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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 

1. JOHDANTO 

Vuosi 2003 oli sukuseuratoiminnan suhteen aiempiin vuosiin verrattuna melko rauhallinen. Vuosi-
kokous järjestetään sääntöjen mukaan kahden vuoden välein ja tämän vuoksi sitä ei vuonna 2003 
järjestetty. Hallitus sen sijaan kokoontui kevätkokoukseen ja syyskokoukseen päättämään talou-
teen ja muihin seuran intresseihin liittyvistä asioista. Aiemmin perustettu sukukirjatoimikunta jatkoi 
toimintaansa valmistellen sukukirjaan liittyviä asioita. Jäsenmäärä putosi, koska hallituksen pää-
töksen mukaisesti jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet poistettiin jäsenrekisteristä. Sukuseuralla 
on vankka perusta ja runsas jäsenistö ja aktiivinen hallitus, mitkä seikat tuovat elinvoimaa yhdistys-
toimintaan, joten seuran tulevaisuuskuva on positiivinen. 

2. TOIMIHENKILÖT 

Sukuseuran toiminnasta kuluneena vuonna ovat vastanneet: 

pj. ....................Juhana Mykrä..................Helsinki ................... [HIITOLA 1+2]............ 2000-01.... 2002-03 
vpj. ...................Marja Leena Perttula.......Pomarkku................ [HIITOLA 1+2]............ ................. 2002-03 
siht. .................Janne Mykrä....................Vantaa..................... [HIITOLA 2]................ 2000-01.... 2002-03 
rahastonh.........Tapio Mykrä ....................Kokemäki ................ [HIITOLA 1+2]............ 2000-01.... 2002-03 

Edellä mainituista rahastonhoitaja ei ole ollut hallituksen jäsen. 

Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet: 

jäsen ................Pirkko Eriksson ...............Pori.......................... [HIITOLA 2]................ ................. 2002-03 
jäsen ................Markku Mykrä..................Riihimäki ................. [ANTREA] .................. ................. 2002-03 
jäsen ................Arja Randell’....................Mynämäki................ [HIITOLA 2]................ 2000-01.... 2002-03 

Hallituksen varajäseninä ovat toimineet: 

varajäsen .........Sari Kangasniemi............Kirkkonummi ........... [HIITOLA 1+2]............ ................. 2002-03 
varajäsen .........Heikki Mykrä....................Lieto ........................ [UUSIKIRKKO] .......... 2000-01.... 2002-03 

Tilintarkastajina ovat toimineet: 

tilintark. ............Liisa Mykrä ......................Vantaa..................... [pso HIITOLA 2]......... 2000-01.... 2002-03 
tilintark. ............Sirkka Riihimäki ..............Pomarkku................ [HIITOLA 1+2]............ 2000-01.... 2002-03 

Varatilintarkastajina ovat toimineet: 

varatilintark. ....Mailis Kangasniemi .........Noormarkku ............ [HIITOLA 1+2]............ ................. 2002-03 
varatilintark. ....Marja-Liisa Mykrä............Kokemäki ................ [pso HIITOLA 1+2]..... 2000-01.... 2002-03 

3. SUKUSEURAN TOIMINTA 

Kokoukset 

Vuosikokousta ei järjestetty (vrt. sukuseuran säännöt). 

Toimikaudella 2002-03 päätäntävaltaa käyttänyt hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi 
kertaa. Kevätkokous pidettiin 3.5.2003 Kokemäellä Tapio Mykrän kotona, jolloin läsnä oli 5 halli-
tuksen jäsentä, 2 varajäsentä sekä rahastonhoitaja (5+2+1=8). Syyskokous pidettiin 27.9.2003 
Riihimäellä Janne Mykrän kotona, jolloin läsnä oli 5 jäsentä ja rahastonhoitaja (5+0+1=6). 

Hallitusten jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 78, jossa luvussa on huomioitu myös vara-
jäsenet ja rahastonhoitaja. Kokouksissa käsiteltyjen pykälien yhteismäärä oli 26. 

Jäsenistö 

Sukuseuran jäsenmäärä jatkoi kasvamistaan toimintavuoden aikana. Jäsenmäärä vuoden lopussa 
oli 280, kun se vuoden 2002 lopussa oli 270. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 16 uutta jäsen-
tä. Näistä 6 liittyi varsinaisiksi jäseniksi ja 10 perhejäseniksi. Naisia liittyneistä oli 8 ja miehiä 8. 
Jäsenrekisteristä poistettiin 7 jäsentä. Uusien jäsenten keskimääräinen ikä oli 45 vuotta. 


