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Sukutapaamisen yhteydessä pidettiin muistotilaisuus Kullaan kirkkopuistossa Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä. Hallituksen pj. Juhana Mykrä lausui seuraavat muistosanat.
Hyvät sukulaiset,
Olemme kokoontuneet tänne Kullaan kirkkopuistoon muistamaan edesmenneitä sukulaisiamme, jotka lepäävät rauhassa Jumalan huomassa. Nauhatekstissä mainittujen
sanojen mukaisesti kunnioitamme läsnäolollamme Karjalaan jääneiden vainajien muistoa.
Emme kuitenkaan voi unohtaa muita rakkaita sukulaisiamme. Tuossa aivan lähellä on jokunen rivi sodissa menehtyneiden kullaalaisten sankarivainajien hautoja. Nuo urhoolliset miehet ja myös naiset taistelivat omien kykyjensä mukaisesti suurin ponnistuksin yhdessä karjalaisten sukulaistemme kanssa antaen henkensä rakkaan isänmaamme
puolesta.
Siitä on jo kuusi pitkää vuosikymmentä. Mutta me emme
sitä milloinkaan unohda.
Kunnioitamme myös sotien ja raskaiden evakkomatkojen
jälkeisinä aikoina poismenneitä rakkaitamme. Siitä on kulunut vain jokunen päivä, kun saimme kuulla tuoreimman
suruviestin: Kannaksen Mykrät -sukuseuran ensimmäinen
kunniajäsen Mirjam Mattila nukahti pitkän sairauden väsyttämänä ikuiseen uneen.
Menneiden polvien muisto elää mielissämme ja esivanhempiemme perintö kulkee vahvana karjalaisessa perimässämme. Olemme saaneet heiltä paljon. Tärkein on
henkinen perintö. Voimme olla ylpeitä sukulaistemme aikaansaannoksista. Voimme olla ylpeitä siitä mitä olemme.
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Sukuseuran laskema seppele Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä Kullaan kirkkopuistossa. Kiveen on veistetty seuraavat sanat:
”Kaiuta kannel vienoinen viesti leposijoille rakkaittemme. Kullaan Karjalaiset r.y. 1962”.
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Sukuseuran uusi hallitus kokoontui 27.11.2004 Tuusulan Nuppulinnaan Kerttu Ryösän kotiin.
Paikalla oli seitsemän jäsentä. Seuraavista asioista keskusteltiin ja tehtiin päätöksiä.
Päätettiin, että kevätretki järjestetään 5.–8.5.2005. Matkareittinä on alustavasti Turku-Pori-Imatra-AntreaKäkisalmi-Hiitola-Viipuri-Imatra-Pori-Turku. Matkalle lähtevien passit täytyy olla voimassa vielä vähintään
kaksi kuukautta matkan jälkeen. Matkan ohjelma ja tausta-aineisto sekä muut käytännön järjestelyt valmistellaan. Markku Kuronen toimii matkanjohtajana ja isäntänä Hiitolassa.
Sukuseuran perinteenkeruukampanja jatkuu edelleen. Raija Sankala liitettiin sukukirjatoimikuntaan. Sukukirjan tekemiseen liittyen lähetetään sukulaisille tulevaisuudessa perhetauluja tietojen tarkistamista varten. Sukukirjan julkaiseminen vuonna 2006 näyttää epärealistiselta, sillä varsinaista arkistotutkimusta sekä tekstin
kirjoittamista on vielä runsaasti jäljellä. Vuoden 2008 kesäjuhlat on realistisempi tavoite.
Vuoden 2004 viimeinen jäsenlehti tehdään vielä vanhalla systeemillä eli kopioimalla. Ensi vuoden alusta
siirrytään käyttämään maksullisia painatuspalveluita. Painopaikkoja kilpailutetaan ja selvitetään tekniset
mahdollisuudet sukukirjaankin liittyen.
Vuoden 2005 toimintasuunnitelmaan liittyen keskusteltiin mm. Lahdessa järjestettävistä sukututkimuspäivistä (19.20.3.2005) ja karjalaisista kesäjuhlista (17.-19.6.2005), joihin sukuseura osallistuu. Ensi vuoden aikana toteutetaan jäsenkysely. Sukuseuran vaakunahanketta laitettiin vireille. Vuoden 2005 talousarvio hyväksyttiin muutamin
muutoksin. Painatuskulujen kasvun vaikutus talousarvioon selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä. Rahastonhoitaja selvitti hallitukselle Leineperin sukujuhlien tilinpäätöstä, joka oli n. 450 euroa tappiollinen. Jatkossa
sukutapahtumat yms. budjetoidaan tarkemmin. Seuraava hallituksen kokous pidetään 5.3.2005 Noormarkussa.
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