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Toimintakertomus vuosilta 2011 – 2012 
 
 
 
Sukuseuran kokoukset 

 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Tornion kaupunginhotellissa 9.7.2011. 
Kokoukseen osallistui 6 sukuseuran jäsentä. Tilaisuudessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat. 

 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Ruskomaa (7e). 
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Fred Sundwall (9 f).  

 
 

Varsinaiset jäsenet 
 
 

Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:  
 
• Liisa Huovinen (3 c, erovuoro 2013) 
• Olli Ruskomaa (7 e, erovuoro 2013) 
• Minna Lampinen (6 a, erovuoro 2015) 
• Hannele Rajamäki (7 d, erovuoro 2015) 

 
  Hallituksen varajäseniksi valittiin:  
 

• Risto Ruskomaa (7 e, erovuoro 2013), Olli Ruskomaan henkilökohtainen 
varajäsen 

• Nanna Katavisto (7 e, erovuoro 2015), Minna Lampisen henkilökohtainen 
varajäsen 

• Jukka Heikinheimo (7 b, erovuoro 2015), Hannele Rajamäen henkilökohtainen 
varajäsen 

 
Marko Heikinheimo (7 e) jatkoi varajäsenenä 2 vuotta (2013). Hän on Liisa Huovisen 
henkilökohtainen varajäsen. 

 
Sukuseuran toiminnantarkastajaksi valittiin Paavo Norlamo. 
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kalle Jaakko Heikinheimo (3c).  
 
Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi 15€/v ja ainaisjäsenmaksu 250€. 
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Hallitus 
 
 
Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen 19.9.2011.  
 
Hallitus kokoontui toimikaudella 10 kertaa: 3.2.2011, 15.3.2011, 7.4.2011,  
16.6.2011, 19.9.2011, 22.11.2011, 2.2.2012, 24.4.2012, 26.9.2012 ja 3.12.2012  
  
Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita. 

 
 

Toiminta 
 
 
Toimintakauden tavoitteena oli innostaa uusia ihmisiä mukaan seuran toimintaan ja 
lisätä näkyvyyttä. Toimintaa monipuolistettiin ja internetsivuja päivitettiin. 
Tavoitteessa onnistuttiin jossakin määrin, vaikka tilaisuuksiin osallistujamäärät jäivät 
toivottua pienemmiksi.  

 
Heikinpäivän lounas järjestettiin 15.1.2011 näyttelykeskus WeeGeessä Espoossa, 
jossa sijaitsee useita museoita. Tarjolla oli opastettu kierros Espoon kaupungin 
taidemuseo Emmassa, jonka jälkeen oli aikaa tutustua vapaasti muihin museoihin. 
Lounasta nautittiin Haukilahden ravintola Haikaranpesässä. Osallistujia oli 15. 
Tilaisuudessa oli ilahduttavasti mukana myös uusia kasvoja.   
 
Vuoden päätapahtuma oli 9.-10.7.2011 Torniossa. Siellä pidettiin vuosikokous, 
yhteinen ohjelmallinen tilaisuus sukuseura Hellmanin kanssa ja käytiin päiväretkellä 
Tornionjokilaaksossa sekä Suomen että Ruotsin puolella. Tapahtumaan osallistui 
yhteensä 26 sukulaista, joista yli 2/3 vain retkeen. Paikan ja ajankohdan valintaan 
vaikuttivat monet tekijät. Hallitukselle oli aika ajoin esitetty toiveita sukukokouksen 
järjestämisestä suvun juurien kannalta tärkeissä maisemissa Tornionjokilaaksossa. 
Haluttiin myös rakentaa ja ylläpitää yhteyttä Ruotsissa asuviin sukulaisiin. Hellman - 
sukuseura toimi myös yhdistävänä tekijänä, koska osa Heikel-Heikinheimo suvun 
jäsenistä kuuluu Hellman – sukuseuraan. Ohjelmassa oli muun muassa sukujen 
edustajien vuoropuhelu.  
 
Retki Tornionjokilaaksoon kokosi osallistujia Ruotsista ja Suomesta. Retkellä kuultiin 
esitelmiä sekä paikallishistoriasta että suvun kantavanhimmista. Gertrud Burman (7 d) 
luennoi rovasti P.O.Grapesta (1844-1901) ja Albert Heikelistä (1812-1880) ja heidän 
haudoillaan myös vierailtiin. Retkeen sisältyi myös pysähtyminen Övertorneon 
kuuluisassa kirkossa, jossa Markku Heikinheimo ( 7 a) soitti ainutlaatuisia urkuja ja 
kertoi niiden historiasta ja toiminnasta. Matkan järjestänyt Kerstin Rönnqvist (7 c) 
laati ruotsinkielisen matkakertomuksen.  

 
Vuoden 2012 Heikinpäivän lounas järjestettiin ravintola Ostrobotniassa 21.1. 
Lounaan lisäksi teemana oli Alaskaan tutustuminen. Hallituksen jäsen Nanna 
Katavisto kertoi kuvin ja esinein kokemuksistaan Alaskan matkoistaan. 
Lounaalla nähtiin osallistujia vauvasta vaariin, läsnä oli yhteensä 23 sukulaista.   
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Hallitus halusi kehittää pienimuotoisempaa kesäretkeilyä ja järjesti retken 
Söderskärin majakalle Porvoon ulkosaaristoon 4.8.2012. Retki keräsi 15 
osallistujaa ja tarjosi ikimuistettavan ja osin vauhdikkaan elämyksen, josta on 
kerrottu myös sukukirjeessä.  

 
Muun toiminnan osalta voitiin todeta, että kiinnostus sukukirjaan (Genealogia 
Heikeliana II ensimmäinen osa) kasvoi toimintakaudella, koska kirjoja tilattiin 
aiempaa enemmän.   

 
Sukuseuran Internet-sivuja uudistettiin. Sivut sijaitsevat Sukututkimusseuran sivuilla 
osoitteessa www.genealogia.fi. Sivut toteutti Olli Ruskomaa.  
 

 
Jäsenet 
 
 
Jäseniä oli 85. Jäsenkirjeitä lähetettiin sekä vuonna 2011 että vuonna 2012 kaksi.  
Hallitus päätti siirtyä vuosittaiseen jäsenmaksukäytäntöön. 

  
 

Talous 
 
 
Sukuseuran taloudenhoitajana ja jäsenasioista vastaavana toimi kirjanpitäjä Eva 
Hyvönen. Yhdistyksen talous on vakaa eikä siinä ole odotettavissa erityisiä muutoksia. 

 
 
 
 
 
 
Helsingissä toukokuun 26. päivänä 2013 
 
Sukuseuran hallitus 
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