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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvät lukijat, kuten tarkkaavaiset teistä jo varmasti huomasivatkin, jäsenlehtemme kansi on uudistunut ilmeeltään. Lehden nimessä käytettävä fontti on muuttunut perinteikkäämmäksi ja yläkulmaan on aseteltu sukuseuran uusi uljas vaakuna, joka julkistettiin juhlallisin menoin Kannaksen
Mykrien sukutapaamisessa elokuussa Vanajanlinnassa. Lehdessä on kirjoitukset vaakunaan ja
sukutapaamiseen liittyen sekä lisäksi keskiaukeamalla pieni kuvasarja. Lisää kuvia on esillä seuran nettisivuilla. Kuvia voi pyytää puheenjohtajalta maksutta. Ne toimitetaan digitaalisina esim.
sähköpostin liitteenä.
Sukuseuran kuudes toimintavuosi on lopuillaan. Aktiivitoiminnan ylläpitäminen vaatii osallisilta
joskus suuriakin ponnistuksia. Yhteistyöllä ja hyvässä hengessä monista raskaistakin järjestelyistä
selvitään paremmin. Tässä yhteydessä voin hyvin mielin kiittää menneen toimintakauden hallituksen jäseniä ja muita aktiivitoiminnassa mukana olleita. Elokuun vuosikokouksen yhteydessä valittiin uusia jäseniä hallitukseen. Seuran luottamushenkilöistä on esittely tässä lehdessä.
Nyt katseet on käännetty kohti tulevaa. Vuosi 2007 on toiminnassamme eräänlainen välivuosi.
Tarkoitus on keskittää voimavaroja sukukirjahankkeeseen. Kirkonkirjoihin perustuva sukututkimus
on jo varsin pitkällä, mutta valtionhallinnon asiakirjalähteiden tutkimustyö on lähes kokonaan aloittamatta. Seura tilanneekin kirjahankkeen edistämiseksi tutkimustyön ulkopuoliselta asiantuntijalta.
Tätä varten hallituksen asettama sukukirjatoimikunta kokoontuu tammikuussa kartoittamaan tilannetta. Kirjahankkeen ja tutkimustyön rajaaminen on eräs osa toimikunnan tehtävää.
Toivon kaikille sukulaisille rauhallista joulun aikaa ja onnea vuodelle 2007!

Juhana Mykrä
sukuseuran hallituksen puheenjohtaja

TAPAHTUMAKALENTERI
Joulukuu 2006
Sukuseuran jäsenlehti n:o 17 – 2/2006 ilmestyy

Tammikuu 2007
la 27.1.

Sukuseuran sukukirjatoimikunta kokoontuu Helsingissä

Maaliskuu 2007
la 10.3.

Sukuseuran hallituksen kevätkokous: esityksiä voi lähettää sihteerille

Toukokuu 2006
Sukuseuran jäsenlehti n:o 18 – 1/2007 ilmestyy
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HALLITUKSEN KOKOUKSESTA POIMITTUA
Sukuseuran hallitus kokoontui 21.10.2006 Kuohulla Raija ja Antero Pasasen kotona. Paikalla oli viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Asialistalla oli mm. vaakunan tuotteistaminen.
Kokouksen alussa muisteltiin edesmennyttä seuramme jäsentä Markku Kurosta. Keskusteltiin sukuvaakunan hyödyntämisestä eri tuotteissa. Tuotteita voidaan käyttää palkitsemisessa ja niiden myynnillä seura
saa tuloja. Nykytekniikka mahdollistaa vaakuna-aiheen käyttämisen hyvin monipuolisesti erilaisissa materiaaleissa, mutta vaakunan heraldiset säännöt ja sen arvokkuus on hyvä huomioida tuotteistuksessa.
Sukuseuran tiedotteissa tullaan käyttämään vaakunaa nettisivujen lisäksi esim. kirjepohjassa, kirjekuoressa ja mahdollisesti postimerkissä. Tultaneen teettämään myös muistamisia varten kaksiosainen
muistokortti. Edullisesti tuotettavia ja helposti esim. sukutapaamisten yhteydessä myytäviä tuotteita
voisivat olla esim. postikortit, vaakunataulut ilman kehyksiä ja T-paidat yms. Arvokkaampia, lähinnä
kertaluontoisesti ostettavia tuotteita voisivat olla esim. isännänviiri ja standaari. Viimeksi mainittua voi
erityisesti käyttää palkitsemisessa hopealaatalle kaiverretun järjestysnumeron ja standaarin saajan
nimen kera. Sukuseuralle teetettäneen oma lippu tulevaisuudessa, mikä tuo mukanaan arvokkuutta ja
juhlallisuutta (lipunnaulaamistilaisuus, lipun luovutus Karjalan Liitolle, juhlat, juhlakulkueet). Raija Pasanen toi esiin ajatuksen jonkin vähän arvokkaamman myyntituotteen, kuten maljakon tai lautasen,
teettämisestä. Sellaisia voisivat sukulaiset ostaa muille henkilöille annettaviksi lahjaesineiksi.
Päätettiin, että Juhana Mykrä ja Janne Mykrä jatkavat syksyn aikana tuotevaihtoehtojen, niiden teettämisestä aiheutuvien kustannusten ja mahdollisien tuottajien kartoittamista sekä sen perusteella laativat
tarjouspyynnöt, joissa otetaan kokonaiskonsepti huomioon eli mahdollisuudet myyntituotteiden postittamiseen ja laskutuksen ulkoistamiseen. Tulevan sopimuksen ja tuotteiden hinnat on voitava määritellä
niin, että sukuseura saa oman kohtuullisen osuutensa myyntituloista. Tuleviin jäsenlehtiin tulee artikkeleita, joissa käsitellään mahdollisia myyntituotteita ja niiden merkitystä sukuseuratoiminnan kannalta.
Jos tuotemyyntiä ei ole mahdollista ulkoistaa, niin myynti olisi hyvä saada järjestettyä niin, ettei siitä
tule seuran jäsenille kohtuutonta vaivaa (esim. sukutapaamisten yhteyteen ja/tai lähettäminen muutaman kerran vuodessa jaksoittain erissä, ennakkotilaukset ja ennakkomaksut). Tuotteita ei kannata
myöskään hankkia etukäteen varastoon lukuun ottamatta palkitsemistuotteita.
Valittiin Timo Mykrä mukaan sukukirjatoimikuntaan. Sukukirjatoimikunta (Janne, Juhana, Timo ja
Raija) tekee syksyn aikana sukututkimustyöhön liittyvät tarpeelliset rajaukset ja sen pohjalta tiedustelee asiantuntijoilta kustannus- ja aika-arviota sukututkimustyöstä. Valtuutettiin sukukirjatoimikunta tilaamaan sukututkimustyö, mikäli kustannusarvio ei ylitä oleellisesti talousarvioon merkittyä kuluarviota.
Muussa tapauksessa asia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Hyväksyttiin sukuseuran tarkentunut toimintasuunnitelma vuodelle 2007 ja talousarvio sellaisenaan kuin
se oli vuosikokouksessa hyväksytty. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdaksi sovittiin alustavasti lauantai 10. maaliskuuta 2007 ja kokouspaikaksi Kokemäki.

SUKUSEURAN VAAKUNA
Kannaksen Mykrät -sukuseuran vaakuna julkaistiin sukutapaamisen yhteydessä Vanajanlinnassa 27.8.2006. Julkistamispuheen piti vaakunan suunnitellut heraldinen taiteilija
Harri Rantanen Tampereelta.
Arvoisa sukujuhlaväki – hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää teitä siitä luottamuksesta jota osoititte
valitessanne minut tekemään teille suvun arvokkainta tunnusta – omaa vaakunaa.
Ihmisellä on aina ollut kuvia ja merkkejä. Niiden tarkoitus on ollut ilmaista johtajuutta, omistusta tai
yhteenkuuluvuutta. Historiassa on tapana määritellä milloin joku tai jokin ilmiö syntyy. Mitä vanhemmasta tai laajemmasta ilmiöstä on kyse, sitä hankalampaa on antaa tarkkaa syntyajankohtaa.
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
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Heraldiikan, eli vaakuna- ja lipputieteen ja taiteen
syntyajankohdasta ja – paikasta tutkijat ovat melko
yksimielisiä: heraldiikka syntyi Länsi-Euroopassa
1000-1100-lukujen taitteessa. 1100-luvulla otettiin
käyttöön yhtenäinen ja systemaattinen viestintäjärjestelmä, heraldiikka. Sille syntyi oma sääntöjärjestelmä
ja terminologia joka teki siitä viestintäjärjestelmän
ilman tekstiä ja numeroita. Sen tarkoitus oli – kuten
on vieläkin – antaa tietoa kantajastaan ja toimia helposti muistettavana merkkinä.
Arvoisat juhlavieraat, tulevaisuus tekee tästä päivästä
historiallisen päivän. Olemme julkistamassa Kannaksen Mykrien omaa yhteistä tunnusta; kesäkuun 5.
2006, numerolla 1379 rekisteröityä vaakunaa. Se on
toteutettu heraldiikan sääntöjen mukaisesti. Vaakunan heraldinen selitys on: Kultaan ja mustaan aaltokoroisesti polvijakoisella kilvellä kultainen tähkä ja
kaksi mustaa kuokanterää, kärki alaspäin.
Ihmettelette varmasti mitä tämä kapulakieli tarkoittaa? Millä tavalla se kuvaa Kannaksen Mykriä?
Ehkä on pienen selityksen paikka. Mykrä sana Karjalan kielessä tarkoittaa myyrää. Myyrä on lähes sokea ja kova kaivamaan – tästä sekä legendana elävästä suomalmin kaivamisesta tulee
musta väri. Vaakunassa pitää olla vähintään kaksi väriä, joista toinen on joko hopea tai kulta. Valitsin kullan – se viittaa ”kultaisiin muistoihin”. Aaltokoroinen polvijako viittaa Mykrälahteen, joka on
saanut nimensä Jääskessä Saviniemen kuninkaankartanon mailla sijaineesta Mykrän torpasta
1700-luvulla. Sieltä ovat Kannaksen mykrien esivanhemmat lähteneet Hiitolaan joskus 1700 luvun
puolivälissä. Kultainen tähkä kertoo maataloudesta kuin myös kuokanterät, joilla on ehkä sitä
suomalmiakin kaivettu.
Arvoisa juhlaväki, meillä suomalaisilla on omintakeinen taito romantisoida asioita ja siten tehdä
surutyötä. Näinhän olemme kuusi viime vuosikymmentä totutelleet tosiasiaan, että osa kaunista
Karjalaa ei enää ole osa Suomi-neitoamme.
Meillä on kuitenkin lupa ja kunnia palata Karjalaan tämän vaakunan suomin keinoin. Uskonkin,
että moni teistä löytää luontevan ja hyvin turvallisen tien, sillan ylistettyyn ja rakastettuun Karjalaan. Julkaiskaamme nyt Kannaksen Mykrien oma vaakuna.

Kuva: Kannaksen Mykrät
-sukuseuran uusi hallitus
vaakunan ympärillä
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
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MUISTOTILAISUUS ANNA MYKRÄN HAUDALLA
Kannaksen Mykriä kokoontui Anna Mykrän, o.s. Sassi [pso HII1+2] muistotilaisuuteen
30.6.2006 Noormarkun Lassilan kirkon hautausmaalle.
Äitimme syntyi tasan 100 vuotta sitten Viipurin mlk:n Ala-Sommeen kylässä Juho Matinpoika
Sassin ja Brita Juhontytär Hannukaisen perheeseen. Silloin Suomi oli tsaari Nikolai II hallitseman Venäjän suuriruhtinaskunta. Elettiin ns. sortokauden aikaa. Vuosi 1906 on jäänyt historian kirjoihin erinäisten tärkeiden tapahtumien johdosta, joiden 100-vuotisjuhlallisuuksia on kuluvan vuoden aikana vietetty. Mielestäni kyseiset tapahtumat ovat kuitenkin vähemmän tärkeitä
äitimme syntymän tapahtumisen kanssa. Ilman sitä, me emme olisi nyt tässä!
Elinolot hänen lapsuudessaan olivat varmasti niukat. Nälkä ja kerjuulla käynti kuuluivat ajankuvaan. Millaista elämä oli hänen varhaisessa nuoruudessa ja Suomen itsenäistyessä, voimme
vain kuvitella. Työtä ja toimeentuloa oli äitimmekin lähdettävä etsimään. Hän on kertonut olleensa työssä Imatran Valtiohotellissa ja sieltä siirtynyt tätinsä Anna Parkkalin luokse. Täällä kohtasivat äitimme ja isämme tiet. Kihlajaiskuvan Imatran kosken partaalla me muistamme, avioliiton
he solmivat 30.10.1927. Koti perustettiin Hiitolan Pukinniemeen. Perhe kasvoi, työtä ja uurastusta riitti runsaat kymmenen vuotta. Sitten maailma mullistui, koti jouduttiin jättämään, edessä oli
ankea evakkotie.
Nyt äitimme syntymän 100-vuotispäivänä voimme yhdessä muistella, että vaikka paikkakunta
vaihtui ja olosuhteet muuttuivat, pystyi äitimme luomaan ympärillemme kodin lämmön. Uusi koti
ja sen eteen uurastus alkoi ja jatkui täällä Lassilassa. Monta lehmää oli lypsettävä, monta suuta
ruokittava, silti hänellä riitti aikaa ja rakkautta meille. Mielestäni hän oli ÄITI kirjoitettuna isoilla
kirjaimilla.
Kukkien laskun jälkeen vietämme hiljaisen hetken äitiä lämmöllä muistellen.
Erik Mykrä, sukuseuran jäsen

Kuva: Erik Mykrä lausumassa muistosanoja Lassilan
kirkon hautausmaalla. Vieressä sisaren pojanpojat
7-vuotiaat Erik ja Aleksi Lepistö.

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry

Kuva: Anna Mykrän (o.s. Sassi) lapsia vanhempiensa
haudalla. Vas. Mailis Kangasniemi, Martta Rönnholm,
Aune Lepistö, Sirkka Riihimäki, Pentti Mykrä, Erik
Mykrä, Niilo Mykrä ja Marja Leena Perttula.
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MARKKU KURONEN IN MEMORIAM
Syyskuussa saapui surusanoma Imatralta. Pitkäaikaisen
sairauden uuvuttamana sukuseuramme aktiivijäsen Markku Kuronen oli menehtynyt. Markku Kuronen nousi suureen rooliin sukuseuramme vuosina 2002 ja 2005 järjestämien kotiseutumatkojen matkanjärjestäjänä. Markulle karjalaisuus ja omat juuret olivat tärkeitä asioita. Hän ei kuitenkaan halveksinut synnyinseutunsa Hiitolan nykyisiäkään
asukkaita vaan halusi olla heidän kanssaan yhteistyössä ja
helpottaa heidän elämäänsä vaikeissa olosuhteissa. Markku oli jo 1990-luvun alussa onnistunut vuokraamaan sukunsa kotitalon Hiitolan asemakylästä. Kurosen talosta
tulikin vuosien varrella tärkeä tukikohta ja yöpymispaikka
lukuisille Karjalaan matkustaneille suomalaisille.
Markun välitön ja leppoisa olemus oli varmasti eduksi yhteistyössä sekä Karjalan nykyisten asukkaiden että Karjalaan tutustuneiden kotiseutumatkailijoiden kanssa. Markku
pystyi viemään matkailijoita paikkoihin, joihin matkatoimistojen valmismatkoilla ei varmasti olisi ollut mitään asiaa. Markku ei kuitenkaan halunnut esitellä
suomalaisille vain esi-isien maita vaan hän halusi meidän myös ymmärtävän Karjalan nykyisiä olosuhteita. Sukuseuramme retkiltä parhaiten mieleen jäi Markun ja hänen vaimonsa Virpin avuliaisuus, lämminhenkisyys ja rauhallisuus.
Janne Mykrä, sukuseuran sihteeri

Pekka Matinp. Mykrä
s. 1689 Jääski ?, k. 1755 Hiitola, Äikäänniemi
vih. n. 1715 Mataleena Eerikintr. Littunen
s. 1697 Jääski ?, k. 1759 Hiitola, Äikäänniemi

Eerikki Pekanp. Mykrä 1726–1809
|
Eerikki Eerikinp. Mykrä 1754–1819
|
Yrjö Eerkinp. Mykrä 1787–1827
|
Yrjö Yrjönp. Mykrä 1817–1868
|
Juho Yrjönp. Mykrä
s. 1851 Hiitolankylä 10 D, k. 1933
Hiitola, Pukinniemi 1

Yrjö Pekanp. Mykrä 1724–1801
|
Pekka Yrjönp. Mykrä 1766–1836
|
Pekka Pekanp. Mykrä 1804–1847
|
Eerikki Pekanp. Mykrä 1838–1916
|
Mataleena Eerikintr. Mykrä
s. 1867 Hiitolankylä 10 B, k. 1920
Hiitola, Pukinniemi 1

11 lasta

vih. 1884 11 lasta

Siiri Lyydi Juhontr. Mykrä
s. 1893 Hiitolankylä 17 D, k. 1966 Imatra
vih. 1912 Aleksanteri Pekanp. Kuronen
s. 1889 Hiitola, k. 1958 Imatra
5 lasta

Kalervo Kuronen
s. 1913

Einari Kuronen
1914–1933

4 lasta

Kaarina Naukkarinen
1916–1958
2 lasta

Kaarlo Kuronen
s. 1918 Hiitolankylä 22
vih. 1939 Vappu Mirjam Kylliäinen
s. 1918 Kurkijoki, k. 1982 Imatra

Kerttu Lindfors
s. 1921
2 lasta

3 lasta

Kaavio: Markku Kurosen esipolvikaavio ja lähisukua.

Markku Reima Aleksander Kuronen
s. 6.4.1943 Hiitola, k. 19.9.2006 Imatra
vih. 1965 Virpi Kaarina Anteroinen
2 lasta
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SUKUTAPAAMISEN VALOKUVASATOA 27.8.2006
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SUKUSEURAN LUOTTAMUSHENKILÖT 2006-2007
Kannaksen Mykrät -sukuseuran vuosikokouksessa (Hämeenlinna, elokuu 2006) valittiin luottamushenkilöt päättämään seuran asioista ja vastaamaan aktiivitoiminnan ylläpitämisestä. Alla on heistä
pieni esittely. Yhteystietojen lisäksi on mainittu asuinpaikka ja ammatti ennen eläkeikää. Hakasulkujen
sisälle on merkitty sukuhaara, jota luottamushenkilö edustaa. Kannaksen Mykrien kantavanhempien
jälkeläisistä muodostuvat Antrean, Hiitolan, Jääsken, Kirvun, Rautjärven ja Viipurin sukuhaarat. Lisäksi
Uudellakirkolla on erillinen Mykrä-suku, jota ei ole voitu yhdistää muihin sukuhaaroihin.
PUHEENJOHTAJA

SIHTEERI (hall. jäsen)

Juhana Mykrä, Helsinki
tietotekniikkasuunnittelija
puh. 050-567 2076
juhana.mykra@welho.com
[Hiitolan 1. ja 2. sukuhaara]

Janne Mykrä, Riihimäki
ylitarkastaja
puh. 050-363 4725
janne.mykra@kolumbus.fi
[Hiitolan 2. sukuhaara]

VARAPUHEENJOHTAJA

JÄSEN

Raija Pasanen, Kuohu
diakoni, kotiäiti
Puh. 040-840 9411
raija.pasanen@suomi24.fi
[Hiitolan 2. sukuhaara]

Pirkko Eriksson, Pori
ilmoituskonsultti
Puh. 02-648 0087
pirkko.eriksson@almamedia.fi
[Hiitolan 2. sukuhaara]

JÄSEN

JÄSEN

Timo Mykrä, Turku
suunnittelupäällikkö
Puh. 050-559 0452
timo.mykra@turku.fi
[Antrean sukuhaara]

Arja Randell, Mynämäki
kanslisti
Puh. 02-430 6073
arja.randell@mynamaki.fi
[Hiitolan 2. sukuhaara]

VARAJÄSEN, RAHASTONH.

VARAJÄSEN

Tapio Mykrä, Kokemäki
ylikonstaapeli
Puh. 02-546 4862, 0400-881 595
tapio.mykra@pp.inet.fi
[Hiitolan 1. ja 2. sukuhaara]

Marja Tanninen, Pori
toimistosihteeri
Puh. 050-390 2101
marja.tanninen@yit.fi
[Hiitolan 2. sukuhaara]

TILINTARKASTAJA

TILINTARKASTAJA

Sirkka Riihimäki, Pomarkku
osastonhoitaja, eläkk.

Liisa Mykrä, Vantaa
myyjä, eläkk.

[Hiitolan 1. ja 2. sukuhaara]

[pso Hiitolan 2. sukuhaara]

VARATILINTARKASTAJA

VARATILINTARKASTAJA

Mailis Kangasniemi, Noormarkku
maatalouslomittaja, eläkk.

Marja-Liisa Mykrä, Kokemäki
luokanopettaja, eläkk.

[Hiitolan 1. ja 2. sukuhaara]

[pso Hiitolan 1. ja 2. sukuhaara]

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
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ANNA JA VÄINÖ VARTION NAIMISIIN MENO 1929
Äitini Anna Mykrä oli 23-vuotias ja isäni Väinö Vartio oli
34-vuotias syksyllä 1929. Äitini isä Juho ja äiti Helena
olivat kuolleet jo aikaisemmin, isännyyttä talossa piti Paavo-veli vaimonsa Hilman kanssa, vanhempi sisar Helena
oli naimisissa Väinö Hohtarin kanssa. Isäni isä Antti (Anders) oli myös kuollut mutta äiti Katri eli, vanhin veli Juho
oli naimisissa Aino Reinikaisen kanssa, sisar Anni oli
mennyt naimisissa edellisvuonna Antti Huuhkan kanssa.
Nuorimmat sisarukset Katri ja Antti asuivat samassa taloudessa isäni ja isän äidin kanssa.
Vanhempani vihittiin Hiitolan kirkossa 6.10.1929. Kihloihin
olivat menneet viisi viikkoa aiemmin. Viikkoa myöhemmin
sunnuntaina 13.10. tuli kossoimiehet hakemaan nuorikkoa
uuteen kotiin. Ja sehän ei pieni joukko ollutkaan, 30 miestä ja
kaksi naista hevosilla kiesseillä ajaen (sen ajan mersuilla).
Mykrästä näkyi peltoaukeaman yli tielle, josta hakijat tulivat. Äitini oli alkanut itkemään, jolloin naapurin emäntä oli
sanonut, että nyt on itkut itketty ja piiloon kamariin. Tapana oli, ettei morsian saanut näyttäytyä ensimmäisen kahvitarjoilun aikana, vaan tulee seurueeseen myöhemmin
päivällä. Paavo ja Hilma menivät vastaanottamaan tulijoita. Äiti ei malttanut olla kamarissaan, vaan juoksi isää
Anna Mykrä (1906-1987) ja Väinö
vastaan, mutta meni sen jälkeen takaisin kamariin piiloon, Kuva:
Vartio (1895-1954) kihlakuvassaan 1929.
ollen siellä ruokailuun saakka.
Ruokailun alkaessa vaativat kossoimiehet morsiammen mukaan, ”sitähän” me ollaan tultu hakemaan. Ruokailun jälkeen kävivät läheisessä naapurissa äidin tyttöystävien kotona Niemisillä
tanssimassa. Kaasot olivat järjestäneet tanssit, sen jälkeen pääsivät liittymään seurueeseen ja
saattamaan ystäväänsä miehelään. Päiväkahvin jälkeen iltapäivällä, siinä neljän jälkeen, lähti
koko seurue isäni kotiin jatkamaan varsinaisia häitä. Muun juhlinnan lisäksi juotiin yöllä kertaa
(limonaatia ja liekö ollut jotain muutakin seassa). Kertapöydässä oli kulho tai tuohivakka johon
vieraat antoivat rahaa. Kertapöydässä morsian antoi kaikille kolmellekymmenelle kossoimiehille
omakutomat sukat sekä anopille, miehen siskoille ja tädeille. Anoppi oli voivotellut, että voi voi ku
ei morsiammella oo es hattuu. Äidillä oli ollut päässä isäni ostama silkki. Maanantaina iltapäivällä häävieraat alkoivat lähteä pois, niin kossoimiehet, kaasot ja nuoteet.
Kahden viikon päästä tuli veli Paavo hevosella hakemaan siskoaan oljamiin. Paavo ajoi edellä
”iesajaja”, isä ja äiti omalla hevosella perässä. Talojen väliä oli noin kolme kilometriä.
- kaasot
- kossoimiehet
- nuoteet
- oljamit

=
=
=
=

morsiammen pukija
morsiammen noutajat / sulhasen poikaystävät / lähisukulaiset
morsiammen saattajat / tyttö ystävät
morsian haettiin synnyin kotiin viikoksi tai kahdeksi ja myöhemmin silloin
tällöin viikonlopuiksi ja juhlapyhinä

P.S. Minulla on isäni kiessit vielä tallella ja hyvässä kunnossa kahdesta evakkoreissusta selviytyneenä.
Teuvo Vartio [HII2] äitinsä Anna Juhontytär Mykrän (1906-1987) kertomuksen pohjalta
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
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MYKRÄN SUVUSSA TAPAHTUU
Jäsenten merkkipäivät
(joulukuun alusta 2006 toukokuun loppuun 2007)
päivä
jäsenen nimi

8.12.2006 Rahkonen (o.s. Kuronen) Marja-Terttu Mirjami, Imatra
 10.12.2006 Mykrä Matti Juhani, Uusikaupunki
 21.12.2006 Mykrä Pekka Juhani, Kuusankoski
 21.12.2006 Mykrä Lasse Tapani, Kuusankoski

27.1.2007 Mykrä (o.s. Vainionpää) Vuokko Orvokki

11.1.2007 Nolvi (o.s. Mykrä) Tuula, Ähtäri

19.2.2007 Matikainen Timo Ari

9.3.2007 Mykrä (o.s. Kallioniemi) Jaana Kaarina

21.3.2007 Mykrä (o.s. Ojalainen) Elli

14.4.2007 Tura (o.s. Komi) Kaiho Tuula Marjatta

7.5.2007 Pihkala (o.s. Mykrä) Tarja Tuulikki

15.5.2007 Kaunismäki Pirjo Riitta
Kannaksen Mykrät -sukuseura onnittelee sankareita!

sukuhaara
HIITOLA 1+2
HIITOLA 2
JÄÄSKI
JÄÄSKI
pso HIITOLA 1
HIITOLA 2
HIITOLA 1+2
pso HIITOLA 1
pso ANTREA
HIITOLA 1+2
UUSIKIRKKO
HIITOLA 2

ikä
60 vuotta
50 vuotta
60 vuotta
60 vuotta
70 vuotta
90 vuotta
50 vuotta
50 vuotta
80 vuotta
60 vuotta
60 vuotta
60 vuotta

Kuolleita



Markku Reima Aleksander Kuronen [HIITOLA 1+2], s. 6.4.1943 Hiitola, k. 19.9.2006 Imatra.
Väinö Mikonp Mykrä [HIITOLA 1], s. 23.4.1908 Hiitola, k. 13.11.2006 Toijala. Väinö oli Kannaksen
Mykrät -sukuseuran kunniajäsen. Muistokirjoitus julkaistaan seuraavassa jäsenlehdessä.
Kannaksen Mykrät -sukuseura ottaa osaa omaisten suruun

Sukuun syntyneitä lapsia








Leena ja Mikko Väyrysen tytär, s. 24.5.2006 Tuusula, sai kasteessa 25.7.2006 nimen Elsa Kristiina, HIITOLA 2.
Sakari Mykrän ja Mari Pohja-Mykrän poika, s. 29.6.2006 Noormarkku,
sai 13.8.2006 nimen Veikka Väinö, HIITOLA 1+2 (kuva).
Hanne Sankalan ja Tuomas Sandelinin tytär, s. 17.8.2006 Jyväskylän
mlk., sai kasteessa 15.10.2006 nimen Jenna Aino Elina, HIITOLA 2.
Heli ja Miika Randellin tytär, s. 24.9.2006 Mynämäki, sai kasteessa
26.11.2006 nimen Neea Vilhelmiina, HIITOLA 2.
Sisko ja Kari Kangasniemen tytär, s. 24.10.2006, HIITOLA 1+2.
Tania ja Mika Lehtisen poika, s. 16.11.2006 Lahti, sai kasteessa 23.12.2006 nimen Mateo Lukas Olli, HIIT 2.
Riku Mykrän ja Tanja Hemiän poika, s. 24.11.2006 Kankaanpää, HIITOLA 1+2.
Kannaksen Mykrät -sukuseura toivottaa perheille onnea!

Avioliittoon vihitty
♥

♥

Jaakko Antoni Perttula, s. 1977 [HIITOLA 1+2] ja Piia Marika Lintula vihitty Hämeenlinnan maistraatissa, siunattu avioliittoon Kokemäen kirkossa 6.8.2005. Jaakko on Toivo Johannes Mykrän
(1908-73) tyttären, Marja Leenan poika (kuva).
Riku Petteri Mykrä, s. 1976 [HIITOLA 1+2] ja Tanja Hellevi Hemiä vihitty
1.7.2006. Riku on Toivo Johannes Mykrän (1908-73) pojan, Niilon poika.
Kannaksen Mykrät -sukuseura toivoo aviopuolisoille
lämpöä ja rakkautta!

Ilmoita tulevista tapahtumista!
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 seuran sihteerille!
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
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EI MAAMYYRÄ VAAN KONTIAINEN

Oikeastaan kontiaista on vakiinnutettu suomen kieleen jo parikymmentä
vuotta. Silti ainakin se kaikkein kuuluisin lapiokoura – joka Zdenik Milerin
rakastetussa lastenkirjassa sai housut – on pysynyt Myyränä. Hahmo
vietti hiljattain 50-vuotispäiviään, eikä tiettäväsi aio vaihtaa nimeään.
Tätä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, pitäisi puhua kontiaisista ihan
käytännöllisistä syistä, sanoo yliopistonlehtori Petri Nummi Helsingin
yliopistosta. Myyrät ovat puutarhan tuholaisia, mutta kontiaisesta on
hyötyäkin viljelyksille. Sen kaivamat käytävät kuohkeuttavat maata
tehokkaasti. Toisaalta ne tarjoavat monille jyrsijöille reittejä juurten luo.

Läh.

Suomen eläimistä nisäkkäiden nimitoimikunta nimeää uudelleen vain
muutamia. Työryhmä tahtoo muuttaa maamyyrän kontiaiseksi, koska
laji ei ole mitään sukua myyrille. Se ei myöskään oikeiden myyrien
tavoin syö kasvinosia, vaan hyönteisiä ja lieroja.

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
c/o Janne Mykrä
Piiankuja 4
11710 RIIHIMÄKI

Hiiru, rattu, hekko ja puikkija ovat uudissanoja, joita maailman
nisäkkäiden nimistöä pohtinut toimikunta aikoo esittää suomen
kieleen. Uutuuksia on runsaasti, sillä tähän asti vain noin tuhannella nisäkkäällä on ollut suomenkielinen nimi. Lisäksi monet vanhat nimet ovat harhaanjohtavia. Helsingin Sanomissa
julkaistu artikkeli kertoo myös mykrien tulevaisuudesta.

Arja Kivipelto, Helsingin Sanomat 12.12.2006

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
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