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10 euron jäsenmaksu kerättiin kaikilta varsinaisilta jäseniltä joulukuun aikana; eräpäivä oli vasta 
22.12.2004, mikä lienee vaikuttanut osaltaan maksusuoritusten viivästymiseen. Muistutusmaksulo-
makkeet lähetettiin 39 varsinaiselle jäsenelle 25.2.2005. Perhejäsenet sekä kunniajäsen olivat sään-
töjen mukaisesti vapaat jäsenmaksusta. Perhejäsenistä 4 (3 vuonna 2003) suoritti vapaaehtoisen 
jäsenmaksun. Liittymismaksua ei kerätty. Jäsenrekisteriä ylläpiti seuran pj. Juhana Mykrä. 

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 2004 näyttää -669,93 euron alijäämää (-72,91 eur vuonna 
2003). Sukuseuran pankkitilin saldo toimintavuoden päättyessä oli 1043,97 euroa (1713,90). 

Tuotot: Tulot kertyivät jäsenmaksuista, yhteensä 87 x 10 euroa = 870 euroa ja sukujuhlienosal-
listumismaksuista 2050 euroa sekä arpajaistuotosta 203 euroa. Jäsenmaksun suoritta-
neita oli kirjanpidon mukaan yhteensä 87 kpl (monet maksoivat vasta v. 2005 puolella). 
Tuotot olivat yhteensä 3123 euroa (1264,98). 

Kulut: Suurimmat kuluerät olivat matkakorvaukset 195,20 euroa, jäsenlehden kulut 466,20 
euroa, toimistokulut 67,45 euroa, postimaksut 126,30 euroa, jäsenmaksut 100 euroa, 
sukuseminaari 39,00 euroa, pankin kulut 57,30 euroa, sukujuhlinen kulut 2358 euroa, 
muistamiset 339 euroa, arpajaiskulut 28,60 euroa ja muut kulut 18,00 euroa. Kaikki 
menot olivat yhteensä 3795,45 euroa (1337,89). 

Julkaisutoiminta 

Sukuseuran jäsenlehti, ”Kannaksen Mykrät”, ilmestyi kolme kertaa. Lehti ”painettiin" käsityönä kopio-
koneella monistaen A5-paperikokoon. Vedos tehtiin tietokoneella tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmilla. 

Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyi maaliskuussa 12-sivuisena, painos 150 lehteä. Toinen lehti 
ilmestyi kesäkuussa 8-sivuisena, painos 150 lehteä. Kolmas lehti ilmestyi joulukuussa 16-
sivuisena, painos 150 lehteä. Toisen lehden mukana lähetettiin vuosikokouskutsu ja viimeisen 
lehden mukana jäsenmaksulomake. 

Jäsenlehteä olivat toimittamassa pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä. Kirjoituksia jäsenleh-
teen tekivät myös seuran jäsenet Mirjam Mattila [ANTREA] ja Meri Kaarne [ANTREA]. Päätoimit-
tajana toimi Juhana Mykrä. Internetissä julkaistiin edelleen sukuseuran www-kotisivuja, jossa on 
myös jäsenlehden nettiversio. 

Vuonna 2004 hallituksen asettama sukukirjatoimikunta jatkoi toimintaansa. Toimikuntaan kuului 
hallituksen jäsenistä Sari Kangasniemi (vuosikokoukseen asti), Janne Mykrä ja Juhana Mykrä. 
Raija Sankala valittiin ulkomaille muuttaneen Sari Kangasniemen tilalle. Toimikunta vastaa su-
kukirjan sisällöllisestä suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Alustavaksi tavoitteeksi asetet-
tua valmistumisajankohtaa on siirretty eteenpäin niin, että Kannaksen Mykriä käsittelevä sukukir-
ja olisi valmis 2008 sukutapaamiseen mennessä. Alustavaa laajaa sisältörunkoa on täsmennetty 
ja aineistoa alettu kokoamaan siihen perustuen. 

Sukuseura internetissä 

Sukuseuralla oli oma sähköpostiosoite ja www-kotisivut internetissä. Internetyhteyksiä ylläpiti 
Juhana Mykrä, joka oli myös www-sivuston päätoimittajana. Sähköpostiosoitteena oli 

[info@mykrat.net].  Sukuseuralla oli oma verkkotunnus, jonka tarjosi riippumaton ProKarelia 
-verkkojulkaisu. Internetkotisivujen osoite oli  [http://www.mykrat.net]. 


