Hej!

Jag vill berätta till dig om släkten Kykkänens släktforskning och dess skeden.

Personligen blev jag intresserad av släktforskning redan som barn, men först som vuxen började jag aktivt och systematiskt forska i släkten Kykkänen samt mina andra släktrötter från Kirvu.
År 1997 lästa jag en annons där Ilpo Kykkänen sökte medlemmar från släkten Kykkänen i tidningen Karjala. Han är min mors kusin. Utan att veta om varandra hade vi på varsitt håll varit upptagna av släktforskning. Vi beslöt sammanföra vår kunskap och jobba vidare tillsamman. Efter ett år var situationen redan sådan, att vi beslöt kalla läkten samman till Lahtis. Vår första släktträff var således 14.8.1999. På festen beslöt vi att utreda hur man startar en släktförening.
När det gällde släktforskningen, så var den ännu halvfärdig. Vi hade främst, med hjälp av Jouni Nousiainen, hittat en gemensam stamfader till Kykkänens från Kirvu och Rautjärvi.
Nu är det 2004 och efter otaliga telefonsamtal, e-post, brev, intervjublanketter,  ämbetsbevis samt arkivundersökningar ligger bakom oss.
Vi vet nu att förutom Kirvu och Rautjärvi så hör Kykkänens, från följande orter till släkten; Kaukola, Heinjoki/Muola, Liperi, Viborg, Jääski, Antrea Räisälä, Käkisalmi och Hiitola.Vår stamfader är Matti Kykkänen som föddes på 1500-talet.

Det sägs att släktforskningen aldrig blir färdig. Det är ovanligt sant. Vi har sökt 1900-tals Kykkänens i telefonkataloger, e-post listor, tidningar, i en bok serie om tvångsförflyttade karelare mm. Vi har dessutom gjort forskningsarbete i Landsskapsarkivet i S:t Michel, där vi fann konfirmationsböckerna fram till 1949 från de överlämnade områden.
Ännu händer det att vi finner nytt material där vi hittar, för oss ännu, obekanta Kykkänens. Ämbetsbevis är dyra och vi skulle behöva hundratals, därför gör vi denna förfrågning. 
Vi hoppas du vill fylla i den och skicka den till nedanstående adress.
Informationen kan också skrivas i fri form. Vi är väldigt tacksamma för din hjälp! Informationen skall komma till en släktbok som än så länge är i planeringsstadiet.
Vi hoppas att du berättar om bok projektet och släktforskningen till din närsläkt så att de kan fylla i med deras information. Detta brev och frågeformuläret får kopieras fritt.
Viktig information är namn, födelsedatum och – plats, datum och ort för dödsfall, gärna också datum för vigsel och yrken. Man kan gärna tillfoga berättelser om släkten, minnen, krönikor samt gamla fotografier (skickas tillbaka när adressen finns med).
Jag svarar gärna på frågor om släktforskning, Kykkänens eller släktföreningen. Mera information finns på http://www.kykkanen.net 
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