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Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2018 - 2020 

 
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia 
suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä kes-
kuudessa (Heikkilän sukuseuran säännöt 2§). 
 
Sukuseura jatkaa sukututkimustyötä keräämällä ja arkistoimalla sukua 
koskevaa tietoa sekä saattaa sitä suvun jäsenten, suvusta kiinnostunei-
den sekä muiden suku- ja historiantutkijoiden tietoon. 
 
Sukuseura jatkaa toimikaudella 2015 - 2017 toteutettujen sukuretkien jär-
jestämistä. 
 
Sukuseuran käynnistää uudenalaisen kokoelmatyyppisen sukukirjan tai 
julkaisun suunnittelu ja laatimistyön. 
 
Sukuseura markkinoi ja myy varastossa olevia sukukirjoja ja sukuaiheisia 
tuotteita, mm. onnittelu- ja muistamiskortteja, sukuviirejä ja sukulusikoita. 
Tarvittaessa edellä mainittuja tuotteita voidaan hankkia varastoon lisää, 
mikäli aiemmin hankittu varasto on myyty loppuun. 
 
Sukuseura toimittaa jäsenistölleen Heikkilän Suku -nimistä tiedotetta, joka 
sisältää puheenjohtajan tervehdyksen, kuvia sekä tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen sekä tietoa sukututkimuksen vaiheista ja mahdollisesti 
myös kertomuksia suvun perheistä ja heidän vaiheista. Aineistoa tiedote-
lehteen voi toimittaa kaikki suvun jäsenet hallituksen jäsenille. 
 
Tiedotteen lisäksi sukuseura ylläpitää verkkosivuja internetissä osoit-
teessa www.heikkilansukuseura.fi ja Facebook sivuja. 
 
 
Sukuseura järjestää seuraavan sukukokouksen ja -juhlan kesällä 2021. 
Sukujuhlan valmistelusta vastaa sukuseuran hallitus. 
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Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2018 – 2020 

 
 

 2018 2019 2020 
    
Jäsenmäärätavoite 150 100 100 
    
Varsinainen toiminta (euroa) (euroa) (euroa) 
Tulot    

- jäsenmaksut 1500 1000 1000 
- osallistumismaksut 1570 0 0 
- julkaisumyynti 400 300 360 
- muu myynti 700 470 460 

Yhteensä 4170 1770 1820 
  

1400 

    
Menot    

- tiedotuskulut 400 300 300 
- postituskulut 400 400 400 
- www-sivut 100 100 150 
- toimistokulut 100 100 100 
- pankkikulut 40 40 40 
- kirjanpito 130 130 130 
- km-korvaukset 300 200 200 
- onnittelut / muistamiset 400 300 300 
- sukujuhla 2000 0 0 
- muut kulut 300 200 200 

Yhteensä 4170 1770 1820 
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