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Kuluva vuosi alkaa lähestyä loppuaan ja adventti ohjaa meidät 

joulun odotukseen. Viime vuoden vilkkaan retkikesän jälkeen 

olemme hieman vetäneet henkeä ja valmistaudumme vuoden 

2015 sukujuhlaan. Olemme jälleen saamme huomata, miten 

kolme vuotta kuluu todella nopeasti.  

Sukuseuramme on lyhyen historiansa aikana toteuttanut mer-

kittäviä suvun perinnettä tallentavia ja yhteenkuuluvuutta li-

sääviä toimia: korkeatasoiset sukukirjat, sukutapaamiset, mo-

net retket, kulttuuritapahtumat jne. Laaja sukupuumme on ver-

kossa kaikkien jäsenten saatavilla, meillä on omat kotisivut, 

olemme myös ”somessa” omilla Facebook-sivuilla jne.  

Sukuseuran yleinen kokous 2012 hyväksyi uutena toiminta-

muotona sukuretkien järjestämisen. Viime vuoden retket 

Ruotsin evakkopaikkakunnille ja Karjalan kannaksen taistelu-

paikoille muodostuivatkin ikimuistoisiksi monille suvun jäse-

nille. Perhe- ja musiikkileiri Rautiosaaren leirikeskuksessa ja 

sukukuoron esittämä Adventtivesper Tavivaaran kappelissa 

Rovaniemellä ovat saaneet laajaa kiitosta myös suuremman 

yleisön keskuudessa. Yhteisillä retkillä, sukutapaamisilla ja 

musiikin harrastuksella näyttää olevan tilausta jatkossakin.  

 

 
 

 

Heikki Annanpalo 2009 

Heikkiläläisiä maalaiskylästä 

tietoyhteiskuntaan 

Heikkiläläisten elämää ja muiste-

luksia Rovaniemen Rautiosaaren 

Rautionsuvannon rantamilla maa-

talous-yhteiskunnasta tietoyhteis-

kuntaan. 

Hinta 25 € / 1 kpl tai  

tarjous 100 € / 5 kpl 

Loppuunmyynti - Varastossa enää muutama kappale! 

Annanpalo Heikki 2000, Rautiosaaren Heikkilän suku 

-kirjoja. Tutustu Rautiosaaren Heikkilän suvun vaihei-

siin vuodesta 1755 alkaen. Hinta 20 €.  

 

Sukujuhla 1.8.2015 
Kuluva vuosi on itse asiassa Heikkilän sukuseuran 20. toimin-

tavuosi. Sukukokouksemme osuu kuitenkin sääntöjemme mu-

kaan vasta ensi vuodelle, joten säästämme merkkivuoden juh-

lallisuudet tulevaan sukujuhlaan. Vietämme sukukokous-

tamme totuttuun tapaan Rautiosaaren leirikeskuksessa lauan-

taina 1.8.2015. Vuoden 2012 ohjelma, joka otti aikaisempaa 

enemmän huomioon myös lapsiperheet, on saanut runsaasti 

kiitosta. Tulevan juhlapäivän rakenne noudattaa pääosin vuo-

den 2012 ohjelmaa. Sukukokouksen, yhdessäolon ja retkien 

jälkeen tarkoituksemme on jälleen kokoontua sukukuoron jär-

jestämään iltamusiikkiin Rovaniemen kirkossa. Otamme mie-

lellämme vastaan ideoita sukujuhlan ohjelmaan joko sähkö-

postitse tai Facebook-sivullamme.  

Lämmin kiitos Teille, rakkaat sukumme jäsenet ja ystävät 

siitä, että olette olleet runsaslukuisesti mukana järjestämässä 

erilaisia tapahtumia, keräämässä sukutietoutta ja osallistu-

massa järjestettyihin tapahtumiin ja retkiin. Monesti tuntuu 

siltä, että tuttujen ja vähemmän tunnettujen sukulaisten ja ys-

tävien tapaamiset ja keskustelut ovat parhaita hetkiä sukuta-

pahtumissa. Ei sovi kuitenkaan väheksyä sitä, että myös juhla-

hetket ja hyvä ruoka kohottavat tunnelmaa.  

Seuratkaa sukuseuran tapahtumia, valokuvia ja matkakerto-

muksia kotisivuillamme www.heikkilansukuseura.fi  ja myös 

sukuseuran Facebook-sivulla.  

Rauhallista adventin aikaa ja  

joulun valoa talven kaamokseen! 

Seppo Heikkilä 

seppo.heikkila@deveplan.fi 

 

 

 

Kirjojen tilaukset 
 Aatu Heikkilä, puh 0400 231 652 

 sähköpostilla: info@heikkilansukuseura.fi 
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Lapin sodan alkamisesta on kulunut 70 vuotta. Lapin 

sota alkoi syksyllä 1944. Lapin lääni joutui sodassa sota-

toimialueeksi ja tästä syystä siviiliväestö evakuoitiin tur-

vallisemmille seuduille muualle Suomeen sekä myös 

Ruotsiin. 

Rovaniemen, Ranuan ja Länsi-Lapin kuntien väki eva-

kuoitiin Ruotsiin. Muualta Lapista ja Kuusamosta siir-

ryttiin evakkoon Pohjanmaalle. Myös ne, joilla oli sukua 

tai tuttuja turvallisilla seuduilla Suomessa, saivat luvan 

muuttaa sukulaisten tai tuttujen luo muualle Suomeen. 

Suurin osa väestöstä meni kuitenkin heille määrätyille 

evakkopaikoille. 

Sukuseura teki viime syksynä retken evakkopaikkakun-

nille, jotka sijaitsivat Skellefteån seudulla. Tästä evakko-

retkestä kerroimme viime vuoden tiedotelehdessä. 

Vuosi sitten joulukuussa sukuseura järjesti musiikki- ja 

perheleirin Rautiosaaren leirikeskuksessa. Leirillä Arja 

Heikkilä esitteli mm. isän äidin eli Riikan (Eriika Heik-

kilä os Huhta, s. 1885) evakkomuisteluja. Muistelut pe-

rustuvat mm. säilyneeseen kirjeenvaihtoon. 

 

  
 

 

 

 

 

Seuraavassa otteita Arja Heikkilän musiikki- ja perhe-
leirin esityksestä. Kuvat: SA-kuvat (http://sa-kuva.fi/)  
tai Arja Heikkilän oma kotiarkisto. 

 

 
Ruotsin raja Suomen puolelta Torniosta, taustalla Haaparanta 

19.9.1944  (SA-kuva) 

Karjaa menossa evakkoon 

Karjan mukana menimme jalkaisin Tornioon. Välillä tie-

tysti yövyimme missä milloinkin.` Helmi Ylitalo  

Helmi on Haaparannalla joutunu sairaalaan kuin oli 

kenkä hieronu jalan`  Erika Heikkilä  

Kunnalliskodin proomulla sitä mentiin Kemijoki yli 

tuolta Romman päästä. Hirvasmukalla noustiin maihin 

ja siitä se matka alkoi.`Aili Körkkö 

Me hoitajat istahdimme aina kun lehmät söi ruohoa. 

Romman-Jussihan se oli kolonnan johtaja. ´Helmi Peteri 

……Helmikin istahtanut! Helmi oli vanhanajan  tervas-

kanto.  

 
Evakkokarjaa Haaparannan lähellä 19.9.1944  (SA-kuva) 
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Ruotsin viranomaiset kirjaavat saapuneet evakot Haaparannalle tuo-

dussa suviseurateltassa – vaihdettiin myös markat Ruotsin rahaksi, 

19.9.1944 (SA-kuva) 

Rekisteröity meitä on jo muutaman kerran. Näyttää että 

ei jouvu hukkaan. Erika Heikkilä 

Suviseurateltassa järjestäydyttiin kylittäin (SA-kuva) 

- suviseurateltassa oli kyltit, joissa oli kylien nimiä ja 

niiden alle kokoonnuttiin 

-tuttuja tavattiin  

- oltiin lähellä omia sukulaisia, että pysytään yhdessä, 

kun jatketaan matkaa eteenpäin 

`Tietätkö onko Aittajärven olleet kotona Reino oli Haa-

parannalla kuin me tulima niin se arveli että heillä on 

kaikki kotona` Erika Heikkilä 

 
Kirjeen matka perille saattoi kestää… mutta tuli kuitenkin perille 

 
Burträsk 1940-luvulla (Postikortti) 

- majoittuminen teatteritalolle tai rukoushuoneella ja 

ruokailu oli koululla 

´ 

Evakossa ilmestyi suomenkielinen lehtikin, josta tietoa 

ammensimme. Sieltä ne tytöt lukivat mm. Esterin van-

kina olosta.´ Helmi Peteri 

- Pohjolan sanomat, Haaparannan lehti, Kotimaan viesti   
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Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikki-

lässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja his-

toriaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden 

tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää suku-

kokouksia ja – juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta 

ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen 

liittyvää julkaisutoimintaa. 

Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2012 valinnut hallituk-

sen. Varsinaiset jäsenet ovat Pertti Heikkilä, Rauno Heikkilä, 

Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Riitta Niskan ja varajäsenet: 

Keijo Heikkilä, Markku Heikkilän, Jari Ylitalo. Hallituksen pu-

heenjohtajana on toiminut Seppo Heikkilä ja varapuheenjohta-

jana Rauno Heikkilä, sihteerinä Pertti Heikkilä ja rahastonhoi-

tajana Markku Heikkilä. 

Toimintavuonna Heikkilän Sukuseura järjesti uusina toiminta-

muotoina kaksi sukuretkeä ja perhe- ja musiikkileirin.  Suku-

retket suuntautuivat Karjalan kannakselle ja Ruotsin Norbotte-

nin- ja Vesterbottenin lääneihin. Karjalan kannaksen matkalla 

tutustuttiin luovutettuihin alueisiin ja niiden sotahistoriaan. 

Ruotsin retkellä käytiin vierailemassa suvun jäsenten evakko-

paikkakunnilla Skellefteån ympäristössä mm. Burträskissä, 

Bygtsiljumissa. Perhe- ja musiikkileiri järjestettiin Rautiosaa-

ren leirikeskuksessa ja se sisälsi Adventti Vesperin Tavivaaran 

kappelissa. 

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen www-sivuston lisäksi 

Heikkilän Suku- nimistä tiedotelehteä, jossa on julkaistu tiedot-

teiden ja tilinpäätöstietojen sekä toimintakertomuksen lisäksi 

mm. juttuja ja valokuvia sukuretkistä. Sukuseura siirtyi myös 

sosiaaliseen mediaan avaamalla syksyllä 2013 omat Facebook-

sivuston nykyisten www-sivujensa rinnalle. 

Tiedotelehden toimittamisesta, taitosta ja jakelusta, www-sivu-

jen ylläpidosta sekä Facebook-sivujen avaamisesta on vastan-

nut Pertti Heikkilä. Hän on myös toiminut sukuseuran jäsenre-

kisterin hoitajana. Facebook-sivuille voivat kaikki suvun jäse-

net myös itse suoraan tuottaa sisältöä. 

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna 209. 

Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla ole ol-

lut erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, että tilikauden 

alijäämä 355,14 liitetään yhdistyksen omaan pääomaan. 

Rautiosaarella 7.11.2014 

Hallitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ   363,10 

Osallistumismaksut leirille    360,00 

Korkotulot         3,10 

TOIMINNA KULUT YHTEENSÄ                         - 2311,24 

Toimistotarvikkeet    - 10,00 

Postimaksut   - 291,02 

Leirin kulut   - 798,19 

Tiedotuskulut   - 181,77 

Kotisivujen kulut   - 100,00 

Pankkikulut       - 5,00 

Kirjanpito     - 99,20 

Km-korvaus   - 165,56 

Onnittelut ja muistamiset     -76,50 

Muut kulut   - 584,00 

TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ                           - 1948,14 

 

VARAINHANKINTA  

Tuotot yhteensä   1938,00 

Jäsenmaksut   1618,00 

Sukukirjojen myyntitulot    320,00

   

Kulut yhteensä   - 345,00 

Sukukirjavaraston muutos  - 345,00 

 

VARAINHANKINTA TUOTTOJÄÄMÄ 1593,00 

 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  - 355,14 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ  - 355,14 

 

Heikkilän Sukuseura Ry:n tiedotelehti 1/2014 

 

Aineistot Pertti, Seppo, Arja ja Markku Heikkilä 
Toimitus ja taitto: Pertti Heikkilä 
Painopaikka: Popa, Rovaniemi 2014 
 

Osoitteenmuutokset: 
- sähköpostilla info@heikkilansukuseura.fi 
- postitse: Heikkilän Sukuseura Ry,  
  Myllärintie 68 A5, 96400 Rovaniemi 
 

 


