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Merkkipäivät
Vuoden 2004 aikana jatkettiin edellisten vuosien tapaan mielekkääksi havaittua tapaa lähettää
syntymäpäiväonnittelukortti kunnioitettavaan ikään ehtineille suvun jäsenille ja suruadressi poisnukkuneiden sukulaisten omaisille. Muistokorttivastaavana toimi vpj. Marja Leena Perttula.
Seuraavat jäsenet täyttivät pyöreitä vuosia toimintavuoden aikana:
11.01.
27.03.
25.04.
19.05.
20.05.
24.05.
08.06.
01.08.
23.08.
24.08.
08.10.
28.11.
15.12.

Mykrä Heikki....................................................UUSIKIRKKO ..........70 vuotta
Mykrä Erik Juhani ............................................HIITOLA 1+2..........65 vuotta
Ryösä, Lehtinen Maire Inkeri ...........................HIITOLA 2 ...............60 vuotta
Mykrä Hannu Tapani .......................................HIITOLA 2 ...............50 vuotta
Mykrä, Mattila Toini Lahja Mirjam ....................ANTREA ...................80 vuotta
Lindfors Risto Jussi Sakari ..............................HIITOLA 1+2..........60 vuotta
Jaakkola, Mykrä Kaisa.....................................pso HIITOLA 1+2 ...70 vuotta
Mykrä, Turunen Terttu Anneli ..........................HIITOLA 1+2..........65 vuotta
Valli Jukka Henrik ............................................pso HIITOLA 1+2 ...60 vuotta
Inkinen, Siitonen Helena Annikki .....................JÄÄSKI.....................50 vuotta
Mykrä Viljo.......................................................HIITOLA 2 ...............85 vuotta
Koponen Terho Uljas.......................................HIITOLA 1+2..........75 vuotta
Lepistö, Mannelin Sirkka Päivi Inkeri ...............HIITOLA 1+2..........50 vuotta

MYKRIEN SUKUSEURALLE OMA VAAKUNA!
Jo muutaman vuoden ajan on Juhanan kanssa käydyissä keskusteluissa noussut aina silloin tällöin
esille oman tunnuksen hankkiminen sukuseuralle. Sukuseuratoiminnan alkuvaiheessa ei ajatus vaakunasta näyttänyt taloudellisesti mahdolliselta. Lisäksi toiminnan alkuvaiheessa oli tärkeämpää varmistaa,
että sukuseuratoiminnalla ylipäätään on käytännön jatkuvuutta. Kun sukuseuratoiminta on viidessä vuodessa kasvanut alkuperäisiä odotuksia huomattavasti suuremmaksi ja toiminta tuntuu kaikin puolin olevan vakaalla pohjalla, on tullut myös aika pohtia sukuseuran oman tunnuksen hankkimista.
Sukuvaakunoita on laadittu perinteisesti aatelissuvuille ja rikkaimmille porvarissuvuille. Talonpoikaissuvuilla sen sijaan ei ole perinteisesti omia historiallisia vaakunoitaan. Nykyisin on kuitenkin
myös talonpoikaissukujen sukuseurat yhä enenevässä määrin hankkineet itselleen vaakunoita.
Aatelissukuihin verrattuna talonpoikaissukujen tai sukuseurojen vaakunoissa on sellainen ero,
että yleensä talonpoikaissuvuille ei tehdä varsinaista vaakunaa vaan ainoastaan vaakunan kilpiosa. Pelkkä kilpi riittää hyvin yksilöimään talonpoikaissuvun tunnuksen eikä aatelisvaakunoille
tyypillisiä kotkanpäitä yms. ”krumeluureja” tarvita.
Sukuseuran vaakuna on muutenkin hieman eri asia kuin aatelissuvun sukuvaakuna. Sukuseuran
vaakunan käyttöoikeus on vain sukuseuran jäsenillä, ei kaikilla sukuun kuuluvilla. Käytännössä Kannaksen Mykrät -sukuseura kuitenkin edustaa hyvin suurta osaa Mykrä -sukuun kuuluvista, joten sukuseuran vaakunaa tullaan varmasti joissain yhteyksissä pitämään myös koko suvun tunnuksena.
Sukuseuran vaakuna on yleisesti ottaen nähty jäsenistöä yhdistäväksi ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisääväksi tunnukseksi. Vaakuna on myös käyttökelpoinen esim. pöytäviirien koristekuvana,
sukukirjan kansikuvana jne. Käyttötarkoituksia pohdittaessa vain mielikuvitus asettaa rajoja!!!
Edellisessä hallituksen kokouksessa sukuseuran hallitus päätti alustavien selvitysten pohjalta
jatkaa vaakunahanketta. Tavoitteena on, että vuoden 2006 sukujuhlissa voitaisiin julkaista sukuseuran oma vaakuna. Jotta tähän päästään, tarvitaan kaikkien sukuseuran jäsenten apua.
Olemme tällä hetkellä Juhanan kanssa ideoimassa sukuseuran vaakunaa varten erilaisia aiheita
ja teemoja, joita myöhemmin palkattava heraldikko voi toteuttaa vaakunan mallipiirrosta laatiessaan. Ideoita kuitenkin kaivataan aina lisää. Niinpä pyydänkin, että kaikki sukuseuran jäsenet,
joille tulee mieleen ajatuksia, ehdotuksia jne. sukuseuran vaakunan tiimoilta, ottaisivat yhtyettä
sukuseuran sihteeriin tai puheenjohtajaan sähköpostitse, postitse tai puhelimitse.
Sukuterveisin Janne Mykrä
Kannaksen Mykrät -sukuseuran sihteeri
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry

info@mykrat.net  www.mykrat.net

