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Sadonkorjuun aikaan  

Vuoden kierto on nyt siinä vaiheessa, että on aika 

kerätä kesän antimia talvivarastoihin. Kesä on ollut 

harvinaisen suotuisa. Lämmintä ja kosteutta on riit-

tänyt ja marjasadostakin näyttää tulevan vähintään-

kin kohtuullinen.  

Sukuseuran yleinen kokous vuonna 2012 hyväksyi 

toimintasuunnitelmaamme uutena toimintamuotona 

sukuretkien järjestämisen. Olemme jo käyneet sota-

historiaretkellä Karjalan kannaksella ja viritelleet 

evakkomuistoja Ruotsin evakkopaikkakunnilla 

Skellefteån alueella ja ympäristössä. Retkeläisiltä 

saatujen palautteiden mukaan molemmat matkat oli-

vat onnistuneita ja retkiä toivottiin lisää.  

Tänä syksynä, lauantaina 10.9.2016, järjestämme 

kulttuuriretken Koillismaalle. Matkasuunnitelmassa 

on käynti Turpeisenjärven, Jokijärven ja Taivalkos-

ken alueilla. Retken ohjelmaan voitte tutustua tä-

män tiedotteen sivuilla 3. Retkelle pääsee 40 - 50 

ensiksi ilmoittautunutta henkilöä.   

Hyvää syksyn jatkoa ja tervetuloa mukaan retkel-

lemme!  

Markku Heikkilä  

 

Seuratkaa sukuseuran tapahtumia, valokuvia ja mat-

kakertomuksia kotisivuillamme  

www.heikkilansukuseura.fi  

ja myös sukuseuran omilla 

Facebook-sivulla.  

 

 

Kuvat Ismo Heikkilä 

Sukujuhlapäivän ohjelmassa oli mm. kotiseuturetki linja-au-

tolla Rovaniemen Rautiosaarella, Hirvaalla ja Niskanperällä. 

Retkellä nähtiin niitä paikkoja, joissa suvun esivanhemmat 

ovat eläneet, ja joitakin heidän vielä pystyssä oleviakin raken-

nuksia. 

 

Oppaana kotiseuturet-

kellä toimi Heikki 

Annanpalo. Kotiseu-

turetken aineistot on 

ladattavissa sukuseu-

ran www-sivuilta  

 

Lisää kuvia  

Sukujuhlasta  

sivulla 2  
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Kuvat Ismo Heikkilä  

 

 
Sukujuhlapäivän runsaista ja maittavista ruokatarjoilusta vas-

tasi Tapani Turpeinen 

  
Pitkäaikaisesta työstä sukuseuran hyväksi, luovutettiin Paavo 

Möllärille (kuvassa oikealla) sukujuhlassa sukuseuran 

standaari Myös pitkäaikainen hallituksen jäsen, sihteeri, 

sukuluetteloiden, jäsenrekisterin ja sukuseuran www-sivujen 

ylläpitäjä Pertti Heikkilä sai sukujuhlassa sukuseuran 

standaarin. 

  

 

 

Sukujuhlien 1994 – 2003 

videonauhat on nyt digitoitu ja ne 

on katsottavissa YouTube:sta. 

Linkit videoihin löydät sukuseuran sivuilta. 

 

www.heikkilansukuseura.fi/toiminta/sukujuhlat 

 
Sukukuoro esiintyy Rautiosaaren leirikeskuksessa Olli Heikki-

län johtamana 

 
Myös iltamusiikkitilaisuudessa Rovaniemen kirkossa Suku-

kuoro esiintyi. 

Lisää kuvia kesän 2015 sukujuhlasta internetissä 
sukuseuran sivuilla  

www.heikkilansukuseura.fi/toiminta/sukujuhlat 

 

 
 

 

Heikki Annanpalo 2009 

Heikkiläläisiä maalaiskylästä 

tietoyhteiskuntaan 

Heikkiläläisten elämää ja muiste-

luksia Rovaniemen Rautiosaaren 

Rautionsuvannon rantamilla 

maatalousyhteiskunnasta tietoyh-

teiskuntaan. 

Hinta 25 € / 1 kpl tai  

tarjous 100 € / 5 kpl 

 

Kirjojen tilaukset 
 Aatu Heikkilä, puh 0400 231 652 

 sähköpostilla: info@heikkilansukuseura.fi 
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Ajoreitti 

Tornio – (Kemi) – Rautiosaaren koulu - Rovaniemi – 

Kuusamo – Taivalkoski – Rovaniemi – Rautiosaaren 

koulu – (Kemi) – Tornio 

Lähtöpaikat Torniosta ja tarvittaessa Kemistä sovitaan 

erikseen ko. paikoilta lähtijöiden kanssa. 

  

Aikataulu 

06.00 Linja-auto lähtee Torniosta ja ajaa tarvittaessa 

Kemin kautta (paikat sovitaan lähtijöiden kanssa) Rau-

tiosaaren koulun paikoitusalueelle.  

08.00 Lähtö Rautiosaaren koululta Rovaniemen kautta 

kohti Kuusamon suurpetokeskusta.   

11.00 Kuusamon suurpetokeskukseen tutustuminen.  

11.45 Lähtö Kylmäluoman lomakeskukseen, jossa ruo-

kailu.  

13.00 Siirtyminen Turpeisenjärven Ahoniemen (Itäpään 

keisarin tila) kautta Jokijärvelle Kalle Päätalon kotipaik-

kaan Kallioniemeen, jonka paikallinen opas esittelee.  

14.30 Lähtö kohti Taivalkoskea ja Iso Kumpua, missä 

tutustutaan saksalaisten kenttärataan. Paikalliset oppaat 

kertovat historiasta.  

15.30 Lähtö Taivalkoskelle Päätalokeskukseen.  

16.00 Päätalokeskuksen esittely.  

17.00 Tutustuminen Suomen vanhimpaan kyläkauppaan, 

Jalavan kauppaan ja matkalaisten pirttiin. Kahvittelu-

mahdollisuus.  

18.00 Taivalkosken kirkon esittely ja historia. Iltahartau-

den pitää Tuomo Turpeinen.   

19.00 Lähtö paluumatkalle kohti Rovaniemeä.   

 

 

Retken hinta 

Linja-autoretken kokonaishinta on 40 - 50 euroa, jos 

bussi on täysi. Hinta sisältää ruokailun Kylmäluomassa, 

esittelyt suurpetokeskuksessa, Kallioniemessä, kenttära-

dalla ja Päätalokeskuksessa.  

Oulun suunnalta lähtee tarvittaessa pikkubussi. Lähtijät 

ilmoittautuvat Tapani Turpeiselle. Oulusta lähtevän mat-

kan hinnoittelun hoitaa Tapani. 

 

Retkelle ilmoittautumiset  
2.9.2016 mennessä 

 
Ilmoittautumiset sähköpostilla tai puhelimitse 

 
Tornio, Kemi, Rovaniemi suunnalta  
lähtevät ilmoittautuvat: 
 

Markku Heikkilälle 
puh.  040 572 0179 
sähköposti: markku.i.heikkila@saunalahti.fi 
 

tai 
 

Veli-Matti Heikkilälle 
puh. 040 529 7348 
sähköposti: velskuh@hotmail.fi 

 
 
Oulun suunnalta lähtevät ilmoittautuvat  
 

Tapani Turpeiselle 
puh. 040 583 8738  
sähköposti: tapani.turpeinen@odl.fi  
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Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa 

Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun 

vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yh-

teenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. 

Sukuseura järjestää sukukokouksia ja – juhlia, kerää ja ar-

kistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tie-

toon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkaisu-

toimintaa. 

Sukuseuralle valittiin 1.8.2015 pidetyssä yleisessä ko-

kouksessa uusi hallitus. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin 

Veli-Matti Heikkilä, Markku Heikkilä, Riitta Niska, Pertti 

Heikkilä ja Juho Mölläri ja varajäseniksi Seppo Heikkilä, 

Timo Heikkilä ja Keijo Heikkilä. Hallitus valitsi keskuu-

destaan sukuseuran uudeksi puheenjohtajaksi Markku 

Heikkilän ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Heikkilän. 

Sihteerinä jatkaa Pertti Heikkilä. Rahastonhoitajan tehtä-

vää hoiti toimintavuoden 2015 loppuun saakka Markku 

Heikkilä. 

Yleisessä kokouksessa myös päätettiin nostaa sukuseuran 

jäsenmaksu 10 euroon. Ainaisjäsenmaksu on edelleen 

100 euroa. 

Toimintavuonna Heikkilän Sukuseuran hallitus järjesti 

Rautiosaaren leirikeskuksessa yleisen kokouksen ja suku-

juhlan. Sukujuhlapäivän ohjelmassa oli mm kiertoajelu, 

Iltamusiikkitilaisuus Rovaniemen kirkossa, savusano-

mista sekä lentopalloa, jalkapalloa, lapsille pomppulinna 

ym.  

Toimintavuonna 2015 sukuseura toimitti jäsenistölleen 

tiedotekirjeen, jossa tiedotettiin mm. sukujuhlapäivästä ja 

yleisestä kokouksesta. 

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toiminta-

vuonna 120. Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla 

eikä seuralla ole ollut erityisiä investointikohteita. Halli-

tus esittää, että tilikauden alijäämä 1625,23€ liitetään yh-

distyksen omaan pääomaan. 

 

Rautiosaarella 17.6.2016 

Hallitus 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 1076,79 

Sukujulan tulot     945,00 

Korkotulot         1,49 

Muut tulot     130,00 

TOIMINNA KULUT YHTEENSÄ                         - 3957,02 

Sukujuhlan kulut   -530,40 

Painatuskulut   -174,37 

Ilmoitukset   - 191,94 

Postimaksut   - 324,60 

Leirin kulut                             - 1701,46 

Kotisivujen kulut   - 100,00 

Pankkikulut     - 27,19 

Kirjanpito   - 124,00 

Onnittelut ja muistamiset    - 20,00 

Kilometerikorvaukset  - 226,06 

Muut kulut   - 537,00 

TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ                            - 2880,23 

 

VARAINHANKINTA  

Tuotot yhteensä   2000,00 

Jäsenmaksut   1245,00 

Sukukirjojen myyntitulot    155,00 

Tavara- ja palvelumyynti    755,00 

   

Kulut yhteensä   - 745,00 

Sukukirjavaraston muutos  - 175,00 

Sukulusikkavaraston muutos  - 570,00 

 

VARAINHANKINTA TUOTTOJÄÄMÄ  1255,00 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -1625,23 

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ                             - 1625,23 

 

Heikkilän Sukuseura Ry:n tiedotelehti 1/2016 

 

Tekstit Pertti ja Markku Heikkilä 
Kuvat Ismo Heikkilä 
Toimitus ja taitto: Pertti Heikkilä 
Painopaikka: Popa, Rovaniemi 2016 
 

Osoitteenmuutokset: 
- sähköpostilla info@heikkilansukuseura.fi 
- postitse: Heikkilän Sukuseura Ry,  
  Myllärintie 68 A5, 96400 Rovaniemi 
- tekstiviestillä tai puhelimitse 040 511 3029 
 

 


