuksia juhlaan liittyen.
Perinteenkeruukampanjaan liittyen on sukuseuran arkistoon luovutettu lisää aineistoa. Todettiin, että
viime jäsenlehden mukana lähetetyn liitteen ”Opas haastatteluun – vinkkejä ja vihjeitä” teema-alueita
voi käyttää jokainen myös itsenäisesti - ilman varsinaista haastattelua - kirjoittaen mieleen tulevat
muistot paperille. Edelleen erityisesti vanhoja valokuvia kuvaselityksineen kaivataan lainaksi.
Kokouksessa myös hyväksyttiin uudet sukuseuraan liittyneet jäsenet sekä viime vuoden tilinpäätös
ja toimintakertomus pienten täydennysten kera.
Seuraava hallituksen kokous on uuden hallituksen järjestäytymiskokous ja se pidettäneen kesän
sukutapaamisen yhteydessä.
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry

info@mykrat.net  www.mykrat.net

