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Sukujuhlaterveiset  

Kirjoitti: Eila Lehtovaara  

Hallituksen päätöksellä Lintti-sukulehden toteutuminen jää 
ensi vuodelle. Sen sijaan kädessäsi on 30-vuotis sukujuhlalehti.  

Lehden tarkoitus on toimia kutsuna XV-viralliseen 
vuosikokoukseen. Kutsun lisäksi löydät täältä sukujuhlamme 

alustavan ohjelman sekä ilmoittautumiskaavakkeen. Tottahan voit ilmoittautua 
kotisivuillamme www.heinosensukuseura.fi/sukujuhla 2022.  

Tässä kohtaa haluan myös puhua sukuseuran jäsenyydestä, siksi lehdessä myös 
jäsenhankintainfoa. 
Yhdistysten ”pyörittäminen” on entistä vaikeampaa, niin tehtävien kuin rahoituksen 
suhteen.  

Ohi on ne ajat, jolloin tehtiin paljon talkoohengessä. Tänä päivänä meillä on paljon 
aikavarkaita, jotka estävät talkoot. Suurin on varmasti some, joka tahtoo ottaa oman 
osansa aikajaosta. 
Onneksi digimaailma on tullut kuitenkin avuksi hallintotehtävissä. Tämähän ei ole 
kuitenkaan ilmaista, mutta auttaa pyörittämään sukuseuraa.  

Meillä on ollut sukuseuran perustamisesta asti sukuohjelmia, joihin on kirjattu 
kaikki, jotka ovat sukuun kuuluvia. Tällä hetkellä kirjaukset tehdään SukuJutut- 
ohjelmalla. 
Toinen ohjelma on Yhdistysavain. Tämä on varsinaisesti jäsenten ylläpitoon sekä 
kotisivujen hallintaan. Tämä on helppohoitoinen ohjelma, jossa myös jäsenillä omat 
sivunsa käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.  

Yhdistysavain on ollut kumppaninamme kohta 10 vuotta. 
Yhdistysavaimen kautta olemme hankkineet yhdistykselle verkkotunnuksen: 
heinosensukuseura.fi, jolla nimellä kulkee myös kotisivumme. 
Tämä mahdollistaa jäsenrekisterin pidon sekä jäsenlaskutuksen ja seurannan. 
Vetoankin teihin kaikkiin, jotka luette tätä. Esitelkää tätä lehteä myös heille, jotka 
eivät vielä ole jäseniä. Hyvä kohderyhmä on ikäihmisten jälkeläiset.  

Sukuloimaan! Sukuloimaan! Sukuloimaan! 



Puheenjohtajan terveiset  

Kirjoitti: Kalervo Lehtovaara  

Toivotan kaikki tervetulleiksi 30-vuotis sukujuhlaan 
ja viralliseen XV- vuosikokoukseen! 
Korona, joka on ollut meille kaikille yhteinen vihollinen, on saanut 
sukuseuran toimimaan ainoastaan hallinnollisissa tehtävissä. 
Toivottavasti tällä sukujuhlalla näytämme, ettei koronalle ole enää sijaa 
”majatalossa”  

Vuosikokouksesta tulee mielenkiintoinen, kun tulevaisuutta valitaan.  

On kulunut 10 vuotta siitä, kun Erkki luovutti sukuseuran 
puheenjohtajan valtikan minulle. 
Silloin vietimme 20-vuotisjuhlaa samassa paikassa eli Hirvikosken 
Maaseutuhotellissa.  

Nyt kannattaa tulla valitsemaan sukuseurallemme uusi puheenjohtaja. 
Sinun äänesi on arvokas, joten olethan mukana äänestämässä ja 
kannustamassa uutta puheenjohtajaa tuleviin haasteisiin.  

Uusien jäsenten hankinta on nyt hyvin tärkeää, jotta saisimme varsinkin 
nuoria jäseniä. Silloin uuden puheenjohtajan on kannustavaa ja 
mielekästä lähteä johtamaan sekä kehittämään sukuseuraa ja sen 
toimintaa.  

Muistathan esitellä sukuseuraa uusille jäsenille, jota Eilakin 
kirjoituksessaan painottaa.  

Olen hyvin iloinen, että pystymme nyt tämän 30-vuotis sukujuhlamme 
järjestämään kaikesta huolimatta, kuitenkin tilanteen mukainen 
varovaisuus huomioon ottaen.  

Toivotan teidät kaikki jäsenperheet tervetulleiksi!  

Tapaamisiin! Kale-  
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KUTSU 

30-VUOTIS  JUHLAKOKOUS  2022 
Aika:    16.7. – 17.7.2022 

Paikka: Hirvikosken maaseutuhotelli 

Osoite:   Tornikoskentie 50, 69410 Sykäräinen 

www.hirvikoski.net 

30-vuotis juhlaa ja XV – virallista sukukokousta vietetään 
Hirvikosken maaseutuhotellissa, joka   sijaitsee luonnonkauniin 
Lestijoen rannalla, Toholammin Sykäräisten kylässä.  

Hotelli on monelle meistä entuudestaan tuttu, olemmehan 
viettäneet siellä 
useita 
sukukokouksia 
aiemminkin. 
Viimeksi vuonna 
2012. 

Sukuseura 
tarjoaa 
lauantain 
lounaan, iltapäiväkahvin, -teen, -mehun, ja päivällisen sekä 
iltapalan jäsentalouksille, edellyttäen, että jäsenmaksu on 
maksettu.  
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SUKUJUHLA JA HEINOSEN SUKUSEURA RY:N XV – 
SUKUKOKOUS 

Ohjelma: 
(Perjantaina 15.7. klo 19:00 Hallituksen kokous. 

 Lauantaiaamulla aamiainen majoittuneille klo 8-10 ja lipunnosto klo 
9:00) 

Lauantaina   16.7.        

klo  11:00   alkaen   Ilmoittautuminen, Hirvikosken Maaseutuhotellissa. 

klo 11:30 – 13:00 Lounas  

klo  13:00   Virallinen XV-vuosikokous 

Klo 15:00 Seurustelua kera kahvin, teen ja mehun sekä 
yhteisvalokuva. 

klo  16:00    Sukujuhla 

            Tervehdyspuhe / Uusi puheenjohtaja  

            Yhteislaulu, ruusut tasavuosille,              
                      kynttilähetki poisnukkuneille, standaarien jako, ohjelmaa  

   Yhteinen päivällinen  

Sukujuhlan jälkeen seurustelua, ulkona pelejä/leikkejä, iltapalana 
makkaraa ja salaattia.  

     

 Sunnuntaina 17.7  

Klo  8 – 10  Aamiainen. (majoittujat) 

klo   9:00  Lipunnosto 

klo 10 – 11:30 Sukukirkko ja seppeleenlasku sankarihaudalle  

klo 12             Lounas omalla kustannuksella (seurakuntatalo) 

 

Ohjelmaan voi tulla tarkennuksia ja hienosäätöä.  
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE     

HEINOSEN SUKUSEURA RY:N SUKUJUHLA JA XV-SUKUKOKOUS 16.7. - 17.7.2022 
Ilmoittaudu 1.7.22.2022 mennessä! Hallitus kokoontu 15.7.2022     

Leikkaa tämä tai ota kopio ja lähetä: Heinosen sukuseura, c/o Lehtovaara, Annalantie 3 F 7, 36200 Kangasala 

Ilmoittautua voi myös kotisivuillamme: www.heinosensukuseura.fi   
 

Sukunimi   Etunimi   puh.     
   

            
   

    
Sähköpostiosoite
:       

   

Osoite       
ruoka-aine 
allergia    

   

             
   

Puolison/seuralaisen sukunimi   Etunimi   
ruoka-aine 
allergia     

   

              
   

Lapset   Lapsen ikä   
ruoka-aine 
allergia     

   

              

   

Omassa taloudessa asuva yli 18v. täyttänyt muodostaa oman jäsenperheen ja ilmoitetaan omalla lomakkeella. 

Perjantaina 15.7.2022 hallitukselle iltapala.     
  

Sukuseura tarjoaa lauantain ruokailut jäsenmaksun  maksaneille jäsenperheille.   
 

Lauantaina 15.7     Yli 14 v. merkataan ruokailuissa aikuiseksi. 
  

Lauantain lounas   Aikuisia   Lapset 4-14v.   Lapset alle 4v. 
   

kahvi/tee/mehu   Aikuisia   Lapset 4-14v.   Lapset alle 4v.    

Sukujuhlapäivällinen   Aikuisia   Lapset 4-14v.   Lapset alle 4v. 
   

Kevyt iltapala   Aikuisia   Lapset 4-14v   Lapset alle 4v.    

       
   

Sunnuntaina 16.7        
   

Lounas omalla kustannuksella   Aikuisia   Lapset 4-14v.   Lapset alle 4v. 
   

(Lounashinta määräytyy myöhemmin)      
   

Ilmoittaudu  viimeistään 1.7.2022            
   

         
   

Majoittautumisen ja huoneenvarauksen jokainen maksaa ja hoitaa itse.  Merkki; Heinosen sukuseura 
Hirvikosken Maaseutuhotelli puh. 06 8623 086, sähköp. hirvikoski@toholampi.fi    
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TÄMÄ 30 V-SUKUJUHLALEHTI JAETAAN JÄSENILLE,  JOS ET 
OLE VIELÄ JÄSEN, NIIN NYT KANNATTAA LIITTYÄ.  

TIETOA JÄSENEDUISTA: 

Jäsenenä koko taloutesi on oikeutettu mm 30-vuotis-
sukujuhlan  tarjoiluun. 

Jäsenenä on mahdollisuus ostaa sukujuhlassa sukukirjoja 
a´10 € (norm. 38€ 

JÄSENENÄ SAAT LISÄKSI  SEURAAVIA ETUJA: 

Jäsenenä olet selvillä mitä sukuseurassa tapahtuu… 
• sukuseura edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. 
• kerää ja arkistoi sukuasi koskevaa tietoutta. 
• pitää jatkuvasti luetteloa ja informoi jäseniä suvun muista jäsenistä. 
• harjoittaa sukuseuran toimintaa edistävää julkaisutoimintaa. 
• auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita. 
• järjestää kokouksia, sukujuhlia ja muita seuran toimintaa liittyviä tilaisuuksia. 
• jäsenenä sinulla on oikeus saada kulloiseenkin tilaisuuteen sukuseuran 

hallituksen myöntämät tuet. 
• suvun kokoontumisissa tapaa muita jäsenperheitä ja oppii tuntemaan 

sukulaisiaan. 
• sukulehti LINTTI ilmestyy pääsääntöisesti parillisina vuosina ja se postitetaan 

ensisijaisesti jäsenille. 
• sukukirjan voit tilata jäsenhintaan. 
• jäsenenä pääset sukukokouksessa vaikuttamaan sukuseuran toimintaan  ja 

valitsemaan hallituksen jäseniä ja muita toimijoita. 
• jäsenenä saat oman käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka oikeuttavat 

kotisivujen –jäsensivuille 
LIITY SUKUSEURAN JÄSENEKSI NÄIN: 

Täytä liittymistietosi sukuseuran kotisivuilla  www.heinosensukuseura.fi -Liity 
jäseneksi- 

tai ota yhteyttä hallituksen jäseniin, jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä. 

Sukuseuran jäsenmaksu on 20€/talous. 

JÄSENHANKINTA 
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LINTU	JA	LAPSI	 
Lapsella	vain	voi	silmät	niin	loistaa,	
lintuja	kun	hän	katsella	saa		

Haaveita	vain	se	vapauden	toistaa	
Lintuset	nuo	ja	kaunis	maa	 

Kauniina	niin	nään	aalloilla	laivan,	tuuli	kun	vain	on	ystävä	sen	
Alta	se	pois	käy	huolten	ja	vaivan	Laulu	sen	on	niin	valkoinen	 

Valkoinen	niin	on	syntymä	laulun,		rakkaus	vain	kun	äiti	on	sen		

Valkoinen	niin	on	kangaskin	taulun,		maalata	voit	sä	auringon	 

Aurinko	saa	taas	elämän	kukkaan,	kasvoista	nään	sen	ystävien		

Aurinko	saa	ei	painua	hukkaan.	Kehto	kun	on	se	rakkauden	 

Kertosäe	 

Laulaa	niin	saat.		Lentää	taivaat.		Laulaa	myös	saan,	maahan	jään	vaan	 

Ei	mua	voi	nyt	siivet	pois	kantaa.	Lapsi	mä	oon	ja	pienin	vain	maan		

Mulle	sä	voit	näin	toivoa	antaa.	Murheeseen	mun	nyt	mustimpaan	 

Musta	on	yö	nyt	ihmisten	mielen.	Kurjuutta	pois	ei	sodilla	saa		

Muistaa	jos	voit	sä	rakkauden	kielen,	lintujen	ois	ja	lasten	maa	 

Kertosäe	×	2	 

Laulaa	niin	saat.		Lentää	taivaat.		Laulaa	myös	saan.	Maahan	jään	
vaan.	 


