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Heikkilän Sukuseuran 18. toimintavuosi on käänty-
mässä lopulleen ja lähestymme piakkoin adventin ja 
joulun aikaa. Sukuseuramme on kohta yhden sukupol-
ven ikäinen – historiankulun näkökulmasta kuitenkin 
vielä nuorukainen.

Sukujuhla 2012

Kolme vuotta on kulunut jälleen nopeasti ja vuosi 
2012 on heikkilöiden sukujuhlavuosi. Tähän men-
nessä pidetyt 6 sukujuhlaa ovat noudattaneet alkupe-
räistä, vuoden 1994 rakennetta. Sukuseuran hallitus 
on keskustellut jo pariin otteeseen juhlaohjelmasta ja 
tullut siihen johtopäätökseen, että nyt on uudistamisen 
aika. Yhtenä uudistuksen tavoitteena on saada myös 
nuorempi sukupolvi mukaan sukuseuratyöhön.

Sukuseuran hallitus on antanut hallituksen jäsen 
Rauno Heikkilälle tehtäväksi valmistella uudenlaista 
rakennetta sukujuhlalle. Valmistelun lähtökohtana 
on ollut se, että ainoa pakollinen asia on sääntöjen 
määräämän sukukokouksen pitäminen. Rauno onkin 
jo valmistellut alustavia ajatuksia sukujuhlan raken-
teesta. 

 

Sukuseuran hallitus käsittelee asiaa marraskuun ko-
kouksessa.  Sen verran voimme jo raottaa esirippua, 
että ensi kesän sukujuhlasta on tulossa varsin erilainen 
aikaisempiin verrattuna. Uskomme, että sukujuhla 
tulevassa muodossaan kiinnostaa myös nuorempia 
jäseniämme ja sukumme ystäviä, varttuneempiakaan 
unohtamatta. Sukujuhla järjestetään 21.7.2012. Pis-
täkääpä päivämäärä tarkasti kalentereihinne. 

Sukuarkisto

Olemme vihdoin saaneet asianmukaiset tilat sukuseu-
ramme arkistolle. Tähän mennessä kertynyt kuva- ja 
asiakirja-aineisto on nyt siirretty kotiarkistoista Rau-
tiosaaren ala-asteen kellaritiloihin. 

Lämmin kiitos kaikille sukuseuratyöhön osallistuneille 
tämän toimintavuoden osalta. 

Rauhallista adventin ja joulun odotusta!

Seppo Heikkilä

P u h e e n j o h t a j a n  p a l s t a

Sukupinssi
hinta 2 € / kpl tai 10 kpl erä 15 €

Sukulusikat
Uusi erä hopeisia sukulusikoita on nyt myynnissä.  
Osta omasi nopesti, sillä varastossa on vain muutama  
6 kappaleen pakkaus.

Lusikat myydään 6 kappalleen pakkauksissa. Sukulusikan  
päässä on Heikkilä sukuseuran monogrammi. 

Sukulusikka on Suomen Laatuhopean 
Tornionjokilaakso -pöytähopea -mallia. 
Hopeapitoisuus 830/1000. 

Hinta 300 € / 6 kpl

Hinta koskee keväällä 2011  
hankittua lusikkaerää. 

Hopean hinnan muutoksista johtuen 
myöhemmin hankittavien lusikkaerien 
hinta voi olla korkeampi

M y y n n i s s ä

Kirjoja ja julkaisuja 

Heikkiläläisiä maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan
Heikkiläläisten elämää ja muisteluksia Rovaniemen Rautio-
saaren  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 sukulusikoiden

hintaan lisätään posti- tai toimituskulut

Tilaukset
sähköpostilla: 

 info@heikkilansukuseura.fi
tai puhelimitse

Aatu Heikkilä, puh. 0400 231 652
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Kirja paneutuu 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 astu-
essa 2000-luvun tietoyhteiskuntaan. Kirja tahtoo välittää tuleville sukupolville tiedon 
siitä, minkälaiset arvot ja tavat ovat pitäneet ja toivottavasti jatkuvasti pitävät elämää 
yllä. (Heikki Annanpalo)

Kirjassa on sivuja ja kuvia 216. Henkilöhakemistossa on noin 500 henkilöä ja nimiä 
yhteensä noin 700.  

Kirjoja on myynnissä - osta itsellesi tai lahjaksi!  Kts. sivu 2U u s i  s u -
k u k i r j

 

Sähköiset viestimet
Huhtikuussa 1928 Yleisradion Lahden suurasema 
aloitti lähetykset, jotka kuuluivat myös Pohjois-Suo-
messa. Sen ansiosta alettiin vähitellen hankkia myös 
radiovastaanottimia. Yli-Heikkilään hankittiin radio 
vuoden 1936 tienoissa. Siellä Heikkilänkin lapset kä-
vivät kuuntelemassa Markus-sedän lastentunnit. Kun 
Heikkilän Viljo oli mukana vapaussodan päättymisen 
20-vuotisparaatissa Helsingissä 16.5.1938, Heikki-
län miniät Riika ja Hulda tyttäriensä Elsan ja Mirjan 
kanssa kuuntelivat tapahtumaa radiosta Osuuskaupan 
myymälässä, jossa toisinaan käytiin kuuntelemassa 
myös lastentuntia. Myös samana kesänä olleet Kajaa-
nin suviseurat radioitiin ja kuunneltiin.  Sota-aikana 
radion merkitys kasvoi. Talvisodan aikana Heikkilässä 
kuunneltiin Paulin ostamaa radioita. 

Suomen television lähetyksiä pystyttiin Rautiosaarel-
la katsomaan vuodesta 1964 lähtien, kun Tervolaan 
valmistui uusi yliradioasema.

Ennen sotia puhelin oli vain kunnalliskodilla, kou-
lulla ja Portaankorvassa, keskus hoidettiin Hirvaan 
puolella Peterissä. Heikkilänrannan taloihin puhelin 
saatiin 1950-luvulla jälkipuolella. Puhelut välittyivät 
Rovaniemen seudulla silloin jo automaattisesti, joten 
minkään talon ei tarvinnut ottaa hoitaakseen ”Sentraali 
Santran” tehtäviä. Kaukopuhelut oli kuitenkin tilattava 
kauppalassa olevan keskuksen kautta. Kaukoautoma-
tisointi toteutettiin Rovaniemellä vasta vuonna 1975. 
Kännyköitten yleistyttyä 1990-luvulla moni perhe on 
luopunut lankapuhelimista.

Tietokoneita hankittiin koteihin jo 1980-luvulla. Tieto-
koneet yleistyivät vasta 2000-luvun alussa, kun kylälle 
saatiin internet-yhteydet puhelinverkon kuparikaape-
leiden kautta. 

Lue lisää mm. tästä ja paljon muista aiheesta  
Heikkiläläsiä -kirjasta.

T i e t o y h t e i s k u n t a  e n n e n  j a  n y t 
 

Elämme nyt tietoyhteiskunnassa. Voimme olla yh-
teydessä sukulaisiimme niin naapuriin kuin toiselle 
puolelle maapalloa helposti ja nopeasti. Saamme 
myös tietoa maailman tapahtumista reaaliaikasesti. 
Heikkiläläisiä maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan 
-sukukirjassa on kerrottu, miten tieto on kulkenut 
Rautiosaaren kylällä menneinä vuosina. 
Otteita Heikki Annapalon kirjoittamasta sukukirjasta: Heikkiläläi-
siä maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan. 

Posti ja sanomalehdet
Vanhaan aikaan tiedot maailman tapahtumista tulivat 
kulkijoitten mukana, mutta jo 1800-luvun lopulla 
Rovaniemen seudulle kulki posti ja sen mukana myös 
sanomalehtiä. 1930-luvulla Rautiosaaren taloihin 
tilattiin Lapin Kansoja. Heikkilän Huldalle tuli myös 
Pohjolan Sanomat, joka tiesi Kuivaniemen uutiset. Us-
kovaisten taloihin tulivat Siionin lähetyslehti ja Lasten 
Siioni. Heikkilän Oskarille tuli jonkin aikaa Suomen 
Kuvalehti. Pellervo ja Yhteishyvä tulivat tuottajille. 
Useimmat Rautiosaarelaiset olivat myös Lapinmaan 
jäseniä ja heille tuli Kuluttaja-lehti.

Kirjeiden kirjoittaminen oli lähes ainoa yhteydenpidon 
muoto kauemmaksi. Sisarusten ja ystävien kesken 
posti kulki ahkerasti. Niitä välitti Peterissä tai rautatien 
pysäkillä ollut postitoimisto. Arvoposti piti käydä hoi-
tamassa kauppalassa saakka, mutta varsinkaan rahaa ei 
ollut siirrettäväksi asti. Posti-Matti eli Matti Oinas ja-
koi pitkään postia, ja hänen jälkeensä jakoivat Peterin 
veljekset, sodan jälkeen taas Raution tyttäret. 

H e i k k i l ä l ä i s i ä  m a a l a i s k y l ä s t ä  t i e t o y h t e i s k u n t a a n
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VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT  
Korkotulot       2,87
Tuotot yhteensä            2,87

KULUT
Toimistotarvikkeet    17,00
Postimaksut    85,30
Tiedotuskulut  221,34
www-sivujen kulut    15,99
Pankkikulut      7,50 
Kirjanpito     98,40
Km-korvaus    34,61
Onnittelut ja muistamiset     0,00
Muut kulut     77,00
Kulut yhteensä       557,14

VARSINAISEN TOIMINNAN  
KULUJÄÄMÄ      -554,27
 
VARAINHANKINTA TUOTOT
Jäsenmaksut  795,00
Sukulusikoiden myynti     0,00 
Sukukirjojen myynti  419,00
Aittajärven kirjan myynti     0,00
Sukuviirien myynti  320,00
Prinssien myynti    23,30
Tuotot yhteensä     1557,30

KULUT
Sukukirjavaraston muutos 985,00 
Sukulusikkavaraston muutos            0,00 
Aittajärven kirjavaraston muut.      0,00
Sukuviirivaraston muutos 200,00
Kulut yhteensä   - 1185,00

VARAINHANKINNAN TUOTTOJÄÄMÄ - 372,30

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ    - 181,97

TASE 1.1. – 31.12.2010
VASTAAVAA
vaihto-omaisuus, varasto  
Kirjavarasto                  3340,00
Sukulusikkavarasto                        120,00 
Aittajärven kirjavarasto 105,00
rahoitusomaisuus- 
rahat ja pankkisaamiset              2077,97
Vastaavaa yhteensä                           5642,97

Rovaniemellä  22.7.2011
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 jäsen-
ten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää 
julkaisutoimintaa.

Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2009 valinnut 
hallituksen. Varsinaiset jäsenet ovat Pertti Heikkilä, 
Rauno Heikkilä, Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Timo 
Rautio ja varajäsenet: Markku Heikkilän, Riitta Niskan 
ja Jari Ylitalo. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 
Seppo Heikkilä ja varapuheenjohtajana Timo Rautio.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen www-sivuston 
lisäksi Heikkilän Suku- nimistä tiedotetta, jossa on 
julkaistu pieniä suvun historiaan, perinteeseen ja asuin-
seutuun liittyviä juttuja sekä muita jäsenistöä koskevia 
asioita. Tiedotelehden toimittamisesta, taitosta ja jake-
lusta sekä www-sivujen ylläpidosta on vastannut Pertti 
Heikkilä. Hän on myös toiminut sukuseuran jäsenrekis-
terin hoitajana.

Toimintavuonna sukuseuran hallitus ryhtyi valmiste-
lemaan sukuseuralle arkistotilaa. Nykyään sukuseuran 
arkisto on hajallaan mm. hallituksen jäsenten omissa 
kodeissaan. Hallitus tutustui Rautiosaaren koulun 
kellarissa sijaitseviin tiloihin, joihin arkisto päätettiin 
sijoittaa. Arkiston tarvitsemien hyllyjen ja kaappien 
hankinta ajoittuu vuodelle 2011, jonka jälkeen arkisto 
voidaan ottaa käyttöön.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toiminta-
vuonna 161. Seuran talous on toiminut vakaalla poh-
jalla eikä seuralla ole ollut erityisiä investointikohteita. 
Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 181,97€ liite-
tään yhdistyksen omaan pääomaan.

Rautiosaarella 22.7.2011
Hallitus

Toimintakertomus 2010 Tilinpäätöstiedot 2010

Heikkilän Sukuseura ry:n tiedotelehti 1/2011
Aineistot: Pertti, Seppo ja Markku Heikkilä
Toimittanut ja taitto Pertti Heikkilä
Painopaikka: Pohjolan Painotuote Oy, Rovaniemi 2011
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


