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P u h e e n j o h t a j a n  p a l s t a
                    eskellä kauneinta kesää saimme yllättävän  
                      suruviestin: Veli-Matti Jokelan maallinen      
                      vaellus oli päättynyt. Uutista oli vaikea  
                      uskoa todeksi, olihan Veli-Matti mies par- 
haassa iässä. Veli-Matti oli sukuseuramme hallituksen 
pitkäaikainen jäsen ja varapuheenjohtaja. 

Hallituksessa opimme arvostamaan hänen vastuuntun- 
toista ja määrätietoista työskentelyään. Kannanotot oli- 
vat harkittuja, hyvin perusteltuja ja monesti pienen huu- 
morin höystämiä. Veli-Matin inhimillisesti katsottun 
varhainen poismeno on ollut raskas menetys hänen lä- 
heisilleen. Sitä se on myös koko laajalle suvulle ja ystä-
väpiirille. Se on raskas menetys myös sukuseuratyölle, 
joka oli selvästi lähellä Veli-Matin sydäntä. Sukuseuran 
hallitus muistaa kiitollisuudella Veli-Mattia merkittäväs-
tä panoksesta sukuseuratyön hyväksi.

22.8. pidetyssä kokouksessa sukuseuran hallitus on jär- 
jestäytynyt uudelleen. Veli-Matti Jokelan tilalle hallituk- 
sen varsinaiseksi jäseneksi kutsuttiin varajäsen Timo 
Rautio. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin  
Rauno Heikkilä.  
 
Kuluneen toimintakauden aikana sukuseuran keskeisin 
tehtävä on ollut uuden sukukirjan valmistelu. Heikki An-
nanpalo on tehnyt jälleen perusteellista työtä kerätessään 
aineistoa kirjaa varten. Tässä tiedotteessa on Heikin juttu 
kirjan sisällöstä ja työn etenemisestä. 

K

Kirjoja myytävänä edullisesti: 

 - Rautiosaaren Heikkilän Suku,  hinta 20 € / kpl
 - Aittajärven kuivatus,                    hinta   5 € / kpl

Kirjojen tilaukset:
  Aatu Heikkilä,  
  Kylmäniementie 10, 97110 Rautionsaari.  
  Puh. (016) 380 119, GSM 0400 231 652. 
  sähköposti: aatu.heikkila@pp.inet.fi.

Heikkilän Sukuseura ry:n tiedotelehti 1/2008

Toimittanut / taitto Pertti Heikkilä
Painopaikka: Pohjolan Painotuote Oy, Rovaniemi 2008
Jakelu ja osoitetiedot:  
Heikkilän Sukuseuran Ry:n jäsenrekisteri. 

Osoitteenmuutokset:
   - sähköpostilla. heikkilan.sukuseura@pp.inet.fi
   - Internet: www.heikkilansukuseura.fi 
   - postitse: Heikkilän Sukuseura Ry,   
     Myllärintie 68 A 5, 96400 Rovaniemi 
   - tekstiviestillä tai puhelimitse: 040 511 3029

 
Sukuseuran www-sivuilta löytyy tietoa sukuseurasta, seuran säännöt, tietoa toiminnasta ja julkaisuista, 
hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä ajankohtaisia tiedotteita sekä kuulumisia suvun jäseniltä. Sivuilla on 
myös kuvia ja videopätkiä sukuseuran juhlista sekä vanhoja kuvia arkistosta. Sivulta on myös sukuluetteloita 
ja kaavioita yli 100-vuotta sitten syntyneistä suvun jäsenistä.  Sivuille voit myös jättää terveisiä tai kuulumi-
sia sivuilla olevaan vieraskirjaan sekä ilmoittaa palautelomakkeella esim. muuttuneet yhteystietosi suoraan 
jäsenrekisterin ylläpitäjälle. Sivujen ylläpidosta vastaa Pertti Heikkilä.
 

Sukuseuran www-sivut löytyvät Internetistä osoitteesta: www.heikkilansukuseura.fi.

Kirjan on määrä valmistua kesän 2009 sukujuhlaan. Toi-
vomme, että suvun jäsenet antavat täyden tukensa Heikille 
mittavan aineiston keruussa ja valmistelussa.  

Hallitus on valmistellut myös sukuseuran standaaria. Sen 
taiteellisesta suunnittelusta on vastannut Olli-Pekka Jokela. 
Myös standaarin on määrä valmistua ensi kesän sukujuh-
laan.  

Heikkilän Sukuseura ry:n jäsenluettelossa on kaikkiaan 
355 henkilöä. Voimme olla tästä ylpeitä - sukuseuramme 
ei ole suinkaan pieni yhdistys. Vuoden 2007 jäsenmaksu 
on kuitenkin päässyt unohtumaan monilta jäseniltä. Uuden 
sukukirjan kustantaminen vaatii sukuseuralta merkittävää 
taloudellista uhrausta. Sukuseuran hallitus toivookin, että 
jäsenet muistaisivat hoitaa pienen jäsenmaksun ja siten tu-
kea osaltaan meille kaikille tärkeää kulttuuritekoa. Tämän 
tiedotteen liitteenä on vuoden 2008 jäsenmaksulomake, 
jolla voi vaivattomasti hoitaa myös aikaisempien vuosien 
unohdukset. 

Sukuseuran hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen kaunista 
syksyä ja rikastuttavia hetkiä sukulaisten ja ystävien paris-
sa. Pidetään yhteyttä!

Seppo Heikkilä
seppo.j.heikkila@oulu.fi

Sukuseuran www-sivut
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Sukuseuran hallitus keskusteli marraskuussa 2007 su- 
vun perinteen ja historian tallentamisesta ja totesi van-
hemman ikäpolven mukana katoavan korvaamatonta 
tietoa menneistä sukupolvista, heidän elinkeinoistaan  
ja elämänmuodostaan. Kovin monta suvun piirissä ei  
ole enää sellaisiakaan, joilla olisi omakohtaista koke- 
musta perinteisestä maatalon elämästä ennen konevoi-
man aikaa. Karjataloutta harjoitetaan enää vain Yli- 
Heikkilässä, jonka isäntä Ari Körkkö pitää myös mo- 
nien muitten Heikkilän maille syntyneitten tilojen mai- 
ta peltoina vuokraamalla niitä. Maaseudulla on jatku- 
vasti menossa niin nopea muutos, että myös sotien jäl-
keinen elämänmuoto on vaarassa unohtua. Sen tallenta-
miseen ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota, koska sen 
on ajateltu olevan vielä monien omissa kokemuksissa. 
Mutta 60 vuotta tarkoittaa, että senkin ajan sukupolvet 
poistuvat joukostamme tuota pikaa - niin julmalta kuin 
sen toteaminen kuulostaakin.

Näillä mietteillä sukuseuran hallitus houkutteli Heikki 
Annanpalon lupautumaan toisen sukukirjan kokoami- 
seen. Kun ensimmäiseen sukukirjaan kirjattiin eri suku- 
haarat ja niihin kuuluvat henkilöt, nyt on tarkoitus kes- 
kittyä kuvaamaan sitä elämäntapaa, joka muotoutui 
Heikki ja Priita Leena Heikkilän jälkipolvien aikana. 

Heikkilöitten välistä pyöri 1950-luvun puolivälissä melkoinen soraralli Hietavaarasta Kemijoen länsipuolelle. Veikko 
Körkkö kävi kuvaamassa sen Heikkilän katolta Yli-Heikkilää kohti. Taustalla Turpeenniemen taloja, joita vain muuta-
ma vuosi myöhemmin purettiin voimalaitoksen alta. Kuva on Marjatta Körkön kokoelmasta.

Kirja yrittää antaa käsityksen elämästä heikkiläläisessä 
maatalousyhteisössä Heikkilän synnystä aina 1900-luvun 
loppuun saakka. Tarkastelu keskittyy Heikkilän ja Raution 
ja Rautiosaaressa muitten heikkiläläisten hallinnassa olleit-
ten talojen elämän kuvaamiseen. Kirjattavaksi tulee myös 
se perustavanlaatuinen elämäntavan muutos, johon Valajas-
kosken voimalaitoksen rakentamisella oli suuri vaikutus.

Heikki Annanpalo toimii kirjaajana ja vähäisessä määrin 
myös tutkijana, mutta suurimman osan sisällöstä tuottaa 
muistelusryhmä, johon ovat lupautuneet mukaan Aatu,  
Erkki, Jaakko, Mirja ja Olli Heikkilä sekä Ari Körkkö ja 
Timo Rautio. Suvun jäsenten kuva-arkistot käydään tois- 
tamiseen läpi, nyt pyrkien löytämään jokapäiväiseen elä-
mään liittyviä kuvia. Mukaan tulee myös vanhoja kuvia  
Rautiosaaren ihmisistä, jotka on pyritty tunnistamaan ja 
nimeämään mahdollisimman kattavasti. Vanhin kuva on 
kesältä 1907 tai 1908. Vaikka näitä vanhimpia kuvia on  
julkaistu eri yhteyksissä aikaisemminkin, niin nyt henki-
löiden nimeäminen pyritään tekemään kattavammin kuin 
koskaan aikaisemmin. Siinä mielessä sukukirjasta tulee 
laajemminkin Rautiosaaren kotiseutukirja. 
 
Kirja tullaan julkistamaan kesällä 2009 pidettävässä suku-
kokouksessa. 
                                                               Heikki Annapalo

T o i n e n  s u k u k i r j a  t e k e i l l ä



4 Heikkilän Sukuseura 2008 © 

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT  
Korkotulot          7,09

KULUT
Postimaksut   18,25
Sukujuhlan kulut  0,00
Tiedotuskulut   184,85
Kotisivujen kulut  60,00
Pankkikulut   5,00
Kirjapito   84,09
Km-korvaus   36,80
Muut kulut   97,96
Kulut yhteensä      486,95

VARSINAISEN TOIMINNAN 
KULUJÄÄMÄ      479,86

VARAINHANKINTA
TUOTOT
Jäsenmaksut   970,00
Sukukirjojen myynti  318,25
Aittajärven kirjan myynti 24,00
                  1312,25
KULUT
Varaston muutos, kirjat  279,84
Sukulusikan valm. kust.  0,00
Varaston muutos, Aittaj.  12,85
       197,46

VARAINHANKINNAN
TUOTTOJÄÄMÄ               1019,56

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ    539,70

TASE 1.1. – 31.12.2007

VASTAAVAA
vaihto-omaisuus, varasto
 (kirjat ja sukulusikat)              4372,42
rahoitusomaisuus
rahat ja pankkisaamiset   4596,18

     8968,60
VASTATTAVAA
oma pääoma 
 pääomasijoitukset    453,93
 ed. tilikauden tulos  7974,97
 tilikauden tulos     539,70

oma pääoma yhteensä   8968,60
 
 
 

Rovaniemellä  23.5.2008
Hallitus

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 keskuudes-
sa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja -juhlia, kerää ja 
arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten 
tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkai-
sutoimintaa.

Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2006 valinnut 
hallituksen. Varsinaiset hallituksen jäsenet ovat Seppo 
Heikkilä (puheenjohtaja), Veli-Matti Jokela (varapuheen-
johtaja), Pertti Heikkilä (sihteeri), Rauno Heikkilä ja 
Juho Mölläri. Varajäsenet ovat Markku Heikkilä (rahas-
tonhoitaja), Jari Ylitalo ja Timo Rautio. Yleinen kokous 
on vuonna 2006 vahvistanut jäsenmaksuksi 5 euroa 
vuodessa aikuisjäseniltä ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen Heikkilän Suku 
-nimistä tiedotetta, joka sisältää kutsut kokouksiin, 
puheenjohtajan tervehdyksen, kuvia sekä tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen. Tiedotteen lisäksi sukuseura 
ylläpitää www-sivustoja Internetissä osoitteessa www.
heikkilansukuseura.fi. Www-sivuilla on toimintavuonna 
julkaistu myös suvun tämän päivän elämää mm. otsikolla 
”Heikkilän suku maailmalla”. Sukuseuran www-sivujen 
ylläpidosta vastaa sihteeri Pertti Heikkilä.

Toimintavuonna sukuseura käynnisti uuden sukukirjan 
valmistelutyön. Sukukirjan kirjoittajaksi hallitus kutsui 
vuonna 2000 julkaistun Heikkilä Suku -kirjan kirjoitta-
jan Heikki Annanpalon. Uuden sukukirjan aiheena on 
Heikkilän suvun keskeisten talojen, niiden asukkaiden 
elämänmuodot, elinkeinot ja perinteet. Sukuseura jatkoi 
myös sukuviirin suunnittelua. Tavoitteena on, että uusi 
sukukirja ja sukuviiri ovat valmiita vuoden 2009 suku-
juhlaan mennessä.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuon-
na noin 160. Seuran talous on vakaalla pohjalla eikä seu-
ralla ole ollut toimintavuonna erityisiä investointikohtei-
ta. Sukuseuran tilikauden ylijäämä oli 539,70 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 539,70 euroa 
liitetään yhdistyksen omaan pääomaan. 

Rovaniemellä 22.5.2008
Hallitus

Toimintakertomus 2007

Tilinpäätöstiedot 2007


