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Puheenjohtajan palsta
Tämäkin vuosi on kääntynyt hitaasti kesään ja kolmen vuoden välein tapahtuva, odotettu Heikkilän sukuseuran sukujuhla lähestyy – siis 19.7. tavataan Rautiosaarella. Tervetuloa joukolla mukaan
kaikki suvun jäsenet ja ystävät!
Sukuseuramme tarkoituksena on ”tutkia suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa”. Tähän tavoitteeseen sukuseuran hallitus
on suhtautunut suurella hartaudella. Sukututkimusta ovat tehneet monet suvunjäsenet. 1994 toimintansa aloittanut sukuseuramme on koonnut laajat sukuluettelot, jotka ovat jäsenten ja tutkijoiden
saatavilla sekä kirjallisina että ennen 1900 syntyneiden osalta myös sukuseuran internet-sivulla.
Myös niteenä toimitettu sukuluettelo on laaja ja kattava. Sukuseuran kotisivu www.heikkilansukuseura.fi on perustettu jo kymmenen vuotta sitten, mutta sen tietosisältö on kohentunut viimeisten
vuosien aikana ratkaisevasti.
Sukuseuran omakustanteina tuottama kirjallinen aineisto on mittava. Kirjallinen tuotanto tallentaa
kattavasti peräpohjalaisen kyläyhteisön perinteitä, henkilöhistoriaa ja kulttuuria. Jo nyt Heikkilän
sukuseuran kirjallista tuotantoa voidaan pitää merkittävänä Perä-Pohjolaa käsittelevänä kulttuuritekona. Toivoisinkin, että esim. Lapin kulttuurirahasto suhtautuisi tällaiseen vapaaehtoiseen kulttuurityöhön jatkossa myönteisemmin.
Tähän mennessä Heikkilän Sukuseura on kustantanut seuraavat julkaisut: Heikkilän suku 1600-luvulta nykypäivään (Heikkilä Seppo, nide 1994), Raution ja Heikkilän talot - Ihmisiä ja asioita
1600-luvulta viime vuosisadan vaihteeseen (Heikkilä Seppo, nide 1997), Rautiosaaren Heikkilän
suku (Annanpalo Heikki, kirja 2000), Aittajärven kuivatus (Annanpalo Heikki, nide 2005) sekä
tämän kesän sukujulassa julkaistava: Heikkiläläisiä - maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan (Annanpalo Heikki, kirja 2009).
Mennyt kolmivuotiskausi on ollut vilkasta toiminnan aikaa: uusi sukukirja ”Heikkiläläisiä - maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan” julkaistaan sukujuhlassamme. Heikki Annanpalo ja ”muistelusryhmä” ovat tehneet perusteellista työtä. Sukuseuran hallitus on voinut sivusta ihastella sitä tarmoa
ja perusteellisuutta, jolla työhön on paneuduttu. Kirja on monipuolinen kuvaus peräpohjalaisen
maalaiskylän asumisen muodosta, kulttuurista ja elinkeinoista sekä sen murroksesta agraariyhteiskunnasta nykyaikaan. Runsas kuvitus ja murroksen kuvaaminen meille läheisten ihmisten elämisen
ja kokemisen kautta antaa muutokselle inhimilliset kasvot. Sukuseuramme toisesta sukukirjasta on
tulossa enemmän kuin sukukirja: sitä voidaan täydellä syyllä kutsua Rautiosaaren ja Hirvaan kylien
kotiseutukirjaksi.
Toimintakaudella olemme saaneet päätökseen myös sukuseuran pöytästandaarin suunnittelun.
Suunnittelusta on vastannut arkkitehti Olli-Pekka Jokela. Sukujuhlassa muistamme nyt ensimmäistä
kertaa ansioituneita sukuseuran jäseniä luovuttamalla heille pöytästandaarin. Niin pöytästandaarissa
kuin myös sukujuhlaan valmistuvassa rintaneulassa, ”pinssissä” komeilee Soili Pahtajan aikanaan
suunnittelema sukumme monogrammi, vanha Heikkilän puumerkki tyyliteltynä. Sukuseuran pinssi
tulee myyntiin sukujuhlaan.
Olli-Pekka on suunnitellut myös sukuseuran isännänviirin, jonka malli on nähtävillä sukujuhlassa.
Mikäli sukuseuran tunnuksella varustettu isännänviiri kiinnostaa suvun jäseniä, otamme tilauksia
vastaan sukujuhlassa. Hankinta edellyttää vähintään kymmentä tilausta.
Kuten huomaatte, sukujuhlassa on paljon nähtävää ja koettavaa. Tulkaa joukolla paikalle nauttimaan
yhdessäolosta ja läheisten ihmisten tapaamisesta.
Seppo Heikkilä
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Kutsu
Heikkilän Sukuseura ry:n yleinen kokous ja sukujuhla
Rautiosaaren leirikeskuksessa 19.7.2009 klo 12 alkaen.
Juhlapäivän osallistumismaksu on 5 euroa ja alle 12 vuotialta 3 euroa.
Osallistumismaksu sisältää lounaan ja kahvitarjoilut.
Ohjelmassa klo 12 lounas, klo 13 yleinen kokous ja klo 14
sukujuhla.
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Janne ja Hilda Paakkolassa
Täydennyksiä ja korjauksia Rautiosaaren Heikkilä Suku -kirjaan sivuille 103 – 111.

Jannen ja Hildan perhe
Rautiosaarella 14.12.1887 syntynyt, Juho Pekan ja Susanna Matilda Heikkilän toiseksi vanhin poika Janne Heikkilä muutti vuonna
1924 vaimonsa Hildan os. Alakulpin s. 13.8.1886 ja neljän lapsen
kanssa Tervolan kunnan Ylipaakkolan kylään Kemijoen itäpuolelle, mistä he olivat ostaneet kaksi pientä tilaa. Molemmat tilat
sijaitsivat Kemijoen itärannalla noin kilometrin päässä toisistaan.
Tiloista Juntura-niminen tila sijaisi Tervolan kunnan puolella
Ylipaakkolassa ja Mäkitalo niminen Kemin maalaiskunnassa eli
nykyisessä Keminmaan Itäkoskella. Perhe asettui asumaan Tervolan puoleiselle tilalle, jonne talouskeskuksen, asuinrakennuksen
Karvon talouskeskus 1971 vuoteen asti,
laajennukseen ja navetan rakentamiseen käytettiin Keminmaan
talot on purettu Taivalkosken voimalaitoksen alta.
puoleisen tilan rakennuksia. Tätä rakennusten siirto- ja rakennusPatokentän tila jäi 1970-luvun alussa rakennetun Taivalkosken
työtä oli tekemässä myös Jannen veli Ville Heikkilä Rautiosaarelvoimalaitoksen alle ja se jouduttiin myymään Kemijoki Oy:lle.
ta.
Vuonna 1971 Tauno rakensi Kemi-Rovaniemi rautatien länsipuolelle, nykyisen valtatie 4:n varteen uuden talouskeskuksen.

Junturan tilan rakennuksia sota-aikana. Kuvassa Laura taluttaa lehmää.

Taivalkosken voimalaitoksen alle jääneen Patokenttä –tilan rakennuksia.

Taunolle ja Ainolle syntyi 11 lasta. Timo s. 1944, Marja-Liisa
Jannelle ja Hildalle syntyi kuusi lasta. Tauno, s. 1.3.1918, vain
s. 1945, Martti s. 1947, Mikko s. 1948, Anna-Leena s. 1951,
kaksi kuukautta elänyt Saales s. 19.12.1919, Martti s. 10.10.1920, Paavo s. 1952, Raija s. 1953, Kari s. 1956, Eila s. 1959, Kaisu
Laura s. 2.2.1922, Ahti s. 29.8.1923 ja Osmo s. 12.5.1926.
s. 1961 ja Risto s. 1963. Tauno Heikkilä kuoli 21.1.1999.
Nuorin lapsista Osmo hukkui postin hakumatkalla 15.5.1936
10-vuotiaana ja Martti kaatui 31.5.1943 Uhtualla.
Isä Janne haavoittui vapaussodassa ja sairasteli sen jälkeen.
Vanhin pojista Tauno joutuikin jo nuorena ottamaan vastuuta
talonpidosta. Rautiosaarella asuneet sukulaiset pitivät yhteyttä ja
auttoivat Jannen perhettä. Janne kuoli 8.11.1937 Taunon ollessa
vasta 19-vuotias. Äiti Hilda kuoli noin kuusi vuotta myöhemmin
3.2.1943 keuhkokuumeeseen.

Taunon ja Ainon perhe
Jannen ja Hildan vanhin poika
Tauno Heikkilä meni naimisiin
Kemijoen länsipuolelta Paakkolasta kotoisin olevan Aino Koivupalon kanssa 5.4.1942. He asuivat
vuoteen 1945 Ylipaakkolassa
Taunon kotitilalla. Tämän jälkeen
he siirtyivät vaimon kotitilalle
Karvoon.

Jannen ja Hildan poika Ahti
Heikkilä meni 2.5.1948 naimisiin
Keminmaan Itäkoskelta kotoisin
olevan Vappu Inkeri Koskelan s.
22.4.1926 kanssa. Ahti ja Inkeri
jäivät viljelemään kotitilojensa
Junturan ja Mäkitalon puolikkaita
Ahdin siskon Lauran luopuessa
omasta osuudestaan.
Ahdille ja Inkerille syntyi kolme
lasta, Annikki s. 1948, Kari s.
1950 ja Kyösti s. 1952.

Inkeri ja Niilo Koskelan perhe

Vuonna 1951 Karvon tilan
jakamisen jälkeen Tauno siirtyi
perheineen vaimon veljeltä Maunolta ostamalle Patokentän tilalle,
mikä sijaitsi puoli kilometriä
pohjoiseen Karvon tilasta.
Aino ja Tauno Heikkilä 1942
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Ahdin ja Inkerin
perhe

Inkeri ja Ahti Heikkilä 1948

Isä Ahti kuoli 2.3.1953 ja kolme alle viisivuotiasta lasta jäi
ilman isää. Leskeksi jäänyt Inkeri menikin jo samana vuonna
eli 1.11.1953 naimisiin Niilo Ilmari Koskelan s. 16.4.1930
kanssa. Perhe viljeli Juntura ja Mäkitalo tilojen puolikkaita
sekä Niilon kotitilaa Partasta. Mäkitalon ja Partasen tilat,
sijaitsevat vierekkäin Keminmaan Itäkoskella eli ”pikkuTervolassa” ja Juntura niistä noin kilometri Rovaniemen
suuntaan Tervolan kunnan puolella.

Junturassa oman navetan puute sai aikaan sen, että Niilo harkitsi
asuinpaikan vaihtoa ja oman navettarakennuksen rakentamista
sekä pirtin peruskorjausta. Niinpä Niilo vuonna 1954 aloitti työt
Partasessa ja lapsista Annikki aloitti vuonna 1955 muuttoa ennakoiden kansakoulun Keminmaan puolella, vaikka perhe asui vielä Tervolan puolella. Myöhemmin saman vuoden syksyllä Niilo
sai uuden asuinpaikan siihen kuntoon ja navetan valmiiksi, että
perhe pystyi muuttamaan Junturasta Partasen tilalle. Juntusen tila
Tervolan puolella jäi kylmilleen ja sitä vuokrattiin 1970-luvulle
asti kesäasukkaille, kunnes perheen lapset ottivat sen omaan
käyttöön kesäasuntona. 2000-luvulla entisen Junturan tilan
toisen puolen (nyk. Heikkilä) omistaa Ahdin ja Inkerin poika
Kari Heikkilä ja toisen puolen tilasta (nyk. Puuhamaa) omistaa
Tauno ja Aino Heikkilän poika Mikko Heikkilä. Äiti Inkeri kuoli
9.10.1994 ja isäpuoli Niilo Koskela 16.9.1999.

Uusi sukukirja
Heikki Annanpalon kirjoittama ja Heikkilän Sukuseura Ry:n
julkaisema uusi sukukirja Heikkiläläisiä maalaiskylästä
tietoyhteiskuntaan julkaistaan 19.7.2009 sukujuhlassa. Kirjassa on sivuja ja kuvia 216. Henkilöhakemistossa on noin
500 henkilöä ja nimiä yhteensä noin 700.
Kirjan myyntihinta on 25 euroa tai 5 kappaleen erä 100
euroa. Kirjan painosmäärä on 400 kappaletta.

Ahtin ja Inkerin tytär Annikki
avioitui 28.10.1967 Martti Juhani
Tabellin. Annikki arvioitu Matin
kuoleman 6.11.1988 jälkeen
14.9.1993 Kari Juhani Jekkosen
s. 8.10.1956 kanssa. Annikki
kuoli 26.6.2002 ja Kari Jekkonen
15.4.2008.
Ahtin ja Inkerin lapsista Kari
asuu nykyään Kemissä ja Kyösti
Rovaniemellä.

Laura ja Ilmari Paaso

Annikki, Kyösti ja Kari
(Kyösti Heikkilän kokoelma)

Jannen ja Hildan ainoa tyttö Laura toimi kotoa lähdettyään
tarjoilijana Tervolassa ja Rovaniemellä ja piti myöhemmin omaa
kahvilaa Kittilässä ja Ivalossa. Vuonna 1960 hän muutti Ouluun,
jossa piti koululaisia täyshoidossa ja toimi myöhemmin taloudenhoitajana vanhusten parissa. Hän meni 23.2.1987 naimisiin leski
Toimi Ilmari Paason (s. 1.8.1914) kanssa. Puoliso Ilmari kuoli
12.4.1992.

Ilmari ja Laura Paaso 23.2.1987 (Laura Paason kokoelma)

Laura asuu edelleen Oulussa ja kertoo lämmöllä, miten Rovaniemen sukulaiset, Heikkilät, Rautiot, Möllärit ja Jokelat pitivät
kiinteää yhteyttä heihin, Jannen perheeseen. He auttoivat selviytymään isä-Jannen sairastellessa ja kuollessa alle 50-vuotiaana.
Laura kertoo, että vaikka Rautiosaaren ja Ylipaakkolan väliä oli
75 - 90 km, vierailumatkat sujuivat mukavasti polkupyörillä.
Jannen veljeksistä erityisesti Ville auttoi Jannea ja Taunoa talon
rakentamisessa ja maatalon töissä. Jannen nuorin, kouluja käynyt
metsäteknikko veli, Pauli toimi Jannen lasten holhoojana. Pauli
tuki Jannen perhettä monella tavalla ja tapasi Lauraakin puhutella vanhimmaksi tytökseen. Miina Mölläri oli äiti-Hildan paras
ystävä ja hän tapasi kesäisin auttaa heinätöissä,
Tekstin koonnut Timo Heikkilän (Taunon vanhin poika) ja Kari Heikkilän (Ahdin
vanhin poika) tekstien sekä Heikkilän Suku (Heikki Annapalo) kirjan pohjalta
Pertti Heikkilä. Kuvat Timo Heikkilä, Kyösti Heikkilä ja Laura Paaso.

Heikkilän sukuseura julkaisi vuonna 2000 kirjan Rautiosaaren Heikkilän suku. Siinä esitellään suvun esivanhemmat
1500-luvulta lähtien, suvun kantavanhemmat Heikki ja Priita
Leena Heikkilä sekä kaikki heidän jälkeläisensä neljänteen
polveen saakka. Lisäksi kirja esittelee Raution talon vaiheet
ja asukkaat Heikkilän erottamisen jälkeen 1800-luvun puolivälistä lähtien. Uusi sukukirja paneutuu tarkemmin heikkiläläisten elämään erityisesti Rautionsuvannon rantamilla.
Suvun jäsenet ovat tähän kirjaan muistelleet maatalousyhteisön arkea ja pyhää ja maatalon töitten moninaisuutta.
Kirjassa seurataan elämäntapojen ja toimeentulon myllertävää muutosta alkutuotannon vaihtuessa palveluammatteihin
ja ihmisten astuessa 2000-luvun tietoyhteiskuntaan. Kirja
tahtoo välittää tuleville sukupolville tiedon siitä, minkälaiset
arvot ja tavat ovat pitäneet ja toivottavasti jatkuvasti pitävät
elämää yllä. (Heikki Annanpalo)

Aikasemmin julkaistuja kirjoja myös
myynnissä 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.
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Aineistot: Pertti, Seppo, Markku, Timo ja Kari Heikkilä sekä
Heikki Annapalo
Toimittanut ja taitto Pertti Heikkilä
Painopaikka: Pohjolan Painotuote Oy, Rovaniemi 2009
Jakelu ja osoitetiedot: Heikkilän Sukuseuran Ry:n jäsenrekisteri.
Osoitteenmuutokset:
- sähköpostilla. info@heikkilansukuseura.fi
- Internet: www.heikkilansukuseura.fi
- postitse: Heikkilän Sukuseura Ry,
Myllärintie 68 A 5, 96400 Rovaniemi
- tekstiviestillä tai puhelimitse: 040 511 3029

Toimintakertomus 2008
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.
Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2006 valinnut hallituksen. Varsinaiset hallituksen jäsenet ovat Seppo Heikkilä
(puheenjohtaja), Veli-Matti Jokela (varapuheenjohtaja), Pertti
Heikkilä (sihteeri), Rauno Heikkilä ja Juho Mölläri. Varajäsenet ovat Markku Heikkilä (rahastonhoitaja), Jari Ylitalo
ja Timo Rautio. Hallituksen varapuheenjohtaja Veli-Matti
Jokela kuoli 4.6.2008. Hänen tilalle Sukuseuran hallitus valitsi
22.8.2008 pitämässä kokouksessa varsinaiseksi jäseneksi varajäsen Timo Raution ja varapuheenjohtajaksi hallituksen jäsen
Rauno Heikkilän. 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.
Toimintavuonna sukuseura jatkoi uuden sukukirjan valmistelutyötä. Sukukirjan kirjoittamiseen Sukuseuran hallitus valitsi jo
toimintavuonna 2007 Heikki Annanpalon. Uuden sukukirjan
aiheena on Heikkilän suvun keskeisten talojen, niiden asukkaiden elämänmuodot, elinkeinot ja perinteet. Sukukirja valmistuu keväällä 2009 ja tulee myyntiin kesän 2009 sukujuhlilla.
Sukuseura jatkoi myös sukuviirin (isännänviiri) ja standaarin
suunnittelua ja valmisteli sääntöjä standaarin jakamiseen.
Sukuviiri ja standaarin jakamisen säännöt valmistuvat kevään
2009 aikana ja esitellään yleiselle kokoukselle hyväksyttäviksi
kesän 2009 sukujuhlilla.
Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna
noin 197. Seuran talous on vakaalla pohjalla eikä seuralla ole
ollut toimintavuonna erityisiä investointikohteita. Sukuseuran
tilikauden ylijäämä oli 521,54 euroa.
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 521,54 euroa liitetään
yhdistyksen omaan pääomaan.
Rovaniemellä 20.5.2009

Hallitus
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Tilinpäätöstiedot 2008
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT		
Korkotulot			
KULUT
Tiedotuskulut		
Kotisivujen kulut
Pankkikulut		
Kirjapito		
Km-korvaus		
Onnittelut ja muistamiset
Muut kulut		
Kulut yhteensä			

39,20
275,45
35,00
8,00
84,09
31,94
12,00
102,00

VARSINAISEN TOIMINNAN
KULUJÄÄMÄ		
VARAINHANKINTA
TUOTOT
Jäsenmaksut		
Sukulusikan myyntitulot
Sukukirjojen myynti
Aittajärven kirjan myynti
			
KULUT
Varaston muutos, kirjat
Sukulusikan valm. kust.
Varaston muutos, Aittaj.
			
VARAINHANKINNAN
TUOTTOJÄÄMÄ		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

548,48
509,28

985,00
720,00
210,00
20,00
192,39
698,94
12,85

1935,00

904,18
1030,82
521,54

TASE 1.1. – 31.12.2008
VASTAAVAA
vaihto-omaisuus, varasto
aineet ja tarvikkeet
vaihto-omaisuus		
Lyhytaikaiset saamiset
muut saamiset
siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Rahat ja pankkisaamiset		
Vaihtuvat vastaavat		

3468,24
3468,24
362,88
40,00
402,88
5671,22
9542,34

VASTAAVA			

9542,34

VASTATTAVAA
oma pääoma
pääomasijoitukset
ed. tilikauden tulos
tilikauden tulos		

453,93
8514,67
521,54

oma pääoma yhteensä		

9490,14

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat			

52,20

VIERAS PÄÄOMA		

52,20

VASTATTAVAA		

9542,20

Rovaniemellä
Hallitus

20.5.2009

