
 

Heikkilän Sukuseura Ry. 

Sukujuhla 
 

Rautiosaaren  
leirikeskuksessa 

19.7.2009 
 

Osallistumismaksu 

Aikuiset 5 euroa 

Alle 12-vuotiaat 3 euroa 



Heikkilän Sukuseura ry. 
Heikkilän Sukuseura perustava kokous pidettiin 9.4.1994 sukumme esi-isän Heikki Pekanpoika 

Heikkilä e. Rautio (s. 1917) vuonna 1864 rakentamassa Vanhassa Heikkilässä. Sukuseuran 

tavoitteena on vaalia suvun perinteitä, tutkia ja tallentaa sukutietoutta sekä edistää 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Tavoiteenamme on myös edistää 

nuorempien ja vanhempien suvun jäsenten perehtymistä juuriinsa. 

Sukuseuran hallituksen jäsenet toimintakaudella 2006 – 2008: Seppo Heikkilä, Veli-Matti Jokela, 

Timo Rautio, Pertti Heikkilä, Juho Mölläri, Rauno Heikkilä sekä varajäsenet: Jari Ylitalo ja Markku 

Heikkilä. 

 

Sukujuhlapäivän 19.7. aikataulu 

12:00 Ilmoittautuminen ja lounas 

13:00 Yleinen kokous (vuosikokous) 

13:30 Kahvi 

14:00 Sukujuhla 

 

Sukujuhlapäiväin aikana myytäviä kirjoja ja tuotteita 
 

Heikkiläläisiä maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan  , kirj. Heikki Annanpalo 2009  

Hinta 25 euroa tai 5 kpl erä 100 euroa. 

Rautiosaaren Heikkilän suku, kirjoittanut Heikki Annanpalo 2000. 

Hinta 20 euroa tai 6 kpl erä 100 euroa 

Aittajärven kuivatus, kirjoittanut Heikki Annanpalo 2006. 

Hinta 5 euroa  

 

Sukupinssi, sukuseuran monogrammiaiheinen pinssi. 

Hinta 2 euroa tai 10 kpl erä 15 euroa 

Suku-isännänviirin tilausten vastaanotto 

Sukuviiri, pituus 4 metriä, hinta 100 euroa. 

tilaukset toimitetaan, kun tilauksia on saatu vähintää 10 kpl. 



Sukujuhlan ohjelma 

 

Tervehdyssanat  Seppo Heikkilä 

Yhteislaulu   Virsi 462  Soi kunniaksi Luojan 

Juhlapuhe   Fil. tri h.c.  Samuli Onnela 

Yhteislaulu   Kymmenen virran maa 

Esitelmä Uusi sukukirja: 

Heikkiläläisiä maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan 

Heikki Annanpalo 

Musiikkiesitys  F. Tarrega: Reguerdos de la Alhambra 

   Antti-Markus Heikkilä, kitara 

Tervehdykset Rovaniemen kaupunki  

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög 

Muistamiset  Kunniakirjan ja sukustandaarien jakaminen 

   Seppo Heikkilä, Timo Rautio ja Juho Mölläri 

Vapaa sana 

Yhteislaulu   Maamme 

Valokuvaus   Yhteiskuva   (sään salliessa) 

 

 

 

Juhlan juontaja  Raimo Heikkilä 

Yhteislaulujen säestys  Sirpa Heikkilä 



Virsi 472     Jean Sibelius 
Soi kunniaksi luojan nyt virsi kiitoksen, 

tuo kaiken hyvän tuojan ja suojan ainaisen! 

Hän, Isä, rakkahasti ain valii luotujaan, 

ja kaiken taitavasti, hän ohjaa tuolta taivaastaan. 

Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa 

ja hyisen hallan hätää ja viljan vartuttaa. 

Hän onneen meidät ohjaa, myös aikaa vaikeaan. 

Sen rakkauden pohjaa, ken pystyy koskaan tutkimaan. 

Siis kiitos, Herra taivaan, kun lahjas meille toit 

ja päivän työhön, vaivaan, taas puhtaan leivän soit. 

Suo, että ilomielin myös jaamme leipämme 

ja sydämin ja kielin sua lakkaamatta kiitämme. 

Kymmenen virran maa   Oskar Merikanto 
Maa ponteva Pohjolan äärillä on,    

se on entistaistojen tanner; 

niin rohkea, reima ja horjumaton; 

se on muistojen maino manner. 

Tämä maa minun mieltäni innostaa; 

se on kymmenen, kymmenen virran maa. 

Revontulta sen talvinen taivas luo, 

kun pakkanen parhaana räiskää, 

ja tunturilaaksojen vuolas vuo 

se kallioseinihin läiskää. 

Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa 

tämä kymmenen, kymmenen virran maa. 

Ole voiman ja vilppauden kotimaa - 

tätä kannat kaksoisleimaa, 

se mieleni toivoja toinnuttaa, 

se antavi intoa reimaa. 

Oi loistaos loitos aikojen taa, 

tulevaisten toivojen kallis maa! 

Maamme     Frederik Pacius 
Oi maamme, Suomi synnyinmaa, soi sana kultainen! 

Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa 

kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien. 

Sun kukoistukses kuorestaan kerrankin puhkeaa; 

viel’ lempemme saa nousemaa, sun toivos riemus loistossaan, 

ja kerran laulus, synnyinmaan, korkeimman kaiun saa! 


