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Myynnissä

Uusi sukukirja
Heikki Annanpalon kirjoittama ja Heikkilän Sukuseura Ry:n
julkaisema uusi sukukirja Heikkiläläisiä maalaiskylästä
tietoyhteiskuntaan. Kirjassa on sivuja ja kuvia 216. Henkilöhakemistossa on noin 500 henkilöä ja nimiä yhteensä noin
700.

Sukupinssi

hinta 2 € / kpl tai 10 kpl erä 15 €

Suku-isännänviiri

Sukuviiri, pituus 4 metriä, hinta 100 euroa.
Muutama kappale vielä varastossa!

Kijoja ja julkaisuja
UUSI SUKUKIRJA:

Heikkiläläisiä maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan
Heikkiläläisten elämää ja muisteluksia Rovaniemen
Rautiosaaren Rautiosuvannon rantamilla
maatalousyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan.

(Heikki Annanpalo, 2009)
kirjan hinta 25 € tai 5 kirjan erä 100 €

Rautiosaaren Heikkilän suku
Tutustu Rautiosaaren Heikkilän suvun
vaiheisiin vuodesta 1755 alkaen

(Heikki Annanpalo, 2000)
kirjan hinta 20 € tai 6 kirja erä 100 €

Aittajärven kuivatus

Järvenlaskut teki Suomessa mahdolliseksi 1740 voimaan
tullut suoasetus. Aittajärven kuvatus 1780-luvulla on
mahdollisesti Rovaniemen ensimmäinen järven kuivatus.

(Heikki Annanpalo, 2005)
niteen hinta 5 €
Kirjojen. pinssien ja sukuviirien
hintaan lisätään posti- tai toimituskulut

Tilaukset

sähköpostilla:

info@heikkilansukuseura.fi
tai puhelimitse

Kuva: Pertti Heikkilä © 2010

Aatu Heikkilä, puh. 0400 231 652

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)
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Puheenjohtajan palsta
Rakkaat sukumme jäsenet ja ystävät!
Vuosi 2010 on vierähtänyt jo lopuilleen ja perheiden
yhteisen joulujuhlan aika. Toimintavuosi 2009 oli
kiivaan toiminnan aikaa: uuden sukukirjan valmistelu
ja julkaiseminen, sukujuhla, sukuviirin, standaarin ja
pinssin suunnittelu jne. Heikki Annanpalon kirjoittama
sukukirja ”Heikkiläläisiä” oli merkittävin henkinen ja
taloudellinen panos toimintakaudella 2009. Sukukirja
kuvaa monipuolisesti suvun keskeisten talojen asukkaiden elämämuotoa, elinkeinoja ja perinteitä sekä
peräpohjalaisen maalaiskylän nopeaa yhteiskunnallista
murrosta.
Jo tähän mennessä tehdyn sukututkimuksen sivutuotteena on kertynyt suuri määrä erilaista sukuamme
koskevaa aineistoa: asiakirjoja, kuvia, muistioita jne.
Esimerkkinä on sukuseuralle lahjoitettu Maija Raution
runsas ja arvokas kuvakokoelma. Yhdistyksen hallitus
on päättänyt arkistoida suvulle kertyneen materiaalin Rautiosaaren koulun tiloihin. Siellä materiaali on
hyvässä suojassa. Mikäli teillä on hallussanne sukututkimusta tukevaa materiaalia (kuvia, asiakirjoja jne.),
jonka katsotte palvelevan sukututkimustamme, ottakaa
yhteyttä yhdistyksen sihteeri Pertti Heikkilään mahdollista arkistointia varten.

Yhdistyksemme verkkosivu on ollut ahkerassa käytössä ja sihteerimme Pertti Heikkilä on ylläpitänyt
sitä aktiivisesti. Verkkosivullamme on sukuluettelo,
yhdistystä koskevia asiakirjoja, sukukirjojen esittely,
sukutuotteita sekä runsaasti kuvia eri vuosien sukujuhlista. Käykääpä katsomassa sivustoamme ja tutustukaa
siellä olevaan aineistoon. www.heikkilansukuseura.fi
Sukuseuran hallitus on pohtinut sukujuhlien luonnetta.
Tavoitteena olisi saada enemmän nuorta väkeä toimintaan mukaan. Hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita
ja palautetta sukujuhlaohjelmaksi. Sukukokouksen
ainoa pakollinen osuus on sukuseuran yleinen kokous,
joka on varsin määrämuotoinen. Seuraava sukujuhla
tulee yllättävän nopeasti eli jo 1,5 vuoden kuluttua,
joten antakaapa palautetta ja vinkkejä sukujuhlan ohjelman uudistamista varten.
Sukuseuran hallitus kiittää kaikkia vuoden 2009 toimintaan, sukujuhlan valmisteluun ja erityisesti uuden
sukukirjan valmisteluun osallistuneita jäseniä. Erityiskiitos sukukirjasta kuuluu luonnollisesti sen kirjoittajalle Heikki Annanpalolle.

Haluan toivottaa kaikille suvun jäsenille ja
ystäville rauhallista joulunaikaa
ja siunauksellista uutta vuotta 2010.
Seppo Heikkilä
Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja
seppo.heikkila@oulu.fi
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Kuva Pertti Heikkilä (c)

Sukujuhla 2009, ryhmäkuva

Kuva Pertti Heikkilä (c)

Sukuseuran standaarin saajat ja luovuttajat yhteiskuvassa.
Vasemmalta Pekka Jokela vastaanotti Olli-Pekka Jokelan puolesta, Inka-Sisko ja Tarja
Jokela edesmenneen Veli-Matti Jokelan omaisina, Ulla Rautio edesmenneen Helena Raution
omaisena, Olli, Aatu, Erkki, Jaakko ja Seppo Heikkilä sekä standaarin jakajina Timo Rautio
ja Juho Mölläri.
Sukuseuran standaarien jaon lisäksi sukuseura nimitti ensimmäiseksi
kunniapuheenjohtajakseen Aatu Heikkilän.
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Aineistot: Pertti, Seppo, Markku Heikkilä sekä Heikki Annapalo
Toimittanut ja taitto Pertti Heikkilä
Painopaikka: Pohjolan Painotuote Oy, Rovaniemi 2010
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 2009
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 sukujuhlan
Rautiosaaren leirikeskuksessa 19.7.2009, johon osallistui 95
henkilöä. Juhlassa julkaistiin uusi Sukuseuran kustantama
ja Heikki Annanpalon kirjoittama sukukirja ”Heikkiläläisiä
maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan”. Juhlassa julkaistiin sukuviiri, sukustandaari ja sukupinssi. Sukuseuran hallitus vahvisti
myös standaarin säännöt, joiden mukaan standaarin myöntää
sukuseuran hallitus joko omasta aloitteestaan tai sille tehdyn
esityksen perusteella. Standaari voidaan myöntää sukuseuran
puheenjohtajalle tai pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle tai
henkilölle tai yhteisölle, jonka toimintaa arvostetaan sukuseuran hyväksi tehdystä työstä.
Sukujuhlassa Sukuseura jakoi standaarin sukuseuran perustajajäsenille Aatu, Erkki, Jaakko, Olli ja Seppo Heikkilälle,
Timo Oinaalle, Helena Raution omaisille, Veli-Matti Jokelan
omaisille, sukumonogrammin suunnittelija Soili Pahtajalle,
sukuviirin suunnittelija Olli-Pekka Jokelalle sekä sukukirjoijen kirjoittaja Heikki Annapalolle. Sukuseuran hallituksen
pitkäaikainen puheenjohtaja Aatu Heikkilä nimettiin myös
kunniapuheenjohtajaksi ja hänelle annettiin tästä kunniakirja
sukujuhlassa.
Sukujuhlan yhteydessä järjesteltiin myös Sukuseuran yleinen
kokous. Kokous valitsi sukuseuralle uuden hallituksen. Uudet
hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Pertti Heikkilä, Rauno
Heikkilä, Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Timo Rautio ja
varajäsenet: Markku Heikkilän, Riitta Niskan ja Jari Ylitalo.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi
Seppo Heikkilän ja varapuheenjohtajaksi Timo Raution ja
sihteeriksi Pertti Heikkilän.
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 88.
Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla ole
ollut erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 3780,76€ liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.
Rautiosaarella 30.11.2010
Hallitus
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Tilinpäätöstiedot 2009
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT		
Sukujuhlan osallistumismaksut 2268,00		
Korkotulot			
10,21
Tuotot yhteensä 			
2278,21
KULUT
Toimistotarvikkeet		
98,25
Postimaksut		
144,10
Sukujuhlan kulut		
1180,69
Sukukirjan laatimiskulut
442,12
Tiedotuskulut		
192,94
www-sivujen kulut		
218,30
Pöytästandaarit		
625,00
Pinssien valmistus		
618,00
Valokuvat			
32,45
Pankkikulut		
7,50
Kirjanpito			
97,60
Km-korvaus		
67,23
Onnittelut ja muistamiset
184,00
Muut kulut			
104,90
Kulut yhteensä			
VARSINAISEN TOIMINNAN
KULUJÄÄMÄ			
VARAINHANKINTA TUOTOT
Jäsenmaksut		
440,00
Sukulusikoiden myynti
450,00
Sukukirjojen myynti		
1636,50
Aittajärven kirjan myynti
5,00
Sukuviirien myynti		
500,00
Prinssien myynti		
45,00
Tuotot yhteensä			
KULUT
Sukukirjojen painatuskulut
- 5725,83
Sukukirjavaraston muutos
2943,29
Sukulusikkavaraston muutos - 1635,00
Aittajärven kirjavaraston muut. - 226,53
Sukuviirin ostot		
- 678,32
Sukuviirivaraston muutos
200.00
Kulut yhteensä			

4013,08
-1734,87

3076,50

- 5122,39

VARAINHANKINNAN TUOTTOJÄÄMÄ - 2045,89
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ		

- 3780,76

TASE 1.1. – 31.12.2009
VASTAAVAA
vaihto-omaisuus, varasto
(kirjat ja sukulusikat) 		
4750,00
rahoitusomaisuusrahat ja pankkisaamiset
1089,38
Vastaavaa yhteensä			

5839,38

VASTATTAVAA
Oma pääoma		
- pääomasijoitukset		
453,93
- ed. tilikausien tulos		
9036,21
- tilikauden tulos
- 3780,76
oma pääoma yhteensä		

5709,38

Vieras pääoma
-lyhytaikainen vieras pääoma
130,00
vieras pääoma yhteensä 		
Vastattavaa			

130,00
5839,38

Rovaniemellä
Hallitus

30.11.2010

