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Elämme Joulunaikaa 

Adventin aika on kulumassa ja itsenäisyyspäivä on jo 

vietetty tämän tiedotteen ilmestyessä. Suomen juhliessa 

tänä vuonna satavuotista itsenäisyyttä, on sen merkeissä 

muistettu sankarivainajiamme. Sankarihaudoille on las-

kettu havuseppeleet ja hautojen ääressä ovat kunniavarti-

ossa seisoneet saman ikäiset nuorukaiset kuin ne, jotka 

taistelivat tämän maan puolesta. Myös meidän suvus-

tamme lepää vainajia sankarihaudoissa. 

Heikkilän Sukuseuran yleinen kokous järjestetään ensi 

vuoden heinäkuussa. Kokouksen ajankohta ilmenee tä-

män tiedotteen rinnakkaispalstalla. Sukuseuran hallitus 

odottaa teiltä sukuseuran jäsenet ideoita ja ajatuksia päi-

vän ohjelmasta. Tarttukaapa ehdotukseemme! 

Ensi keväänä on tarkoitus järjestää jo pitkään ajatuksis-

samme ollut kulttuuriretki Saksaan. Tästäkin on tiedot-

teessa lisäinformaatiota. Toteutetaan yhdessä tämä hieno 

matka! 

Toivotan kaikille Rauhallista  

Joulua ja Korkeimman  

siunaamaa Uutta Vuotta 2018! 

Markku Heikkilä 

 

 

 

Seuratkaa sukuseuran tapahtu-

mia, valokuvia ja matkakerto-

muksia kotisivuillamme  

www.heikkilansukuseura.fi  

ja myös sukuseuran omilla 

Facebook-sivulla. 

  

 

 

  

Heikkilän Sukuseura järjestää joka kolmas vuosi su-

kujuhlan, jonka yhteydessä pidetään myös sääntöjen 

määräämä yleinen kokous. Viimeksi sukujuhla pidet-

tiin vuonna 2015, joten ensi vuonna 2018 on jälleen 

sukujuhlan aika. 

Sukuseuran hallitus on päättänyt, että sukujuhlapäivä pi-

detään 7.7.2017 Rautiosaaren leirikeskuksessa. Ajan-

kohta on aiemmasta poiketen jo heinäkuun alkupuolella. 

Kyseessä on Sukuseuran 10. kokoontuminen. Varsinai-

sia sukujuhlia on järjestetty Sukuseuran perustamisesta 

vuonna 1994 alkaen 8 kertaa. Lisäksi Sukuseura järjesti 

kesällä 1995 erillisen kesäkokouksen. 

Sukuseuran hallitus tiedottaa keväällä tai alkukesästä 

2018 ilmestyvässä tiedotelehdessä, www-sivuilla ja Fa-

cebook-sivuilla tarkemmin sukujuhlasta ja sukujuhlapäi-

vän ohjelmasta.  

Sukuseuran hallitus ottaa vastaa ideoita ja ajatuksia su-

kujuhlapäivän ohjelmasta. Hallituksen jäsenten yhteys-

tietoja löydät tästä lehdestä kohdasta Saksan kulttuuri-

retki sekä Sukuseuran www-sivuilta www.heikkilansu-

kuseura.fi / yhteystiedot.  

 

 
  

 

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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Kulttuuriretki Saksaan suunnitteilla 

Heikkilän Sukuseuran hallitus suunnittelee Saksaan suuntautu-

vaa kulttuuriretkeä. Aiemmin Sukuseura on järjestänyt retkiä 

mm Sotahistorian retken Karjalan kannakselle, retken evakko-

paikkakunnille Pohjois-Ruotsiin ja kulttuuriretken Koillis-

malle. 

Suunnitelmat ovat nyt edenneet siihen vaiheeseen, että retken 

kohteet ja aikataulu alkavat olla valmiita, joten nyt on aika tie-

dottaa suunnitelmista sekä kartoittaa kiinnostusta retkelle osal-

listumisesta ennakkoilmoittautumisin. 

Kulttuuriretken suunnittelua jatketaan tammikuussa 2018, mi-

käli ennakkoilmoittautuneita saadaan yli 25 henkilöä. Kulttuu-

riretkelle Saksaan voi osallistua 25–45 henkilöä. Mitä enem-

män tulee mukana, sitä edullisemmaksi henkilöä kohden 

matka tulee. 

Saksan kulttuuriretken teemana on kulkea Lutherin jalanjäl-

jissä, mutta retkellä tutustutaan myös muihin matkan varren 

oleviin nähtävyyksiin ja kohteisiin. Kulttuuriretken ohjelma 

pyritään rakentamaan siten, että ohjelmassa on sekä ohjattuja 

ja opastettuja käyntejä vierailukohteissa että myös vapaata ai-

kaa omatoimiseen tutustumiseen kohdepaikkakunnilla.  

Sukuseuran hallitus tiedottaa Saksan kulttuuriretken ohjel-

masta ja tarkennetusta aikataulusta ennakkoilmoittautuneille 

sekä myös sukuseuran www-sivuilla ja Facebook-sivuilla. 

Kulttuuriretken kesto ja ajankohta 

Kulttuuriretki Saksaan on suunniteltu 5-päiväiseksi alkaen ja 

päättyen Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Retki on tarkoitus 

toteuttaa toukokuun ensimmäisellä viikolla 2018 eli 28.4.–

5.5.2018 välisenä aikana. Näin työssäkäyvien ei tarvitse ottaa 

kuin enintään 4 vapaa- tai lomapäivää retkeä varten sillä Va-

punpäivä ajoittuu retkeen. 

Kulttuuriretken hinta 

Retken ohjelman ja hintaan sisältyy matkat Suomesta Hel-

sinki-Vantaan lentoasemalta Saksaan ja takaisin, linja-autokul-

jetukset sekä majoittumiset sekä aamiaiset Saksassa. Majoitus 

on 2 hengen huoneissa. Alustavan kustannusarvion mukaan 

matkan hinta 25 hengelle tulisi olemaan 650–750 € / henkilö. 

Hinta-arvio ei sisällä matkaa kotipaikkakunnalta Helsinki-

Vantaan lentoasemalle, josta varsinainen retki alkaa ja päät-

tyy. Helsinkiin voi jokainen retkelle osallistuva valita oman 

matkustustavan (oma auto, linja-auto, juna, lentokone). Hy-

vissä ajoin varattuna on saatavilla edullisia lippuja Helsinkiin. 

 

 

 

Kulttuuriretken vierailukohteet Saksassa 

Huom! Vierailukohteisiin ja niiden järjestykseen voi vielä 

tulla muutoksia.  

1. München , Dachaun keskitysleiri 

2. Augsburg, Lutherin jalanjäljillä ja tutustutaan entisen kar-

meliittaluostarin paikalla olevaan Pyhän Annen kirkkoon. 

3. Leipzig, Yliopistokaupunkina Leipzigista oli kehittynyt 

1500-luvulle tultaessa merkittävä kirjapainokaupunki, jolla 

oli keskeinen rooli Lutherin teesien ja myöhempien kirjoi-

tusten leviämisessä. Leipzigin kiertoajelu, jonka jälkeen 

kävelykierros vanhassa kaupungissa sekä musiikkituokio 

Tuomaankirkossa. 

4. Wittenberg, Martti Luther vietti elämästään 34 vuotta 

Wittenbergissä, jossa sijaitsee Lutherhaus - entinen augus-

tinolaisluostari jossa on nykyään maailman suurin uskon-

puhdistusta käsittelevä museo. 

5. Berliini, Kapunkikierros, tutustuminen II-maailmansodan 

viimeisiin vaiheisiin. 
 

Ohjelmaan jää myös vapaa-aikaa, jolloin voi käydä tutustu-

massa omaehtoisesti paikkakuntaan sekä käydä ostoksilla. 

Ilmoittautuminen  

Saksan kulttuuriretkelle voivat ilmoittautua kaikki halukkaat 

riippumatta siitä, ovatko he sukuseuran jäseniä tai suvun jäse-

niä.  Ilmoittautua kannattaa heti, sillä retkelle pääsee mukaan 

enintään 45 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedotamme 

ennakkoilmoittautuneille viimeistään helmikuussa 2018, että 

milloin ilmoittautuminen pitää vahvistaa sitovasti sekä mah-

dollisesta ennakkomaksusta. 

 

Ennakkoilmoittautumiset 1.1.2018 mennessä 
sähköpostilla tai puhelimitse 

 
 

Markku Heikkilä 

puh.  040 572 0179 
sähköposti: markku.i.heikkila@saunalahti.fi  
 
Veli-Matti Heikkilä 

puh. 040 529 7348 
sähköposti: velskuh@hotmail.fi 
 
Seppo Heikkilä 

puh. 040 567 6143 
sähköposti:heikkilaseppo@gmail.com  
 
Riitta Niska 

puh. 050 326 8054 
sähköposti: riitta.niska@hotmail.com 
 
Pertti Heikkilä 

sähköposti; info@heikkilansukuseura.fi  

  
 

 

 

 

GHe 
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Kalle Päätalon lapsuudenkodin uudessa pirtissä Taivalkosken 

Kallionimessä 

 
Kalle Päätalon lapsuudenkodin pihalla Taivalkosken Kalli-

onimessä 

Vasemmalla 

Kalle Päätalon 

lapsuudenkodin 

vanhan pirtin ns. 

paikkansa ha-

keva uuni

 

 

Saksalaisten rakentaman kenttäradan huoltorakennusten rauni-

oilla Taivalkoskella 

Iltahartaus Taivalkosken kirkossa 

Vasemmalla kuva Taivalkosken  

kirkosta ja sankarihautausmaasta  

Lisää kuvia ja videoita Koillismaan kulttuurirekeltä 
internetissä sukuseuran sivuilla  

www.heikkilansukuseura.fi/toiminta/ 
sukuretket_ja_leirit 

 

 
 

Sukuseura on tilannut uuden erän isännänviirejä 

ja sukulusikoita sekä uutena tuotteena suku-

seura-aiheisia onnittelu ja muistamiskortteja.  

Sukuviirin hinta 100 €,  

Sukulusikkasarja (6 kpl) hinta 310 € 

Sukukorttien hinta ilmoitetaan myöhemmin. 

Sukuviirejä voi tilata Markulta ja sukulusikoita  

Sepolta, heidän yhteystiedot edellisellä sivulla. 

 

Kuvat Pertti Heikkilä 

 

 

GHe 
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Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikki-

lässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja his-

toriaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden 

tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää suku-

kokouksia ja – juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta 

ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen 

liittyvää julkaisutoimintaa.  

Sukuseuran hallituksen jäseninä ovat toimineet 1.8.2015 al-

kaen: Varsinaisiksi Veli-Matti Heikkilä, Markku Heikkilä, 

Riitta Niska, Pertti Heikkilä ja Juho Mölläri ja varajäseninä: 

Seppo Heikkilä, Timo Heikkilä ja Keijo Heikkilä. Hallituksen 

puheenjohtajana on toiminut Markku Heikkilä ja varapuheen-

johtajana Veli-Matti Heikkilä. Hallituksen sihteerinä on toimi-

nut Pertti Heikkilä ja rahastonhoitajana Marketta Haukipuro. 

Toimintavuonna Heikkilän Sukuseuran hallitus järjesti kulttuu-

riretken Koillismaalle 10.9.2016. Retkellä vierailtiin Kuusa-

mon suurpetokeskuksessa, Turpeisten Siltalassa sekä Taival-

koskella Kalle Päätalon kotitalolla Jokijärven Kallioniemessä, 

saksalaisten rakentamalla kenttäradalla Isokummussa, Kalle 

Päätalo -keskuksessa, Jalavan kyläkaupassa ja Taivalkosken 

kirkossa. 

Toimintavuonna 2016 sukuseura toimitti jäsenistölleen tiedote-

kirjeen, jossa tiedotettiin mm. tulevasta kulttuuriretkestä sekä 

toimitettiin vuoden 2016 jäsenmaksukirje. 

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna noin 

200. Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla 

ole ollut erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, että tili-

kauden ylijäämä 1753,96 liitetään yhdistyksen omaan pää-

omaan. 

Rautiosaarella 16.6.2017 

Hallitus 

 

Heikkilän Sukuseura Ry:n tiedotelehti 1/2017 

 
Tekstit Pertti ja Markku Heikkilä 
Kuvat Pertti Heikkilä 
Toimitus ja taitto: Pertti Heikkilä 
Painopaikka: Popa, Rovaniemi 2017 
 

Osoitteenmuutokset: 
- sähköpostilla info@heikkilansukuseura.fi 
- postitse: Heikkilän Sukuseura Ry,  
  Myllärintie 68 A5, 96400 Rovaniemi 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ   724,65 

Retkitulos     350,00 

Korkotulot         1,95 

Muut tulot     372,70 

TOIMINNA KULUT YHTEENSÄ                         - 1291,45 

Toimistotarvikkeet    - 27,65 

Postimaksut   - 143,00 

Retken kulut      -80,00 

Tiedotuskulut   - 256,66 

Kotisivujen kulut   - 150,00 

Pankkikulut     - 25,49 

Kirjanpito     124,00 

Km-korvaus     - 39,13 

Onnittelut ja muistamiset   -238,50 

Muut kulut   - 207,00 

VARSINAINEN TOIMINTA                              - 566,80 

 

VARAINHANKINTA  

Tuotot yhteensä   2675,00 

Jäsenmaksut   2310,00 

Sukukirjojen myyntitulot      65,00 

Sukulusikoiden myyntitulot    300,00

  

Kulut yhteensä   - 354,24 

Sukukirjavaraston muutos    - 75,00 

Sukulusikkavaraston muuto   -279,24 

 

VARAINHANKINTA  2320,76 

 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  1753,96 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ  1753,96 

 

 
Seuratkaa sukuseuran tapahtumia,  

valokuvia, videoita, matkakertomuksia 

yms. verkkosivuillamme 

www.heikkilansukuseura.fi  

 

Sukuseuralla on myös Facebook -sivut  

ja videoita löytyy YouTube:st 

 

 


