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III SUKUTAPAAMINEN ELOKUUSSA KULLAALLA
Sunnuntaina elokuun 22. päivänä 2004 pidetään Mykrien kolmas sukutapaaminen Kullaalla, Leineperin ruukissa. Tapaamisen yhteydessä järjestetään sääntömääräinen vuosikokous, jossa mm.
valitaan uusi hallitus seuraavalle kaksivuotistoimikaudelle.
Kaikille sukulaisille tarkoitettu juhla järjestetään jo kolmannen kerran. Tällä kertaa kokoontumispaikkana on
idyllinen Leineperin ruukkialue, joka sijaitsee satakuntalaisessa Kullaan kunnassa, Porin lähellä.
Sukutapaamisen yhteydessä pidetään klo 12 alkaen sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous, jossa
mm. valitaan luottamushenkilöt seuraavalle kaksivuotiselle toimikaudelle. Sukuseuran aktiivitoiminnasta
kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä hallituksen jäseniin.
Ennen vuosikokousta ja pääjuhlaa kokoonnutaan Kullaan kirkolla muistotilaisuuden merkeissä klo 10. Sukulaiset voivat päivän aikana käydä tutustumassa ruukin läheisyydessä sijaitsevaan Jalomäen umpipihaan.
Klo 13 alkavassa pääjuhlassa voi nauttia mielenkiintoisen ohjelman lisäksi pitopöydän antimista. Näytteillä on
mielenkiintoisia sukututkimuksen tuloksia kaaviokuvineen. Myös perinnekeräyksen aineistoa esitellään ja
aineistoa voi luovuttaa tai lainata kopioitavaksi. Juhlassa palkitaan perinnekeräyksessä kunnostautuneita
sukulaisia ja julkistetaan uudet kunniajäsenet. Luvassa on myös perinteinen sukuvalokuvaus. Tapaamisen
yhteydessä järjestetään arpajaiset, jota varten sukulaisten toivotaan lahjoittavan voittoja.
Tapaamiseen liittyvistä järjestelyistä vastaa järjestelytoimikunta, johon kuuluvat hallituksen jäsenet Pirkko Eriksson (Pori, puh. 02-648 0087), Juhana Mykrä (Helsinki, puh. 040-5147 663) ja Arja Randell’ (Mynämäki, puh.
02-430 6073). Sukuun kuuluvia pyydetään ottamaan heihin yhteyttä, jos mielessä on esim. ohjelmaideoita.
Ajo-ohjeet ja muuta tietoa tapaamiseen liittyen löytyy lehden mukana seuraavasta tiedotteesta sekä internetistä seuran kotisivuilta www.mykrat.net
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla seuran tilille osallistumismaksu. Maksun viestiosaan tulee
kirjoittaa osallistujien nimet ja syntymävuodet.

PERINNEKERÄYS: VINKKEJÄ JA OHJEITA
Minkälaista aineistoa?

Aineiston toimittamisohjeita

Perinneaineistoa voi olla kaikki, mikä kertoo ihmiselon,
perheen ja suvun vaiheista. Näitä ovat esim. valokuvat,
asiakirjat (virkatodistukset, perunkirjat yms.), päiväkirjat,
allakat, kirjat sekä erilaiset kirjoitelmat kuten runot, pakinat
ja muistelot. Myös erilaiset esineet ovat perinneaineistoa.

Perinneaineisto Janne Mykrälle. Seuran
sihteeri huolehtii Mykrä-suvun perinnearkistosta. Janne on koulutukseltaan historiantutkija ja ammatiltaan arkistonhoitaja.
Lehtiartikkelit toimitetaan myös Jannelle.
Lähettää voi esim. sanoma- ja aikakauslehdissä olevia juttuja, jotka koskevat sukuun
kuuluvaa henkilöä tai käsittelevät Mykriä
sivuavaa aihetta.
Janne Mykrä, Piiankuja 4, 11710 Riihimäki.
Ohjeita ja lisätietoja puh. 050-363 4725 tai
janne.mykra@kuntaliitto.fi

Kirjoitelmien aihealueita voivat olla esim. Karjalan aikojen muistot kuten koulunkäynti, työrutiinit, arkiaskareet,
harrastukset, leikit, juhla- ja urheilutapahtumat, ruokailutottumukset, oman kylän historia, perheen historia, kylien
yhteydet toisiinsa, yhteydet kauempana asuviin sukulaisiin
sekä evakkotaival ja kulttuurien kohtaaminen siirryttäessä
muihin maakuntiin.
Muistitietoa kerätään myös haastattelemalla vanhempia, isovanhempia tai muita lähisukulaisia. Haastattelun tukena voi käyttää jäsenlehden liitteenä toimitettua
haastattelurunkoa, mutta ilman sitäkin voi toimia. Haastattelun voi tallentaa esim. äänikasetille, videolle tai paperille.
tulla suorittamaan haastattelun.

Kaikki aineisto, mikä sukuseuran arkistoon tallennetaan, säilytetään huolellisesti. Pyynnöstä alkuperäinen aineisto kopioidaan ja lähetetään takaisin. Myös postituskulut korvataan tarvittaessa.

Hallituksen jäsenet voivat myös pyynnöstä

Haastattelurunkoa voi käyttää myös itsenäisesti ilman varsinaista haastattelua. Eri aiheisiin liittyvät mieleen tulevat asiat voi kirjoittaa paperille ja lähettää sukuseuralle. Aineistoa voi luovuttaa sukuseuran ar-
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