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MARJA ROUVINEN, SUKUSEURAN UUSI PUHEENJOHTAJA  
 

                              
 
                  

  
 
 
 
 
Olen Marja Rouvinen ja jatkan Heikki Matikaisen viitoittamaa tietä Kiteen Matikaisten 
sukuseuran puheenjohtajana. Olen Suontauksen Matikaisia. Sukuseuran toiminta on 
minusta tärkeää, jotta sukuseuran jäsenet pystyvät pitämään yhteyttä toisiinsa mukavalla 
tavalla. 
 
Perheeseeni kuuluu mieheni Leo Rouvinen ja pojat Janne ja Mikko perheineen, olen 
myös mummi neljälle lastenlapselle. 
 
Harrastan lenkkeilyä ja talvella tykkäämme mieheni kanssa hiihdellä. Kesällä olemme 
"mökkihöperöitä". 
 
Toivon jäsenistöltä aktiivista osallistumista sukuseuran toimintaan. Yhdessä voimme 
tehdä toiminnastamme mielenkiintoista ja monipuolista. 
 
Tavataan Seurasaaressa tai viimeistään ensi kesän kokouksessa Kyläparin Rantapirtillä. 
Tulethan sinäkin! 
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HEIKKI ANTERO MATIKAINEN 1948-2020 
 
Heikki Matikaisen työ sukuseuran pitkäaikaisena puheenjohtajana jätti meille muistoksi 
Matikaisten sukukirjan sekä monia yhteisiä tilaisuuksia sukuseuran toimintaan liittyen.  
 

     Kuva: Jari Matikaisen arkisto 
 
Heikki syntyi 5. helmikuuta 1948 Kiteen Loukunvaarassa ja kuoli 24. marraskuuta 2020 
Järvenpäässä vaikean sairauden murtamana. 
 
Heikin aloitteesta sukuseuran toiminta lähti liikkeelle vuonna 1993 Heikin äidin Siiri 
Matikaisen 80-vuotissyntymäpäivillä. Juhlilla päätettiin, että vuonna 1995 pidettäisiin 
serkuskokous, jonka jälkeen varsinainen Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y. 
järjestäytymiskokous pidettiin Kiteen Potoskavaarassa 2001. Järjestäytymiskokouksessa 
päätettiin käynnistää sukutietojen kokoaminen kirjan muotoon. Kirjan kokoamisesta 
vastasivat Ahti ja Antti Kopperi. Matikaisten sukukirja julkistettiin 2007. Heikki toimi 
sukuseuran puheenjohtajana 19 vuotta. Hän suunnitteli ja piirsi myös sukuseuran 
käytössä olevan Matikaisten vaakunan.  
 
Perhe, luontoretkeily, käden taidot, liikunta ja puutarhanhoito olivat lähellä Heikin 
sydäntä.  
Vaimo Tuula sekä perheen neljä poikaa puolisoineen ja lapsineen toivat iloa niin arkeen 
kuin juhlaankin. Järvenpään kodin pihapiiri oli kauniisti hoidettu kaikkina 
vuodenaikoina. Luontosuhde erityisesti Lapin karuihin maisemiin korostui 
lukemattomilla pohjoisen patikkaretkille luonnon tarjotessa väriloistoaan ruskan väreissä. 
Erinäiset kädentaidot tulivat esille Heikin puutöissä. Hänen kaappikellojen pienoiskoot 
ovat muistuttamassa sisarusperheissä hänen luovuudestaan ja taidoistaan. 
 
Heikki oli koulutukseltaan hierontaterapeutti, hänellä oli parantavat kädet. Varsinaisen 
työuransa jälkeen Heikki osallistui myös ahkerasti Järvenpään seurakunnan 
vapaaehtoistyöhön, suunnaten apuaan erityisesti vähäosaisille. 
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OPASTETTU  KÄVELYRETKI SUOMENLINNASSA  
LAUANTAINA 4. SYYSKUUTA 2021 
 

 Kuva: Jari Matikaisen arkisto 

Tervetuloa koko perheen kävelyretkelle 4. syyskuuta Suomenlinnaan. Sitovat 
ilmoittautumiset 11. elokuuta 2021 mennessä lalle.bjorn@gmail.com tai puhelimitse 
mieluiten tekstiviestillä/WhatApp:lla numeroon 040 5550742.  
 
Lautta Suomenlinnaan lähtee Kauppatorin rannasta Presidentinlinnan kohdalta 4. 
syyskuuta klo 12.00.  
 
Suosittelemme Kauppatorille saapumista julkisilla liikennevälineillä hyvissä ajoin.  
Kauppatorin ympäristössä on hyvin rajallisesti parkkipaikkoja. 
Suomenlinna sijaitsee HSL:n lippuvyöhykkeellä A. 
Kertalipun voi ostaa etukäteen esimerkiksi lähtölaiturin lippuautomaatista. Voit myös 
ostaa liput etukäteen HSL:n sovelluksen kautta. Huomioithan, että lipun voimassaoloaika 
alkaa ostohetkestä. Lippu tulee ostaa ennen lauttaan astumista. Lautalla ei myydä lippuja. 
Suomenlinnan opastettu kävelyretki kestää noin 1,5 tuntia, ja päättyy Cafe Vanillen, josta 
saamme pienet eväspaketit ja mukaan otettavat kahvit omaehtoiseen kahvitteluun.  
 
Opastettu kävely Suomenlinnassa sekä Cafe Vanillen eväspaketti ovat 11.8.2021 
mennessä ilmoittautuneille Kiteen Matikaisten sukuseuran jäsenille ja samassa taloudessa 
asuville (samaan ruokakuntaan kuuluville) perheenjäsenille maksuttomat, jos jäsenen 
jäsenmaksu on maksettu viimeisen 2 vuoden osalta.  Sukuseura ei vastaa matkalipuista 
eikä muista retkestä mahdollisesti koituvista kustannuksista. Sukuseura ei ole myöskään 
vastaa retken vastuista tai vakuutuksista, vaan matkaan liittyvät vakuutukset ovat 
jokaisen osallistujan omalla vastuulla.  
 
Retkelle osallistuvilta sukuseuraan- tai samaan ruokakuntaa kuulumattomilta ja niiltä, 
jotka eivät ole ilmoittautuneet 11.8 mennessä perimme 20 euron maksun. Maksu peritään 
myös siinä tapauksessa, jos ilmoittautunut henkilö jää saapumatta.  
Huomioittehan, että Suomenlinnan retkeä ei järjestetä, mikäli ilmoittautuneita on alle 15 
henkilöä tai jos kokoontumisrajoitukset estävät retken järjestämisen. 
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SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS 2022 

Vuosikokoukset pidetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 3 vuoden välein, seuraava 
vuosikokous järjestään kesällä 2022. Ennakkotietona kerrottakoon, että vuosikokous 
järjestetään Kyläparin Rantapirtillä Potoskavaarassa lauantaina 9. heinäkuuta 2022, klo 
11.00 eteenpäin. Lisätietoja ensi vuoden tiedotteessa.  
 
 
SUKUSEURALLA MYYNNISSÄ OLEVAT TUOTTEET 

  
Sukuseuran tuotteita on edelleen saatavilla  

 

    
 
Sukukirjan hinta sukuseuramme jäsenelle 50 € (muille 60 €)  
 
Sukutunnuksin varustetun pöytästandaardin hinta 30 €  
 
Sukuseuramme tuotteita voi tilata postiennakolla Mika Matikaiselta puh 0407765583 
tai sähköpostilla <mika.matikainen11@outlook.com> 
Tuotteiden hintoihin lisätään toimituksesta aiheutuvat postitus- ja käsittelykulut. 
 
 
MUUTTUNEISTA OSOITETIEDOISTA ILMOITTAMINEN JA TIEDOTE 
SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA  

 
Muuttuneet yhteystiedot ja toive saada tiedote sähköisessä muodossa pyydetään 
ilmoittamaan sähköpostilla <lalle.bjorn@gmail.com> tai tekstiviestillä 040 5550742. 
 
Tiedote löytyy myös sukuseuran sivuilta http://www.kiteenmatikaiset.fi/  
 
 
PALAUTETTA JA IDEOITA 
Otamme myös mielellämme vastaan palautetta ja ideoita sukuseuran retkikohteista ja 
yhteisistä aktiviteeteista. Palautetta ja ideoita voi lähettää sähköpostilla 
<marja.rouvinen@gmail.com>. 
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SUKUSEURA KITEEN MATIKAISET RY:N JÄSENMAKSU 2021 
  

Jäsenmaksun suorittaneet henkilöt muodostavat Sukuseura Kiteen Matikaiset ry:n 
virallisen jäsenrekisterin. Vain jäsenmaksun maksaneet ovat oikeutettuja sukuseuran 
tarjoamiin etuihin ja jäsentiedotteisiin.  

 
Maksamalla tämän jäsenmaksun jäsenyys muodostuu/jatkuu, samalla jäsen antaa 
oikeuden Sukuseura Kiteen Matikaiset ry:lle säilyttää/lisätä jäsenen henkilötiedot 
Sukuseura Kiteen Matikaiset ry:n jäsenrekisteriin.  
 
Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 10 euroa/henkilöjäsen. 
Uudelle jäsenelle ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 5 euroa.  
 
Jäsenmaksun eräpäivä on 31.8.2021. 
 
Ilmoittakaa selitekentässä nimi/nimet, kenen jäsenmaksua olette maksamassa,  erityisesti 
mikäli samalla tositteella maksetaan useampia jäsenmaksuja tai sukuseuran tuotteita; 
tuolloin kaikkien jäsenten nimet ja tuotteet tulee luetella selitekentässä. Uuden jäsenen 
osalta tulee ilmoittaa myös osoite.  
 
Sukuseura Kiteen Matikaiset ry:n IBAN muotoinen tilinumero on  

 
FI90 5153 0420 0661 97      BIC-koodi: OKOYFIHH     
 

  


