
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry:n 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 
 
1. JOHDANTO  

 
Sukuseuran toiminnassa vuosi 2012 oli suhteellisen vilkkaan toiminnan vuosi. Kannaksen Mykrien VI 
sukutapaaminen järjestettiin Nurmijärven Kiljavalla Lomakoti Kotorannassa 25.-26.8.2012. 
Sukutapaamisen yhteydessä järjestettiin myös sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous.  
   

2. TOIMIHENKILÖT  
 

Sukuseuran toiminnasta kuluneena vuonna ovat vastanneet  
(ennen vuosikokousta 25.8.2012):  
 

Hallituksen varsinaiset jäsenet:  
puheenjohtaja ............... Janne  Mykrä ...............  Riihimäki .............. [HIITOLA 2]  
varapuheenjohtaja ........ Raija Pasanen .............. Jyväskylä ........... [HIITOLA 2]  
sihteeri .......................... Timo Mykrä ................... Turku .................. [ANTREA]  
jäsen ............................. Pirkko Eriksson...............Pori..................... [HIITOLA 2]  
jäsen ............................. Sari Kangasniemi ..........Kirkkonummi ............ [HIITOLA 1+ 2]  
jäsen ............................. Marja Tanninen ............ Pori .....................[HIITOLA 2]  

Hallituksen varajäsenet:  
varajäsen, rahastonh...... Tapio Mykrä .................. Hamina ........... [HIITOLA 1+2]  
varajäsen ...................... Jorma Mykrä ...................Salo..................... [HIITOLA 1+2]  
 

Tilintarkastajat:  
tilintarkastaja ................. Mailis Kangasniemi ...... Pori ....... [HIITOLA 1+2]  
tilintarkastaja ................. Marja-Liisa Mykrä ......... Hamina ........... [pso HIITOLA 1+2] 

Varatilintarkastajat:  
varatilintarkastaja .......... Liisa Mykrä ................... Vantaa ............... [pso HIITOLA 2] 
varatilintarkastaja .......... Sirkka Riihimäki ............ Pomarkku ........... [HIITOLA 1+2] 
 

Sukuseuran toiminnasta kuluneena vuonna ovat vastanneet  
(vuosikokouksen 25.8.2012 jälkeen):  
 

Hallituksen varsinaiset jäsenet:  
puheenjohtaja ............... Janne  Mykrä ...............Riihimäki .............. [HIITOLA 2]  
varapuheenjohtaja ........ Raija Pasanen .............Jyväskylä ........... [HIITOLA 2]  
sihteeri .......................... Timo Mykrä ..................Turku .................. [ANTREA]  
jäsen ............................. Pirkko Eriksson.............Pori..................... [HIITOLA 2]  
jäsen ............................. Sari Kangasniemi .........Kirkkonummi ............ [HIITOLA 1+ 2]  
jäsen ............................. Marja Tanninen ............Pori .....................[HIITOLA 2]  

Hallituksen varajäsenet:  
varajäsen, rahastonh. .. Jorma Mykrä .................Salo..................... [HIITOLA 1+2]  
varajäsen .....................Tapio Mykrä .................. Hamina ........... [HIITOLA 1+2]  

 
Tilintarkastajat:  
tilintarkastaja ................. Liisa Mykrä ...................Vantaa ............... [pso HIITOLA 2] 
tilintarkastaja ................. Pirjo Sali .........…………Porvoo ........... [HIITOLA 2] 

Varatilintarkastaja:  
varatilintarkastaja .......... Sirkka Riihimäki ............ Pomarkku ........... [HIITOLA 1+2] 

 

Hallituksen ulkopuolisena sukulehden päätoimittajana ja sukuseuran sukututkijana toimi 
Juhana Mykrä. 



3. SUKUSEURAN TOIMINTA  

 
Kokoukset  
Sukuseuran hallitus kokoontui toimikauden aikana kaksi kertaa. Kevätkokous pidettiin Salossa 
10.3.2012. Syyskokous pidettiin Jyväskylässä (Kuohu) 24.11.2012. 
 

Jäsenistö  
Jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 341 (343 vuonna 2011). Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 2 
(0) uutta jäsentä. Kokonaisjäsenmäärästä vuoden 2012 lopussa varsinaisia jäseniä oli 149 (154), 
perhejäseniä 192 (189) ja kunniajäseniä 4 (3), Sylvi Kaunismäki, Elvi Heinonen, Viljo Mykrä ja Mailis 
Kangasniemi.  

 

Sukutapaamiset ja muut tapahtumat  
Mykrien VI sukutapaaminen järjestettiin Nurmijärven Kiljavalla Lomakoti Kotorannassa 25.-26.8.2012. 
Sukuseuran hallituksen sihteeri Timo Mykrä edusti Kannaksen Mykrät -sukuseuraa Karjalan Liiton 
Karjalaisilla kesäjuhlilla Lahdessa 17.6.2012 pidetyssä kulkueessa. Myös muita Mykrä -sukuun kuuluvia 
osallistui kesäjuhlille. 
 

Julkaisutoiminta  
Sukuseuran jäsenlehti, ”Kannaksen Mykrät”, ilmestyi vuoden aikana vain joulukuussa, 16-sivuisena, 
painos 150 lehteä. Espoossa toimiva Copy Shop Oy vastasi jäsenlehden painatuksesta ja 
postituksesta. Jäsenlehteä olivat toimittamassa Juhana Mykrä, Janne Mykrä ja Timo Mykrä. 
Päätoimittajana toimi Juhana Mykrä. Internetissä julkaistiin sukuseuran www-kotisivuja, jossa on 
luettavana jäsenlehden nettiversio PDF -muodossa. 
  

Tiedottaminen  
Sukuseuran asioista tiedottamiseen käytettiin toimintavuoden aikana seuraavia medioita: seuran oma 
jäsenlehti, jäsenille postitettu jäsenmaksulomake (mukana infokirje), sähköpostiviestiliikenne, seuran 

nettisivut ja Facebook. Sukuseuralla on käytössään oma verkkotunnus [http://www.mykrat.net]. 

Toimintavuoden aikana kotisivujen palvelunantaja vaihtui. ProKarelian nettiyhteisön tuki sivuille loppui, 
ja tilalle hankittiin kaupallisilta markkinoilta Kotisivukone Oy:n palvelu. 
 
Nettiyhteyksien ylläpidosta vastasi sukuseuran hallituksen sihteeri Timo Mykrä. Facebook –sivuja 
ylläpiti sukuseuran hallituksen jäsen Sari Kangasniemi. 
 

Arkistointi  
Sukuseuraan liittyvää yleisarkistoa hoiti Janne Mykrä. Arkistossa säilytetään mm. sukuseuran 
kokouspöytäkirjat, kirjeet sekä sukukirjan arkistokappaleet. 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. 
Raija Pasanen vastasi leikekirjan ylläpitämisestä.  
 
Leikekirjan materiaalia (Kurkijokelainen) on kopioitu Suomen käsityön museoon Jyväskylässä. 
 

Sukututkimus ja koulutus  
Sukututkimustyö on jatkunut keräämällä sukulaisilta päivityksiä ja korjauksia vuonna 2010 julkaistun 
sukukirjan tietoihin. Sukukirjan CD-versiota, joka sisältää korjatut ja päivitetyt tiedot valmisteltiin vuoden 
aikana.   

 
Edustukset  
Sukuseura oli jäsenenä Karjalan Liitossa sekä Karjalaisten sukuyhteisöjen liitossa. Karjalaisten 
sukuyhteisöjen liiton hallitus toimii myös Karjalan Liiton sukuseuratoimikuntana. Sukuseuran jäseniä 
osallistui Karjalaisille kesäjuhlille Lahdessa 15.- 17.6.2012. 
 

Merkkipäivät  



Toimintavuoden aikana lähetettiin syntymäpäiväonnittelukortti kunnioitettavaan ikään ehtineille suvun 
jäsenille ja suruadressi poisnukkuneiden sukulaisten omaisille. Muistokorttivastaavana toimi Pirkko 
Eriksson. Merkki-päivistä ilmoitettiin myös jäsenlehdessä. 
 

Pankkitili  
Sukuseuran jäsenmaksujen suorittamista ja muuta maksuliikennettä varten käytössä oli pankkitili 
Nordeassa. Pankkitiliä hoiti rahastonhoitaja Tapio Mykrä (vuoden 2012 loppuun  asti).  

 
Talous    
Sukuseuran tilinpäätös vuodelta 2012 näyttää 620,83 euron alijäämää (440,25 euron ylijäämää vuonna 
2011). Sukuseuran pankkitilin saldo toimintavuoden päättyessä oli 919,30  euroa (1540,13). 
Tarkemmat tiedot on nähtävissä sukuseuran vuoden 2012 tilinpäätöksestä. 
  


