
PÖYTÄKI RJA

HEIKKISTEN SUKUSEURA RY:n Kainuun osaston perustavasta kokouksesta.

Aika 23.02.1986 klo 14.30

Paikka Kainuun Opisto Mieslahti

Läsnä 0sanottajat liitteissä 1 ia 2

1 S Kokouksen avaus

Kainuun Helkkisten toimikunnan puheenjohtaja 0ssi Heikkinen
avasi kokouksen ja toivotti kaikki kokoukseen osallistujat
tervetul leiksi .

2 S Lai I I isuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 S Kokouksen järjestäytyminen

a) puheenjohtajan vaal i
Kokouksen puheenjohtajaksi valittin toimikunnan puheen-
johtaja 0ssi Heikkinen Kajaanista.

b) sihteerin vaal i
Kokouksen sihteeriksi val itti in Eeva Heikkinen Hyrynsalmelta.

c) pöytäkirjan tarkastajain vaali ( 2 )

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Einari ja Martti
Heikkinen Hyrynsalmelta.

\ 4 S falnuun osaston perustaminen ja henkilö valintojen vaali
) pitäj ittäin

Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Heikkinen Paltamosta,
Varapuheenjohtajaksi val itti in Mooses Huovinen Paltamosta.

Pitäjien yhdyshenkilöiksi valtiin seuraavat Heikkiset:

Kokouksen sihteeri Eeva Heikkinen Hyrynsalmelta,
Ana " Mooseksenpoika " Heikkinen Kajaanista,
Päätoimittaja Eino K. Heikkinen Suomussalmelta,
Opettaja Eero Heikkinen Kuhmosta,
Jaakko Heikkinen Sotkamosta,
Maanviljeliiä Niilo Heikkinen Puolangalta,
Rouva Ai I i Toionen Ri stij ärveltä j a

0ssi Heikkinen Kajaanista.

Varsinaisia jäseniä kuusi edel lä mainittua henki löä ja
varajäseniä kaksi viimeiseksi mainittua henkiööä-

Vaalan ja Vuotijoen yhdyshenkilöt valitaan myöhemmin-

Arkistonhoitajaksi esitetti in opettaja Martti Heikkistä
Hyrynsalmelta, mutta hän kieltäytyi tehtävän vastaanotta-
misesta, joten henkilö valinta päätetään myöhemmin-
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Toimintasuunnitelma Kainuun osastol 1e

Varapuheenjohtaja Mooses Huovisen esityksen mukaan kokoon-
nuttaisi in kesäl lä retkei Iyn merkeissä ja talvel la perinne-
päivien viettoon, vuoroin kaikissa Kainuun pitäj issä.

Ensimmäiseksi kokoontumispaikaksi esitetti in Hyrynsalmen
pitäjää, mutta Hyrynsalmen edustajat eivät olleet valmiita
vastaanottamaan, muiden yhteensattumien vuoksi.
Kokoontumispaikka ja aika jätettiin myöhemmin päätettäväksi
asiaksi.
Heikkisten Sukuseura RY:n mukana olevat edustajat, Pentti
Heikkinen Kuopiosta ja Reima Simola Jännevirralta, pyysivät
ottamaan huomioon juhlien järjestämisestä aiheutuvat kustan-
nukset ja i lmoittivat tuloja kertyvän vain jäsenmaksuista ja
Kainuun osaston jäsenmaksujen perimiskausi alkaa 01.05. 1986.

Samalla He ilmoittivat, että seuraava Heikkisten Sukuseura
RY:n kokoontuminen on kesä11ä - 87, myöhemmin iimoitettavana
a i kana.

Heikkisten suvun juurien tutkiminen
Heikkisten Sukuseura RY:1tä oa saatavana Kainuun Heikkisiä
käsittelevä moniste, joka päätettiin jakaa pitäjien yhdys-
henkilöille jäsenmaksun suori.ttamisen jä1keen.

Jäsenmaksun periminen

Jäsenmaksuksi päätettiin 30 mk / vuosi ja perimiskausi alkaa
0 1 .05. 1 986 - 30. 04 .1987 -

Arvauski Ipai lun juikistaminen

Perinnepäivän viettoon osallistujien kesken oli järjestetty
arvauski lpai Iu. Ki lpai Iun aiheena ol i muotokuvassa olevan
henki Iön tunnistaminen.
Puheenjohtaja ja sihteeri suorittivat arpomisen kokouksessa
1äsnä olevien kesken.
0nnetar suosi Enni Heikkistä Ristiiärveltä ja hän sai palkin-
noksi suklaakonvehtirasian.
Muotokuvassa oleva henkilö oli EIe AIenius.

Kokou ksen päättäminen

Puheenjohtaja Iausui kiitokset kaikille kokoukseen osatlitujille
ja päätti kokouksen klo 15.45.

Puheenj ohtaj a

E i nari



Föytäkirja

HEII(KISTEN SUKUSTURA RY

POHJOIs-POHJANMAANI OSASTO PÖYTAKIRJA

Perustamiskokous
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Aika
Paikka
Läsnä

2. KOKOUKSTNJ
n^z. I

2D.11.1993 alkaen k1o 111.CI0

Seurakuntien l-eirikeskus, Hietasaarentie 1?, OuLu

0sanotta jaluettelo liitteenä

KO K OUKST N] A VA US

i4arja Inget toivotti kaikki tervetulleeksi ja suku-
seuran esimies Reima SimcIa piti avauspuheen.

JjiRJISTÄYTY14INTI\

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reima 5imola
ja sihteeriksi llar ja Inqet.
Sihteeri luki esimiehen pyynnöstä Heikkisten suku-
seuran säännöt. Reima Simola kerloi sääntöjä uudiste-
tun neljä vuotta sitten, jolloin ne tarkastettiin ja
kieliasua ajanmukaistettiin. Reima Simola kertoi seu-
ran logon suunnittel-un vaiheista. Sukuseurall-e tuleva
-'-lkuneuvoston hyväl<symä logo on heraldisen --ruran ja
logon suunnittelijan kanssa työstettävänä heraldisten
sääntö jen mukaiseksi .
Reima Simola kertoi Kainuun sukujuhlien sukukokouksen
antamasta Heikl<isten historiikin kirjoiltamistyostä.
Historiikin kirjaittamiseen valittua työryhmää johtaa
professori Antero Heikki-nen. fnsimmäinen osa käsittää
Savon ja Pohjois-Karjalan Heikkisten historian ja toinen
osa tuLee käsittelemään Kainuuta.
Lisäksi esimies kertoi sukuneuvoston toiminnasta. Suku-
neuvosto l<okoontuu pari kertaa vuodessa ja se järjestää
jäsenilleen retkiä.

l(oi<ouksen pöytäkirjantarkista jiksi vali-tt,iin Pentt,i
Tuominen ja Inkeri Hänninen.

2.2
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l(okouksen laillisuudesta ja päätösvaltai

johtaja totesi, että tätä l<ohtaa ei tarv

koska osastoa ei ole vielä perustettu'

Kokou l<s en työ jär jest yks eks i hyväks ytti i n es it ysl ista '

Esit,yslista liitt'eenå 2'

suudesta Puheen-
itse käsitellä t

3. VARSlNAISET KOKOUSASIAT

3.lKokouspäättiyl<simielisestiperUstaaHeikkistensUkuseu-
ra ry:n Pohjois-Pohjanmaan osaston'

3.2ReimaSimolalukilaadituntoimintaSUUnnitelmanperUS-
tetulle osastolle' lvlari Halkola ja irlarja lnget kertoivat

IisäselvityksenäsukututkimuskurSSeista,ettäKai.nuun
opist,ojärjeslääl<evää1Iälgg4sukututkimuskurssinja
että0ulussaonmahdollj-suuspaikallistenopistojen
sukututkimuskursseilleosallistumiseen.ReimaSimola
kertoi,mitensukututkimustavoitehdäalkaenkirkon-
kirjoistajapäätyenmikrofilmeihin|4aakunta-arkistossa.
Toimintasuunnitelmahyväksyttiin.Liitteenä3.

3.30sastonsäännöiksitulevatileikkistensukuSeUrary:n

::lt::::"::::"::::::i:,::;::l; 
""''sas"n'|i'Ii'i'iure-

3.4Jäsenmaksustakeskusteltiinjakuulliin,mitenjäsen-
maksu on pääseuralla ollut 30 markkaa vuodesta -?e asti'

Kainuun sukukokous kesä1Iä 1993 päätti nostaa maksun

50 markkaan ja Reima Simola perusteli nousua historiik-

työlIä ja loqonvalmistamisella '
tiari Halkora esitti, että aruksi jäseneksi aikova voisi

maksaa riittymismaksua ja jäsenmaksua, kosl<a osastolla

ei ole vieLä varoja' Jäsenmaksujen suorittamisessa on

pyrittävä poistamaan päällekkäisyydet' 0sa jäsenistä

maksaajojäsenmaksuaKainuunosastolle.Osastopäättää
jäsenmaksustamyöhemmin.Suurimpienjuh}ienjärjestämis-
kulut ovat pääseuxa ja Kainuun osasto jakaneet yhteis-

vastuullisesti.



3.5 Puheenjohtajan valinta koettiin vaikeaksi, koska osan-

ottajat eivät vielä tunteneel toisiaan hyvin. I'lari Hal-

kol-an kiettäydyttyä ja taival-koskelaisen esitettyä t että
puheenjohtajan pitäisi olla oululainen, puheenjohtajaksi

esit,ettiin Jorma Heikkistä 0uIusta. Pohjois-Pohjanmaan

osaston puheenjohtajaksi valittiin Jorma Heikkinen.

3.6 l',luiden t,oimihenkilöiden valinta sujui mutkittomammin'

Sihteeriksi valittiin i{arja Inget. Taloudenhoitajaksi

valittiin l"leeri 0ikarj-nen. Sovittiin, että l"leeri 0ikari-

nen on yhteydessä Kainuun osaston ia pääseulan talouden-

hoitajien kanssa. Arkistonhoitajan valinta jää myöhemmäk-

si. Reima simola selvitti arkistonhoiLaja teht,äviä. Pää-

seuran arkistonhoitaja on pitänyt kortistoa jäsenistä.

Kortiston avulla on seurattu jäsenmaksujen suorittamista
ja se on toiminut jäsenkirjeitten Iähettämispelusteena'
pitäjien yhdyshenkilöiksi tulivat seuxaavat valituiksi:

Kuusamo ElIi Hiltula
Taivalkoski llatti Heikkinen
Kiiminki i'lari Halkola
K emnpl e Iira Hannula

0ulu Pauli Heikl<inen

5aIme Thonberg vara

Änna-i'lari iläisänen vara

Arvo heillinen vara

Seija Hannula vara
Pentti Tuominen vara

0saslonnimenkirjoittajatovatpuheenjohtajayhdessä
jokosihteerintaitaloudenhoitajankanSsa.
Tilintari<astajiksi valittiin tila Heikkinen ja Timo

l(ujala sekä vaI.at,irintarkastajaksi Pertti Heikkif'r€f]r

14UUT ASIAT
i'luita asioita
tua osastoa ja

Kokouksen Puolesta
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Reima SimoIa
puheen joht,a ja

Pöytäkir jan tarkistus
Pöytäkirja on

0ulussa 25.11
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Inkeri Hänninen

ei oIlut. Puheenjohtaja onnitteli perustet-
päätli kokouksen kello 15.1+5.
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pövrÄrn+*ruKKrsreN SUKUSEURA Ry. N SAVONALUEoSASToNIERUSTAVASTA
KOKOUKSESTA I

Aika t5-42000 klo 13.00

Paikka: Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopion Påivårannassa

t. Kekerdcseq avaus
I
!

I

Unto Heikkinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksenjårjesfåltyminen,laillisuus

Unto Heikkinen valiuiin kokouksen plheenjohtajaksi ja sihteerilai valittiin Sinikka Tiilikainen.
Pöl.tiikirjan tarkistajiksi ja iiåntenlaskijoiksi valittiin Kaija Heiskanen ja Marja-Leena tuhkanen.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

3. Alueosaston nimi

Alueosaston nimeksi piiåtettiin Heikkisten Sukuseura ry.n Savon osasto.

4. Sukuneuvoston tai alueneuvoston nimeäminen luosiksi 20AA - 2002

Savon alueosaston hallituksen puheenjohtajaksi valiuiin Unto Heildrinen ja varapuheenjohtajaksi
Eero Heikkinen.
Jåsenten lukumääriiksi pii"litettiin viisi ja läseniksi valittiin:
SirkkaRiibinä henkilökohtaiseksivarajäseneksi ReinoHeikkinen
Sinikka Tiilikainen
Pentti Heikkinen
Kaija Heiskanen
Kvösti Heikkinen

" Aini Korkalainen
" Uuno Heikkinen
" Marja-Leena Tuhkanen
" Elsa Kakko

5. Tilintarkastajat

filintrrkqct4iksi vålittiin SirkkaPirskanen Siilir{årveltäiaMatti HeikkinenJrrenkosFel{2.
Varatilintarkastajiksi valittiin Erklco Heikkinen Kuopiosta ja Aulis O. Heikkinen Toi*alasta.

uruus

l

Todettiia, efiä $euran yleinen jäsenmaksu on 50,00 markkaa, iosla 5,00 markkaa annetaan
piiåyhdistl'kselle. ( Sukuneuvostolle)
Påiålettiin, etfii pliåylrdistykselle menwå 5,00 markkaa korotetaan 10,00 markkaan jifseneltli.

7. Toimintasuunnitelmaehdotuksia

- Kesiillå 2000 oma Kallavesi-risteily Savon osastolla.
- Heikkisten harrastuspiirien kehiffåminen.
- Heiklci Steu srrkrrlehr{en kehittyimifE.
- Osastojen yhteinen laivaretki vuonnä 2001.
- Kaiaanissa sularkokous 9.8.2002
- Serrraaya kokous Kuhmon Lentiirassa 9. 7.2000.
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8.

9.

Muut asiat

Unto Heiklcinen valmistelee alueosaston siiännöt, jotka vahvistaa sukukokous.

Kokouksen piiåttiiminen

Puheenjohtaj a päätn kokouksen kello I 4. 10.

Pöytlikirjan vakuudel:si

UnteHeikkinen
Puheenjohtaja

&,*o/la*: /*-Qn-*e..,*
Sinikka Tiilikainen
Sihteeri

-/A-; .t r.--- n u*-r-,-
tvUfiteemTuhkanen
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Heikkisten Sukuseura ry Pöytäkirja
09.07.2000

Ylimääräinen Sukuseuran Kokous

Aika 09.07.2000 klo 12.00 - 12.30

Paikka Lentiiran Lomakylä

Läsnä Liitteenä osallistujaluettelo ( liite I )

l.
Kokouksen avaus

Kokouksen avasi ja toivotti kokousväen tervetulleeksi esimies
Ossi Heikkinen

2.

Kokousvirkailij oiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Heikkinen Kuhmosta,
sihteeriksi Eeva Heikkinen Hyrynsalmelta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Malinen ja Martti Heikkinen
Kuhmosta., jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Hyväksytään kokouksen työj ärj estys
Hyväksyttiin kokouksen fyöjärjestys ( liite 2 )

5.

Käsitellään osastojen sääntöesitykset
Savon osaston säännöt esitteli puheenjohtaja Unto Heikkinen,
Kainuun osaston säännöt esitteli puheenjohtaja Ossi Heikkinen,
Pohjois-Pohjanmaan osaton puheenjohtaja Arvo Heikkinen ei ollut
saanut osastonsa toimikunnan sääntöesitystä.

Sukuneuvostolle myönnettiin valtuudet osastojen sääntöjen hyväksymisestä.
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Käsitellään toimintasuunnitelmassa oleva Kesän 2001 Laivaristeily Cinderellalla
Esimies Ossi Heikkinen esitteli laivaristeily matkan ( liite 3 )
Matka tehdään 3 päivää kestävänä perjantaista - sunnuntaihin heinä-
elokuussa.

Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Savon osaston esifyksestä kunniajäsenen arvo myönnettiin taloudenhoitaja
Sinikka Tiilikaiselle.

Esimies Ossi Heikkinen esitteli 10-1 1.08.2002 pidettävän sukukokouksen
ohjelman, joka jaetaan osastoille tiedoksi ( liite 4 )

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Heikki Heikkinen päätti kokouksen klo 12.30.

Lentiiran Lomakylässä 09.07.2000

vfoa'ffirr,^,tt'
Heikki Heikkinen
Puheenjohtaja

/r,o*-ix
Helena Malinen
P öytäkirj anta rkis t aj a

Liitteet::

deda /k'L/,;,,,
Eeva Heikkinen -

Sihteeri

Martti Heikkinen
Pöytäkirj antarkistaj a

Osallistujaluettelo liite I
Esifyslista " 2

Laivaristeily " 3

Sukukokous " 4


