
 

Viesti: 

IBAN BIC 

OKOYFIHH 

Jäsenmaksu                 10 € / aikuisjäsen / vuosi 
tai ainaisjäsenmaksu  100 € / aikuisjäsen 

31.12.2015 

FI78 5640 0240 0936 79 

 

Heikkilän Sukuseura Ry Jäsenmaksu 2015 
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Arvoisa sukuseuran jäsen 

 
Maksamalla Heikkilän Sukuseura Ry:n jäsenmaksun vahvistat sukuseuran jäsenyytesi, tuet sukuseuran 
toimintaa ja varmistat, että saat jatkossa tiedotelehdet postitse kotiisi. 
 
Heikkilän Sukuseuran jäsenmaksu vahvistettiin 1.8.2015 Rautiosaarella pidetyssä yleisessä kokouksessa.  
 
- 10 euroa / aikuisjäsen / vuosi tai 
- 100 euroa ainaisjäsenyys. 

 
Jäsenmaksu maksetaan Heikkilän Sukuseuran tilille: BIC: OKOYFIHH IBAN: FI78 5640 0240 0936 79.  
 
Mikäli maksat samalla tilisiirrolla useamman jäsenen jäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksun. Kirjoita tilisiirron 
Viesti -kenttään maksavien jäsenten nimet tai teksti ”ainaisjäsenmaksu”. Näin osaamme ohjata jäsenmaksu-
suoritustiedon oikeille henkilöille. 
 
Jäsenmaksukirjeen osoitetietojen lähde on sukuseuran jäsenrekisteri.  
 
Mikäli osoite, nimi ym. tietosi on muuttunut, pyydän ystävällisesti ilmoittamaan siitä, niin pystymme 
lähettämään tiedotelehden oikealla nimellä oikeaan osoitteeseen. Mikäli Posti on palauttanut kirjeen eli 
osoite on vanhentunut, poistamme osoitetiedon jäsenrekisteristä. Osoitteenmuutokset: 
 
- sähköpostilla osoitteeseen: info@heikkilansukuseura.fi  

 
 

 
 
Jouluterveisin 
 
 
Pertti Heikkilä,  
sukuseuran hallituksen sihteeri / jäsenrekisterin ylläpitäjä 
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Sukuseuran uusi hallitus 
 
Heikkilän Sukuseuran yleinen kokous 1.8.2015 valitsi Heikkilän Sukuseura ry:lle uuden hallituksen 
toimikaudelle 2015 - 2017. 
 
Uusi hallitus kokoontui 13.11.2015 järjestäytymiskokoukseen ja valitsi keskuudestaan sukuseuralle 
uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Sukuseuran hallituksen uusi puheenjohtaja on Markku Heikkilä ja varapuheenjohtaja Veli-Matti 
Heikkilä. 
 
Kokouksessa valittiin myös sukuseuran sihteeri. Sihteerinä jatkaa nyt vuodesta 2006 sihteerinä 
toiminut Pertti Heikkilä.  
 
Sukuseuran hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Veli-Matti Heikkilä, Markku Heikkilä, Riitta Niska, 
Pertti Heikkilä ja Juho Mölläri ja varajäsenet Seppo Heikkilä, Timo Heikkilä ja Keijo Heikkilä. 
 
 

Puheenjohtajan palsta 
 
Alkusyksyllä vietimme 8. sukujuhlaa ja nyt etenemme kohti seuraavaa tapahtumaa, joka järjeste-
tään vuonna 2018. Sukuseuran hallituksen kokoonpanoon tuli yleisen kokouksen päätöksellä pie-
niä muutoksia. Pitkäaikainen puheenjohtajamme Seppo Heikkilä siirtyi hallituksen varajäseneksi ja 
uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Veli-Matti Heikkilä.  
 
Kiitämme Seppoa puheenjohtajana ja jäsenenä sukuseuramme eteen tehdystä ansiokkaasta työs-
tä ja toivomme, että hän samalla esimerkillisellä aktiivisuudellaan jatkaa yhteistä työtämme tukien. 
Samalla kun toivotamme Veli-Matin tervetulleeksi hallituksen jäseneksi, haluamme kiittää velimies 
Raunoa hallituksen jäsenenä työskentelystä ja uusien ajatusten tuomisesta sukuseuratyöhömme. 
 
Sukuseuran hallitus on keskustellut ja hahmotellut tulevan toimikauden tavoitteita. Näistä kerrom-
me lähemmin ensi kevään tiedotteessa, sukuseuran www-sivuilla ja facebookissa. 
 

Toivotan kaikille sukuseuran jäsenille Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 
Markku Heikkilä 
 
 
 

www.heikkilansukuseura.fi 


