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Hyvät Sukulaiset,
Syksy on kulunut jo niin pitkälle, että on aika kertoa, miten aiomme viettää  Heikinpäivää lauantaina 19.1.2019. Perinteistä yhteistä lounasta edeltävän ohjelman kohokohtia on tutustuminen uuteen, joulukuussa avattavaan keskuskirjasto Oodiin.  Tässä kirjeessä   kerromme myös kesäretkestä Raaseporiin ja Mustion linnaan 18.8.2018,  jäsenrekisteristä sekä ensi kesän sukukokousta koskevista suunnitelmistamme.  Muiden tavanomaisten seuran asioiden lisäksi otamme esiin hankkeen Oulun normaalikouluun perustettavasta perinnehuoneesta sekä koulun kiinnostuksesta saada valokuvia koulua edeltävien oppilaitosten käyneistä Heikel-Heikinheimo-suvun edustajista. 

Heikinpäivän lounas 19.1.2019
Heikinpäivänä kokoonnumme klo 10.45 Ateneumin Taidenmuseoon, missä alkaa klo 11 opastettu kiertokäynti Kohtaamisia kaupungissa-näyttelyyn, joka päättyy seuraavana päivänä.  Kiertokäynti kestänee tunnin. Museokortin omistajia pyydetään esittämään kortit saavuttaessa, muille kiertokäynnin hinta 13 euroa. Sukuseura maksaa opastuksen.
Kiertokäynnin jälkeen voimme joko katsoa muita näyttelyitä tai juoda kahvia Ateneumin kahvilassa ennen siirtymistä Rautatientorin toisella puolella olevaan uuteen Oodi-keskuskirjastoon, joka avataan joulukuussa.  Opastettua kiertokäyntiä emme vielä pysty varaamaan, mutta pyrimme saamaan sen alkamaan joko klo 12.30 tai klo 13.  
Lounaan olemme varanneet Ravintola Lasipalatsista klo 14. Sinne mennessä kannattaa käydä kurkistamassa sisäpihalla olevan uuden Amos Rexin kattorakennelmia, jotka kestävät kävelyn. Valitettavasti museossa on tuolloin menossa näyttelyn vaihto. 
Lounaaksi olemme sopineet yhteisen menun, joka sisältää pääruuan ja jälkiruuan.  Osanottajien pyydetään maksamaan juomansa suoraan tarjoilijalle ravintolassa.
Ilmoittautumiset pyydetään tekemään 14.1.2019 mennessä seuran sihteerille Hannele Rajamäelle (hannelirajamaki@outlook.com; puh. 0500 - 440 999). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään kertomaan nimi, osoite, sukuhaara sekä mahdolliset ruokarajoitteet.   Ilmoittautumismaksut - aikuisilta 30 euroa ja lapsilta (alle 12-vuotiaat) 15 euroa -  pyydetään maksamaan seuran tilille FI85 8000 2704 0525 20. 

Sukuseuran kesäretki Raaseporiin ja Mustion linnaan 18.8.2018
Sukuseuran kesäretki tehtiin bussimatkana  Helsingin Kiasma-museolta lähtien. Sairastumisten yms. seurauksena joukkomme supistui 14 osanottajaan, joista osa käytti retkeen omaa autoa. 
Ensimmäisenä etappina oli Tammisaaressa sijaitseva sukulaisemme Göran Schildtin ( sukuhaara 9 a) museo sekä hänen kotinsa Villa Skeppet. Saimme opastuksen Göran Schildtin elämää esittelevään näyttelyyn sekä pääsimme tutustumaan Alvar Aallon ystävälleen piirtämään taloon ulkoapäin. Talo on menossa remonttiin ja avautuu yleisölle vuonna 2020.  
Tammisaaren museokeskuksessa tutustuimme sekä mm. Helene Schjerfbeckin töitä esittelevään taidenäyttelyyn että historialliseen museoon, mihin kuuluu mm. Porvaristalo.
Kalalounaan nautimme paviljonkiravintola Knipanilla. Lounaalla Jukka Heikinheimo (7 b) jakoi sukututkimuksen uusia menetelmiä esittelevää aineistoa. 
Iltapäivällä ajoimme Mustion linnaan, missä saimme asiantuntevan ja hauskan opastuksen talon historiaan ja sen asukkaisiin. Yhteinen ohjelma päättyi linnan kahvilaan. 

Jäsenrekisteristä ja jäsenmaksuista
Kevään tiedotteessa kerroimme uudesta EU:n tietosuoja-asetuksesta, jonka johdosta pyysimme jäseniämme antamaan jäsenrekisterin pitäjänä toimivalle Eva Hyvöselle oikeutuksen koota jäsenistöämme koskevia tietoja.   Vain  parikymmentä jäsentä on tähän mennessä antanut pyydetyn suostumuksensa. Sen vuoksi toteamme, että jäsenmaksun maksaminen tulkitaan oikeutukseksi koota edelleen tietoja, joista käy ilmi nimi, osoite, sukuhaara ja syntymäaika.
Kuten usein aikaisemminkin, keväinen jäsenmaksukehotuksemme on johtanut myös siihen, että jäsenmaksuja on maksettu useampaan kertaan.  Koska sukuseura ei voi pitää ylimääräisi maksuja itsellään, tulee taloudenhoitajamme Eva Hyvönen olemaan yhteydessä liikaa jäsenmaksuja maksaneisiin. 

Oulun normaalikoulun kuvatiedustelu
Sukuseuran hallitus on vastaanottanut Oulun normaalikoulun historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja filosofian lehtori FL, TM Markku Kuorilehdolta pyynnön saada koulun ensi vuonna avattavan perinnehuoneen käyttöön valokuvia koulun ja sen edeltäjäkoulujen käyneistä Heikel- Heikinheimo-suvun edustajista. Oulun normaalikoululla on yli 400-vuoden historia Oulun pedagogiosta ja triviaalikoulusta lähtien. Koulu asettaa näyttelyyn yhden Heikel-Heikinheimo-sukuun kuuluvan oppilaan esimerkkioppilaaksi Oulun yläalkeiskoulun ja Oulun alkeisoppilaitoksen ajoilta vuosilta 1842-1874.
Oulun normaalikoulu hakee Heikel-Heikinheimo -sukuun kuuluvien entisten oppilaiden henkilökuvia ja oppilasryhmäkuvia (oppilas- abiturientti- tai yo-kuvia), jotta koulu saisi mahdollisimman kattavan kokoelman niitä koulun historia- , perinne- ja matrikkelityötä varten. Yksittäisten oppilaiden henkilövalokuvien ei tarvitse olla kouluajalta, vaan myös vanhempana otetut valokuvat ovat sopivia.  Näitä kuvia voi olla vielä entisten oppilaiden jälkipolvien albumeissa.
Kuorilehdon lähettämä liite  (6 s)  Oulun normaalikoulun edeltäjistä sekä Kuorilehdon tietoon tulleista 34 Heikel/Heikinheimo-suvun edustajista  löytyy sukuseuran nettisivuilta (www.heikel-heikinheimo.fi) 
Sukuseuran jäseniä pyydetään olemaan suoraan yhteydessä Kuorilehtoon lähettäessään henkilökuvia.  Kuvien pitäisi olla värillisiä (myös mustavalkoiset värillisinä) ja painokelpoisia digitaalisessa muodossa. Kuorilehdon yhteystiedot (markku.kuorilehto@oulu.fi) 
Olemme lähettäneet perinnehuoneen käyttöön molemmat sukukirjat. 

Kesäkokous vuonna 2019
Sukuseuran hallitus esittää  vuoden 2019 kesäretken ja joka toinen vuosi järjestettävän sukukokouksen kohteiksi Loviisaa ja Ruotsinpyhtäätä. Alueen nähtävyyksistä mainittakoon Bongan linna, Svartholman linnoitus sekä Malmgårdin ja Sarvilahden kartanot ja Pernajan kirkko Ruotsinpyhtään ruukin lisäksi. Ajankohdaksi esitetään elokuun alkua (joko 3.-4.8. tai 10.-11.8.)  

Jäsenistön huomioon lisäksi seuraavaa: 
Sukuseuran kirjoja (Genealogica Heikeliana, 1980 ja Genealogica Heikeliana II:1 ,2001) on edelleen saatavilla hintaan 20 euroa. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Laura Reinilään (laura.reinila(at)gmail.com; puh. 040 723 2896)
Sukuseuran verkkosivuja on uudistettu; ne löydätte sivulta www.heikel-heikinheimo.fi

Hyvää Adventti- ja Jouluaikaa sekä Onnellista Uutta Vuotta 2019 toivottaen
sekä tapaamista Heikinpäivän lounaalla 19.1.2019 toivoen

Laura Reinilä
Sukuseura Heikel-Heikinheimo ry:n puheenjohtaja







