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Elämme kesäyön auringon valoisaa aikaa. Tämä tiedot-

teen tavoittaessa teidät, moni on jo aloittanut kesälo-

mansa. Meille kaikille on nyt tarpeellista hengähtää ja 

rentoutua Suomen suvessa läheisten ja ystävien seurassa.  

Olemme sukuseuran hallinnossa suunnitelleet syksyn ret-

ken toteuttamista siltä ohjelmapohjalta, jota viime kesän 

sukujuhlassa esiteltiin.  Retki toteutetaan syyskuussa 

tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla. Matka on sekä kult-

tuuri- että historiamatka. Retkelle ilmoittautuminen avau-

tuu yhtä aikaa tiedotelehden ja Facebook- sivun linkkien 

kautta. Näin kaikilla halukkailla on samanlainen mahdol-

lisuus ilmoittautua retkelle. Matkalle lähtee yksi bussi, jo-

ten osallistujien lukumäärä on rajallinen. 

Toivotan kaikille lämmintä ja rentouttavaa 

kesäaikaa! 

Markku Heikkilä 

 

Seuraa sukuseuran tapahtumia, 

valokuvia, videoita, matkakerto-

muksia yms. verkkosivuillamme 

www.heikkilansukuseura.fi  

Sukuseuralla on myös  

Facebook -sivut  

 

 

 

 

 

 

  

Heikki Annanpalo 2009 

Heikkiläläisiä maalaiskylästä  

tietoyhteiskuntaan 

Heikkiläläisten elämää ja muis-

teluksia Rovaniemen Rautiosaa-

ren Rautionsuvannon rantamilla 

maatalousyhteiskunnasta tieto-

yhteiskuntaan. 

Hinta 25 € / 1 kpl tai  

tarjous 100 € / 5 kpl 

Postitse toimitettaessa hintaan lisätään postimaksu. 

 

Kirjojen tilaukset 
sähköpostilla:  
info@heikkilansukuseura.fi 

 

Uusi erä suku-isännänviirejä ja sukulusikoita sekä uutena tuot-

teena sukuseura-aiheisia onnittelu ja muistamiskortteja.  

Sukuviirin hinta 100 €,  

Sukulusikkasarja (6 kpl) hinta 310 € 

Sukukortit 5 € / kpl 

Postitse toimitettaessa hintaan lisätään postimaksu. 

 

 

Sukukorttien, sukulusikoiden ja viirien tilaukset 
Markku Heikkilä 
sähköpostilla: vuopaja@gmail.com 

puh. 040 572 0179 
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Sukuretki Karjalaan 

Heikkilän Sukuseura järjestää syyskuussa 

Karjalan kierros -sukuretken. Retkelle voi 

osallistua myös muut, kuin sukuseuran jäse-

net. Retki lähtee Oulusta ja palaa Ouluun. 

Matkanjärjestäjä: OTP Travel, matkustajia n. 45 henkilöä, mat-

kanjohtajat: Veli-Matti Heikkilä ja Tapani Turpeinen  

Sortavalasta aloitamme – vanhaa Suomea ja sodan jälkiä, suo-

malais-venäläistä kulttuurihistoriaa ja nykypäivää. 

Ruskeala, Sortavala, Valamo sekä nykykarjalaisuuden keskus 

ja historiallinen Petroskoi... muistelemme sotiemme taistelu-

paikoilla muutamien suvun miesten ja tunnettujen henkilöiden 

sotataivalta. Suomalainen kulttuuri ja historia nivoutuvat venä-

läiseen nykypäivään, joka yllättää positiivisesti!  

Venäläisen historian ja kulttuurin tuntemus avartaa käsityk-

siämme – nyt jos koskaan on hyvä käydä kylässä Karjalassa!  

 

Sponsoroitu hinta 4 pv: 350 € / majoitus 2 hh 

Hintaan sisältyy: 

- majoitus 2 hengen huoneissa, hotelliaamiaiset, majoituk-

set Sortavalassa (1 yö) ja Petroskoissa (2 yötä), 

- ateriat (aamiaiset, kenttälounaat, päivälliset) matkaohjel-

man mukaan, 

- kuljetukset OTP:n luxusbussilla, 

- opastetut tutustumiset oppaidemme johdolla ohjelman 

mukaan sekä kaikille jaettava matkamanuaali, 

- ryhmäviisumi, johon sisältyy pakollinen matkustajava-

kuutus, 

- hotellin rekisteröintimaksu. 

  

Matkareitti ja ohjelma: 

To 5.9. Bussimatka Oulu – Niirala – Värtsilä – Ruskeala – Sor-

tavala, lounaan nautimme Suomen puolella Kontiolahden 

ABC:llä.  

Ajamme Kajaani-Nurmes-Joensuu reittiä. Alkumatkasta on 

hyvä orientoitua kohtaamaan todellisuus itärajalla vuonna 1939 

- 40, kun Veli-Matti Heikkilä kertoo Kuhmon taisteluista, kun 

vihollinen aikoi hotkaista Kuhmon aamiaiseksi, Kajaanin lou-

naaksi ja Oulun illalliseksi. Lounaan nautimme lähellä Joen-

suuta, Kontiolahden ABC:lla. Siitä on vain reilun tunnin matka 

Niiralan raja-asemalle.  

 

 

Venäjän puolella Värtsilän raja-aseman muodollisuuksien jäl-

keen tutustumme vanhaan Ruskealan kirkonkylään. Pistäy-

dymme Ruskealan kauniilla kirkonmäellä, jossa edelleen on nä-

kyvissä vaikuttavan ristikirkon perustukset. Voit palata aikaan 

ennen sotia, Karjalan kunnaiden maisemaan, tuoksuihin ja ää-

niin. Tunnetuista suomalaisista kirkkoherra ja kansanedustaja 

Väinö Havas kaatui täällä (Suvilahti) jatkosodan taistelumels-

keissä.  

Ruskealasta ajamme Sortavalaan, jossa majoitumme ja illallis-

tamme Vremena Goda Inn (lisätietoja mm: booking.com). Päi-

vän matkan päälle voi käydä saunomassa ja uimassa Laato-

kassa. Sortavalan historiassa on paljon Suomen, Venäjän ja 

Ruotsin historian ja politiikan käännekohtia. Sortavala (ven. 

Сортавала) sijaitsee Laatokan pohjoisrannalla noin 190 kilo-

metriä Petroskoista länteen ja runsaat 30 km Suomen rajasta. 

Kaupunki on Sortavalan piirin hallinnollinen keskus. Kaupun-

gissa asui yhteensä vajaat 20.000 asukasta. 

Pe 6.9. Aamiainen. Klo 9.00 lähtö kantosiipialuksella Vanhaan 

Valamoon (säävaraus). Laivamatka kestää noin tunnin. Vala-

mon suomenkielisen oppaan johdolla tutustumme pääkirkkoon, 

veljeshautausmaahan ja Punaiseen skiittaan. Valamon pää-

kirkko koostuu ylä- ja alakirkosta. Pääkirkon yläkerta on kor-

kea, kauniisti kaartuva temppeli. Matala alakirkko on Valamon 

luostarin elävin ja tunnelmallisin rukoushuone, ja se on täysin 

kunnostettu ja jatkuvasti käytössä. Tutustumme myös Punai-

seen Skiittaan. Kirkkomusiikkikonsertti. Lounas luostarin Tra-

pezassa. Lähtö Valamosta klo 15.00. Saapuminen Sortavalaan 

noin klo 16.00. Sortavalassa teemme pienen kaupunkikierrok-

sen. 

Petroskoihin tähtäämme illaksi. Matkan varrella näemme van-

han Suomen rajan sekä idyllisiä karjalaiskyliä. Petroskoihin 

saavumme iltapäivällä. Kaupungin keskusta kiinnostaa takuu-

varmasti kaikkine kauppoineen ja idyllisine kahviloineen. Ma-

joitumme kaupungin piikkipaikalla olevaan korkeatasoiseen 

hotelliin, Piter Inn (lisätietoja mm: booking.com). 

La 7.9. Aamiaisen nautittuamme lähdemme retkille ajamaan 

kohti Karhumäkeä. Pysähdymme puolustuslinjalle, joka käsit-

tää Suomen armeijan vv. 1942 - 44 kallioihin hakattuja tulikor-

suja, juoksuhautoja, siiloja ja panssariestelinjoja. Poventsassa 

sotahistorian ohella vaikutuksen tekee Stalinin kanava, Vienan-

meren–Itämeren kanava Äänisestä Vienanmereen. Poventsasta 

jatkamme Sandarmohin metsään, jossa teloitettiin ja johon hau-

dattiin v. 1937 - 38 yli kahdeksantuhatta po-

liittisten vainojen uhria, Solovetskin vanki-

leirin vankeja ja kanavan rakentajia. Päivän 

aikana nautimme kenttälounaan.  

 

Karjalan tasavallan vaakuna 

 

 

 

GHe 
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Palattuamme Petroskoihin teemme kaupunkikierroksen, jonka 

aikana (1,5 tuntia) saamme tietää miten, milloin ja miksi kau-

punki on perustettu, näemme kaupungin päänähtävyyksiä, Pie-

tari Suuren, Petroskoin perustajan muistopatsaan, Leninin au-

kion, myöhäisklassisismin tyyliin 1700-luvulla rakennetun ku-

vernöörin palatsin, Tuntemattoman sotilaan haudan ja ikuisen 

tulen, Kirovin aukion – nk. neljän teatterin aukio, Äänisen ran-

takadun: avangardiveistosten ulkomuseon. Nautimme venäläi-

sen illallisen ja katselemme Äänisen kauniita maisemia. Ne 

ovat todella vaikuttavat. Kerran suomalainen miehittikin kau-

pungin mutta kaupungin tarina Äänislinnana jäi lyhyeksi. Pet-

roskoissa nautimme illallisen ja vietämme vapaa-aikaa kaupun-

gilla.  

Huom! Sinulla on mahdollisuus jäädä lauantain linja-autoret-

keltä Petroskoihin joko viettämään shoppailupäivää tai vierai-

lemaan esimerkiksi Virkistysuimala Aquaticassa, joka on ny-

kyaikainen uimala. Siellä on uimahalli, putkiliuku, hierovia 

porealtaita, suomalainen sauna, turkkilainen sauna, kuntosali 

ja baari. Virkistysuimalan palvelut auttavat irrottautumaan ar-

jen rutiineista ja antavat juuri oikeat puitteet itsensä hemmot-

telemiseen. Toinen matkanjohtajista jää Petroskoihin, mikäli 

haluat kaupunkilomapäivän. 

Su 8.9. Aloitamme päivän taas aamiaisella. Tämän jälkeen on 

aika pakata ja palata koti-Suomeen. Nautimme lounaan mat-

kan aikana Siihtalan ABC:llä, Joensuussa. Palaamme Ouluun 

illaksi. 

 

Sitovat ilmoittautumiset 31.7.2019 mennessä 
sähköpostilla tai puhelimitse 

 
 

Veli-Matti Heikkilä 

puh. 040 529 7348 
sähköposti: velskuh@hotmail.fi 
 
Tapani Turpeinen 

puh. 040 583 8739 
sähköposti: tapani.turpeinen@prolex.fi 

 

Paikkoja rajoitetusti, täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! 
  

 

 

 

Euroopan Unionin (EU) Parlamentin ja Neuvoston 27.4.2016 antama 

Yleinen tietosuoja-astus 2016/679 (GDPR) on astunut velvoittavana 

voimaan 25.5.2018 alkaen. Heikkilän Sukuseura on asetuksen mukai-

nen rekisterinpitäjä ja sillä on mm. velvoite informoida rekisteröityjä 

(sukuseuran jäseniä) siitä, miten se käsittelee jäsentietojaan.  

Viereisellä palstalla on Heikkilän Sukuseura Ry:n jäsenrekisterin tie-

tosuojaseloste. Seloste löytyy myös Sukuseuran verkkosivuilta osoit-

teesta: 

http://www.heikkilansukuseura.fi/toiminta/jasenyys/tietosuoja.htm 

 

 

 

Heikkilän Sukuseura Ry:n jäsenrekisterin  
TIETOSUOJASELOSTE 
 

Rekisterinpitäjä 
Heikkilä Sukuseura Ry  
c/o Markku Heikkilä  
Vuopajanmutka 8 
97110 Rautionsaari 
  
Rekisteristä vastaava  
Jäsenrekisterin ylläpitäjä 
Pertti Heikkilä 
Sähköposti: info@heikkilansukuseura.fi 
 

Käsittelytoiminto ja tarkoitus 
Käytämme jäsenluetteloa, jotta voimme lähettää jäsenille tiedote-
lehden sekä jäsenmaksukirjeen sekä voimme ylläpitää jäsenmaksu-
sutietoja.  
 

Oikeusperuste 
Yhdistyslain 503/1989 11§:n mukaisesti yhdistyksen on pidettävä 
luetteloa jäsenistään.  
 

Säilytysaika 
Säilytämme jäsenrekisterin tietoja jäsenyyden ajan. Poistamme tie-
dot rekisteristä pysyvästi, kun sukuseuran jäsen ilmoittaa eroa-
vansa jäsenyydestä, kuolee tai posti palauttaa jäsenelle lähetetyn 
kirjeen sillä perusteella, että jäsen on muuttanut tai tuntematon 
siinä osoitteessa, johon kirje on lähetetty. Kuolleiden jäsenten 
osalta toivomme, että lähiomaiset ilmoittavat asiasta, jotta nimi voi-
daan poistaa rekisteristä.  
 

Rekisteröidyt  
Rekisteröityjä ovat Heikkilän Sukuseura Ry:n jäseneksi liittyneet 
luonnolliset henkilöt.  
  

Käsiteltävät tiedot ja niiden lähteet ja siirto  
Jäsenen nimi (etunimi ja sukunimi), postiosoite, jäsenmaksutieto 
(maksuvuosi tai ainaisjäsenyys) sekä sähköpostiosoite. 
 

Jäsenrekisterin tiedot on saatu jäseneltä itseltään siinä yhteydessä, 
kun hän on liittynyt jäseneksi. Jäsen voi ilmoittaa muuttuneet tiedot 
jäsenluettelon ylläpitäjälle kirjeitse tai sähköpostilla. Jäsenen kuolin 
tieto (jäsenen poistaminen rekisteristä) voidaan saada julkaistusta 
kuolinilmoituksesta tai lähiomaisen ilmoittamana tietona. 
 

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä  
 

Tietojen luovutus ja julkaiseminen  
Jäsenten tietoja ei luovuteta eikä julkaista kolmansille osapuolille. 
Jäsenluettelon saavat nähtäväksi vain sukuseuran hallituksen jäse-
net.  
 

Tietojärjestelmät ja tietoturva 
Jäsenrekisterin ylläpitäjä on suojannut jäsenrekisterin henkilökoh-
taisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Luetteloista pidetään myös var-
muuskopioita. 
 

Rekisteröidyn oikeudet 
Sinulla on oikeus tarkastaa omat, sinusta rekisteröidyt tiedot.  
 

Sinulla on oikeus pyytää väärän, epätarkan, epätäydellisen, van-
hentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen.  
 

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan tietosi jäsenrekisteristä. Huo-
mioi, että samalla kun pyydät tietojesi poistamista, poistuu myös 
Sukuseuran jäsenyys. 
 

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli 
tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin mihin niitä on alkuperin 
kerätty.  
 

Sinulla on oikeus saada rekisterissä olevat tietosi meiltä järjestel-
mästä toiseen siirtoa varten jäsennetyssä ja yleisesti käytetyssä tie-
dostomuodossa. 
 

Oikeuksien käyttäminen 
Ota yhteyttä jäsenrekisterin ylläpitäjään tai hallituksen puheenjohta-

jaan. Yhteystiedot löydät selosteen alusta. 
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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 hallituksen jäseninä ovat toimineet 1.8.2015–

7.7.2018 välisenä aikana: Varsinaiset jäsenet Veli-Matti Heik-

kilä, Markku Heikkilä, Riitta Niska, Pertti Heikkilä ja Juho 

Mölläri ja varajäsenet: Seppo Heikkilä, Timo Heikkilä ja Keijo 

Heikkilä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Markku 

Heikkilä ja varapuheenjohtajana Veli-Matti Heikkilä. Hallituk-

sen sihteerinä on toiminut Pertti Heikkilä ja rahastonhoitajana 

Marketta Haukipuro. 

Toimintavuonna Sukuseuran hallitus järjesti Rautiosaaren leiri-

keskuksessa 7.7.2018 yleisen kokouksen ja sukujuhlan. Suku-

juhlaan osallistui noin 40 suvun jäsentä. Sukujuhlapäivän oh-

jelmassa oli mm tutustuminen Pöykkölän kotiseutumuseoon, 

tietokirjailija Kustaa Hulkon esitelmä, iltamusiikkitilaisuus Ro-

vaniemen kirkossa sekä savusaunomista. Sukujuhlapäivän yh-

teydessä oli myynnissä uusia sukuaiheisia onnittelu- ja muista-

miskortteja. Lisäksi myynnissä oli aiemmin julkaistuja sukukir-

joja, pinssejä sekä uusi erä sukulusikoita ja sukuviirejä. 

Toimintavuoden aikana astui velvoittavana voimaan EU:n Tie-

tosuoja-asetus (2016/679). Sukuseuran sihteeri, joka vastaa 

myös jäsenrekisteristä, laati jäsenrekisterin tietosuojaselosteen, 

jolla jäseniä informoidaan mm siitä, miten ja millä perusteella 

Sukuseura käsittelee jäsenten henkilötietoja. Tietosuojaseloste 

on nähtävillä mm Sukuseuran verkkosivulla ja siitä kerrottiin 

myös yleisessä kokouksessa. 

Sukujuhlan hallitus valmisteli loppukesälle 2018 Karjalan kier-

ros -sukuretkeä, joka yhteensattumuksista johtuen päätettiin 

siirtää vuodelle 2019. 

Sukujuhlapäivän yhteydessä järjestetyssä yleisessä kokouk-

sessa sukuseuralle valittiin uusi hallitus, jonka varsinaisiksi jä-

seniksi valittiin: Veli-Matti Heikkilä, Markku Heikkilä, Riitta 

Niska, Pertti Heikkilä ja Pekka Mölläri ja varajäseniksi Seppo 

Heikkilä, Tapani Turpeinen ja Keijo Heikkilä. Uuden hallituk-

sen järjestäytymiskokous siirtyi toimintavuodelle 2019.  

Toimintavuonna 2018 ei kerätty jäsenmaksua. Sukujuhlapäivän 

kustannukset katettiin osallistumismaksuilla sekä aiempien 

vuosien ylijäämillä. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 

8,05 € liitetään yhdistyksen omaan pääomaan. 

Rautiosaarella 12.4.2019 

Hallitus

 

 

 

 

 

Heikkilän Sukuseura Ry:n tiedotelehti 1/2019 

 
Tekstit Pertti, Veli-Matti ja Markku Heikkilä sekä  
Tapani Turpeinen 
Kuvat, toimitus ja taitto: Pertti Heikkilä 
Painopaikka: Popa, Rovaniemi 2019 
 

Osoitteenmuutokset: 
- sähköpostilla info@heikkilansukuseura.fi 
 

 

 
 

TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ   775,00 

Sukujuhlan tulot     775,00 

Korkotulot ja muut tulot        0,00 

 

TOIMINNA KULUT YHTEENSÄ                         - 2023,53 

Toimistotarvikkeet    - 18,95 

Sukujuhlan kulut                             - 1578,18 

Tiedotuskulut     - 58,00 

Kotisivujen kulut   - 100,00 

Pankkikulut       - 8,10 

Kirjanpito    -148,80 

Onnittelut ja muistamiset     -20,00 

Muut kulut     - 91,50 

VARSINAINEN TOIMINTA                         - 1248,53 

 

VARAINHANKINTA  

Tuotot yhteensä   1240,00 

Jäsenmaksut     840,00 

Sukulusikoiden myyntitulot    300,00

  

 

VARAINHANKINTA  1240,00 

 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ       -8,53 

Korkotulot         0,48 

TILIKAUDEN ALIIJÄÄMÄ     - 8,05 


