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K

esä on viimein tullut myös Lapin perukoille ja muuttolinnut löytäneet pesimäpaikkansa. Kesä
kokoaa yhteen myös suvut, sillä käyttäväthän monet kesälomansa läheistensä tapaamiseen.
Kesä on myös otollista aikaa virittää keskustelua sukuperinteen tallentamisesta. Sukuseuran
uusiutunut hallitus on kokoontunut pari kertaa menneen talven aikana, vaikka sen jäsenet
ovatkin kovin laajasti levittäytyneet. Kokouksiin on nimittäin tultu linjalta Rovaniemi – Rautiosaari
– Oulu - Bryssel.
Heikkilän sukuseura perustettiin Vanhassa Heikkilässä 1994. Näin sukuseura on tullut toimineeksi jo
13 vuotta - eikä suinkaan tuloksetta. Olemme pystyneet tallettamaan suvun perinnettä mm. sukuluetteloihin, monisteisiin ja poikkeuksellisen korkeatasoiseen sukukirjaan. Sukuseura on valottanut myös
Rautiosaaren kylähistoriaa kustantamalla Aittajärven kuivatushistoriikin. Ansaitusti voidaan sanoa, että
jo näiden kulttuuritekojen valossa Heikkilän sukuseuran toiminta on lunastanut odotukset.
Monet kulttuurihenkilöt ovat korostaneet ammentaneensa henkiset voimavaransa suvun, perheen ja
kodin perinnöstä. Meidän tehtävänä on olla välittäjinä eri sukupolvien välillä. On väistämätöntä, että
uudet sukupolvet tulevat ja vanhat väistyvät. On kuitenkin suuri vahinko, että vanhojen sukupolvien
mukana häviää usein korvaamatonta perimätietoa, jota ei ole tallennettu tulevien sukupolvien käyttöön.
Hallitus on todennut yksituumaisesti, että suvun perinteen ja historian tallentaminen on jatkuva prosessi. Näin se onkin ottanut seuraavaksi haasteekseen suvun talojen ja asukkaiden historian tallentamisen. Tehtävä on laaja ja vaatii tiukkaa tutkimusalueen rajausta, sillä onhan sukumme tunnetusti laaja.
Toisaalta suvun kotiseuturakkaus ja vahva juurtuminen Ala-Kemijoen rannoille helpottaa urakkaa.
Lähdemme luottavaisesti tähänkin urakkaan ja odotamme siinä suvun jäsenten varauksetonta tukea.
Toivomme, että urakkamme tulisi valmiiksi vuoden 2009 sukujuhlaan mennessä.
Sukuseuran hallituksen puolesta toivotan teille ihanaa ja rentouttavaa kesäaikaa. Kyläilkää ja sukuloikaa mielin määrin, unohtamatta ikääntyviä suvun jäseniä ja ystäviä. Heiltä opimme elämän viisautta ja
tyytyväisyyttä.
Bryssel, 9.6.2007
Seppo Heikkilä
seppoheikkila@hotmail.com
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- postitse: Heikkilän Sukuseura Ry, c/o Olli Heikkilä,
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Rovaniemellä 5.8.2006, kuvannut Pertti Heikkilä.
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Toimintakertomus
2006
eikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994
Vanhassa Heikkilässä. Sen tavoitteena on
tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja historiaa,
vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.
Sukuseura järjestää sukukokouksia ja -juhlia, kerää ja
arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää
julkaisutoimintaa.

H

Sukuseuran yleinen kokous valitsi sukuseuralle uuden hallituksen. Valitut varsinaiset hallituksen jäsenet
ovat Seppo Heikkilä (puheenjohtaja), Veli-Matti Jokela
(varapuheenjohtaja), Pertti Heikkilä (sihteeri), Rauno
Heikkilä ja Juho Mölläri. Varajäseniksi valittiin Markku
Heikkilä (rahastonhoitaja), Jari Ylitalo ja Timo Rautio.
Kokouksessa päätettiin, että jäsenmaksu on 5 euroa
vuodessa aikuisjäseniltä. Päätettiin myös ottaa käyttöön ainais-jäsenmaksu 100 euroa.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen Heikkilän
Suku -nimistä tiedotetta, joka sisältää kutsut kokouksiin, puheenjohtajan tervehdyksen, kuvia sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tiedotteen lisäksi
sukuseura ylläpitää www-sivustoja Internetissä osoitteessa www.heikkilansukuseura.fi. Toimintavuoden
aikana uusittiin sukuseuran www-sivut. Surkuseuran
www-sivujen uusimisesta ja ylläpidosta vastaa sihteeri
Pertti Heikkilä.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna noin 200. Seuran talous on vakaalla pohjalla
eikä seuralla ole ollut toimintavuonna erityisiä investointikohteita. Sukuseuran tilikausi oli tappiollinen
113 euroa. Tappio johtuu toimintavuonna järjestetystä
surkujuhlasta, johon osallistuneilta ei peritty aikaisemmasta poiketen osallistumismaksua. Sukujuhlan
kustannukset olivat 705 euroa. Hallitus esittää, että
tilikauden alijäämä 113 euroa liitetään yhdistyksen
omaan pääomaan.

Sukuseura järjesti Rautiosaaren koululla 5.8.2006 yleisen kokouksen ja sukujuhlan sekä tutustumiskäynnin
kuivatun Aittajärven niityille Heikki Annanpalon opastamana. Hän myös esitelmöi aiheesta sukujuhlassa.
Yleisen kokoukseen ja sukujuhlaan osallistui noin 70
sukuseuran jäsentä ja suvun ystävää.

Rovaniemellä 2.5.2007
Hallitus

Sukujuhlassa Rautiosaaren koululla 5.8.2006 sukuseura muisti seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olleita. Sukuseuran hallituksen puheenjohtajan tehtävät juhlassa jättäneelle kunniapuheenjohtaja Aatu Heikkilälle
luovutettiin perinnelusikat. Myös pitkään aktiivisesti mukana olleet Olli Heikkilä ja Saara Heikkilä kukitettiin
juhlassa. Kuvassa vasemmalta: Olli, Saara, Aatu Heikkilä, rahastonhoitaja Markku Heikkilä ja hallituksen uusi
puheenjohtaja Seppo Heikkilä.
Kuva Pertti Heikkilä
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Sukuseuran www-sivut on uusittu

VARSINAINEN TOIMINTA

H

TUOTOT
Korkotulot

eikkilän sukuseuran www-sivut (kotisivut) ovat osa
sukuseuran julkaisutoimintaa. Sivujen kautta on
mahdollista tutustua sukuseuraan ja osallistua sen
toimintaan maailmanlaajuisen Internet-tietoverkon kautta.
Sukuseuralla on ollut sivut vuodesta 2002 alkaen, nyt sivustot on uusittu. Uusituilta sivuilta löytyy tietoa sukuseurasta,
seuran säännöt, tietoa toiminnasta ja julkaisuista, hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä ajankohtaisia tiedotteita. Sivuilla on myös kuvia ja videoleikkeitä sukuseuran juhlista
sekä sukuseuran arkistosta sekä sukuluetteloita ja kaavioita
suvun jäsenistä ja esivanhemmista, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1900. Sukusivuilla voit myös kohdassa ”osallistu”
kirjoittaa terveisiä sukuseuran päiväkirjaan sekä ilmoittaa
palautelomakkeella esim. muuttuneet yhteystietosi suoraan
jäsenrekisterin ylläpitäjälle. Sivujen päivittämisestä vastaa
Pertti Heikkilä.
Tutustu uusittuihin www-sivuihin osoitteessa www.heikkilansukuseura.fi

10,54

KULUT
Postimaksut
Sukujuhlan kulut
Tiedotuskulut
Kotisivujen kulut
Pankkikulut

70,62
705,11
150,50
93,44
19,50
1039,17

VARSINAISEN TOIMINNAN
KULUJÄÄMÄ
1028,63
VARAINHANKINTA
TUOTOT
Jäsenmaksut
Sukukirjojen myynti
Aittajärven kirjan myynti

813,00
120,00
180,00
1113,00

KULUT
Varaston muutos, kirjat
Sukulusikan valm. kust.
Varaston muutos, Aittaj.

104,94
2223,00
92,52
197,46

VARAINHANKINNAN
TUOTTOJÄÄMÄ
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

Olemme tarkastaneet Heikkilän sukuseura ry:n kirjapidon
ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2006. Johtokunnan laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja
liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä.
Tilitarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä
laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja puutteita.
Lausuntonamme esitämme, että tilipäätös joka osoittaa
113,09 euroa alijäämää, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla
tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnasta
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan
vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää tili- ja vastuuvelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Rovaniemellä kesäkuun 20. päivänä 2007
Mariel Heikkilä
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Heikki Niemi

113,09

TASE 1.1. – 31.12.2006
VASTAAVAA
vaihto-omaisuus, varasto
(kirjat ja sukulusikat)
rahoitusomaisuus
rahat ja pankkisaamiset

4665,11
3763,79
8428,90

VASTATTAVAA
oma pääoma
pääomasijoitukset
ed. tilikauden tulos
tilikauden tulos

453,93
8088,06
-113,09

oma pääoma yhteensä

8428,90

Rovaniemellä
Hallitus

11.4.2007
popa
Pohjolan Painotuote Oy
Rovaniemi 2007

Heikkilän Sukuseura r.y.
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2006
Tilintarkastuskertomus
Heikkilän sukuseura ry:n jäsenille

915,54

