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   Rautiosaaren leirikeskuksessa 21.7.2012 klo 12 alkaen 
  Osoite: Leiritie 47, 97110 Rautionsaari 

  Sukujuhlapäivän ohjelma 
   Järjestäjät varaavat oikeuden ohjelma- ja aikataulumuutoksiin.
   Tarkista viimeisin ohjelma osoitteessa:
   www.heikkilansukuseura.fi/toiminta/sukujuhlat/2012

 12:00  Ilmoittautuminen ja kahvi 
  
 12:30  Yleinen kokous (vuosikokous)  
             kokouskutsu ja asialista sivulla 3 
  
 13:15  Lounas 
  
 14:45  Muistolaatan paljastus suvun ”kantatalolla”  
            Heikkilässä 
  
 15:30  Rinnakkaisohjelmat: 
            - Vierailu Hepolan kotimuseossa 
               Esittelijänä Martti Rompasaari 
            - Tutustumiskäynti hiidenkirnuihin 
               Esittelijänä geologi Pasi Lehmuspelto 
            - Lapsille ja nuorille liikuntaa, pelejä ja  
              pomppulinna leirikeskuksessa  
 
 16:00  Savusauna Rautiosaaren leirikeskuksessa 
             Mahdollisuus käydä saunomassa, naisille ja  
              miehille on omat saunavuorot. Saunojilla on  
              myös mahdollisuus sitoa oma vasta.  
              Makkaranpaistoa saunomisen yhteydessä. 
 

 19:00  Iltamusiikkitilaisuus  Rovaniemen kirkossa.  
            Tilaisuuden ohjelma sisältää urkumusiikkia, laulua ja  
              sukukuoron esittämän kantaatin. 

 21:00  Kotailta ja sukupaja Rautiosaaren leirikeskuksessa 
             Tarjolla loimulohta halsterissa tai grillimakkara vaihto- 
              ehtoisesti, salaattia ja mehua. Grillitarjoilujen hinta  
              10 € / henkilö tai 30 € perhe (2 aikuista ja alaikäiset lapset) 
 

                       Tervetuloa!
u m i s k ä y n t i  h i i d e n k i r n u i h i n

S u k u j u h l a  2 1 . 7 . 2 0 1 2

Sukujuhlapäivän osallistumismaksu

- aikuiset      10 euroa
- perhelippu 30 euroa 
   Perhelipulla 2 aikuista ja alaikäiset lapset.

Osallistumismaksu sisältää kahvi- ja lounastarjoilut  
sekä iltamusiikkitilaisuuden ohjelmalehden.

Varaa osallistumismaksua ja sukutuotteiden ostamista varten 
käteistä rahaa (seteleitä ja kolikoita).
Maksukortit eivät kelpaa maksuvälineiksi!

Ilmoittautuminen sukujuhlaan 15.7.2012 mennessä

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta su-
kujuhlaan 15.7.2012 mennessä. Näin voimme varmistaa, että 
juhlapäivän tarjoilut riittävät kaikille.

Ilmoittautua voi sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelimitse. 
Sähköpostiin ja tekstiviesiin kirjoita osallistujen nimet (etunimi 
ja sukunimi), niin tiedämme kuka tai ketkä ovat ilmoittautuneet.

Sähköpostilla: info@heikkilansukuseura.fi

Tekstiviestillä tai puhelimitse:
- Seppo Heikkilä  040 567 6143
- Aatu Heikkilä  0400 231 652
- Markku Heikkilä   040 572 0179
- Rauno Heikkilä  040 538 5840
- Juho Mölläri  0500 691 031
- Timo Rautio  040 745 5573 
- Riitta Niska  050 326 8054
- Jari Ylitalo  0400 391 247

Rautiosaaren leirikeskuksessa on myös mahdollista  
majoittua. Majoitusvaraukset Markku tai Aatu Heikkilälle 
(yhteystiedot yllä). 

Lisätietoa Rautiosaaren leirikeskuksesta ja ajo-ohjeet: 
www.srk.fi > Leiritoiminta > Leirikeskukset > Rautiosaari

Heikkilän Sukuseura Ry:n hallitus
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Sukujuhla 2012

On menossa Heikkilän Sukuseuran 19. toimintavuosi ja 
seitsemännen sukujuhlan aika. Vietämme suvista sukujuh-
laamme lauantaina 21.7. Rautiosaaren leirikeskuksessa. Jo 
viime vuonna ounastelimme, että on aika uudistaa suku-
juhlan ohjelmaa. Hallitus onkin kokoontunut ahkerasti 
talven ja kevään aikana pohtimaan päivän ohjelmaa Rauno 
Heikkilän ehdotuksen pohjalta.
 
Suunnittelupalavereiden avainsanaksi on muodostunut 
”pomppulinna”. Siis mennään enemmän lasten ja nuorten 
ehdoilla, varttuneempiakaan unohtamatta. Tavoitteena on 
vähentää ”pönötystä” ja saada nuorempi sukupolvi mukaan 
sukuseuratoimintaan ja tehdä tilaisuudesta myös nuorten 
kohtaamispaikka. Päivän ohjelmaan sisältyvät mm. yleinen 
kokous, muistolaatan paljastaminen Vanhassa Heikkilässä, 
opastetut retket Hepolan kotimuseoon ja hiidenkirnuille. 
Savusauna on lämmin iltapäivästä lähtien. Lapsille järjes-
tetään pelejä ja pomppulinna on kovassa käytössä koko 
päivän. Kesäinen iltamusiikki järjestetään suvun voimin 
Rovaniemen kirkossa. Tilaisuus on avoin myös yleisölle. 

Iltamusiikin jälkeen kokoonnumme vielä Rautiosaaren 
leirikeskukseen kotailtaan ja nautimme grilliherkuista. 
Lapsiperheet voivat majoittua edullisesti leirikeskuksen 
tiloihin. 

 

Tuleva toiminta

Yleinen kokous käsittelee hallituksen ehdotusta toiminta-
suunnitelmaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Suunni-
telmissa on laajentaa edelleen sukututkimusta mm. uuden 
sukukirjan muodossa. Tavoitteena on järjestää myös suku-
retkiä suvun jäsenille ja ystäville jne. Näistä keskustelemme 
lähemmin yleisessä kokouksessa. 

On suuri ilo kokoontua jälleen, tavata läheisiä ja kaukai-
sempia sukulaisia ja ystäviä, vaihtaa kuulumisia ja tehdä 
tuttavuutta harvemmin tavattujen kanssa. Tullaan suurella 
joukolla sukujuhlaan Rautiosaarelle, nautitaan Suomen 
suvesta ja mukavasta seurasta! Tarjoilun järjestämistä varten 
toivomme ennakkoilmoittautumista tässä tiedotteessa mai-
nittuihin osoitteisiin. 

Lämpimästi tervetuloa sukujuhlaan Rautiosaarelle!

Seppo Heikkilä

seppo.heikkila@deveplan.fi 

P u h e e n j o h t a j a n  p a l s t a

Sukuisännänviiri 
Väri sini-valkoinen, Pituus 4 metriä.

hinta 100 € / kpl

Sukupinssi
hinta 2 € / kpl tai 10 kpl erä 15 €

Sukulusikat
Lusikat myydään 6 kappaleen 
pakkauksissa. Sukulusikan  
päässä on Heikkilä sukuseuran 
monogrammi. 

Sukulusikka on Suomen Laatuhopean 
Tornionjokilaakso -pöytähopea -mallia. 
Hopeapitoisuus 830/1000. 

Hinta 300 € / 6 kpl

Hinta koskee keväällä 2011  
hankittua lusikkaerää, josta muutama
6 kpl sarja vielä myymättä.

 M y y n n i s s ä  -  O s t a  s u k u j u h l i l t a  i l m a n  p o s t i -  j a  t o i m i t u s k u l u j a

Kirjoja ja julkaisuja 

Heikkiläläisiä maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan
Heikkiläläisten elämää ja muisteluksia Rovaniemen Rautio-
saaren  Rautiosuvannon rantamilla maatalousyhteiskunnasta 
tietoyhteiskuntaan. (Heikki Annanpalo, 2009)
kirjan hinta 25 €  tai 5 kirjan erä 100 € 
 
Rautiosaaren Heikkilän suku 
Tutustu Rautiosaaren Heikkilän suvun vaiheisiin vuodesta 1755 
alkaen (Heikki Annanpalo, 2000)
kirjan hinta 20 € tai 6 kirja erä 100 €

Aittajärven kuivatus
Järvenlaskut teki Suomessa mahdolliseksi 1740 voimaan
tullut suoasetus. Aittajärven kuvatus 1780-luvulla on 
mahdollisesti Rovaniemen ensimmäinen järven kuivatus. 
(Heikki Annanpalo, 2005)
niteen hinta 5 € 

 
Kirjojen, pinssien, sukuviirien ja sukulusikoiden

hintaan lisätään posti- tai toimituskulut

Tilaukset
sähköpostilla: 

 info@heikkilansukuseura.fi
tai puhelimitse

Aatu Heikkilä, puh. 0400 231 652
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K o k o u s k u t s u  -  H e i k k i l ä n  S u k u s e u r a  r y : n  v u o s i k o k o u s

Heikkilän Sukuseura Ry:n sääntömääräinen vuosikokous (yleinen kokous)  
Rautiosaaren leirikeskuksessa 21.7.2012 klo 12:30 alkaen.

Kokouksen asialista:
1.    Kokouksen avaus 
2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3.    Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
4.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6.    Sukuseuran sääntöjen 1 §:n muuttaminen (*
7.    Sukuseuran sääntöjen 6§ ja 9 §:n muuttaminen (*
8.    Esitellään sukuseuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten 2009 – 2011  
       väliseltä ajalta  
9.    Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  
10.  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle 2012 - 2014
11.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle  
       2012 - 2014
12.  Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajan palkkioista päättäminen 
13.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
14.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi
15.  Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
16.  Kokouksen päättäminen

*) Heikkilän sukuseuran hallitus on 15.6. pitämässään kokouksessa päättänyt esittää yleiselle kokoukselle sukuseuran nykyisten, sukuseuran perustamisen 
yhteydessä 1994 hyväksyttyjen sääntöjen muuttamista 1 §, 6 § ja 9 § osalta. Sääntömuutosten lähtökohtana on Yhdistyslain muutos 678/2010. Sukuseuran 
sääntöjen 10§:n mukaisesti päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä 
ja kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Sukuseuran hallituksen esitys sääntöjen §, 6 § ja 9 § uusiksi teksteiksi on esitetty alla olevassa taulukossa.
Sukuseuran nykyiset, 1994 hyväksytyt säännöt ovat luettavissa kokonaan sukuseuran www-sivulla osoitteessa www.heikkilansukuseura.fi/saannot 

Lisätietoa sääntömuutoksista antavat 
- hallituksen puheenjohtaja Seppo Heikkilä, seppo.heikkila@deveplan.fi 
- sihteeri Pertti Heikkilä, info@heikkilansukuseura.fi
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VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT  
Korkotulot       2,83
Tuotot yhteensä            2,83

KULUT
Toimistotarvikkeet      0,00
Postimaksut      0,00
Tiedotuskulut  327,18
www-sivujen kulut  200,00
Pankkikulut    15,00 
Kirjanpito     98,40
Km-korvaus      0,00
Onnittelut ja muistamiset   83,90
Muut kulut   731,00
Kulut yhteensä     1455,48

VARSINAISEN TOIMINNAN  
KULUJÄÄMÄ    -1452,65
 
VARAINHANKINTA TUOTOT
Jäsenmaksut                 1483,50
Sukulusikoiden myynti               1020,00 
Sukukirjojen myynti  547,45
Aittajärven kirjan myynti     5,00
Sukuviirien myynti      0,00
Prinssien myynti      0,00
Tuotot yhteensä     3055,95

KULUT
Sukukirjavaraston muutos 575,00
Sukulusikan valmistuskulut        2280,00 
Sukulusikkavaraston muutos      1305,00 
Aittajärven kirjavaraston muut.      5,00
Sukuviirivaraston muutos     0,00
Kulut yhteensä   - 1555,00

VARAINHANKINNAN  
TUOTTOJÄÄMÄ                                         - 1500,85

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ         48,30

TASE 1.1. – 31.12.2011
VASTAAVAA
vaihto-omaisuus, varasto            4290,00 
rahoitusomaisuus- 
rahat ja pankkisaamiset               1285,71
Vastaavaa yhteensä                            5575,71

Rovaniemellä  11.5.2012
Hallitus

Heikkilän 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 keskuudes-
sa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja – juhlia, kerää 
ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsen-
ten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää 
julkaisutoimintaa.

Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2009 valinnut 
hallituksen.  Varsinaiset jäsenet ovat Pertti Heikkilä, 
Rauno Heikkilä, Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Timo 
Rautio ja varajäsenet: Markku Heikkilän, Riitta Niskan 
ja Jari Ylitalo. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 
Seppo Heikkilä ja varapuheenjohtajana Timo Rautio.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen www-sivuston 
lisäksi Heikkilän Suku- nimistä tiedotetta, jossa on 
julkaistu pieniä suvun historiaan, perinteeseen ja asuin-
seutuun liittyviä juttuja sekä muita jäsenistöä koskevia 
asioita. Tiedotelehden toimittamisesta, taitosta ja jake-
lusta sekä www-sivujen ylläpidosta on vastannut Pertti 
Heikkilä. Hän on myös toiminut sukuseuran jäsenrekis-
terin hoitajana.

Toimintavuonna sukuseuran hallitus otti käyttöön 
sukuseuran arkistotilan Rautiosaaren koululla. Arkisto-
tilaan hankittiin kaappeja ja hyllyjä ja sinne siirrettiin 
hajallaan mm. hallituksen jäsenten omissa kodeissaan 
olleita sukuseuran asiakirjoja, valokuva-arkisto sekä 
kirjavarasto.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toiminta-
vuonna 180. Seuran talous on toiminut vakaalla poh-
jalla eikä seuralla ole ollut erityisiä investointikohteita. 
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 48,30 euroa 
liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.

Rautiosaarella 11.5.2012

Hallitus

Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöstiedot 2011

Heikkilän Sukuseura ry:n tiedotelehti 1/2012
Aineistot: Pertti, Seppo ja Markku Heikkilä
Toimittanut ja taitto Pertti Heikkilä
Painopaikka: Pohjolan Painotuote Oy, Rovaniemi 2012
Jakelu ja osoitetiedot:  Heikkilän Sukuseuran Ry:n jäsenrekisteri. 

Osoitteenmuutokset:
   - sähköpostilla. info@heikkilansukuseura.fi
   - Internet: www.heikkilansukuseura.fi 
   - postitse: Heikkilän Sukuseura Ry,   
     Myllärintie 68 A 5, 96400 Rovaniemi 
   - tekstiviestillä tai puhelimitse: 040 511 3029


