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Heikkildn Sukuseura ry:n tiedote
HEIKKIU.N

SIIKIIKRJA IJ'LKISTETAAII

sUKUI_THU.SSA
eikkilin sukukita on
jx julkis
kirjapxinossa
t€laan sukujuhlassa
23.7.2000. Klrjx csittclcc
kantavnnhcnpicmmc Hcikki
ja Priita Lcena Hcikkiln.
esivanhcnmat, kaukrisnn
milaan jopa lio0'luvulta tihtien,seki Heikin ja Pdita Lee'
nrn ja h€iclin jekeliisrensi
€liim?invaiheeL kolmanleen
poh'een saakra ja nelj;inncs'
tikin hcnkilciticdot. !si,ranhempir ki.jassa on nonl 250
ja jalkel,iisiii noin 1.100.Kirjr
esitteiee myds sukuun liitty'
licn tabjen vaiheet,rdqvisen
pcrusteelliscsti Rautbn ja
Hcikkilnn.

Esiruhcmpicn jn jiilkcliistcntjcdot on kootlu yli 30
havanrnollisecn
taulukkoon.Knjassaor lis:iksi 290
kuvaa,jorka csittclcv:itsukummchistorixaja tahcs
kaikki krntavanhcnpicrmc lapscr ja lastcnlapsct.
Henkildhakemisron
alulla on helppo sellit|ie, kuu'
luukotai Iiittlykil jr)knhcnkiliijdlxknl tavoiDHeikki

lnr sukuun. Kirjassa manritltt
hcnkilot o1-at hakcmisrossa
mrds aikaisc1rrpicn sukuninricnsa mukaiscsti ja Droni
en sanrarDimistcn vuoksi
useinmissr tapauksissamYtts
s,vntrmia j al la _vksild iq'ini.
Hakcmistossa o lihcs 2000
hcnlitdllc noin 2300 nime).
Kirja on siclorru koriin hminoituihin kansiin, jn siini on
2i6 suurta si'ua (2r x 25 cm).
Kirjrx myt'diin sukujuhlirss.r
seufltn j:isenille hirtarn 200
mk/kpl (ulkopuolisille 230
lnk/kpl)
Nc, j0illx ci olc rilaisuutta osaf
Iistua sukujuhIaan.l-oivar tila
ta kirjan (tai uscampiakappalcita) nraksaDraua
scn h in
nan 2.10 mk/kpl Qn)stitnskuluince.) seuu tilillc
5 6 1 0 0 2 . 1 0 0 9 3 6 7 9j a k i , j o i i t a n r a l l a t i l i s i i r t o l o m a k
kccsccn sclYastiosoittccnsx.

kuseunn t€dotuslehti sisilteetiilliikinkena:r totutunperuspaketin:edel
lis€n ruoden toimintakertomukscn. tictoa sukuseumnroiminnan dman
seknsuLus€uran
edellisennodentdoslaskchnan
hetkenDainoDisteestii
Ticdotuslehden mukanataetaansukuseuranjiisenmaksutentilisiirtolomale !'uo'
delle2OOO.
Tem:inlr)den jas€nm*sun suorittaminenor tarkein,silii kcsa[esuk johlxssa
julkaistaantassaitiedotteessamanrittu s kuki4a.Jasenmaksujen
tuotoilla katelam
kirjasta aiheutuneita kustannuksia.
Heikkilin sukuseuln sutuiuhla jr sukukiljan iulkistanistilaisu|s pid€t:An Ro
vanieme e sunnuntaina
23 7.2000.
Juhla alkaaJumalaopalvclutsea kirkossak€Io 10jatkuen seurnkunrakeskukscssa
kel1o 1r.30 kahvitilxisuuden,kokouksenja sukujuhlanmerkeissiipiiattlc'r
ruolelluun. Sukuseuranhxllitus toivoo t:ih:in tilaisu teen insentensarunsasta

Toimintakertomus1999
perustettjin9.4.1994Van'
eikkilnnSukuseura
hassaHeiktihss;i. Sukus€urantavoitteena on
tutkil Heikkilan suvun \.?iheita ja historira,
su!'un perintcit:i ja edistn:i]-hteenL:uuluvuuden
runnetta sunln jisenten keskuudessa.Sukuseur:rj;rjestaasuk*okoutsia ja -juhlia,kcraaja arkistoisukua
koskevaatietouth ja saattaasitajesententietoonseke
harjoittaa sukututkimukscen liittyvii:i iulkaisutoimin

Seurialasukujuhlaja sukukokousjarje$etnenheinekuussa2000 Rovnniemela.Sukujuhlarvalmistelusta
vastaahallitus.

Toimintakauden aikanasukuseuranhnllitus on keskil'
tynlt H€ihkikn iuhuki4an toimittamisecn. Kiiar t€kijiksi kutsuttiin suvun nelj:innen polven jiisen H€ik|,rleemoniRo!Jniemell:i.tuL-ukiri.r"
kiAnndnpJl'r
puolinen ja kiinnosrava katsaussukumme vaileisiin.
Kirjan sisaltd muodostuu kahdestaosasta:su!'un
esivinlenrmista ja kaitavanhempi€n j: k€tiisista.JeL
keliiisie seurataanHeikki ja Pdita Lecna Hcikkiliistn
Kirjassaesitefttin H€ikki
neljirte€n polv€€nsaakka.
lan heksi myijs muiden keskeist€nt oien vaih€€t.Teos
valjnistuu vuodcn 2000 sulrujulrlaln.

Sukuseuranhallitukse€n omt kuulunect varsinaisina
jisenire ktu HeiLkilii (puheeniohtaja),
Timo oinas
(vampuheenjohtaji),seppo Heikkila (sihteeri),olli
H€ikkiH ja HelenaRauto sek:i\raraiasenineErkki Heik'
kih, Jaakko Heikkilil ja V€li"Matti Jokela.f'hdistyks€n
rahastonhoitajanaon toiminut Hilkkx Turp€enniemi
2.10.1999saakkaseknsiiti eteenp:iinMarkkuHeikki
la.

Sukuseumon toimitlanut jesenillce! Heilkitin Sukunimistatiedotettr,jossajulkaistaanpieninsuvunhis
toriaa.perinteeseenja asuinseutuunliittyvia iuttuia
seki tiedotetaar sukututkimuksenetenemisestiija
muistajisenist6iikoskevistarsioista.

2 Heikkiliin Sule

iukus(uranjJ.enrri!raon ollur wodrn rik.na rroin
€i ole
350.Hallitr*s€n jnsenile ja rahxstonhoitajalle
maksettupalkhioira. Halitus €sjttiiii. ette t ikauden aLi'
)AinJ 624.1t mk Lircr;;in)hdi.nl,.en omJin pd;

1. Ilmavalokuva Rautiosaaresta ia Heikkthnrannasta cnn€n Valaiaskosken wolmalaitoksen
rakentamlsta, a'uoffra 1954.
2. Ida Katri (os. H€ikkilii) ia Beniamln Niska sck?i
Relno.
3. V?ilnii Raution l.lilrreinen
1977.

marka kesaiKuussa

Heikkilid SukLr l

Heikkitkr sukuseuratl r.y.
1.1.- 3r.r2.r999
TT,ILOSL{SKELMA
VARSINAINEN TOIMINIA

TUOTOT
Korkotulot
KULUT
100,00
358,10
sukukirja
kukkalaitteet
pankkipalvelut
mnut kulut yht.

5044,oo
185,00
90,00
650,00
75,OO
40,00
6542.rO

VARSINAISENTOI 1INNAN

6474.19

KULLIJ;AMA
VARAINIIANKINTA
TUOTOT
sukuknjan m}Tilti

5790,O0
270,OO
:270,OO
5790.00

tuotto,4n uj:iama

&J9

TI"KAUDEN ArrJ;iiiMA

-624-19

TASE1.1.-31.12.1999
YASTAAVAA
varasto(sukuki4at)
rlnat ja panlkisaamiset
j;isenmaksusaamiset

1870,00
353e6,99
2bifi
37519,99

VASTATIAVAA
edellisten tilik. yfijeeme
tilikauden alij:iiimn
Oma piaoma yht.

37846,08
424.79
1722r,49

lyhltaikainen
294.10
vieras piiaoma yht.
VASTAIIAVAA

294,10
37519,99

5
Rautiosaar€ a 19.2.2000
Hallitus
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