
Sukuseura – Släktföreningen 

    Heikel - Heikinheimo 

 1 

 

 

Toimintakertomus vuosilta 2007 – 2008 

 

 

Sukuseuran kokoukset 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Helsingissä, Suomenlinnan mastovajan 

ravintola Chapmanissä 4.8.2007. Kokoukseen osallistui 35 sukuseuran jäsentä. 

Tilaisuudessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Heikinheimo (7b) neljäksi 

vuodeksi ja varapuheenjohtajaksi Nanna Katavisto (7e) kahdeksi vuodeksi. Hallituksen 

varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: 

 

Varsinaiset jäsenet 

                      Erovuoroon vuonna 2011: 

 

Anneli Hietalahti (3c)    

Hannele Rajamäki (7d) 

Leena Ruskomaa (7e) 

Fred Sundwall (9f)   

 

Varajäsenet: 

Erovuoroon vuonna 2011 

Liisa Huovinen (3c) 

 

Erovuoroon vuonna 2009: 

Kristiina Heikinheimo (7e) 

Terhen Järvi-Kääriäinen (6a) 

Jon Sundwall (9f) 

 

Sukuseuran varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tuija Leppämäki (6a) ja Erik 

Hernberg (5a). Varatilintarkastajiksi valittiin Kalle Jaakko Heikinheimo (3c) ja Marja-

Leena Laitinen (3c).  

 

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, 10€/v ja ainaisjäsenmaksu 170€. 

 

 

Hallitus 

 

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen 8.11.2007.  

 

Hallitus kokoontui toimikaudella 8 kertaa, 1.2.2007, 15.3.2007, 29.5.2007, 8.11.2007, 

6.3.2008, 26.5.2008, 21.8.2008 ja 30.10.2008.  

  

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. 
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Toiminta 

 

Toimikaudella päätettiin seuran jäsenten toiveesta siirtyä järjestämään perinteinen 

Heikinpäivän lounas vuosittain. Vuoden 2007 lounas järjestettiin 20.1. Helsingin 

pitäjän kirkon pappilassa Vantaalla. Lounaalle osallistui 22 sukuseuran jäsentä. 

Esitelmöitsijänä oli teologian maisteri Susanna Backlund – Enges, joka kertoi 1800-

luvun lopussa vaikuttaneesta kuurojen koulun opettajasta, baptistien hengellisestä 

johtajasta ja aikansa yhteiskunnallisesta vaikuttajasta Anna Heikelistä (sukuhaara 5). 

Vuoden 2008 lounas pidettiin 19.1. Helsingissä ravintola Olossa. Lounasta edelsi 

tutustuminen peruskorjattuun Rikhardinkadun kirjastoon, jonne oli järjestetty 

opastettu kierros. Lounaalle osallistui 40 suvun jäsentä.  

  

Sukukirja Genealogia Heikeliana II ensimmäistä osaa oli edelleen saatavissa. Kirjoja 

on jäljellä noin 270 ja kirjaa voi tilata Leena Ruskomaalta.  

 

Hallitus pyrki edistämään sukukirja Heikeliana II:n toisen osan valmistumista 

etsimällä hankkeeseen ammattimaista sukututkijaa. Suomen Sukututkimusseuran 

esimies Markku Kuorilehto ja sukututkija Eeva-Liisa Oksanen olivat kiinnostuneita 

sukumme historian tutkimisesta ja heillä on suvustamme paljon tietoa. Heidän 

kanssaan käynnistettiin neuvottelu sukututkimushankkeen toteuttamisesta. Heikel-

Heikinheimo –suvun arkistoa säilytetään Oulun maakunta-arkistossa (OMA), jonka 

tutkija Kaisu Kynkäänniemi antoi sukuseuran hallituksen pyynnöstä selvityksen 

arkiston käyttömahdollisuuksista. 

 

Sukuseuran vastuulla olevien hautamuistomerkkien kunnostuksen edistämisestä 

vastasi Jukka Heikinheimo. Edellinen hallitus haki edesmenneen suvun jäsenen, 

arkkitehti Reijo Railon kuolinpesästä Valtiokonttorilta avustusta hautamuistomerkkien 

kunnostukseen. Avustushakemukseen tuli toimikauden aikana kielteinen päätös.  

 

Sukuseuran Internet-sivut sijaitsevat Sukututkimusseuran sivuilla osoitteessa 

www.genealogia.fi. Sivut toteutti Jon Sundwall.  

 

 

Jäsenet 

 

Jäseniä oli 98. Jäsenkirjeitä lähetettiin sekä vuonna 2007 että vuonna 2008 kaksi. 

Vuoden 2008 ensimmäisen jäsenkirjeen liitteenä lähetettiin myös markkinointikirje, 

jota suvun jäsenten toivottiin välittävän mahdollisesta jäsenyydestä kiinnostuneille 

sukulaisille.   

 

Talous 

Sukuseuran taloudenhoitajana ja jäsenasioista vastaavana on toiminut kirjanpitäjä Eva 

Hyvönen. Yhdistyksen talous on vakaa eikä siinä ole odotettavissa erityisiä muutoksia. 

 

 

Helsingissä toukokuun 2. päivänä 2009 

 

Sukuseuran hallitus 

http://www.genealogia.fi/

