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Kulunut kolmivuotiskausi on ollut poikkeuksellinen sekä 

kotimaamme että koko   maailman historiassa. Korona-

pandemia on ravistellut kaikkia yhteiskuntia ja näin myös 

Heikkilän sukuseuran toimintaa. Olemme siirtäneet suku-

seuran yleistä kokousta kesästä loppuvuoteen siinä toi-

vossa, että voimme pitää kokouksen turvallisesti vallitse-

vien koronarajoitusten puitteissa. 

Pidämme kokouksen ja vietämme joulutunnelman sävyt-

tämää iltapäivää Rautiosaaren leirikeskuksessa 

18.12.2021 klo 12 lähtien. Ohjelmaluonnoksen voitte lu-

kea tämän tiedotteen sivuilta. Tietoa löytyy myös Heikki-

län sukuseuran facebook- ja nettisivuilta. 

Iltapäivän aikana Ilkka Väätti kertoo syksyllä ilmesty-

neestä laajasta tietokirjastaan   Rovaniemen asutushistoria 

vuosina 1520–1660. Tuore tietoteos tarjoaa peräti 400- si-

vuisen katsauksen tähän vähemmän tunnettuun ajanjak-

soon.  

Tervetuloa yhteiseen kokoontumiseemme! 

Toivotan kaikille Rauhallista ja Siunattua joulunaikaa! 

Markku Heikkilä 

 

Seuraa sukuseuran tapahtumia, 

valokuvia, videoita, matkakerto-

muksia yms. verkkosivuillamme 

www.heikkilansukuseura.fi  

Sukuseuralla on myös  

Facebook -sivut  

 

 

  

 

Vielä muutamia kappaleita varastossa.  

Osta itsellesi tai joululahjaksi! 

Heikki Annanpalo 2009 

Heikkiläläisiä maalaiskylästä  

tietoyhteiskuntaan 

Heikkiläläisten elämää ja muis-

teluksia Rovaniemen Rautiosaa-

ren Rautionsuvannon rantamilla 

maatalousyhteiskunnasta tieto-

yhteiskuntaan. 

Hinta 25 € / kpl tai  

Postitse toimitettaessa hintaan lisätään postimaksu. 

Kirjojen tilaukset 
sähköpostilla: pertti.heikkila@outlook.com 

 

Suku-isännänviirejä ja sukulusikoita sekä sukuseura-aiheisia 

onnittelu ja muistamiskortteja.  

Sukuviirin hinta 100 €,  

Hopeinen sukulusikkasarja (6 kpl) hinta 310 € 

Sukukortit 5 € / kpl 

Postitse toimitettaessa hintaan lisä-

tään postimaksu. 

 

 

Sukukorttien, sukulusikoiden ja viirien tilaukset 
sähköpostilla: vuopaja@gmail.com 
puh. 040 572 0179 (Markku Heikkilä) 

 
 

Puheenjohtajan palsta Myynnissä 



Heikkilän Suku 1/2021    - 2 - 
 

Heikkilän Sukuseura Ry 2021 © 

 

Korona-pandemian kokoontumisrajoitukset estivät käytän-

nössä kaikille jäsenille avoimen Sukujuhlan ja Yleisen ko-

kouksen järjestämisen perinteiseen tapaan kesällä, joten suku-

juhlapäivä ja kokous siirtyivät 18.12.2021 pidettäviksi. 

Sukujuhlapäivän ohjelma 
12:00 Ilmoittautuminen ja Joululounas 

12:45 Sukuseuran yleinen kokous (vuosikokous)  

13:30 alkaen: 

- Ilkka Väätin esitelmä Rovaniemen asutushistoriasta 

- Kahvitako 

- Kauneimmat joululaulut. 
 

Sukujuhlapäivän osallistumis-

maksu 10 € / jäsen tai 30 € 

perhe (vanhemmat ja alaikäiset 

lapset). Varaa käteistä tai voit 

maksaa PayPal -sovelluksella. 
 

Ohjelmaan saattaa tulla vielä tiedotelehden julkaisemin jäl-

keen muutoksia ja täydennyksiä. 

 

Pyydämme sukujuhlaan ja ylei-

seen kokoukseen osallistuvia 

ilmoittautumaan ennakkoon, 

jotta voimme varata riittävästi 

tarjoiluja. 

Ilmoittautua voit sähköpostilla, 

tekstiviestillä, puhelimitse tai 

sähköisellä lomakkeella. 

Ilmoittautuminen: 
- sähköpostilla: pertti.heikkila@outlook.com 
- puhelimitse, puh.  040 572 0179 (Markku Heikkilä) 

- sähköisen lomakkeen löydät sukuseuran verkkosivulta 
www.heikkilansukuseura.fi tai Facebook -kanavalta sekä 
yllä olevasta QR-koodista. 

 

 

Sukujuhlan ja yleisen kokouksen järjestelyssä noudatetaan 

voimassa olevia koronaohjeistuksia ja suosituksia. Suositte-

lemme kaikkia käyttämään maskia ja pesemään käsiä tai käyt-

tämään käsidesiä.  
 

Jos sinulla on flunssan tai koronan oireita, toivomme, että jäät 

kotiin. 

Otamme huomioon myös mahdolliset voimassa ole-
vat viranomaisten kokoontumis- ja/tai rokotepassi-
vaatimukset, joita voi tulla tämän tiedotelehden pai-
namisen jälkeen. Tiedotamme näistä tarkemmin su-
kuseuran verkkosivulla. 

 

 

Heikkilän Sukuseuran sääntöjen 8 §:n mukainen vuosi-

kokous pidetään joka kolmas vuosi. Edellinen kokous 

pidettiin 7.7.2018.  

Kokouskutsu 

Heikkilän Sukuseura Ry:n Yleinen kokous (vuosikokous) pi-

detään 18.12.2021 klo 12 alkaen Rautiosaaren leirikeskuk-

sessa osoitteessa Leritie 47, 97110 Rautiosaari. Kokouskutsu 

julkaistaan myös vähintään 14 päivää ennen Lapin Kansa -sa-

nomalehdessä. 

Yleiseen kokoukseen on osallistumisoikeus ja äänioikeus kai-

killa sukuseuran jäsenillä. 

Kokouksen asialista (Sääntöjen 9 §): 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,  

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaski-

jaa 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

6. Esitellään sukuseuran tilinpäätökset, toimintakertomukset 

ja toiminnantarkastuskertomukset vuosikokousten 2018–

2020 väliseltä ajalta 

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä 

8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toiminta-

kaudelle 2021–2023. 

9. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista 

päättäminen 

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 

liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle. 

11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

seuraavaksi toimikaudeksi. 

13. Kokouksen päättäminen. 

Sukuseuran hallitukselle ei ole esitetty muita asioita kokouk-

sessa käsiteltäväksi ennen kokouskutsua. 

Kokouksessa käsiteltävät toimintakertomukset ja tuloslaskel-

mat on esitetty toimintavuoden 2018 osalta sukuseuran tiedo-

telehdissä 1/2019 ja toimintavuosien 2019 ja 2020 osalta tä-

män lehden seuraavilla sivuilla. 

 

Suku-Joulujuhla 2021 
18.12.2021 klo 12:00 alkaen 

Ilmoittautuminen viimeistään 
10.12.2021 

Koronaturvallisuus 

Yleinen kokous  
18.12.2021 klo 12:45 alkaen 

Ilmoittautumisen QR-koodi 
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Toimintakertomus 2019 
 

Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa 

Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun 

vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää 

yhteen-kuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuu-

dessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja -juhlia, ke-

rää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jä-

senten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää 

julkaisutoimintaa.  

Sukuseuran hallituksen varsinaisia jäseniä ovat olleet 

7.7.2018 alkaen Veli-Matti Heikkilä, Markku Heikkilä, 

Riitta Niska, Pertti Heikkilä ja Pekka Mölläri ja varajä-

seniä Seppo Heikkilä, Tapani Turpeinen ja Keijo Heik-

kilä. Sukuseuran hallitus on valinnut 14.4.2019 pitämäs-

sään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohta-

jaksi Markku Heikkilän ja varapuheenjohtajaksi Veli-

Matti Heikkilän, sihteeriksi Pertti Heikkilän ja rahaston-

hoitajaksi Marketta Haukipuron.  

Sukuseura järjesti Karjalan kierros 5.9.–8.9.2019 suku-

retken Sortavalaan, Vanhan Valamon saarelle, Petros-

koihn ja Karhumäkeen. Retkeelle osallistui noin 40 hen-

kilöä. 

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toiminta-

vuonna 157. Seuran talous on toi-minut vakaalla poh-

jalla eikä seuralla ole ollut erityisiä investointikohteita. 

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 237,88 euroa lii-

tetään yhdistyksen omaan pääomaan. 

  

Teams-verkkokokous 10.12.2020 

Sukuseuran hallitus 

 

 

Toimintakertomus 2018 on esitetty Heikkilän Sukuseuran 
tiedotelehdessä 1/2019 (julkaistu 25.6.2019). 
 
Jos olet hukannut tiedotelehdet, löydät ne PDF-tiedostoina 
sukuseuran verkkosivulta osoitteesta:  
www.heikkilansukuseura.fi/julkaisut/tiedotelehdet 
 

 

. 

 

 

Toimintakertomus 2020 
 

Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa 

Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun 

vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää 

yhteen-kuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuu-

dessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja -juhlia, ke-

rää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jä-

senten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää 

julkaisutoimintaa.  

Sukuseuran hallituksen varsinaisia jäseniä ovat olleet 

7.7.2018 alkaen Veli-Matti Heikkilä, Markku Heikkilä, 

Riitta Niska, Pertti Heikkilä ja Pekka Mölläri ja varajä-

seniä Seppo Heikkilä, Tapani Turpeinen ja Keijo Heik-

kilä. Sukuseuran hallitus on valinnut 14.4.2019 pitämäs-

sään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohta-

jaksi Markku Heikkilän ja varapuheenjohtajaksi Veli-

Matti Heikkilän, sihteeriksi Pertti Heikkilän ja rahaston-

hoitajaksi Marketta Haukipuron.  

Maailmanlaajuisesta Korona (covid-19) -pandemiasta 

johtuen Lapin- ja Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviras-

tot sekä alueiden kunnat asettivat kokoontumisrajoituk-

sia maaliskuusta 2020 alkaen koko loppuvuoden ajaksi. 

Tästä johtuen Sukuseuralla ei käytännössä ollut toimin-

taa koko vuonna. Sukuseuran hallitus kokoontui tänä 

poikkeuksellisena vuonna verkossa (Teams-verkkoko-

kous). Koska koronatilanteen hellittämisestä ei vielä 

vuoden 2020 lopulla pidetyn kokoukseen aikaan ollut 

tietoa ja kokoontumisrajoitusten arvioitiin kestävän syk-

syyn 2021 saakka, hallitus päätti siirtää vuoden 2021 

yleisen kokouksen joulukuuhun 2021. Korona-pandemi-

asta johtuen toimintavuoden jäsenmaksun kerääminen 

käynnistyi vasta joulukuussa 2020 ja jäsenmaksukirje 

2020 toimitetaan postitse vasta seuraavan tiedotelehden 

yhteydessä vuonna 2021. 

Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla 

ole ollut erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, 

että tilikauden alijäämä -314,5 euroa liitetään yhdistyk-

sen omaan pääomaan. 

Teams-verkkokokous 16.11.2021 

Sukuseuran hallitus 
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Tuloslaskelma 2019 
 

TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ       0,00 

Sukujuhlan tulot         0,00 

Korkotulot ja muut tulot        0,00 

 

TOIMINNA KULUT YHTEENSÄ                          - 1292,33 

Toimistotarvikkeet      -39,50 

Sukujuhlan kulut                                      0,00 

Postimaksut    - 216,00 

Tiedotuskulut    - 250,47 

Kotisivujen kulut    - 100,00 

Pankkikulut          0,00 

Kirjanpito    - 148,80 

Onnittelut ja muistamiset     - 45,05 

Muut kulut                                - 492,50 

VARSINAINEN TOIMINTA                           - 1292,33 

 

VARAINHANKINTA  

Tavara ja palvelumyynti yhteensä 1590,00 

Jäsenmaksut   1570,00 

Sukukirjojen myynti      20,00 

Sukukirjavaraston muutos                               - 25,00 

 

VARAINHANKINTA  1565,00 

 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ     237,88 

Korkotulot          0,00 

TILIKAUDEN TULOS     237,88 

 

Tuloslaskelma 2018 on esitetty Heikkilän Sukuseuran tiedo-
telehdessä 1/2019 (julkaistu 25.6.2019). 
 
Jos olet hukannut tiedotelehdet, löydät ne PDF-tiedostoina 
sukuseuran verkkosivulta osoitteesta:  
www.heikkilansukuseura.fi/julkaisut/tiedotelehdet 
 

 

Heikkilän Sukuseura Ry:n tiedotelehti 1/2021 
 

Tekstit Pertti ja Markku Heikkilä 
 

Kuvat, toimitus ja taitto: Pertti Heikkilä 
Painopaikka: Popa, Rovaniemi 2021 
 

Osoitteenmuutokset: 
- sähköpostilla pertti.heikkila@outlook.com 
- sähköisellä lomakkeella, jonka löydät osoitteesta: 
   www.heikkilansukuseura.fi/toiminta/jasenyys/ 
   tai oikealla olevasta QR-koodista. 
 

 

 

 

 

 

Tuloslaskelma 2020 
 

TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ       0,00 

Sukujuhlan tulot         0,00 

Korkotulot ja muut tulot        0,00 

 

TOIMINNA KULUT YHTEENSÄ                            - 394,50 

Toimistotarvikkeet         0,00 

Sukujuhlan kulut                                      0,00 

Postimaksut          0,00 

Tiedotuskulut          0,00 

Kotisivujen kulut    - 100,00 

Pankkikulut          0,00 

Kirjanpito    - 186,00 

Onnittelut ja muistamiset     - 15,00 

Muut kulut                                  - 93,50 

VARSINAINEN TOIMINTA                              - 394,50 

 

VARAINHANKINTA  

Tavara ja palvelumyynti yhteensä   105,00 

Jäsenmaksut       80,00 

Sukukirjojen myynti      25,00 

Sukukirjavaraston muutos                               - 25,00 

 

VARAINHANKINTA     80,00 

 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ    -314,50 

Korkotulot          0,00 

TILIKAUDEN TULOS   -314,50 

 

 

Osoitteenmuutos ja jäseneksi 

liittymisen lomakkeen QR-koodi. 

Osoita älypuhelimesi kameraa koodille, 

niin saat puhelimeesi lomakkeen linkin. 

 


