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Jäsenlehden kansikuva:
Mykrät kokoontuivat sukutapaamiseen,
jonka järjesti jo seitsemännen kerran Kannaksen Mykrät -sukuseura. Tällä kertaa
kokoonnuttiin Heinolan hienolle WPKtalolle. Mukana oli jälleen kerran kymmeniä
sukulaisia nauttimassa maittavasta ruoasta
ja mielenkiintoisesta ohjelmasta. Juhlassa
esiintyi mm. rock-yhtye Twist kotkat.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Eilen vietettiin rakkaan ystävämme ja armaan sukulaisemme Suomen 97-vuotissyntymäpäivää! Vain kolmen vuoden päästä pääsemme mukaan Suomen 100-vuotisjuhliin itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä. Suomi on siis
valtiona vähitellen pääsemässä arvostettuun vanhan herran/rouvan ikään.
Suomen kansa ja suomalaiset suvut ovat toki paljon vanhempia kuin maamme valtiona. Näistä itsenäisyyttä edeltävistä ajoista olemme saaneet lukea mm. 2010 julkaistusta sukukirjastamme. Sukumme tutkittu historia ulottuu
aina 1600-luvulle, joten Mykriä on elänyt pitkään sekä Ruotsin että Venäjän vallan alla ennen itsenäisyyttämme.
Mitä mahtoivat muinaiset esi-isämme ajatella suomalaisuudesta? 1600 – 1700-luvuilla tuskin voitiin kuvitellakaan
Suomea omana maanaan. Varsinkin maaseudulla identiteetti pohjautui lähinnä omaan kylään, sukuun ja heimoon. Muinaiset Mykrät ovat varmaan mieltäneet itsensä karjalaisiksi, mutta eivät välttämättä niinkään suomalaisiksi. 1800-luvulla kansallisromanttiset ajatukset saavuttivat laajemmin myös pohjoiset seudut. Alettiin haaveilla
omasta maasta. Oman kansanperinteen kunnioittaminen ja muistitiedon kerääminen Kalevalan muodossa lienee
ollut monellakin tapaa lähtölaukaus käsitykselle Suomesta ja suomalaisuudesta.
Mitä nykypäivän ihmiselle itsenäisyys ja oma maa sitten merkitsevät? Kiireistä elämän vaihetta viettävälle itsenäisyyspäivä saattaa olla lähinnä ylimääräinen vapaapäivä arjen keskellä. (Tänä vuonna ei ehkä sitäkään, kun päivä osui
lauantaille.) Toivon mukaan tämä vapaapäivä kuitenkin on kaikille suomalaisille edes hieman tavallista vapaata juhlavampi. Onhan itsenäisyyspäivä myös mahdollisuus rauhoittua läheisten seurassa ja juhlistaa ainutlaatuista maatamme!
Jo muutaman vuoden ajan omaan itsenäisyyspäivän ohjelmaan on kuulunut osallistuminen aattoiltana Lopen Mieslaulajien joulukonserttiin. Ohjelmisto koostuu sekä isänmaallisista että jouluisista lauluista. Itsenäisyyspäivänä kuoro
osallistuu Lopella järjestettävän veteraanijuhlaan, jossa lauletaan muutama laulu osana juhlan ohjelmaa. Itselleni ja
uskoakseni monelle muullekin kuoroveljelle tapahtumien yksi kohokohta on päästä laulamaan Sibeliuksen Finlandia.
Siinä kappaleessa jotenkin hienolla tavalla kiteytyy ajatus suomalaisuudesta. Vaikka maailma on muuttunut paljonkin
niistä ajoista, kun tuo kappale tehtiin, löytävät aina uudet sukupolvet tuon kappaleen perusajatuksen.
Itse asiassa jo vuosia ennen kuin liityin mieskuoroon, olin laulanut kaveriporukan kanssa Finlandiaa hieman erilaisissa tilanteissa. Usein siihen liittyi kesäinen aamuyön hetki, jolloin aurinko luo ensimmäisiä säteitään yli sinisen
järven pinnan. Saunomista ja järvimaisema eli suomalaista luontoa parhaimmillaan. Suomalaisen luonnon huikaiseva kauneus ja tietenkin myös edellisen illan ”juhlamieli” ovat kirvoittaneet useamman kerran mielet laulamaan:
”Oi Suomi, katso, sinun päiväs koittaa...”. Ja juurikin silloin, kun se päivä on todella koittanut! Jotain samalla tavalla
suomalaista noihin hetkiin on liittynyt kuin Finlandian esittämisessä hieman ”sivistyneemmässä ja arvokkaammassa” ympäristössä ja enempi nuottien mukaan joulukonserteissa ja veteraanijuhlissa.
Itsenäisyyspäivän vietto on paitsi pieni hengähdystauko syksyn kiireiden keskellä myös omalla tavallaan joulun
odotuksen alku. Vaikka postilaatikkoon on jo viikkojen ajan kolahtanut melkoinen määrä erilaisia joulumainoksia ja
joulukatuja on avattu pitkin Suomea, on itsenäisyyspäivällä oma roolinsa joulun odotuksen aloittamisessa. Yleensä
viimeistään itsenäisyyspäivänä havahtuu ajattelemaan, että jouluun ja uuteen vuoteen ei todellakaan ole enää kovin pitkä aika.
Suomessa on ainutlaatuinen tilanne, kun joulukuuhun mahtuu oman
maamme syntymäpäivän lisäksi myös joulujuhla. Ehkäpä syksyn pimeyttä
täällä Suomessa hieman helpottavat tällaiset juhlat, joita voimme viettää
perheen, ystävien ja sukulaisten kesken. Nautitaan siis yhdessä näistä upeista juhlahetkistä ja ponnistetaan iloisella mielellä kohti uuden vuoden mukanaan tuomia haasteita!
Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta toivottaen,
Janne Mykrä
sukuseuran hallituksen puheenjohtaja, perhe 569 sukukirjassa
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
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TAULUMAALARI P. MYKRÄN ARVOITUS ON RATKENNUT
Vuoden 2012 jäsenlehdessä n:o 23 sivulla 13 peräänkuulutettiin tietoja taulumaalari P. Mykrästä, jolla
nimimerkillä signeerattuja tauluja on päätynyt koteihin eri puolilla Suomea. Artikkelin perusteella on tullut
yhteydenottoja sukuseuran jäseneltä Anja Kilpiseltä Orimattilasta ja myöhemmin vielä Seppo Pirhoselta.
Taulumaalari P. Mykrä on Anja Kilpisen [perhe 80 sukukirjassa]
isoisän isän veljenpoika Pekka (Pekko, Pietari) Robert Mykrä
[perhe 50], joka syntyi 26.5.1869 Pietarissa ja kuoli ilmeisesti 1950luvulla Hämeenkyrössä, jossa ollut viimeksi kirjoilla.
Pekka Mykrän isoisä Tuomas Pekanpoika Mykrä [perhe 46] oli
tullut Jääsken Pelkolan kylästä Tietävälän kylään heti 1847 isojaon
jälkeen arrendaattoriksi (vuokraviljelijä). Hänen lapsistaan vanhin,
Pekka Tuomaanpoika Mykrä [perhe 47] toimi lukkoseppänä Tohmajärvellä ja Pietarissa. Kuudesta lapsesta vanhin syntyi Tohmajärvellä, loput Pietarissa; neljä lapsista kuoli jo alle 6-vuotiaina.
Pekka Mykrä oli toiminut piirtäjänä Pietarin amiraliteetissa, joka
rakennettiin alkujaan Pietari Suuren piirustuksien mukaan linnoitetuksi telakaksi. Pietari perusti amiraliteetin 1718. Amiraliteetin
tehtävät vaihtelivat aikojen kuluessa. Se valvoi rakennustöitä ja
vastasi telakan toiminnasta. Amiraliteetti on nykyisin Venäjän federaation laivaston pääesikunta.

Kuvassa: Pietarin Amiraliteetin torni
Aleksanterin puutarhan suunnasta.
Lähde: Wikipedia.

Kuvassa: P. Mykrän maalaus kotikylästään Kirvun Tietävälästä.
Lähde: Muistojen Tietävälästä ja Lietlahdesta nykypäivään (Karisto 1996).
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
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Pekka Mykrän öljyvärimaalauksissa aiheina toistuvat maalaismaisemat, erityisesti rakennukset ja pihapiirit. Myös perinteisempiä maisemamaalauksia on kuulunut hänen tuotantoonsa. Hänellä oli tapana maalata ottamiensa valokuvien perusteella. Pekka ja puolisonsa Alviina (o.s. Vallenius) päätyivät Pietarista
Kirvun Tietävälän kylään, jossa hän oli tunnettu tauluistaan, joita moni kyläläinen häneltä hankki. Pariskunta oli välillä kirjoilla myös Pohjois-Karjalan Enossa, josta palasi Kirvuun 1938, jonne merkitty kirjoille
kunnalliskotiin. He olivat Talvisodan aikana evakossa Viljakkalassa, jossa Pekka vielä maalasi taulujansa.
Kirkonkirjat siirrettiin 1949 Hämeenkyröön, jossa pari vietti viimeiset vuotensa kunnalliskodissa.

Taulumaalari, piirtäjä P. Mykrän esivanhempia
(isä) Pekka Tuomaanp Mykrä, lukkoseppä Tohmajärvellä ja
Pietarissa, s. 1833 Jääski, Pelkola, k. 1903 Pietari. (äiti) Kustaava Juhontr Kaipainen, s. 1841 Joroinen, k. 1922 Sortavala. (isän isä) Tuomas Pekanp Mykrä, torppari Jääsken Pelkolassa, arrentaattori ja talollinen Tietävälä n:ossa 5 v:sta 1848
heti isojaon jälkeen, s. 1808 Jääski, Pelkola, k. 1887 Kirvu,
Tietävälä 5. (isä äiti) Riitta Eerikintr Riikonen, s. 1812 Jääski,
Pelkola. (iii) Pekka Pekanp Mykrä, s. 1779 Jääski, Pelkola
(Mykrä), k. 1842 Jääski, Pelkola. (iiä) Maria Tuomaantr Näränen, piika, s. 1783 Jääski, Hyppälä, k. 1835. (iiii) Pekka
Matinp Mykrä, torppari Jääsken Pelkolan kylässä Mykrän
talossa, s. noin 1741 Antrea, Saviniemi (Mykrä), k. 1822
Jääski, Pelkola. (iiiä) Maria Pertintr, s. 1740 Jääski, k. 1812
Jääski, Pelkola. (iiiii) Matti Pekanp Mykrä, torppari Antrean
Saviniemessä ainakin 1748–56, myöh. itsellisenä Jääsken
Pelkolassa kuolemaansa asti, s. noin 1722 Jääski, Rahikkala
(Pöhö), k. 1764 Jääski, Pelkola. (iiiiä) Kaarina Tuomaantr
Ikonen, piika, s. noin 1720, k. 1780 Jääski, Pelkola (Mykrä).
(iiiiii) Pekka Matinp Mykrä e. Pöhö, yhtiömies Rahikkalan
Pöhön tilalla ainakin v:sta 1723; torppari Antrean Saviniemessä 1728 alk., talollinen Hiitolan Äikäänniemessä n. 1750
alkaen, s. 1689 Jääski, Rahikkala (Pöhö), k. 1755 Hiitola,
Hiitolankylä (oletettavasti Äikäänniemi). (iiiiiä) Maria Eerikintr Siitari, s. laskettu 1697, k. 1759 Hiitola, Äikäänniemi.
(iiiiiii) Matti Pekanp Pöhö. (iiiiiiä) Elina Olavintytär Riikonen.
(iiiiiiii) Pekka Pekanp Pöhö, s. 1658, k. 1698 Jääski, Rahikkala.

Liinu Cantell ja Kirvun Tietävälän kylä
Pekka Mykrän sisko oli Kymölän seminaarista Sortavalasta 1888 valmistunut opettajatar Gustaava Karoliina Cantell [os. Mykrä, perhe 48], joka toimi myös valokuvaajana taiteilijanimellään Liinu Cantell. Hänen
Sortavala-aiheisia valokuviaan on taltioitu
43 kpl Museoviraston kansatieteen kuvaarkistoon
[http://tinyurl.com/liinucantellmuseovirastossa].
Teoksessa Muistojen Tietävälästä ja Lietlahdesta nykypäivään todetaan sivulla 46
seuraavaa: ”Vuosisadan ensimmäisellä
vuosikymmenellä ikuisti Tietävälän ihmisiä
ja kylän elämää valokuvauskoneellaan Liinu
Cantell, rautatievirkailijan rouva Sortavalasta, viettäessään kesiään sukulaistalossaan
Uudellasijalla”. Uussija (aiemmin Läherinta)
oli Kirvun Tietävälän kylän tilanumerosta 5
vuonna 1926 jaettu 53 hehtaarin kokoinen
maatila, jonka omistajana alusta lähtien (ja
vielä 1939) oli edellä mainittujen Pekan ja
Liinun serkku Pekka Matinpoika Mykrä
[perhe 79].
Kirvun Tietävälän kylässä oli suoritettu isojako 1847, jolloin siellä oli 14 tilaa käsittäen
n. 4200 hehtaarin alueen. Tietävälä numero
5 (Kaikko) käsitti n. 213 hehtaaria, ja oli
isojaon jälkeen vuoteen 1926 mennessä
jaettu kymmeneen tilaan, joita myöhemmin
vielä lohkottiin pienempiin tiloihin.

Juhana Mykrä, sukuseuran sukututkija,
perhe 260 sukukirjassa

MYKRÄT MUKAAN KOTISEUTURETKELLE KARJALAAN 2015?
Kannaksen Mykrät -sukuseuran puolesta on tiedusteltu paikkoja Hiitolan pitäjäseuran organisoimalle kotiseuturetkelle 4. – 7.6.2015. Majoitus Kurkijoki, Rahola tai mahdollisesti Hiitola, Alasjärven eteläpuoli (Lambushka),
menomatka junalla Viipurista Hiitolaan, bussi/taksit vastassa Hiitolan asemalla. Puolihoito. Hinta selviää myöhemmin. Vuoden 2014 aikana järjestetyn matkan hinta oli 385 euroa.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä on matkatoimisto Keskimatkat. Matkasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä
Sari Kangasniemeen, p. 050-486 0449, sarikangasniemi@yahoo.com
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
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KOTISEUTUMATKA-KRONIKKA
Tämä on Raija Pasasen loihtima kertomus Heinosten ja Ryösäläisten retkipäivästä kotiseutumatkalla
Karjalaan 9.–12.5.2013. Raija on sukuseuran hallituksen varapuheenjohtaja, perhe 407 sukukirjassa.
Matka alkoi Kurkijoen Raholasta. Ensin eväät reppuun laitettiin, sitten taksit tilattiin
ja kohti Kurkijoen Rummunsuota lähdettiin.
Veikko Heinosen lapsuudenkoti oli paikoillaan, nykyasukkaat olivat sen kunnostaneet kokonaan.
Vanhassa kaivossa oli raikasta vettä, juotavaa, vanha sauna vieressä käy nyt oli uinumaan.
Elvi-täti ja serkut käyneet olivat täällä ennenkin,
tiesivät, että perhe Pietarista vietti aikaa täällä kesäisin.
Varauduttu oli myös pieniin tuliaisiin, arveltiin että meidät sisään kutsuttaisiin.
Jännitti hieman tällä matkalla heikko venäjänkielen taito.
Ei huolta, hämmästyttävää oli Arjan ja Marjan elekieli aito.
Heinosen perhe muutti myöhemmin Hiitolan Kyläjärvelle asumaan,
siis sinne jatkui matkamme, sitä kotipaikkaa katsomaan.
Kun oikeaa kotikumpua etsittiin, siinnä kulkiessa naapureita ja entistä elämäntapaa muisteltiin.
Kyläjärvi kuivattu oli aikoinaan, se asukkaille toi lisämaata viljavaa.
Kun katselin Kyläjärven maisemaa, nyt tiedän miksi Karjalaa niin kauniiksi sanotaan .
Elvi-tädille muistot vievät täällä kauas nuoruuteen, kun tutustunut juuri oli Veikko Heinoseen.
Silloin Sota-aikana iltahämärissä Veikon kanssa kerran täällä hän kävi.
Sitten kuluikin 50 vuotta, kun Elvi päiväsaikaan tämän paikan näki.
Seuraavaksi Hilma ja Paavo Mykrän kotipaikalle riennettiin.
Autokuskeille kiitokset sanottiin, koska loppumatka asemalle kävellä aiottiin.
Hiitolankylä on Karjalaista maisemaa parhaimmillaan,
rautatie jo aikoinaan toi yhteydet suureen maailmaan.
Mykrän tyttöjen Kertun ja Elvin jälkikasvulle käynnit täällä ovat löytöretkiä juurilleen .
Elvi-tädin seurassa päästiin aikamatkalle entiseen.
Elvi kertoo elävästi nuoruutensa ajan elämästä, kuka naapurissa asui, miten töitä tehtiin, miten
leikittiin, miten sota-aika elämää varjosti, miten evakkoon lähdettiin.
Vielä pihapiiristä löytyivät kivijalat entiset, kuvitella vain saattoi miltä näyttivät tupa, navetta, aitta
ja muutkin rakennukset.
Tasan 70-vuotta sitten, isä-Johanneksen ja äiti-Kertun häitä täällä vietettiin.
Vanha kuva näyttää miten suurella joukolla häitä juhlittiin.
Elvi-täti kertoi, miten hevoskyydillä Ryösään mentiin nuoteisiin, hääjuhlaa jatkamaan.
Näin perinteiden mukaisesti sisko-Kerttu emännäksi Ryösään Hiitolan Peräkylään vietiin asumaan.
Tällä matkalla emme päässeet Ryösän paikkaa katsomaan,rajaseutulupaa ei myönnetty ollenk aan.
Mykrän kotipaikalla oli mukavaa äidin ja isän hääpäivää juhlistaa.
Samalla Raili-siskolle syntymäpäiväonnea toivottaa.
Saatiinhan me Janne ja Timo vieraisille joukkoomme. Yhdessä niem´pellolla sitten päiväkahvit nautimme.
Rautatietä kulkiessa jännittää saimme jonkin verran,
kuuluihan mutkan takaa junan vihellys ainakin yhden kerran.
Ennen asemaa, Jannen isoisän kotia katseltiin. Hiljaista oli, jospa ovikelloa soitettaisiin.
Sitten edessä olikin Linnanvuori mahtava, sen laelta näkyy kotiseutu Hiitola .
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
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KARJALAISET KESÄJUHLAT HYVINKÄÄLLÄ
Perinteiset Karjalan Liiton kesäjuhlat vietetään Hyvinkäällä 13.–14.6.2015. Sukuseuran sihteeri Timo
Mykrä haastaa kaikki juoksukuntoiset sukulaiset Karjalan maratonille ja mukaan juhlimaan.
Kesäjuhlat järjestää Karjalan Liitto yhteistyössä Uudenmaan
Karjalaisseurojen piirin ja Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa.
Kyseessä on juhlavuosi, sillä Karjalan Liitto täyttää kunniakkaat 75 vuotta.
Järjestäjät lupaavat kaikille ohjelmaa, ajanvietettä ja karjalaista ruokaa. Tapahtumiin odotetaan sukuseurankin piiristä runsasta osanottoa, sillä Hyvinkää sijaitsee keskeisellä paikalla
hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Karjalaisilla kesäjuhlien lauantain ohjelmassa on mm. Karjalan maraton, jonne juoksemaan ovat lupautuneet seuran
hallituksesta puheenjohtaja Janne Mykrä [perhe 569 sukukirjassa], sihteeri Timo Mykrä [715] ja jäsen Sari Kangasniemi [235]. Lisäksi hallituksen ex-puheenjohtaja Juhana
Mykrä [260] on lupautunut myös mukaan. Viivalla on vielä
tilaa kaikille juoksuharrastajille ja kuntoaan kokeileville.
Matka ei ole suinkaan maraton (42,195 km) vaan vain 10
mailia, 16,090 km.
Timo Mykrä, sukuseuran hallituksen sihteeri,
perhe 715 sukukirjassa

Taustatietoja Hyvinkäästä
Sodan jälkeen Hyvinkäälle evakuoitui
noin 6000 karjalaista, mikä oli liki
puolet senhetkisestä väkimäärästä.
Edelleenkin voidaan todeta, että karjalaisjuurisia kaupunkilaisia on neljännes väkiluvusta. Karjalaiset olivat
innokkaasti mukana kaupungin, silloisen kauppalan kehittämisessä, perustaen mm. useita kauppaliikkeitä eri
puolille kaupunkia.
Kytäjän ja ympäristön muiden kartanoiden maista karjalaisevakoille lohkottujen maatilojen määrä lähenteli
300. Viipurin konepaja, nykyisin VR:n
konepaja toi ison joukon työväkeä
mukanaan Viipurista.
Hyvinkää on siis karjalainen kaupunki.
Hyvinkään Karjala-seura on Karjalan
Liiton suurin paikallisseura. Jäsenmäärä on yli 400 ja toiminta hyvin
aktiivista.
Lähde: Karjalan Liitto

UUSI KIRJA ANTREAN HANNILAN KYLÄSTÄ
Vuoden 2013 lokakuussa julkistettiin uusi kyläkirja Hannilasta. Vireän karjalaiskylän historiikki oli jo
toinen, sillä aikaisempi opus näki päivän valon 1980-luvulla. Vanhan kyläkirjan olivat koonneet Hannilan entiset asukkaat, hannilaiset kuten he itseään kutsuivat. Uuden kirjan toimitti Mykrän sukuseuran
sihteeri Timo Mykrä, jonka isän juuret ovat Hannilassa.
Kirjassa on sekä uutta että vanhaa. Kylän elämää on kuvattu sellaisena,
kun se pääasiassa oli 1930-luvulla. Aikaisemmasta kirjasta poiketen mukaan on saatu paljon vanhoja kuvia. Uudet kuvat ovat parin vuoden takaiselta matkalta. Kirja päättyy matkakertomukseen ja pohdintaan, millaista Hannilassa olisi, mikäli olisimme saaneet sen pitää. Kylän elämä
olisi muuttunut rakennemuutoksen kourissa kuten muuallakin Suomessa. Mutta vanha aika elää edelleen. Se on kertaalleen eletty eikä muistoja voi pois pyyhkiä. Ne ovat meissä jo geeneissä.
Karjalan liittyvää kirjallisuutta julkaistaan jatkuvasti. Innokkaat tekijät ja
kiitollinen yleisö ovat ottaneet ne omikseen. Voisi sanoa että kirjoilla on
tilaus. Voi olla että tämäkään ei ole viimeinen Hannila-kirja. Jokainen
sukupolvi tehköön omansa.
Timo Mykrä, sukuseuran hallituksen sihteeri, perhe 715 sukukirjassa
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MYKRÄN SUKU KOKOONTUI HEINOLASSA
Kannaksen Mykrät sukuseura ry:n seitsemäs sukutapaaminen pidettiin Heinolassa 23.8.2014 tutussa ja
komeassa WPK-talossa. Timo kokosi juhlapäivän tapahtumat yhteen.
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa puhetta johti Hannu Mykrä [perhe 578 sukukirjassa]. Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Janne Mykrä [perhe 569] ja hallituksen jäseniksi Pirkko Eriksson [perhe 580],
Sari Kangasniemi [perhe 235], Timo Mykrä [perhe 715], Raija Pasanen [perhe 407] ja Marja Tanninen [perhe
426]. Varajäseniksi valittiin Jorma Mykrä [perhe 268] ja Teuvo Mykrä [perhe 354], joka on ainoa uusi luottamushenkilö edellisen kauden kokoonpanoon nähden.
Varsinaisen sukutapaamisen ohjelman aloitti Siru Mykrän [perhe 268] vaikuttava esitys Helvi Mykrän
[perhe 181] elämäntaipaleesta, jonka oli taltioinut hänen veljensä Martti Mykrä [perhe 181]. Tarina oli
tuttu mutta ei kuitenkaan samanlainen kaikille evakkouden kokeneille. Jokaiselle se on ollut oma taistelunsa, mutta yhdessä se on paremmin kestetty. Tarinat ja kokemukset siirtyvät sukupolvesta toiseen ja
kannamme niitä mukanamme joko tietoisesti tai tietämättämme.
Sukukuoroa ei tällä kertaa saatu koottua, sillä kaikilla laulajilla ei ollut mahdollisuutta saapua paikalle, eikä
uusia laulajia ilmoittautunut. Kuoroa ei ole vielä haudattu ja seuraavan sukutapaamiseen pyritään mukaan
entistä ehompana. Kuoron korvasi tällä kertaa yhteislaulu, joka päätettiin komeasti Karjalaisten laululla.
Juhlassa julkistettiin sukukirja-CD. Sukututkija Juhana Mykrä [perhe 260] on päivittänyt kirjan uusilla tiedoilla ja siirtänyt kirjan CD-formaattiin. Juhana totesi puheessaan, että suku elää koko ajan, eikä täysin
ajantasaista julkaisua saada koskaan. CD on vanha jo syntyessään.
Sukuseura osallistui viime vuonna Hiitolan pitäjäseuran järjestämälle kotiseutumatkalla, jossa mukana olleet kertoivat tuntemuksiaan. Timo Mykrä kertoi junamatkasta Viipurista Hiitolaan. Hannilassa ohitettiin
Timo isän synnyinkoti, joka sijaitsi aivan radan varressa. Massiiviset ratatyöt herättivät ihmetystä, varsinkin
kun loppuivat Antreaan kuin seinään. Tänä vuonna saimme uutisista lukea, että venäläiset rakentavat tavaraliikenteelle uutta rataa Antreasta Vuoksen pohjoispuolitse Sakkolaan. Kaikki tavaraliikenne Suomenlahden
satamiin hoidetaan tätä kautta. Ns. rantarata jää kokonaan henkilöliikenteelle. Raija Pasanen oli laatinut
oman esityksensä kronikan muotoon, mikä oli virkistävä poikkeus puheen virtaan. Heinoslaiset ja ryösäläiset
ovat kokeneita Hiitolan kävijöitä, mutta veri vetää aina uudelleen kotiseudulle. Mikko Mykrä [perhe 271]
kertoi ensikertalaisen kokemana, että juuret löytyivät ja ne myös tuntuivat. Hän kannusti myös muita nuoria
matkaamaan sukunsa syntysijoille, vaikka rajan toisella puolella hämmennys ja kontrasti kotoiseen oli suuri.
Sirkka Riihimäki [perhe 236] nimettiin sukuseuran uudeksi kunniajäseneksi. Hän on ansiokkaasti hoitanut
tilintarkastajan luottamustointa koko seuran toiminnan ajan.
Illan päätti rock-yhtye Twist kotkat. Yhtye on perustettu vuonna 1968 ja alkuperäisistä jäsenistä ovat
vielä mukana vanhat naapurinpojat Kari Leino (basso, laulu) ja Timo Mykrä (rummut). Matkan varrella
mukaan tulivat vielä Karin veli Kalevi Leino (kitara, laulu) ja Aapeli Rissanen (kitara, laulu).
Timo Mykrä, sukuseuran hallituksen sihteeri, perhe 715 sukukirjassa
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Kuvakollaasi: Kannaksen Mykrien seitsemäs sukutapaaminen upeasti entisöidyllä Heinolan WPK-talolla 23.8.2014.
Kuvat: Sari Kangasniemi ja Juhana Mykrä.
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SIRKKA RIIHIMÄESTÄ UUSI SUKUSEURAN KUNNIAJÄSEN
Heinolan sukutapaamisessa julkistettiin Kannaksen
Mykrät -sukuseuran uusi kunniajäsen. Sirkka Riihimäki [perhe 236] on hoitanut tilintarkastajan
luottamustointa koko seuran toiminnan ajan vuodesta 2000 ja on nyt vetäytynyt ansaitusti vapaalle. Kunniajäsen ei osallistunut sukutapaamiseen,
mutta Tapio Mykrä [perhe 258] luovutti kunniakirjan numero ja kukkakimpun hänen kotonaan.

Kuvassa: Sirkka Riihimäki (o.s. Mykrä), s. 9.9.1931 Hiitola,
sukuseuran kunniajäsen n:o 7, ja puolisonsa Olavi Riihimäki. Perhetaulu 236 sukukirjassa.

Sirkka Riihimäen esivanhempia
Mykrä-suvussa
(isä) Toivo Johannes Mykrä, maanviljelijä, s. 1908
Hiitolankylä 17 D, k. 1973 Noormarkku, Lassila. (äiti)
Anna Sassi, s. 1906 Viipurin mlk, k. 1989 Noormarkku, Lassila. (isän isä) Juho Yrjönpoika Mykrä, talollinen, s. 1851 Hiitolankylä 10 D, k. 1933 Hiitola, Pukinniemi 1. (isän äiti) Matleena Eerikintr Mykrä, s. 1867
Hiitolankylä 10 B, k. 1920 Hiitolankylä 17D. (iii) Yrjö
Yrjönp Mykrä, talollinen, s. 1817 Hiitolankylä, k. 1868
Hiitolankylä 17 D. (iiä) Reetta Juhontr Kemppinen,
s. 1820 Hiitola, Kuoksjärvi, k. 1896 Hiitolankylä 17 D.
(iiii) Yrjö Eerikinp Mykrä, talollinen, s. 1787 Hiitolankylä, k. 1827 Hiitolankylä. (iiiä) Anna Juhontr Bragge,
s. 1790 Hiitolankylä (Marjakoski), k. 1834 Hiitolankylä. (iiiii) Eerikki Eerikinp Mykrä, talollinen, s. 1754
Hiitola, Äikäänniemi, k. 1819 Hiitolankylä. (iiiiä) Maria
Heikintr Iiliäinen, s. 1754 Hiitola, Äikäänniemi,
k. 1829 Hiitolankylä. (iiiiii) Eerikki Pekanp Mykrä,
lampuoti ja talollinen, s. n. 1726 Jääski, Rahikkala,
k. 1809 Hiitolankylä (Mykrä). (iiiiiä) Maria Jaakontr
Lankinen, s. 1729 Hiitolankylä, k. 1788 Hiitolankylä.
(iiiiiii) Pekka Matinp Mykrä e. Pöhö, yhtiömies Rahikkalan Pöhön tilalla ainakin v:sta 1723; torppari
Antrean Saviniemessä 1728 alk., talollinen Hiitolan
Äikäänniemessä n. 1750 alkaen, s. 1689 Jääski,
Rahikkala (Pöhö), k. 1755 Hiitola, Äikäänniemi.
(iiiiiiä) Maria Eerikintr Siitari, s. n. 1697, k. 1759
Hiitola, Äikäänniemi. (iiiiiiii) Matti Pekanp Pöhö.
(iiiiiiiä) Elina Olavintr Riikonen. (iiiiiiiii) Pekka Pekanp
Pöhö, s. 1658, k. 1698 Jääski, Rahikkala.
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MYKRIEN SUKUKIRJA-CD:N TAUSTAA
Sukuseuran sukututkijana toimiva hallituksen ex-puheenjohtaja Juhana Mykrä kertoi Mykrien sukutapaamisessa Heinolassa Sukukirja-CD:n taustoista.
Sukukirjan painetun version valmistumisen määräaika oli 2010 juhannuksen nurkilla. Olin mukana Jannen
[Janne Mykrä, perhe 569 sukukirjassa] vetämässä sukukirjatoimikunnassa, joka toimi uutterasti ja tuotti
valtavan määrän hyviä artikkeleita, joista suurin osa päätyi stilisoituina kirjan kansien sisälle. Itselläni oli
vastuulla perhetaulujen ja graafisen aineiston laatiminen sekä kirjan taittaminen lopulliseen muotoonsa.
Ihan loppumetreillä tuli tuotettua jo muuten valmiiseen kirjaan vielä satakunta lisäsivua. Olin kesälomalla,
joten oli aikaa työstää tekstejä ja grafiikkaa lähes yötäpäivää. Karjalaisilla kesäjuhlilla kävin vain piipahtamassa
Olympiastadionin portilla tapaamassa sukulaisia, mm. Mailis-tätiä [Mailis Kangasniemi, perhe 229], kun oli
kiire toteuttaa syntyneet uudet ideat valmiiksi. Painoon lähettämispäivää edeltävänä yönä vielä tein viimeiset
stilisoinnit. Vaikka tuntui tosi huojentavalta päästää irti, niin olo oli samalla kuin olisi juossut maratonin.
Ja niin kävi myös Sukukukirja-CD:n kanssa! Vaikka aikaa oli ensin vuosi, ja myöhemmin vielä pari lisävuottakin,
niin kyllä nämä viime päivät ovat olleet ne kaikkein kiireisimmät. Suurin ponnistus Sukukirja-CD:n tekemisen
suhteen on ollut henkisellä tasolla: on pitänyt ylittää kynnys ja aloittaa uusi, aivan erilainen maraton. Onneksi
tämä ei ole mikään kilpailu, eikä ole tarvinnut edetä kieli maassa roikkuen. Kieli keskellä suuta on kyllä pitänyt
elää, kun on ollut monenlaista yhteensovittelua: ensin Noraan [Nora Blomfelt, perhe 260] tutustuminen 4 vuotta sitten, kihlat 3 vuotta sitten, häät 2 vuotta sitten, ja viime kesänä poikani Nelsonin syntymä ja kastejuhla.
Vaikka painetusta kirjasta tuli melko laaja ja mielestäni oikein hyvä, kaikkine pikku virheineenkin, niin silti
siitä jäi itselleni sellainen maku, että se on joiltakin osin vähän yleisluontoinen, väljä. Ja paljon materiaalia
piti jättää myös pois, jottei kirjasta sentään olisi tullut mammutti. Lisäksi haasteena sukutietoja sisältävissä
painotuotteissa on se, että ne ovat vanhoja jo heti valmistuttuaan. Varsinkin näin viriilissä suvussa, kun
sattuu ja tapahtuu, naidaan ja suku jatkuu. Sukututkijalla on kynnettävänään päättymätön sarka.
Niinpä jäi kytemään ajatus, että kirjasta voisi tehdä uuden painoksen, tai ainakin jonkinlaisen täydennysosan. Tätä ajatusta sitten muhiteltiin ennen kaikkea Jannen kanssa, ja lopulta syntyi ajatus tuottaa sukukirjan päivitetty täydennysosa digitaalisessa muodossa, Sukukirja-CD:llä.
Sukukirja-CD:n yleisversion tilaukset
Sukukirjan CD-versio on toimitettu ennakkotilauksen tehneille 2014. CD:n sisältö on tuotettu tilaajakeskeisesti niin, että suuressa osassa aineistoa kaavioiden
keskiössä on CD:n tilannut henkilö itse.
Näin kaavioiden, listausten, taulukoiden
ja muun sisällön tulkintaan tulee henkilökohtaisempi näkökulma.
Kaikissa CD-levyissä on myös paljon
yleismateriaalia kuten 25 kpl karttatiedostoja sekä kymmenkunta sukukaaviota
kaikkien jälkeläisten Mykrä-sukuun kuuluvien esivanhempien vanhimmista tiedossa olevista sukupolvista. Lisäksi yleisversiossa on päivitetty versio painetusta
sukukirjasta sekä myös sukukirjan selainpohjainen versio, jossa perhetaulujen
ja henkilöiden välillä voi liikkua helposti
linkkejä klikkaamalla.
Sukukirja-CD:n yleisversiota voi tarvittaessa tilata 20 euron hintaan seuran sihteerilKannaksen
Mykrättimo.mykra@pp1.inet.fi
-sukuseura ry
tä, Timo Mykrä,

Painetussa versiossa keskeistä sisältöä ovat ns. perhetaulut, joissa Mykrä-sukuun kuuluvien perustiedot on esitetty
matrikkelityyppisesti ja perheittäin niin, että kustakin
perheestä on kytkös vanhempien perheeseen. Sellaista
sukuhaaroittain etenevää esitystä on vain aika haasteellista
lukea ja poimia sieltä oman sukupolvien välisen ketjun.
Vaikka kirjassakin on viittaukset perhetauluihin, niin sivuja
pitää selata aika lailla, ja helposti matkalla eksyy.
Digitaalisessa esitysmuodossa riittää, että klikkaa hyperlinkkiä, niin pääsee saman tien hyppäämään juuri haluttuun perhetauluun. Sukukirja-CD:llä onkin paitsi kirjan
päivitetty näköispainos PDF-muodossa, niin myös em.
hyperlinkit sisältävä helposti selailtava digiversio. Lisäksi
C:ltä löytyy runsas kartta-aineisto sekä listauksia, kaavioita, taulukoita ja muuta oheismateriaalia.
Juhana Mykrä, sukuseuran sukututkija,
perhe 260 sukukirjassa
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JOULUTERVEHDYS ETIOPIASTA
Mika ja Tania Lehtinen lapsineen asuvat Etiopiassa, jossa vanhemmat toimivat kirkon lähetystyössä.
Mika kertoo perheensä joulunvietosta Etiopian lämmössä.
Marraskuun loppupuolella Etiopiassa paistaa aurinko ja on lämmintä. Ajatukset joulusta ovat varsin kaukaiset. Auringon laskiessa kello 18 jälkeen ajatukset karkaavat sitä vastoin jo pikku hiljaa lähestyvään jouluun.
Varsinkin jos katsoo tähtitaivasta, joka on sanoinkuvaamattoman upea täällä Itä–Afrikassa.
Olemme viettäneet jo viisi joulua täällä Etiopiassa, jossa olemme lähetystyössä. Perheenä haluamme säilyttää
monia samoja elementtejä joulusta kuin meillä olisi Suomessa. Joulukuusi tosin on muovinen ja kinkkua emme myöskään saa, koska Etiopiassa ei syödä käytännössä ollenkaan sianlihaa. Mutta joululaulut soivat perheessämme usealla kielellä ja jouluevankeliumia luetaan kuten Suomessa. Mika haluaa myös internetin kautta kuunnella Turussa julistettavan joulurauhan tervehdyksen. Illalla lapset sitten osaavatkin jo odottaa lahjoja.
Perheemme joulun vietolla on tärkeä merkitys meille kaikille. Siinä ilmenee jotain niistä arvoista, joita kaipaamme ja samalla siihen sisältyy arvoja, joita haluamme siirtää omille lapsillemme.
Miten joulunviettomme eroaa sitten etiopialaisesta joulunvietosta? Merkittävin ero on siinä, että Etiopian
joulua vietetään kaksi viikkoa myöhemmin johtuen heidän käyttämästään juliaanisesta kalenterista. Etiopialaisille joulu on myös perhejuhla, jolloin syödään hyvin heidän paikallista herkkuaan inzeraa ja kanawottia.
Joissakin perheissä jaetaan myös pieniä lahjoja.
Etiopian joulun aikaan me saatamme saada kutsun paikalliseen kotiin, jossa syömme yhdessä ja juomme
lopuksi hyvät pannukahvit. Jos vierailemme kristityssä kodissa, niin tärkeää on myös yhteinen rukous vierailun ja seurustelun yhteydessä.
Joulun aikaan koemme helposti haikeutta Suomeen sukulaisten luokse ja mieli myös kaipaa lunta ja pakkasta,
jonka me yhdistämme jouluun. Toisaalta täällä olemme onnekkaita siinä mielessä, että voimme viettää joulua
kahdesti yhden sijasta ja hyvällä onnella voimme saada kaksikertaisen lahjamäärän! Joulun sanoma on kuitenkin sama niin Suomessa kuin täällä Etiopiassa. Meille on syntynyt Vapahtaja, Hän on Jeesus Kristus, syntiemme sovittaja.
Mika Lehtinen, perhe 406 sukukirjassa
PS. jos olet kiinnostunut tukemaan kummityötä, jossa olemme mukana, niin otathan yhteyttä:
Saara Kantanen puh. 044 292 2308, kummilapsityo.lahti@sekl.fi
Kuvassa: Lehtisten perhe vas. Naomi, Mika, Noah, Natanael, Mateo, Tania ja Eden.
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Kartta:Kannaksen
Karjalan ja Mykrät
Inkerinmaan
historiallinen kartta vuodelta 1790. Kansalliskirjaston kokoelmat.
-sukuseura ry
info@mykrat.net  www.mykrat.net
Tarkempi tekijänoikeuksista vapaa kartta saatavilla osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201010112577
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MYKRÄN SUVUSSA TAPAHTUU
Jäsenten merkkipäivät 2015







































3.1.
8.1.
11.1.
19.1.
10.2.
15.2.
29.3.
5.4.
25.4.
3.5.
18.5.
21.5.
6.6.
15.6.
16.6.
23.6.
27.6.
28.6.
2.7.
11.7.
20.7.
30.7.
7.8.
11.8.
5.9.
7.9.
21.9.
26.9.
8.10.
19.10.
28.10.
28.10.
5.11.
6.11.
13.11.
16.11.
24.11.
18.12.

Koponen o.s. Roininen Aino, Hyvinkää......................................... pso HIITOLA 1+2 .............. 85 vuotta
Mykrä Martti, Riihimäki ................................................................ ANTREA ........................... 65 vuotta
Nolvi o.s. Mykrä Tyyne, Ähtäri, .................................................... HIITOLA 2 ........................ 98 vuotta
Kaunismäki o.s. Pulli Lea, Tampere .............................................. pso HIITOLA 2 .................. 75 vuotta
Hytti Suvi, Lahti ............................................................................. psso HIITOLA 2 ................ 50 vuotta
Matilainen o.s. Mykrä Maija-Liisa, Kuopio.................................... KIRVU .............................. 70 vuotta
Mykrä o.s. Kallio Sirpa, Salo.......................................................... pso HIITOLA 1+2 .............. 70 vuotta
Lepistö Jorma, Kankaanpää ......................................................... HIITOLA 1+2 .................... 50 vuotta
Kallinen Paavo, Polvijärvi .............................................................. pso HIITOLA 2 .................. 65 vuotta
Siitonen Seppo, Taavetti............................................................... pso JÄÄSKI ....................... 60 vuotta
Laalo Tarja, Hämeenlinna ............................................................. pso HIITOLA 1+2 .............. 50 vuotta
Airaksinen o.s. Mykrä Vuokko, Kuopio ......................................... KIRVU .............................. 60 vuotta
Ryösä o.s. Mykrä Kerttu, Nuppulinna ........................................... HIITOLA 2 ........................ 93 vuotta
Kangasniemi Kari, Noormarkku .................................................... HIITOLA 1+2 .................... 50 vuotta
Mykrä Kauko, Randers, TANSKA ................................................... HIITOLA 1 ........................ 75 vuotta
Kaunismäki Teuvo, Tampere ........................................................ HIITOLA 2 ........................ 75 vuotta
Mykrä o.s. Kurki Hilkka, Riihimäki ................................................ pso ANTREA .................... 95 vuotta
Laalo Raimo, Hämeenlinna ........................................................... HIITOLA 1+2 .................... 75 vuotta
Iivonen Teija, Luvia ....................................................................... HIITOLA 1+2 .................... 70 vuotta
Mykrä Heikki, Valkeakoski ............................................................ JÄÄSKI.............................. 65 vuotta
Airaksinen Antti, Kuopio ............................................................... pso KIRVU........................ 60 vuotta
Kuronen Ari, Vantaa ..................................................................... HIITOLA 1+2 .................... 50 vuotta
Riihimäki Pekka, Pomarkku........................................................... HIITOLA 1+2 .................... 60 vuotta
Kekki o.s. Roiha Hilkka, Ulvila ....................................................... ........................................ 85 vuotta
Kangasniemi Tapani, Pori ............................................................. HIITOLA 1+2 .................... 60 vuotta
Naukkarinen Pentti, Imatra .......................................................... HIITOLA 1+2 .................... 70 vuotta
Pasanen o.s. Ryösä Raija, Kuohu................................................... HIITOLA 2 ........................ 70 vuotta
Ilves o.s. Mykrä Ritva, Joutseno .................................................... HIITOLA 1+2 .................... 75 vuotta
Viljo Mykrä, Pori ........................................................................... HIITOLA 2 ........................ 96 vuotta
Kaunismäki o.s. Mykrä Sylvi, Pori ................................................. HIITOLA 2 ...................... 102 vuotta
Mykrä Olli, Heinola ....................................................................... ANTREA ........................... 65 vuotta
Räsänen o.s. Mykrä Anna-Liisa, Tuusula....................................... ANTREA ........................... 65 vuotta
Taimi o.s. Mykrä Sanna, Söörmarkku ........................................... HIITOLA 1+2 .................... 50 vuotta
Mykrä o.s. Setälä Marja-Liisa, Hamina ......................................... pso HIITOLA 1+2 .............. 70 vuotta
Heinonen o.s. Mykrä Elvi, Ulvila ................................................... HIITOLA 2 ........................ 90 vuotta
Mykrä Juha, Virsbo, RUOTSI ......................................................... HIITOLA 1 ........................ 60 vuotta
Perttula o.s. Mykrä Marja Leena, Pomarkku ................................ HIITOLA 1+2 .................... 70 vuotta
Mykrä Timo, Muurame ................................................................. ANTREA ........................... 60 vuotta

Sukuseura onnittelee sankareita

Kuolleita
 Pekka Olavi Aaltonen, s. 30.5.1928 Uskela, k.2.11.2013 Salo. Pekka oli Anna Katri Koposen (o.s. Mykrä, 1896–




1938) tyttären Irja Marjatta Aaltosen (o.s. Koponen, s. 1928) puoliso [pso HIITOLA 1+2]. Perhe 204 sukukirjassa.
Erja Helena Ahtiainen (o.s. Mattila), s. 26.6.1952 Hattula, kuollut 6.1.2014 Keuruu. Erja oli sukuseuran ensimmäisen kunniajäsenen Mirjam Mattilan (o.s. Mykrä, 1924–2004) tytär [ANTREA]. Perhe 705 sukukirjassa.
Arja Maritta Kuusisto (o.s. Mykrä), s. 22.1.1953 Pori, kuollut 5.8.2014 Pori. Arja oli Yrjö Pekanpoika Mykrän
(1872–1943) pojan Viljo Mykrän (s. 1919) vanhin lapsi [HIITOLA 2].
Perhe 576 sukukirjassa. Kuolinilmoitus seuraavalla sivulla.
Toivo Alarik Hohtari, s. 25.2.1927 Hiitola, kuollut 15.10.2014 Helsinki. Toivo oli Juho Joosepinpoika Mykrän
(1864–1928) tyttären Helena Hohtarin (o.s. Mykrä, 1900–1985) poika [HIITOLA 2]. Perhe 435 sukukirjassa.

Sukuseura ottaa osaa omaisten suruun
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Vihittyjä
∞

Mauri Salomo Mykrä, s. 1982, ja Päivi Ikonen, vihitty 20.9.2014 Reposaaren kirkossa Porissa.

Sukuseura yhtyy onnentoivotuksiin

Syntyneitä






Mikko ja Tarita Lindholmin (o.s. Nurminen) tytär,
s. 2.6.2013 Perniö, sai nimen Laura Elisa Lindholm.
Mikko on em. Irja Aaltosen tyttären poika [HIITOLA
1+2]. Perhe 207 sukukirjassa.
Mauri ja Päivi Mykrän (o.s. Ikonen) tytär,
s. 20.3.2014 Pori, sai kasteessa 18.5.2014 nimen
Mila Elisabet Maritta Mykrä. Mauri on Erkki Mykrän
(1902–1972) pojan poika [HIITOLA 2].
Perhe 354 sukukirjassa. Kuva ohessa.
Anna Mykrä-Siljanderin ja Juha Siljanderin poika,
s. 18.5.2014 Hamina, sai kasteessa 2.4.2014 nimen
Kaarlo Kosmos Siljander. Anna on Toivo Johannes
Mykrän (1908–1973) pojan tytär [HIITOLA 1+2].
Perhe 261 sukukirjassa. Kuva ohessa.

Sukuseura onnittelee perheitä

Oikaisu


Viime jäsenlehdessä Mika ja Tania Lehtisen 7.2.2013
syntyneen tyttären nimi oli väärin. Oikea nimi on
Eden Lili Andree. Perhe 406 sukukirjassa;
ks. myös s. 310. Sukuseura pahoittelee virhettä.

© Brock Auten
Kuvassa: Kaarlo Kosmos Siljander.

Kuvassa: Päivi, Mauri ja Mila Mykrä.
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Kannaksen Mykrät -sukuseura ry

Läh.

Sukuseuran varsinaisille jäsenille tullaan keväällä postittamaan
jäsenmaksulomake saatekirjeineen. Maksulomakkeesta näet myös maksuhistoriasi. Muistathan maksaa vuotuisen jäsenmaksusi sekä mahdolliset puuttuvat suoritukset. Hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti jäsenmaksunsa peräkkäisinä vuosina maksamatta jättäneet voidaan erottaa sukuseurasta.
Henkilökohtaisen viitenumeron käyttäminen on myös suotavaa, sillä jokaisesta ilman viitettä olevasta maksusta seura joutuu maksamaan pankille tietyn summan.
Yhteydenotot tarvittaessa sukuseuran rahastonhoitajaan:
Jorma Mykrä, jorma.mykra[ät]elisanet.fi, p. 0500-333710.

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry
c/o Timo Mykrä
Parkinkatu 2 A 2
FI – 20500 TURKU

Vuoden 2015 jäsenmaksusuoritukset
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