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HeikkiliinSukuseuran
yleinenkokous
varsinainen
ja sukujuhlapidetiiiin
lauantaina
05.08.2006
Rautiosaaren
koulu,
Huhtavainiontie
4, klo l4 alkaen.
pitaa
Juhlaesitelman
Heikki Annanpalo
"Aittajirvenkuivalus".
aiheesta:
Teruetuloa!
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Hwlit
sdkuseuralaiset
ja neill:i on sukujuhlan/ sukukokouksen
es:ion jo pitk:illa,paivanpallaus
takanap:iin
jarjestamisvuosi.
aissanerkeiss:iilInestyylamesukulehlykainen
teid:inpostiosoitteeseenne.

joka on
pitoaikaan,
Yhteensaltumia
v:ilttaaksemme
olemmepa:ityneet
sukukokouksen
05.08.2006.
Paikkana
onRautiosaaren
kouluHuhtavainiontie
4.
Lauantaiaamupaivalla
inenesivan
olisituiustum
hempiemme
eUnoloihinja niidenparantami
seenesim.Aittajan,en
kuivaltamiseen
kanavan
kaivamisella
Hii.r'aslampeen,
Aittajiin'en
kesapolkuun
tuiustuminen
on myijsmahdollistajoko
osittaintai kokonaan.
j:ilkeenHeikkiAnnanpalo
Maastoon
lutustumisen
kokoamansa
Aittajiifrenkuivatus
selostaa
julkaisua.
ja juhlan.
pid:imme
Iltapiiiv:illii
kokouksen
Tarjoilun
vLroksi
olisimmekiitollisia
ennakkoilmoitlaLr
tumisesta:
Veli MattiJokela
0400695343
MarkkuHeikkila0405720179,
AatuHeikkila0400231652.
Maastoon
tulustumiset
ovaln. 4002000m miltaisiak?ivelylenkkejil.
Kes:ipolun
kavelymatka
on n. 4 12km.osallistumismaaral
niihinkinolisihyviilmoittaa.
VieLukaamme
tallainen
erilainen
lapaamistilanne
ulla ket|aa.
Tel.letuloa
I

Sukutiedotteemme
mukana
seuraa
vuoden
2006jasenmaksulomake.
Nailhvaroilla
sukuseuran
ja toiminnasia
hallitusvoi hoitaajuhlasta
koituvatkustannukset.
Jasenmaksu
aikuisjaseniltA
5 euroa.Pankkitili:
Pohjolan
Osuuspankki
564002493679.
HJ"raa
alkanutta
kesaa
I Juhlillaia\)ataan
!

*r,ri*lj***i'**tr*
sulcukirjasta.

2O€ / ktrJa
AittaJiiruen kuiuatus 5 € / Icitja

2 Heikkilin Suku

)

Toimintakertomus 2005
eikkilanSukuseura
perustettiin
9.4.1994
VanhassaHeikkiiassa.
Sentavoitteena
on tutkia
Heikkiliinsuvunvaiheitaja
historiaa,
vaaliasu

vun perinteitaja edist:ieyhft enkuuluvuudentunnetta
jarjes*iasuku
suvunj:isenLen
keskuudessa.
Sukuseura
kokouksiaja juhlia, ker;iaja arkistoisukuakosk€vaa
Lietouttaja saattaasitAjasententietoonsekAharjoittaa
sukututkimukseen
liittyvAajulkaisutoimintaa.
Sukuseuraon toimittanut.j:isenistijlle€n
w$'y,-sivuston
lis;iksi Heikkiliin Suku -nimista edotetta,.iossaon
julkaistupieniasuvunhistoriaan,
perinte€se€nla
ii5urnseutuunliitt)",'iaj uttu.jasekamuitaj:benistii:ikoskevia
j ulkaisemisia
a5ioita.Tiedolteen
on tarkoitusjatkaarute
vrisuudessakin.
j:isenii
koskasuurellaosallasukuseuran
ei ole internet-yhteyksiA
kAytijssA.
Sukuseurapainafti
HeikkiAnnanpalontoimilLaman
AittajAn€n kuivatusta
ja historiaakasitteleven
julkaisun,jota on saatavana
5
euron hintaansukuseuran
puh€enjohta.ialta.

SukuseuranmaksavienjAsentenmAaraoli toiminta,
vuonnanoin 200. Seurantalouson toiminul vakaalla
pohjallaeikas€urallaole ollut erityisiainvesLointikoh
teita. Hallihrsesitta:i,etta tilikaudenytijA:ima651,75
euroaliitetAAnyhdisS,l?.sen
omaanp;:iomaan.
Sukuseuran
hdlltukseenovatkuuluneetvarsindrsina
jaseninaAatu HeikkilS (puheenjohtaja),Veli-Maiti
Jokela'varapuheenjohtaiar.
N'larkku
Heikkitii
rsihleerr.
rahaslonhoitaja),
SeppoHeikkir:i,
MarkkuRautiosek.i
varajasenina
Olli Heikkila,Juho Mijllari ja Jariylitalo.
Sukurekisterin
hoitajanaon toiminut pertti Heikkila.

Rautiosaarella,
26.6.2006

Kolmellesuk{seurantviihiin kesketsestiosallistuneelle
jasenelle,olli, Erkki ja seppoHeikldliille luovutettiin
sul{useuran
perinnelusikkasarja
hallituksen
yhteydesse
kokouksen
26.6,2006.Olli (vas)on tiiyttin.t ZSv,
Erli.ki80 v ja Seppo60 v alkuvuoden
aikana.

HeikkilinSuku 3

Heikkiliin sukuseunn r.y.
1.I.- 3T.12.2006
TULOSI,ASKELMA

VARSINAINEN TOIIIINTA
TUOTOT
Korkotulot
KULUT
75,00
toimislotafrikkeet
postitus+ korlit
63,45
90,00
kotisivut
84,09
kirjanpito
172,80
liedolus
onnittelutjamuistamiset18,00
pankkipalvelul
45,50
muul kuLutyhl.

548.84

TOIMINNAN
VARSINAISEN

KtrLUJlirirt[

539.09

VARAINHANKINTA
TUOTOT
jiisenmaksul
985,00
140,00
sukukirjanmyynti
Iittaj:iwen kuivatus kirja 510,00
tuotolyhteensd
KULUT
varastonmuutos,kirjat
Aittaj.kuivaius,painalus
Varaslonmuutos,Aittaj.
kulut yhleense

122,43
771,48
449,75
44tr,\6

VAR,{NTL\NKINNAN
TUOTT0JAA]T\
TILIKAUDENYLUiiAMA

TILINTARKASTUSKERTOMUS

esit:imme,
etu tilinpaiitijs.jokaosoil
lnusuntonamme
ylijaamAa,
on laadiltukirianpitolain
taa651,75euroa
sekiitilinp:iiit6ksenlaatimistakoskevien$anndsten
ja maArdyslen
mukaisesli.Tilinp:ittttsantaakirjanpi
lolaissatarkoitetullatavallaoikeatja riithvat hedot
ro r innantuloks€slJ
yhdirtyksen
a5P
JalalouJell-eitd
s€kavastuuvapaus
voidaanvahvistaa
masta.Tilinp:iatds
tarkaslamaltamme
my6nt:i:itili- ja vastuuvelvollisille
tilikaudelta.
bukokuun 28.paiv:ine2006
Ro\,aniemella,

1190.84

651J5

TASEr.r.-3r.r2.2006

OiemmetarkastaneelHeikkilin sukuseurary'ln kir
VASTAqVAA
janpidon
ja tilinpaeiijksen
1.1.-31.12.2005.
tilikaudelta
vaihto omaisuus
Johtokunnanlaatimatilinpaatdssis:ilt:iatuloslaskel
varasto(sukukirjai)
ja liiteliedot.Suorittamamme
tarkastuksen
man,taseen
Iahoilusomaisuus
perLsteella
annammelausunnontilinp;atijksesG.
rahalja pankkisaamisel
Tilintarkastuson suoritellu hyvenfililarkastustavan
mukaisesti.Kirjanpitoasekatilinp;iiitiiksenlaatimis
on filldin taF
periaatteila,sisiiltit:ija esittamistapaa
ettei
senloleamiseksi,
kastetturiiluivassalaajuudessa
!irheiia ja puutteita.
linpaiitijssisiillaolennaisia

r!35,00

2939,57
5902,42
8541.99

VASTATTAVM
omapaaoma
edellislenlilik. ylij:i:ima
tilikaudenyliJ:iema
p:iiiomasijoitukset

7436,31
651,75
45:1,93

Omapaiomayht.

854r,99

VASTATTAVA4

8541,99

26.6.2006
Rautiosaarella
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