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Vilkas kesä ja syksy
Sukuseuran yleinen kokous 2012 hyväksyi toimintasuunnitelmaamme uutena toimintamuotona sukuretkien järjestämisen.
Niinpä viime elokuun alussa järjestimme sotahistoriaretken Karjalan kannakselle, missä suvun jäsenten taistelupaikoille tutustui
yli 40 innokasta retkeläistä. Matkan toteutuksesta vastasi VeliMatti Heikkilä yhdessä Markku Heikkilän kanssa. Lokakuun
toisena viikonloppuna sukuseura järjesti Aatu Heikkilän johdolla
retken suvun Ruotsin evakkopaikkakunnille Skellefteån alueelle
ja ympäristöön. Monille evakossa olleille ja nuoremmillekin retki
oli todella mielenkiintoinen aikamatka 70 vuoden taakse. Retkeläisiltä saatujen palautteiden mukaan molemmat matkat olivat
erittäin onnistuneita ja niitä toivotaan lisää. Lämmin kiitos retkien
järjestäjille erinomaisesta työstä. Näiltä retkiltä on Pertin koostama kuvakavalkadi suvun kotisivulla ja facebookissa.
Retkien saaman hyvän vastaanoton perusteella suunnittelemme jo
seuraavaa: Ensi kesälle kaavailemme matkaa Keski-Eurooppaan.
Matkan teemaksi on alustavasti suunniteltu ”Lutherin jalanjäljissä”. Esillä on ollut myös tutustuminen Saksan vanhoihin linnoihin, kirkkoihin ja niiden urkuihin. Retken pituus olisi yksi viikko.
Otamme mielellämme vastaan vinkkejä kiinnostavista matkakohteista ja teemoista.
Lähimpänä on kuitenkin ensimmäisenä adventtina eli 29.11.1.12.2013 toteutettava suvun perhe- ja musiikkileiri Rautiosaaren
leirikeskuksessa. Leirille ovat tervetulleita kaikki suvun jäsenet
riippumatta siitä halutaanko osallistua leirin musisointiin. Viikonlopun aikana kootaan jälleen sukukuoro Olli Heikkilän johdolla.
Kuoron on määrä harjoitella Maasalon Adventti Vesper, joka
esitetään 1.12. klo 14 Tavivaaran kappelissa. Lauantai-iltana
30.11. klo 19 on sukuseuran joulujuhla ja jouluruokailu Rautiosaaren leirikeskuksessa. Kauempaa tulevat voivat majoittua leirikeskuksen tiloihin. Leirikeskuksessa on järjestetty ruokailu siellä
majoittuville. Merkitkääpä tapahtuma ajoissa kalenteriin.

Heikkilän sukuseura järjestää Rautiosaaren leirikeskuksessa perhe- ja musiikkileirin. Leiri alkaa perjantaina
29.11. klo 18 ja päättyy sunnuntaina 1.12. klo 15:30.
Leirin ohjelmassa mm. kuoroharjoituksia, vapaata ulkoilua,
liikuntaa, savusaunomista sekä:
 lauantaina 30.11. klo 19 alkaen:
Joulujuhla ja -ruokailu, Rautiosaaren leirikeskus

 sunnuntaina 1.12. klo 15 alkaen:
Adventti Vesper, Tavivaaran kappeli.

Leirille osallistuvilla on mahdollisuus osallistua tai seurata
kuoron harjoituksia ja laulutunteja kiinnostuksen mukaan.
Ilmoittautuminen sähköpostilla tai puhelimitse:
 Seppo Heikkilä, puh. 040 567 6143
sähköposti: seppo.heikkila@deveplan.fi
 Rauno Heikkilä, puh 040 538 5840
sähköposti: rkheikki@gmail.com
 Riitta Niska, puh 050 326 8054
sähköposti riitta.niska@hotmail.com

Heikkilän Sukuseuran omat www-sivut löydät osoitteesta:

www.heikkilansukuseura.fi
UUTTA! Sukuseuralla on nyt myös omat Facebook-sivut!

Seuratkaa sukuseuran tapahtumia, valokuvia ja matkakertomuksia
kotisivuillamme www.heikkilansukuseura.fi ja myös sukuseuran
Facebook-sivulla.

Hyvää syksynaikaa ja valonpilkettä kaamokseen!

Tervetuloa vierailemaan sivuillamme ja ”peukuttamaan”!

Seppo Heikkilä

Sukuseuran Facebook-sivuille pääset tutustumaan vaikka
sinulla ei olisikaan omaa Facebook-profiilia Facebook-sivujen
linkin löydät www.heikkilansukuseura.fi -sivujen etusivulta.

seppo.heikkila@deveplan.fi

www.heikkilansukuseura.fi
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Lauantai 3.8.2013
Markku Heikkilän matkaselostuksesta lyhentänyt Pertti Heikkilä.
Kuvat Juha Heikkilä
Torstai 1.8.2013
Matkalle lähdettiin Rovaniemeltä klo 05.00, josta Kemin ja Kempeleen kautta Vaajakoskelle, jossa pidettiin ruokatauko.Matkalla Nuijamaan raja-asemalle poikkesimme Lappeenrannan rakuunarykmentissä, jossa varusmieskoulutuksen sai aikanaan mm. Pentti Heikkilä.
Nuijamaalle saavuimme klo 17, josta rajanylityksen jälkeen matka
jatkui Saimaan kanavaa seuraten kohti Muolaan motellia. Matkalla
pysähdyimme kanavan nostosillalle sekä Mannerheim-linja Ilveksessä. Täällä oli vielä näkyvissä talvisodan aikaiset puolustusasemat
bunkkereineen.
Perjantai 2.8.2013
Yövyttyämme Muolassa, jatkoimme klo 8 matkaa. Kuuntelimme
matkalla Arvo Heikkilän muistelmat sota-ajalta. Ohitimme mm.
Joutselän taistelualueen ennen Jäppilän siltaa. Rajajoella pysähdyimme katsomaan vanhan rajaa. Joen takana n. 1 km päässä olivat
kuuluisat Mainilan peltoaukeat.
Seuraavaksi saavuimme Terijolle, josta saimme mukaan oppaaksemme Kramsun Merja kahden ystävänsä kanssa. Heidän opastuksella vierailimme Terijoen evankelis-luterialisessa ja ortodoksisessa
kirkoissa. Terijoelle, näimme myös Otto-Ville Kuusisen hallituspalatsin, jossa ns. Terijoien hallitus kokoontui.
Matka jatkui Valkeasaareen, missä 9.61944 puhkesi tulimyrsky
neuvostopanssarien rynnistäessä läpi. Näytimme silloisen etulinjan ja
murtokohdan sekä selvitimme jatkosodan dramaattisimman vaiheen.
Jatkoimme matkaa legendaariseen Siiranmäkeen. Kuulimme Mannerheim-ristin ritarien Eino Kuvajan ja Eero Seppäsen uskomattomilta tuntuvat suoritukset. Taisteluasemat olivat siellä tallella tankkiesteineen. Täältä jatkoimme Kivennavalle. Ohitimme Linnavuoren,
johon kenraalimajuri Pajari rakennutti asemasotavaiheen aikana
kirkon. Kellarissa sijaitsi konekivääripesäke ja se sai siksi nimen
piruntorjuntabunkkeri. Kivennavalta suuntasimme kohti Lintulan
luostaria, jossa saimme tutustua luostarin jälleenrakentamisen vaiheeseen paikallisen nunnan opastamana. Jatkoimme Raivolan kylän
kautta Kuuterselän taisteluasemiin. Täällä rintama murtui venäläisten
voimakkaan hyökkäyksen johdosta.
Seuraavaksi saavuimme Leipäsuon puolustusasemien tasalle talvisodan ajalta. Timo kertoi Tauno Heikkilän sotavaiheita leipäsuon puolustuslinjassa. Ohitimme Mannerheim-linjan ja tukikohdan, jossa
vänrikki Savisen joukkue (35 miestä) taisteli urhoollisesti kokonaista
neuvostopataljoonaa (yli 700 miestä) vastaan. Leppisuolta suuntasimme Muolaan takaisin majapaikkanamme.

Jatkoimme matkaa klo 8 ja päivän aloitimme Äyräpäästä. Sen sillanpää-aseman sekä samalla kohtaa toisella puolella Vuoksea olevan
Vuosalmen taistelut tulivat maailman kuuluiksi sekä talvi- että jatkosodassa ja maksoivat molemmille osapuolille suunnattomasti.
Ajoimme Talin asemalle. Täällä taisteltiin jo talvisodan aikana.
Kuulimme Tauno Heikkilän muistelmia Talin seudulta.
Aloimme seurata Mauno Ville ja Tauno Heikkilän sotateitä jatkosodan aikana. Heidän taistelupaikat olivat Ihantalan kirkonmäellä aivan
näköyhteyden päässä toisistaan. Ensimmäiseksi ohitimme Vakkilan
tienhaaran, sitten Marjamäen sekä Rauhamäen kohdan. Tällä seudulla Toivola-nimisen talon kohdalla kaatui sukuumme kuuluva Kalle
Hanni.
Ajoimme kuuluisan Pekarinpuron yli Kirkonmäelle ja palasimme
suomalaisten muistomerkille Ihantalan mäelle. Ihantalassa kävelimme metsässä ja polkuja yhteensä n. 3 km. Muistomerkin läheisyydessä nautimme kenttälounaan. Lounaan jälkeen
hiljennyimme juhlatilaisuuteen tälle Suomen
itsenäisyyden säilymisen turvanneelle taistelupaikalle. Laskimme
seppeleen muistomerkille ja juhlapuheen piti
Kimmo Heikkilä.
Ihantalan muistomerkilä.
Juhlapuhe on luettavissa sukuseuran www-sivulla.
Seuraava kohteemme oli Viipuri, jossa kävimme mm. Viipurin evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä ostoskierroksella. Osa ehti käydä
vielä Viipurin linnan näköalatornissakin katsomassa kaupunkia
yläilmoista. Matkamme jatkui kaupunkikierroksella ja tutustumisella
Monrepon puistoon. Puistokierrokselta jatkoimme Viipurin tienhaaran (puolustustaistelu jatkosodan aikana) kautta Muolan motelliin
saunomaan ja illallisen viettoon. Illan päätteeksi saimme kuulla
Luton miesten vaiheista sotarintamalla Pekka Jokelan johdattelemana..
Sunnuntai 4.8.2013
Aamiaisen jälkeen lähdimme paluumatkalle
Viipurin kautta Nuijamaalle, josta rajan
ylitettyä Lappeenrannan kautta Vaajakoskelle. Täällä nautimme runsaan päivällisen
ja jatkoimme kotimatkaa pohjoiseen. Saavuimme Kempeleeseen ja Kemin kautta
Rovaniemelle
Viipurin linna

Alkuperäinen pitkä matkaselostus sekä juhlapuhe ovat luettavissa www.heikkilansukuseura.fi -sivuilta.
Sieltä löytyy myös lisää kuvia matkalta.
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VARSINAINEN TOIMINTA

Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikkilässä.
Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja historiaa,
vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta
suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia
ja – juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa
sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää
julkaisutoimintaa.
Toimintavuonna Heikkilän Sukuseura järjesti uudistetun sukujuhlapäivän Rautiosaaren leirikeskuksessa 21.7.2012. Juhlapäivään
osallistui yhteensä 220 henkilöä. Juhlapäivän ohjelmassa oli mm.
suvun kantatalon muistolaatan paljastamistilaisuus, vierailu Hepolan kotimuseolla ja tutustumiskäynti Hiidenkirnuille. Päivän
aikana lapsille ja nuorille järjesteltiin liikuntaa, pelejä sekä
pomppulinna. Juhlapäivän ohjelmassa oli myös Rovaniemen
kirkossa järjestetty iltamusiikki- ja hartaustilaisuus, joka sisälsi
urkumusiikkia, yhteislaulua ja sukukuoron esittämän kantaatin.
Sukujuhlapäivän jatkui iltamusiikkitilaisuuden jälkeen leirikeskuksessa vapaamuotoisesti saunoen ja grillaten.
Sukujuhlan yhteydessä järjesteltiin myös Sukuseuran yleinen
kokous. Kokous valitsi sukuseuralle uuden hallituksen, jonka
varsinaiset jäseniksi valittiin Pertti Heikkilä, Rauno Heikkilä,
Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Riitta Niska ja varajäseniksi
Keijo Heikkilä, Markku Heikkilän, ja Jari Ylitalo. Hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Seppo Heikkilän ja
varapuheenjohtajaksi Rauno Heikkilän ja sihteeriksi Pertti Heikkilän. Yleisessä kokouksessa hyväksyttiin sukuseuralle toimintasuunnitelma vuosille 2012 – 2014, jonka mukaan sukuseura jatkaa sukututkimustyötä ja käynnistää uuden sukukirjan valmistelun. Lisäksi uutena toimintamuotona sukuseura ryhtyy järjestämään sukuretkiä sekä perhe- ja musiikkileirejä.
Yleinen kokous hyväksyi myös sukuseuran sääntöjen 1§, 6§ ja
9§:n muutokset. Sääntöjen muutokset ovat vain Yhdistyslain ja
Kuntajakolain muutoksista johtuneita tekstipäivityksiä. Muutoksella päivitettiin sääntöihin sukuseuran kotipaikaksi Rovaniemen
kaupunki ja siirryttiin tilintarkastuskäytännöstä toiminnantarkastuskäytäntöön.
Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen www-sivuston lisäksi
Heikkilän Suku- nimistä tiedotetta, jossa on julkaistu pieniä suvun historiaan, perinteeseen ja asuinseutuun liittyviä juttuja sekä
muita jäsenistöä koskevia asioita. Tiedotelehden toimittamisesta,
taitosta ja jakelusta sekä www-sivujen ylläpidosta on vastannut
Pertti Heikkilä. Hän on myös toiminut sukuseuran jäsenrekisterin
hoitajana.
Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna 208.
Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla ole ollut
erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 225,41€ liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.
Rautiosaarella 18.9.2013
Hallitus

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
Osallistumismaksut sukujuhla
Korkotulot

2626,9
2,37

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT YHT

2629,2

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
Toimistotarvikkeet
Postimaksut
Sukujuhlan kulut
Tiedotuskulut
Kotisivut
Pankkikulut
Kirjanpito
Km- korvaus
Muistamiset
Muut kulut

8,5
342,75
2126,4
262,59
100
2,5
98,4
278,98
160
386

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT YHT.

3766,2

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

1136,9

VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Sukulusikat
Sukukirjat
Sukuviirit
Tuotot yhteensä
Kulut
Kirjavaraston muutos
Sukulusikkavaraston muutos
Sukuviirin ostot

1458
900
587
50
2995
550
855
678,47

Kulut yhteensä

2083,5

VARAINHANKINNAN TUOTTOJÄÄMÄ

911,53

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

225,41-

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

225,41-

VASTAAVA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet tarvikkeet
Vaihto-omaisuus

2885
2885

Rahat ja pankkisaamiset

2465,3

VAIHTUVAT VASTAAVAT

5350,3

VASTAAVA

5350,3

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Pääomasijoitukset
Ed. tilikausien tulos
Tilikauden tulos
OMA PÄÄOMA
VASTATTAVAA

453,93
5121,8
225,415350,3
5350,3

TASE-ERITTELY
VASTAAVAA
Vaihto-omaisuus yht.
Rahat ja pankkisaamiset

2885
2465,3

VAIHTUVA VASTAAVA YHT.
VASTAAVAA

5350,3
5350,3
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Kuvat ja teksti Pertti Heikkilä
Heikkilän Sukuseura järjesti 12. - 13.10.2013 sukuretken Lapin
sodan 1944 - 45 evakkopaikkakunnille Ruotsin Västerbottenin ja
Norrbottenin läänien alueelle. Retkelle osallistui 32 henkilöä.
Mukana oli myös evakossa mukana olleita, jotka kertoivat matkalla muisteluksia evakkomatkalta ja millaista oli asua evakkopaikkakunnilla.

Heikki Annanpalo 2009

Heikkiläläisiä maalaiskylästä
tietoyhteiskuntaan

Burträskin majatalon pihalla haastateltiin paikkakunnalla asuvaa
85-vuotiasta ruotsalaismiestä (kuvassa oikella). Hän muisti hyvin
suomalaiset evakkotytöt. Kuvassa lisäksi Sukuseuran puheenjohtaja
Seppo Heikkilä ja kunniapuheenjohtaja Aatu Heikkilä.

Retkellä käytiin mm. Skellefteån Burträskissa, Bygdsiljumissa,
Bureåssa ja Kusmarkissa, Pitimen Röknäsissä ja Öjebyssä sekä
Luulajan Gammelstadissa, Avanissa ja Bensobyssä. Matkalla
pysähdyttiin myös Kainuussa (Kalix) ja Haaparannalla ja Torniossa. Retkellä majoituttiin Skellefteåssa. Retkelle osallistui 32
henkilöä.

Heikkiläläisten elämää ja muisteluksia
Rovaniemen Rautiosaaren Rautionsuvannon rantamilla maatalousyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan.
Hinta 25 € / 1 kpl tai tarjous 100 € / 5
kpl
Annanpalo Heikki 2000, Rautiosaaren Heikkilän suku
Tutustu Rautiosaaren Heikkilän suvun vaiheisiin vuodesta 1755
alkaen. Hinta 20 € / 1 kpl tai tarjous 100 € / 6 kpl
Kuvassa Matti, Jaakko, Seppo ja Antti Heikkilä

Kirjojen tilaukset
 Aatu Heikkilä, puh 0400 231 652
 sähköpostilla: info@heikkilansukuseura.fi

Heikkilän Sukuseura Ry:n tiedotelehti 1/2013
Aineistot Pertti, Seppo, Markku ja Juho Heikkilä
Toimitus ja taitto: Pertti Heikkilä
Painopaikka: Popa, Rovaniemi 2013

Puistolan veljekset Burträskin kirkkotuvan ovella.
Kuvassa Matti, Jaakko, Seppo ja Antti Heikkilä

Lisää kuvia evakkoretkeltä www.heikkilansukuseura.fi
-sivulla ja Facebookissa.

Osoitteenmuutokset:
- sähköpostilla info@heikkilansukuseura.fi
- postitse: Heikkilän Sukuseura Ry,
Myllärintie 68 A5, 96400 Rovaniemi
- tekstiviestillä tai puhelimitse 040 511 3029
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