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Tiedottaminen
Sukuseuran asioista tiedottamiseen käytettiin toimintavuoden aikana seuraavia medioita: seuran
oma jäsenlehti, sähköpostiviestiliikenne, seuran kotisivut internetissä, Suomen Sukututkimusseuran SUKU -postituslista ja KarjalaisetSuvut -postituslista.
Arkistointi
Sukuseuraan liittyvää yleisarkistoa hoiti sihteeri Janne Mykrä. Arkistossa säilytetään mm. sukuseuran kokouspöytäkirjat ja kirjeet. Arkistossa ovat myös lahjoituksena saatu kirjallisuus, valokuvat ja muu materiaali sekä sukutapaamisiin tarkoitettu vieraskirja. Myös Mykrä-sukua koskevat
lehtiartikkelit kuuluvat arkistoaineistoon. Meri Kaarne lahjoitti arkistoon kirjoittamansa kirjan Mitä
hää hänes haastaa?.
Sukututkimus ja koulutus
Sukututkimustyö jatkui muiden kiireiden vuoksi aikaisempia vuosia pienemmässä mittakaavassa. Seuran pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä kävivät kerran Kansallisarkistossa tutkimassa sukututkimuksen arkistolähteitä.
Juhana ja Janne osallistuivat myös 16.-17. lokakuuta Vantaan seudun sukututkijat ry:n järjestämään "Kuulutko sukuuni" -tapahtumaan, jossa seuralla oli oma näyttelyosasto. Edellisvuoden
tapaan osastolla kävi lukuisia näyttelyvieraita ja useita yhteystietoja vaihdettiin tulevaa hyödyntämistä ajatellen.
Perinteenkeruu
Sukuseuran hallituksen käynnistämää perinteenkeruukampanjaa jatkettiin pitkin vuotta. Sukuseuran arkistoon aineistoa lähetti kaikkiaan neljä sukuseuran jäsentä, jotka palkittiin Kullaalla
järjestetyn sukutapaamisen yhteydessä korupalkinnoin.
Edustukset
Sihteeri Janne Mykrä osallistui Vantaan Tikkurilassa ”Kuulutko sukuuni” -tapahtuman (16.-17.10)
yhteydessä pidettyyn Karjalaisten sukuseurojen liiton vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa Janne valittiin liiton hallituksen jäseneksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja Karjalan liiton sukuseuratoimikuntaan sekä karjalaisten sukuyhteisöjen liiton ehdokkaaksi Karjalan Liiton valtuustoon.
Sukutapaamiset ja muut tapahtumat
Kannaksen Mykrien kolmas kaikille sukulaisille tarkoitettu sukutapaaminen järjestettiin sunnuntaina 22.8.2004 satakuntalaisesssa Kullaan kunnassa, Leineperin ruukkikylän Kankipajassa.
Sukutapaamisen yhteydessä pidettiin myös vuosikokous, jota ennen kokoonnuttiin Kullaan kirkkopuistoon hartaaseen muistotilaisuuteen Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille.
Sukujuhlassa oli tarjolla maittavan buffet-pöydän lisäksi mm. sukututkimusnäyttely, musiikkiesitys, yhteislaulua sekä ”Ystäväni Henri” -elokuvassa nimiroolissa näytelleen Aleksi Rantasen
haastattelu. Antti Kuusisto [pso HIITOLA 2] kertoi Leineperin läheisyydessä sijaitsevasta Jalomäen umpipihasta, jonne osallistujat saivat sukuseuralta vapaalipun. Myös kannaksen retkeen
liittyen viritettiin keskustelua. Seuraava sukuretki Karjalan kannakselle on kaavailtu järjestettävän vuoden 2005 aikana.
Osallistujia oli paikan päälle saapunut noin 120 henkeä. Vanhin sukutapaamiseen osallistunut oli
90-vuotias ja nuorin 4-kuukautinen.
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