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Kannaksen Mykrät -sukuseura ry:n 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 

1. JOHDANTO 
Sukuseuran toiminta oli toimintavuoden aikana rauhallista rajoittuen lähinnä hallituksen ja sukuseuratoimi-
kunnan kokoontumisiin. Hallitus kokoontui kaksi kertaa päättämään talouteen ja muihin seuran intresseihin 
liittyvistä asioista. 

Tekstissä on tilastojen osalta kaarisulkujen sisällä ilmoitettu edellisvuoden tilasto. 

2. TOIMIHENKILÖT 

Sukuseuran toiminnasta kuluneena vuonna ovat vastanneet: 

Hallituksen varsinaiset jäsenet: 

puheenjohtaja ............... Juhana Mykrä ............... Helsinki .............. [HIITOLA 1+2] ........... 2006-07 ... 2007-08 
varapuheenjohtaja ........ Raija Pasanen .............. Jyväskylän mlk ... [HIITOLA 2] ................ 2006-07 ... 2007-08 
sihteeri  ......................... Janne Mykrä ................. Riihimäki ............ [HIITOLA 2] ................ 2006-07 ... 2007-08 
jäsen ............................. Pirkko Eriksson............. Pori..................... [HIITOLA 2] ................ 2006-07 ... 2007-08 
jäsen ............................. Timo Mykrä ................... Turku .................. [ANTREA] .................. 2006-07 ... 2007-08 
jäsen ............................. Arja Randell .................. Mynämäki .......... [HIITOLA 2] ................ 2006-07 ... 2007-08 

Hallituksen varajäsenet: 
varajäsen, rahastonh.  .. Tapio Mykrä .................. Kokemäki ........... [HIITOLA 1+2] ........... 2006-07 ... 2007-08 
varajäsen ...................... Marja Tanninen ............ Pori..................... [HIITOLA 2] ................ 2006-07 ... 2007-08 

Tilintarkastajat: 

tilintarkastaja ................. Liisa Mykrä ................... Vantaa ............... [pso HIITOLA 2] ......... 2006-07 ... 2007-08 
tilintarkastaja ................. Sirkka Riihimäki ............ Pomarkku ........... [HIITOLA 1+2] ........... 2006-07 ... 2007-08 

Varatilintarkastajat: 

varatilintarkastaja .......... Mailis Kangasniemi ...... Noormarkku ....... [HIITOLA 1+2] ........... 2005-06 ... 2006-07 
varatilintarkastaja .......... Marja-Liisa Mykrä ......... Kokemäki ........... [pso HIITOLA 1+2] ..... 2005-06 ... 2006-07 

3. SUKUSEURAN TOIMINTA 

Kokoukset 
Koko suvun yhteistä sukutapaamista ei järjestetty eikä myöskään vuosikokousta, joka sääntöjen mukaan 
pidetään joka toinen vuosi (käytännössä parillisina vuosina). 

Sukuseuran hallitus kokoontui toimikauden aikana kaksi kertaa. Kevätkokous pidettiin Kokemäellä Tapio 
Mykrän kotona 10.3.2007, läsnä oli 5 hallituksen jäsentä ja 2 varajäsentä. Syyskokous pidettiin Turun kau-
punginkanslian tiloissa Timo Mykrän isännöimänä 29.9.2007, läsnä oli 6 hallituksen jäsentä ja 1 varajäsentä. 

Hallitusten jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 88 (88 vuonna 2006), jossa luvussa on huomioitu 
myös varajäsenet, jotka ovat olleet kutsuttuina kaikkiin kokouksiin. Kokouksissa käsiteltyjen pykälien yh-
teismäärä oli 20 (31 vuonna 2006, jolloin kolme kokousta). 

Sukukirjatoimikunta (Janne Mykrä, Juhana Mykrä, Timo Mykrä ja Raija Pasanen) kokoontui kaksi kertaa: 
keväällä Helsingissä sekä Turussa 29.9.2007 ennen hallituksen kokousta. Lisäksi pj. Juhana Mykrä ja siht. 
Janne Mykrä tapasivat keväällä Helsingissä sukukirjahankkeen myötä KT Kari-Matti Piilahden, jonka kanssa 
sovittiin Mykrien varhaishistorian selvitysprojektista. 
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Jäsenistö 

Jäsenmäärä vuoden 2007 lopussa oli 339 (334 vuonna 2006). Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 7 (19) 
uutta jäsentä. Kolme jäsentä poistettiin rekisteristä. Uusista jäsenistä 4 (6) liittyi varsinaisiksi jäseniksi ja 3 
(13) perhejäseniksi. Naisia liittyneistä oli 6 (8) ja miehiä 1 (11). Uusien jäsenten keskimääräinen ikä oli 37 
vuotta (25). 

Kokonaisjäsenmäärästä vuoden 2007 lopussa varsinaisia jäseniä oli 145 (144), perhejäseniä 193 (188) ja 
kunniajäseniä 1 (1), Sylvi Kaunismäki. Naisia oli jäsenistöstä 183 (175) ja miehiä 156 (158). Kaikkien jäsenten 
keskimääräinen ikä oli 44 vuotta (42). Vanhimman jäsenen ikä oli vuoden 2007 lopussa 94 (93) vuotta (Sylvi 
Kaunismäki), nuorimman 12 (12) kuukautta (Riina Kangasniemi). 

Jäsenmäärän kehitys: 
31.12.2006: 334 jäsentä � 31.03.2007: 337 � 30.06.2007: 337 � 30.09.2007: 338 � 31.12.2007: 339 

10 euron jäsenmaksu kerättiin kaikilta varsinaisilta jäseniltä toukokuussa. Samassa yhteydessä lähetettiin 
maksumuistutus niille, joilla oli jäsenmaksuja rästissä edellisiltä vuosilta. Perhejäsenet sekä kunniajäsen 
olivat sääntöjen mukaisesti vapaat jäsenmaksusta. Perhejäsenistä muutama suoritti vapaaehtoisen jäsen-
maksun. Liittymismaksua ei kerätty. Jäsenrekisteriä ylläpiti seuran pj. Juhana Mykrä. 

Sukutapaamiset ja muut tapahtumat 
Sukutapaamisia tai edellä mainittujen lisäksi muita tapahtumia ei järjestetty toimintavuoden aikana. 

Julkaisutoiminta 
Sukuseuran jäsenlehti, ”Kannaksen Mykrät”, ilmestyi normaalista poiketen vain yhden kerran, koska joulu-
kuulle tarkoitettu toisen lehden painatus siirrettiin seuraavalle vuodelle. Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyi 
heinäkuussa 16-sivuisena, painos 160 lehteä. Espoolainen Otamedia Oy vastasi jäsenlehden painatuksesta 
ja postituksesta. 

Jäsenlehteä olivat toimittamassa pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä. Artikkeliaineistoa toimittivat 
myös seuran jäsenet Erik Mykrä [HIITOLA 1+2] ja Unto Mykrä [HIITOLA 1] sekä seuran ulkopuolelta Katri 
Tuominen [Turun Sanomat] ja Elina Wihuri [Helsingin Sanomat]. Päätoimittajana toimi Juhana Mykrä. Inter-
netissä julkaistiin sukuseuran www-kotisivuja, jossa on luettavana jäsenlehden nettiversio PDF-muodossa.

Jäsenistö jaoteltuna syntymäpaikan mukaan: 
� Pori 36 jäsentä  = 11 % kok.määrästä 
� Imatra 14 jäsentä  = 4 % kok.määrästä 
� Noormarkku 14 jäsentä  = 4 % kok.määrästä  
� Ulvila 13 jäsentä  = 3 % kok.määrästä 
� Hämeenlinna 11 jäsentä  = 3 % kok.määrästä  
� Kankaanpää 11 jäsentä  = 3 % kok.määrästä 
� Heinola 10 jäsentä  = 3 % kok.määrästä 
� Pomarkku 10 jäsentä  = 3 % kok.määrästä 
� Helsinki 10 jäsentä  = 3 % kok.määrästä 
� ULKOMAAT 5 jäsentä  = 1 % kok.määrästä 
� KARJALA 28 jäsentä  = 8 % kok.määrästä 

 YHTEENSÄ 162 jäsentä  = 48 % kok.määrästä 

Jäsenistö jaoteltuna postitoimipaikan mukaan: 
� Pori 47 jäsentä  = 14 % kok.määrästä 
� Riihimäki 18 jäsentä  = 5 % kok.määrästä  
� Hämeenlinna 17 jäsentä  = 5 % kok.määrästä 
� Noormarkku/Lassila 13 jäsentä  = 4 % kok.määrästä 
� Ulvila 13 jäsentä  = 4 % kok.määrästä 
� Vantaa 13 jäsentä  = 4 % kok.määrästä 
� Kankaanpää 12 jäsentä  = 4 % kok.määrästä 
� Imatra 10 jäsentä  = 3 % kok.määrästä 
� Espoo 9 jäsentä  = 3 % kok.määrästä 
� Heinola 9 jäsentä  = 3 % kok.määrästä 
� Helsinki 8 jäsentä  = 2 % kok.määrästä 
� Lahti 8 jäsentä  = 2 % kok.määrästä 
� Turku 8 jäsentä  = 2 % kok.määrästä 
� ULKOMAAT 8 jäsentä  = 2 % kok.määrästä 

 YHTEENSÄ 193 jäsentä  = 57 % kok.määrästä 
Jäsenistö jaoteltuna sukuhaaran mukaan:  

� ANTREA 53 jäsentä  = 18 varsinaista ja 35 perhejäsentä 
� HIITOLA 1 6 jäsentä  = 3 varsinaista ja 3 perhejäsentä 
� HIITOLA 2 95 jäsentä  = 40 varsinaista ja 54 perhejäsentä ja 1 kunniajäsen 
� HIITOLA 1+2 136 jäsentä  = 62  varsinaista ja 74  perhejäsentä 
� JÄÄSKI 21 jäsentä  = 8  varsinaista ja 13  perhejäsentä 
� KIRVU 8 jäsentä  = 5  varsinaista ja 3  perhejäsentä 
� RAUTJÄRVI 4 jäsentä  = 1  varsinaista ja 3  perhejäsentä 
� UUSIKIRKKO 13 jäsentä  = 8  varsinaista ja 5  perhejäsentä 
� VIIPURI 0 jäsentä  = 0  varsinaista ja 0  perhejäsentä 
 YHTEENSÄ 336 jäsentä  = 145 varsinaista ja 190 perhejäsentä ja 1 kunniajäsentä 
     43   % kok.määrästä 57 % kok.määrästä  
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Tiedottaminen 

Sukuseuran asioista tiedottamiseen käytettiin toimintavuoden aikana seuraavia medioita: seuran oma jäsenlehti, 
jäsenille postitettu maksulomake (jossa saatekirje), sähköpostiviestiliikenne ja seuran www-kotisivut internetissä. 

Sukuseuralla oli oma sähköpostiosoite ja www-kotisivut internetissä. Internetyhteyksien ylläpidosta vastasi 
Karjalainen internetyhdistys ry. Juhana Mykrä toimi www-sivuston päätoimittajana. Sukuseuralla oli käytös-
sään oma verkkotunnus, jonka tarjosi riippumaton ProKarelia -verkkojulkaisu. Sähköpostiosoite oli 
[info@mykrat.net]. Internetkotisivujen osoite oli  [http://www.mykrat.net]. 

Arkistointi 
Sukuseuraan liittyvää yleisarkistoa hoiti sihteeri Janne Mykrä. Arkistossa säilytetään mm. sukuseuran koko-
uspöytäkirjat ja kirjeet. Arkistossa ovat myös lahjoituksena saatu kirjallisuus, valokuvat ja muu materiaali 
sekä sukutapaamisiin tarkoitettu vieraskirja. Arkistoon on tallennettu perinneaineistona mm. kirjoituksia, 
valokuvia ja lehtileikkeitä, joita on saatu seuran jäseniltä. Osa materiaalista on ollut sijoitettuna puheenjohta-
jan kotona. Raija Pasanen vastasi leikekirjan ylläpitämisestä. 

Sukututkimus ja koulutus 
Sukututkimustyö jatkui mm. siten, että seura teki työmääryssopimuksen FT Kari-Matti Piilahden kanssa, joka 
perehtyy Mykrien varhaisimpien sukupolvien lähdeaineistoon ja laatii artikkelin myöhemmin julkaistavaan 
Mykrien sukukirjaan. Muilta osin sukututkimus kohdistui lähinnä elossa oleviin sukupolviin. 

Janne Mykrä vieraili lokakuussa Vantaan seudun sukututkijat ry:n järjestämään "Kuulutko sukuuni"  
-tapahtumassa. Juhana Mykrä kävi sivutyönään kouluttamassa pääkaupunkiseudun vapaan sivistystyön 
oppilaitoksissa opiskelijaryhmiä teemalla ”Sukututkijan tietotekniikkakurssi”. 

Edustukset 
Sukuseura oli jäsenenä Karjalan Liitossa sekä Karjalaisten sukuyhteisöjen liitossa. Karjalaisten sukuyhteisöjen 
liiton hallitus toimii myös Karjalan Liiton sukuseuratoimikuntana. Sihteeri Janne Mykrä jatkoi Karjalaisten sukuyh-
teisöjen liiton hallituksessa ja myös Karjalan Liiton liittovaltuuston jäsenenä. 

Karjalaisilla kesäjuhlilla Oulussa oli osallistujina ja edustustehtävissä muutamia sukuseuran jäseniä. 

Merkkipäivät 
Toimintavuoden aikana jatkettiin edellisten vuosien tapaan hyväksi havaittua käytäntöä lähettää syntymäpäi-
väonnittelukortti kunnioitettavaan ikään ehtineille suvun jäsenille ja suruadressi poisnukkuneiden sukulaisten 
omaisille. Muistokorttivastaavana toimi Pirkko Eriksson. Merkkipäivistä ilmoitettiin myös jäsenlehdessä. 

Pankkitili 
Sukuseuran jäsenmaksujen suorittamista ja muuta maksuliikennettä varten käytössä oli pankkitili Nordea 
Oyj:n Kokemäen konttorissa. Pankkitiliä hoiti rahastonhoitaja Tapio Mykrä. 

Talous 
Sukuseuran tilinpäätös vuodelta 2007 näyttää 19,42 euron alijäämää (258,67 euron alijäämä vuonna 2006). 
Sukuseuran pankkitilin saldo toimintavuoden päättyessä oli 931,73 euroa (895,49). 

Tuotot: Tuotot kertyivät jäsenmaksuista 1859 euroa (1710) sekä standaarien ja viirien välittämisestä 1330 
euroa. Vuoden 2007 jäsenmaksun suorittaneita oli kirjanpidon mukaan yhteensä 106 (126). Jä-
senmaksun yhteydessä jäsenet suorittivat myös edellisten vuosien jäsenmaksuja. Tuotot olivat yh-
teensä 3189 euroa (4402). 

Kulut: Suurimmat kulut koostuivat seuraavista: jäsenlehden kulut 529,30 euroa (624,60), sukuseuran 
vaakunan tuotteistus 1617,32 euroa (0), matkakorvaukset 322,80 euroa (230), postimaksut 150,90 
euroa (32,70), jäsenmaksut 250 euroa (300), pankin kulut 38,88 euroa (64,17), sukututkimus 0 eu-
roa (80), kokouskulut 173,60 euroa (96), kotisivut 50 euroa (50), toimistokulut 14,91 euroa (53), 
muistamiset 66,10 eur (51,96) ja muut kulut 0 eur (85). Kaikki menot olivat yhteensä 3213,81 euroa 
(4663,59). 


