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Heihkilrn Suhuseuran
velsinainenyleincnkokous
ja sul<ujuhla
piclet:i:in
surrnuntaina20.07.2003
Rautiosaarenlcirikcskukscssa,
Leiritie,l<lo12 alkacn.
pit:i:i
Jtrhlaesitelrrln
Ilhha Vniitti
"Raution
:riheest:r:
talon vriki keskiajan
tairrecsta
Ruotsinvallanloppuun".
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l.v:it sukuscur. risetl Kcsi on jillccn tlrlollarn. Kulen edellisessi ticdoltccssa
lufasimme keriian aikam palata sukujlrhlxn sisailt(tan,lieneepaikrllaan hicnran kcr

srkuiuhla on 20.07.2(X)l
Juhla alkri seppelrer laskuilln.csilanhenpien hxuclalleklo 9.l5,vapaussoclansankrihau.lalle
9.J0.t1hi ja j.rlkosodrn sankailuudallc 9.,15.joihin iuhh\Aki \;oi osallistualnlintansa mu
Jumxlarpd\clus ldrkossr klo I0.00, jonka jnlkecn juhlr j.rdruu Rruriosnarcnlcirikcskukscssa
ruokailuUa.kokor $e1la jr sUkujl rlallr piiatrr'en juhl&rh\iit1.
Jublacsitelniul pitijiksi olcnrmc saanectsukuumme huulu\?n sukuRrtkijanja taittilijan Ilk
krViirin.
Esitclmn knsiltelee: tl1tltion talon vaiki kcskiajr taitteesta Ruolsin mllan lop'
puun . Sukuscum. hallitlrs loivoo runsaslaosanottoa
10.07.2003
Ru)kdlujnrj€s|el-rjell !'Lroksitoilommc. ctlii ilmoil|aisiltc os:LllistrnniscstanDe
Drc.nessii olli,Mirkku raiAaiu HcikkilailletiiveliMrlriJokclallc
Osallistumismaksuruoklilclillr on 12 € iil<uisr1.6 € lapsct ir 25 € perhtclti.
Slrkuiiedottecmme mukana scuua \r).len 2OO3jaisenmaksulonrakc \;iilln vatoillt suku
scumr hauitus voi hoitra jul astajx tonni.nasta koitlrvat kusl rnuksct.
I]_\'v;ii knnuttx kcsiiii | .lltNllh hvrtaan I

Iuh

oils
o
f
j
lat
sukukirjasta.
20 € / kirj a
100€/6kirjaa

Vainiolan vakt v.rnhan vainiolan pihalai Hele a, Otto Niska, osmo, Reijo, Viivi
Niska os. Niska, Sakari, Mauri, Saara, Pekka, Mirizmi, Pilkko, Liisa ja Mariatta.

2 Heikkillr Suklr

Toimintakertomus2002
cikkitin Sukuscurnpcrustcuiin9..:l.I99l\hn
hassaHcikkiliissi. Scn tnroittccnaon tlrtkia
Hcikkilen suvu. vaihci( jx hisiorina,vaxlix
sulln pcdnteita ja €distia _vhtccnkuulur-uudcrtlll|
nctta sulur j:iscrltcn kcskuudcssa.Sukuscuraj;irjestii
sukukokouksiaja juhlia, kc.;iii ja rrkistoi sukua koskc
vaa tictoutta ja saattm sitii j:iscnten tictoon scki har
j()ittaa s kutlttkiDuksecn liittln:in jLtlkaisutoinrintax.
T.riminLalJuJc! .LiL.u,.r\uLLscLr'11. \aLnit-u, q s q
sirusto. Sejulkaistiii vu( en puohiilissn. bcinaiknus
sa 1.1.2OO2.5i1'ui1laon olftrt kivij6iri toppuruoclen
aikana noin 27Oo ja k€sLimi:lrin kur ftuclessr liihes
.100.Sukuseuill hdlituksen toive on, erte jiisenistil
ouaisi kolisivun fikel-alltl kiivttildn ji tlnrttrisl sr.ne
maleriaalir PalauG -pxlkin l(aulta. w€bmasteflni sr
vxille roi ii Mil*o Heil]{ili.
SLrkuscLrra
on toiDittanut j;isenistiillccn nrriis Hcikki
L r < , r \ . rr i n r { ; r ( i j o r i | L , i * . a " . l r l l . , \ r u t , ( r : i
sulun historinan, pcrintccsccn ja asuinscutrur liirqnin jutrujx sckii muitx jiiscnist6:i koskcria asioita.

Ticdorlccn julkaiscmista ei ole jalkossakam larkoitus
lopcttaa. silli srkuseuan j:isenin:ion henkilditii, joilla
ci olc intcrnct _llrtc,vksi;i
kirt6ssi;in.
Sukuseuran mirksarien j:isenlen mii:iri oli loiminlr\r,ma 150.Osx jliscn'nnksuistaon siirqntt \'Ioclelle
2003. jotcn n;ime hlromioiclen maksavien iisenten
n:iiri on siil,vrlt cnnallam. Hallitus esitlii, elti rilikxudcn _r'lijii:im:ii,92 € liitct;iin yhclistyksen omran
iuklseur..rl I lit ,lsecn o\.u k.ulutr(ct \rr. !"iiinJ
jiiseninii ArtL' Il(ikkilii (puheeDj(trtaja),Timo Oinas
(vx'lLpuhecnjohtaja), Srf po Heikkil;i (sihtceri). Olli
Hcikkil;ija \'lafkku Rautio scke vaftjiscnnraVcli Matti
Jokck,,\ri Ko*k(t ja JadYlitrl().\'}distykscD rahastor
hoitrj.n.r on tonnhut llarkku Heikkilii. Sukuluettcknl
on ioinriNr Pertti Hcikkili.
_r'U;ipitiij:i'r:i
Itautiosanrclla,J r.1.2003

Beniamin

ia Iida Niska os. Heikkili

llakalassa.

Nelrapokea: Hannes Niska, tu"vid Niska, Seppo
Niska ia Risto Niska.

Pikkuhakajeflg:ine v tdyhteit:i scip:i
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1.I.- 3I.12.2OO2
TIJI,OSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINIA
TUOTOT
Korkotulot
KULUT
100,50
toimistotarvikkeet
postitus+ kortit
221,45
419,30
kotisivut
l€hrimaksut
31,00
kirjanpito + europydristys 84,00
120,00
riedotus
7O,OO
sahkosrnomat
pankkipalvelut
34,oj
107,50
km'korvaus
muut kulut yht.

1190.90

TOIMINNAN
VARSINAISEN
KULUJiiMi

1185..{3

511

VAITAINIIANKINTA
TUOTOT
sukukirjan mlynti
suliulusikan m$'nti

755,10
805,44
721,65
22A2.61

KULUT
varastonmuutos
kulut yht€ensa

lo95,2a
7095,24

VARATNIIANKINNAN

TUorroJiiMi
TIJKAUDEN YLU;ijiMA

1187.35

1C2

TASE1.1.-31.12.2O02

TtrINTARKASTUSKERTOMUS
olemm€ tanaantarkastan€etHeikk nn Sukuseura
r.yrn tilinpidon ja hallinnon ti-likaudelta 2OO2tilin'
tarkastuslain €del]4tiim;i e hvalla.Tarka$ulsen p€'
.usteella annammeseuraavankertomuksen.
Tilinp:Atdsteja senlratimisperusteitain esittimistapaa
on tarkastettu riiftaressa haiuudessasen\armistami.
seksi, €ttei tilinp:iit6s siselh olennaisia virheitn tai
puutteita. HalliJrnontarkartuksessron s€lvitetty johtokunnan jesenten toimhnan lainmukaisuutta
toimr.sr
Tiiind;rb- on ldrdrdurilirrpiardsh€!|ell;
olleitten seiinn6stenmukaisesti.Seantaa kirjanpito_
laissatarkoit€tulla tavallaoik€at ja riittiivit tiedot yh
distyksen toiminnan tuloksestaja taloudellis€staaie'
loppusummaon 7.343.56euma.
masta.Taseen
Puollamme tilinpaatijksen vahvistamistaseka
rastuulapauden mydntimistii johtokunnale ja muil
le tilivelvollisille tarkastamaltammetllikaudelta

YASTAAVAA
varnsto (sutukifjat)

1242,79

rahat ja pankkisaamiset

4700,f7
7441.56

VASTATTAVAA
edeilisten tilik. ylij:iiimn
tilikauden ylij ime
oma paeomayht.

7251,77

lyhltaikainen
87.85
87,85
VASTAflAVAA

7444,56
R :

Rovanieme a, toutokuu t\ 14. paiviil]a 2OO3
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Rautiosaar€la 19.5.2003????
Hallitus
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7253,79

