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Hwlit
sdkuseuralaiset

es:i on jo pitk:illa, paivanpallaus takanap:iin ja neill:i on sukujuhlan / sukukokouksen
jarjestamisvuosi.

aissa nerkeiss:i ilInestyy lame sukulehlykainen teid:in postiosoitteeseenne.

Yhteensaltumia v:ilttaaksemme olemme pa:ityneet sukukokouksen pitoaikaan, joka on
05.08.2006. Paikkana on Rautiosaaren koulu Huhtavainiontie 4.

Lauantai aamupaivalla olisi tuiustum inen esivan hempiemme e U noloihin ja niiden parantami
seen esim. Aittajan,en kuivaltamiseen kanavan kaivamisella Hii.r'aslampeen,
Aittajiin'en kesapolkuun tuiustuminen on myijs mahdollistajoko osittain tai kokonaan.

Maastoon lutustumisen j:ilkeen Heikki Annanpalo selostaa kokoamansa Aittajiifren kuivatus
julkaisua. Iltapiiiv:illii pid:imme kokouksen ja juhlan.

Tarjoilun vLroksi olisim me kiitollisia ennakkoilmoitlaLr tum isesta: Ve li Matti Jokela 0400 695343
Markku Heikkila 0405 720179, Aatu Heikkila 0400 231652.

Maastoon tulustumiset oval n. 400 2000 m miltaisia k?ivelylenkkejil. Kes:ipolun kavelymatka
on n. 4 12 km. osallistumismaaral niihinkin olisi hyvi ilmoittaa.

VieLukaamme tallainen erilainen lapaamistilanne ulla ket|aa.

Tel.letuloa I

Sukutiedotteemme mukana seuraa vuoden 2006 jasenmaksulomake. Nailh varoilla sukuseuran
hallitus voi hoitaa juhlasta ja toiminnasia koituvat kustannukset.

Jasenmaksu aikuisjaseniltA 5 euroa. Pankkitili: Pohjolan Osuuspankki 564002 493679.

HJ"raa alkanutta kesaa I Juhlilla ia\)ataan !
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AittaJiiruen kuiuatus 5 € / Icitja



Toimintakertomus 2005
eikkilan Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Van-
hassa Heikkiiassa. Sen tavoitteena on tutkia
Heikkiliin suvun vaiheitaja historiaa, vaalia su

vun perinteita ja edist:ie yhft enkuuluvuuden tunnetta
suvun j:isenLen keskuudessa. Sukuseura jarjes*ia suku
kokouksia ja juhlia, ker;ia ja arkistoi sukua kosk€vaa
Lietoutta ja saattaa sitA jasenten tietoon sekA harjoittaa
sukututkimukseen liittyvAa julkaisutoimintaa.

Sukuseura on toimittanut.j:isenistijlle€n w$'y, -sivuston
lis;iksi Heikkiliin Suku -nimista edotetta, .iossa on
julkaistu pienia suvun historiaan, perinte€se€nla ii5urn-
seutuun liitt)",'ia j uttu.ja seka muitaj:benistii:i koskevia
a5ioita. Tiedolteen j ulkaisemisia on tarkoitus jatkaa rute
vrisuudessakin. koska suurella osallasukuseuran j:isenii
ei ole internet -yhteyksiA kAytijssA. Sukuseura painafti
Heikki Annanpalon toimilLaman AittajAn €n kuivatusta
ja historiaa kasitteleven julkaisun, jota on saatavana 5
euron hintaan sukuseuran puh€enjohta.ialta.

Sukuseuran maksavien jAsenten mAara oli toiminta,
vuonna noin 200. Seuran talous on toiminul vakaalla
pohjalla eika s€uralla ole ollut erityisia invesLointikoh
teita. Hallihrs esitta:i, etta tilikauden ytijA:ima 651,75
euroa liitetAAn yhdisS,l?.sen omaan p;:iomaan.

Sukuseuran hdl l tukseen ovat kuuluneet varsindrsina
jasenina Aatu HeikkilS (puheenjohtaja), Veli-Maiti
Jokela'varapuheenjohtaiar.  N' larkku Heikki t i i  rs ihleerr.
rahaslonhoitaja),  Seppo Heikkir : i ,  Markku Raut io sek. i
varajasenina Olli Heikkila, Juho Mijllari ja Jariylitalo.
Sukurekisterin hoitajana on toiminut pertti Heikkila.

Rautiosaarella, 26.6.2006

Kolmelle suk{seuran tviihiin kesketsesti osallistuneelle jasenelle, olli, Erkki ja seppo Heikldliille luovutettiin
sul{useuran perinnelusikkasarja hallituksen kokouksen yhteydesse 26.6,2006. Olli (vas) on tiiyttin.t ZS v,
Erli.ki 80 v ja Seppo 60 v alkuvuoden aikana.
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Heikkiliin sukuseunn r.y.

TULOSI,ASKELMA 1.I.- 3T.12.2006

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Oiemme tarkastaneel Heikkilin sukuseura ry'ln kir
janpidon ja t i l inpaei i jksen t i l ikaudelta 1.1.-31.12.2005.
Johtokunnan laatima tilinpaatds sis:ilt:ia tuloslaskel
man, taseen ja liiteliedot. Suorittamamme tarkastuksen
perLsteella annamme lausunnon tilinp;atijksesG.

Tilintarkastus on suoritellu hyven fililarkastustavan
mukaisesti. Kirjanpitoa seka tilinp;iiitiiksen laatimis
periaatteila, sisiiltit:i ja esittamistapaa on filldin taF
kastettu riiluivassa laajuudessa sen loleamiseksi, ettei

linpaiitijs sisiilla olennaisia !irheiia ja puutteita.

lnusuntonamme esit:imme, etu tilinpaiitijs. joka osoil
taa 651,75 euroa ylijaamAa, on laadiltu kirianpitolain
sekii tilinp:iiit6ksen laatimista koskevien $anndsten
ja maArdyslen mukaisesli. Tilinp:itttts antaa kirjanpi
lolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riithvat hedot
yhdir tyksen ro r  innan tuloks€slJ Ja lalouJel l -ei td a5P
masta. Tilinp:iatds voidaan vahvistaa s€ka vastuuvapaus
my6nt:i:i tili- ja vastuuvelvollisille tarkaslamaltamme
tilikaudelta.

Ro\,aniemella, bukokuun 28. paiv:ine 2006

VARSINAINEN TOIIIINTA

TUOTOT
Korkotulot
KULUT
toimislotafrikkeet 75,00
postitus + korlit 63,45
kotisivut 90,00
kirjanpito 84,09
liedolus 172,80
onnit telut jamuistamiset 18,00
pankkipalvelul 45,50
muul kuLut yhl.

VARSINAISEN TOIMINNAN
KtrLUJlirirt[

VARAINHANKINTA

548.84

539.09

r!35,00

TUOTOT
jiisenmaksul
sukukirjan myynti
Iittaj:iwen kuivatus kirja
tuotolyhteensd

KULUT

985,00
140,00
510,00

varaston muutos, kirjat 122,43
Aittaj. kuivaius, painalus 771,48
Varaslon muutos, Aittaj. 449,75
kulut yhleense 44tr,\6

VAR,{N TL\NKINNAN
TUOTT0JAA]T\

TILIKAUDEN YLUiiAMA

TASE r.r.-3r.r2.2006

VASTAqVAA
vaihto omaisuus

varasto (sukukirjai)
Iahoilusomaisuus

rahal ja pankkisaamisel

VASTATTAVM
oma paaoma

edellislen lilik. ylij:i:ima
tilikauden yliJ:iema
p:iiiomasijoitukset

Oma paioma yht.

1190.84

651J5

2939,57

5902,42

8541.99

7436,31
651,75
45:1,93

854r,99

VASTATTAVA4 8541,99

Rautiosaarella 26.6.2006
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