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Snku on nyt
toista kettaa lcddesstinfie. Lehti jletnin su'
ktLseuran jibenille, krite kirl nain yksi kttP-
pale tnlouteen. Tiedotuslehti kertoo snktr'
tatkitr ksen edisflltisestti, .tttkttjthlista,
sukufilfie tapahhrmista. Olemfie ottaneet
siihen n kaan nyi)s kiinnostapia lenkil(i-
kroauk>in. Lehden tiaoitteena on toimin id-
senistijn tiedotuskanqoann. ] Ikaisemrne
mielellriume sLtkldfime koskeoi.t iuttuia,
muistehnia ja muuta aineistaa.

Sttk tutkimuksesta
SLLkusertran lLallittts on iatkanut Heikki

Pekanpoika Heikkiliin, Bitn Greli Torui-
sen, ltln Pekka Heikkiliin, Snma Kaisa
Hir t tiijn, Heikki Heiki n poiko Heikkil tin.
Main Mdgdaleeru Mtjlliirin, Matti Heikki-
Iiin, Srcnnna nitulon ja Heikki TtLonoan-
poika Raution tietojen, oaloklLoien, mulste-
I ksien ji juthLjetl keruuta. Ty6 etenee
onnn uerkkaista aauhtiaan. Tehtttu.i on
laaja ja anitii k tiwirn s ourr iisenten
akfiiuistLlttn.

Pryditvne niitii sttT)un jdseniii, ioilh on
tietoj a ko. esia anheflnistflntnq toilllitta-
na ai eistoa tIi otttu aan ylieytti Aatu

Helkkiliiiitt (puh. 960-380 119), ErWi
Heikkilniitt (prh. 960-380 115) tai Seppo
Heikkiltiiin (pdL 981-513 446). Talkoitl|k'
sen le on tohnitlna olLonna 1997 pidettii-
oiiiirt aLkujtLl nanme sukukirja, jossa otr
nnsaasti sukuwne historinn, ualokroia,
heflkildkuaaltksia jn l uita tietajn suoun
oail Eis ta sekli hetysti l@jenfletttt stLktluet-
telo.

Iasenasiaa
S\kusetran jiisen riir.i otr ttottssut nuorl-
sojiisenet utkatnlukiefl noin 390:eett. Toi-
ootm e, ettii sukunllte eri hacrojen itbenct
!ulisiaol tuknnn toilnittt0n,1 Iiitryttiillii jii-
seniksi. Niiifl saafi E lisiiiaoi naarojtt su-
kutietorfun keiiiitniseefl ia tnllentntiisee
Myds txlorten pe Eiden jnlasten tukaan-
t lo suklse raafl olisi toivottnoaa nulys'
henkil,hri toitriaat: Bit.t Grcti Tot'
oiset suktt: Martti Helktd (Oxllt), Iuho
Pekka Heikkillttt suktt: Erk*i Heikkilti jtt
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lankko Heik*ilii (Rautiosanri), Mtia
Magdflleenn Mdlliirtu sttku: lankko lokc-
Ia ja luhani Mt)lliiri Q<oottnieni), Sfltutt
Ktriso Hi/ttidtt sttku: Erk*i Heikkilii ia
T\omo Hirttid, Ikikki Heikiltpoika
Heikkiltl strku: AnttL Heikkilti @attiaaa-
i) ja Tino Oikns (Vnlajaskoski). Mttfti
Heikkill t suku: AahL Heikkilii ia OIli
Heikkila (Rautiosaari), S ustt rrut ylittrlott

suku: Aata Heikkilii jn OIli Heikkiki (Rau-
tiosaari) ja Eeikki Tuonnnnpoika Rau-
tion slku: HeleflT Rnt/}io (Rautiosaori),

Tiimrin lehden m kana lAletdmtte
jiben ikstlol akkee ouoden 1996 itisen-
tnk tg666tn. jokn� o yleise kakottksPtt pii-
l(iksen nt kaan 30 nlk nik isjdse .ltd. In'
senntrksu peritiiiin otLonna 1977 ja aikar
sen ui n syn hlneillti, Nuorisoidseniltti ei pe'
til(i jtise makstla. loillnkit itLxnilki on oie-
Ld o oden 1995 j,iseflnaklt suorittamatta.
Sen suorittnltinen tapahtuu uatoqtto fish
ohr isell a p nnkk kiirr o ll 4.

Kiitdtflfie s oun jiiseniii siiti araokknas-
ta tLesta, jotn olelnnre snaheet sukutiefon-
d.en kefii(irnisessii j tr Dlyijtiirltuttisessti s1&11-
seurntoiflinnassa,n \e.

Aatu Heikkilti
Itollituksen p rceni olttai a

Heikkilhn Sukul:1-996
Heikkikin sukrtxur a r. y :n
tieLlottElehti

Toimitttsktmta
Aat Heikkild
Seppo Heikkiln
Tino Oitrw

Aineist o t o s oitte eII a:
tu tu Heikkih

Kylniinietrentie 10

97114 R ttiosnnri
Ptth. Q6a) 380 119

Seppo Heikkilii

Swtatifltie 12,
90440 Kenpele
Pth. (981) 513 446
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Katsaus auoden 7995
toimintaan
Heikki I iifl S uk u s e ur e p efl 6t eft iu t

9.4.1994. Srtkusetran taaoitteena on sel-
oittrii Heikkil.in suoun oaiheita jn hislori-
afl, otlaliT suotot pelinteit.i ji edisttiti yh-
teenkuult|uuden tuflnettn srorLn jiisenten
keskuutlessa. Sukusear a j.irj es tti.i sukukoko-
uksia ja -juhlia, keriiii jn arkistoi sukun kos-
keow tietoutt| j,t saattaa sitii jtisentefl tie-
toon sekti horjoittia sukututki  tksee liit-
hJuiiii j lkaistttointifl taa. Ntiinh.itr sitti
s aiinfl dis s tinrne s an o t a a n.

Vietin| E kesiiistii sukukokonsto
kumntaiflo 22.7,7995 V alaj oskosken Met-
sdstys- ja Kilastussewan toit italolla
Rautiosaorella. Ohjel assfl oli stlkue-
sitelmiii, esiu ffihempien henkildklonLrksia,
k unndyttely sekii t  siikki- ja ln s ntnrsi-
tyksid jfle, Paikerya oli toktosataa suktnn e
j.isent ti. Koko\l,-sen j iilkeen kakoonfl li hne
paistama.on akkitoita ruistorilckaalle
Pieskannienelle. Ilma oli aluksi todella nu-
rinkoitlen ja aielfittiioii. Lopuksi sade ajoi
neidiit kotinatkille. Oli oirkisttiatiii teaatct
jiilleen " uudtlleen ldydettyjii srtk lnisin
lnheltti ja kaukaa ja muistella menneitti
Kiitos kaikille sukukokouksen jtij e6-
t iijiuc i a o sanottflj ille !

Ole tl e ryhty eet oalfiistele na urlo-
den 1997 srLkrrkokoustn ja s*ui iao. Su-
k jtltln jit4estetiiiitt 19.-20.7-7997 Rau-
tio'tnreu leiikeskxkse tiloissa. S ku-
serLrnn hallitts aalntistelee stLktLkirj aa, joka
anlt istttlt stLk julitunr. S|tkuj|ikaisuol
ker.ittiiitl ru snlsti oalokuain, t uisfeluksil'
henkilriltuoin jn perittdtiplon st*tt !t cesi-
panltetttnistn ja uailrcisti. Tiiss.i tydssii t.'-
oitser r e sukla te jdseiistdn ap1n.

5 uk tseurar lu ll i lttkse:a onrsinnisin
jtisenid ooot Aotu Heikkild (p heenjohtaja),
Tinto Oinas Qtarapuheenjohtaja), Seppo
Heikkiln $ihte*i), OIIi Heikkilii ja Helenn
Rat|tio sek.i Llflrnjtisenin Erkki Heikkiln,
lnakko Heikkilti ja lulnni Mijlliiri. Rnlns-
Io hoiInja i toit|ii Hill,k Turpep,mieui.

Seppo Heikkiln
sihteeri

300 tonnin abLs raken-
netntn t<al tttosaqre I I 0

E,lgl ntiliinen tutkinusnntkailija Ed-
word Clnrke teki tutkintsnatkan OLLnns-
ja Kenijoelle kesrtllti 1799. Hin kertoo txailt,
neensti Kenijoen itthannalla enflefi R i-
oksi kulsull n pnikknn noin 300 lon in
kantoisen laionn rukefiflrspiika . Paikkn
lienee ollut Urtsi-Heikkiliin eli Kihkitn t(tr-
tntipclloa. Pnikkia kuls tnntr Lnianpellol,si.
Al kc oli rnkettn ltnn t Ruolsin M pi-
jin lwttnanttL Rt kentajinn oliaat litti to-
dennrikciisinnin olleet raLttiosanrelniset L-
lonpojat. ErAki Heikkilrin kertouan perinii-
tieilon mukaan Inioan oesillelasku aiheutti
triifl stulren nnllon, ett.i aastoraflnqlla ol-
Ieet ueneet irtosioat rinnostn.

Laioa Insketfiin tul,,a-aikqni alas Kemr
jotca. Se juutttti kuitenkin karille keskelle
Kenijokea Kenin ztanlnn kitkon kohdalle
'satfl jnordia paikasta, jost se alisi pd.bsyt
turaallisesti PohjaflIaldelle'. Tnlonpajat
oliaat aaktulelleel Clflrkelle, pttd ldiuan i-
raittol i en uoisi olla moltdollista setrarL-
oan ktviiiii tulua-aikana. Klite kifl peltit-
tiin sit,i, ettti alus ei kesttiisi keonistui jtiiden
Lilrt(jti. (l?ooaflienen kwnuksia,'1995;
toi,t. H. Annarlpalo)

Lauri Hannunpoika
netKKtLan Suau n Kantats0
Heikkilritt stnun oanlin tiedossnoleoa Kar-
oofi suktinnrn ka tnis.i oli Lttri Hnt-
ttuttpoika. jokn uninilnnn ptrsiuutliisetj
kerran ouoden '1667 lrct*ikirjoissa TnkktL-
setl tilan isdtlttitlti lnntilnn kylissti
1667-1678, H.iflen e sil tltiifiefi onino su
oli A,Ma Erkifltytdr, joki kuoli auod.etl
1675 oaiheilla. L oautettuoan tilnnsa pojil-
Ipe jn osetulttnn syylit*ilniseksi Ln ri
Hannutpoikn aoioitlti udelleen Anna Ol-
litrtytiir Prtaar$tlt|tr (s. 1650) knnssi.

Laurin 2. poika Erkki Lauitpoikn
uiljeli Tal'Atrsen tiloo. kttl0 tnu tti Tytii
autiotjlalle Muurolaan 1696 jn nydlrcn-
ndn Ktoon tilan isrirfiksi 1700. Erkkt
Laurirpoika Takkuren eli Knnto ktroli
'1742. Hrinen oanlin poiki saTuo ns



Erkirtpoika Kqrao (s. 1686) jatkoi Kar-
uon filnn kruunun oeroliln) istint.jtlti,
mutta ajoutui taloudcllisiin oaikeuksiin,
Htinen 4. lapsenso Tuoflras Tuotrna poi-
kfl Ktrao (s. 1725) ttLli oiioyksi Rautioon
1752. @l*a Viiiitin sukt lnkhftus 1995)

Olaai Eelis Alakulppi
Mannerheim-istin ritari n:o 72

Ylipiittllikkd Manne lein ninitti
77.7.1942 st*umne jiisenen Oloai AIlkuI-
pin Vnpn de stin 2.Iuoknn Mnnnerlrci-
n-rktin ritariksi. Kutmin erkin nydntii-
ntisper steissa fiainitnin nt,se taao n:
Luuttrqtttti Alakulppi on sodnn altsta alka-
en osoittaut nut taitaaaksi ja kylt,riaelr
seksi pvtiofljohtnjaksi niin kauns oiholhsen
selustnan ulotetuilkt letkillii kuin nytts
taistelutoirninnan yhteld?ssii suoritettussa
pnrtiotehttioissri.

Alakulpin ker ot aan lnnkkhreen uiholli-
sesta aruokknitn tietoja, joit.t hrytiksiknytfi-
efi j o I tkk or tn n e ofi nis h r ia n t s aaTJ 1 L t t a n aan
,rcnes lls ti fl titd.ttdntin tappioin. Retkilltititl
AIak lpin keftotaafl "etu t aisena edztelt
,liyttiineen esimerkkiti t iehilleen ja ttrctta-
neen aiholliselle koraaita nrcnet':/ksiii hltoa-
nalln sen pesrikkeitii jaoarIstoja' ,

Sodnn lopptr uoil eessn 2.9. 1 945 knp fecn i
OIwi Alakrlppi pid.ritettiifl eftiiltytii ose-
kdtkentrij uttwm osallistnlisesta, Hdn oli
piddtetty,ti kuul stel jn unrte liilrcs knksi
ktruka tta OrI n fuitininvankikusa. Hanr
t,tnslddkirikiy nin yhteydessti. Olnai Ala-
kulppi pnkeni kaldelta nseist thogeltn
onrtijnltn Frnnzenifl p istossi. |vlonien
oniheidrn kautta Alakulppi pakni Rttotsutt
in sild kn ltn Vdysunlloihin. Hrin nreni
siellti ar1,rcijnn paloelukseen ja yleni eaers-
tilurhlnhtiksi. Olaoi Alakliryi oli sylty-
nyt 17,7.1915. Hrin aoioitlti 1939 EeL,i Io-
hn nn s. ki nuscn knnssn. Heil'kilrin st-
axssa OloDi Aloktrwi poloelttlut Tuottns
Tttisktn eli Raution (s.'1823) sukrLlwras-
ta. Olaoin isoiiti K isa Kustnnan AIak p-
pi (s. 1850) oti Tuottns f iskutr 2.laft.
(P. A. Kniriret: Mnrlfisen iehef, Mn -
tlerlrcit -ristifi ritnlit -uatrikkeli)
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Ontuaan riijiin hopea-
mitali Pietarissa a. 1.860
Heikki Pekanpoikn Heikkilii, ontuo.t dijii oli
todella taitaul. k.isisttiil1. Ttistai ott todistu-
nd horyanitali, jonka liin sai palkinnokst
Pie t nrin Keisarionllan talousseurwr niiy tte-
Iyslii ouon a 1860. Pnlkirtto ny(jnnpttiin
Heikin aal ist.tuasta p.t/ireestd ja jokioe-
fieestii. N.itfiti tltotteet ed. stioq.t pe lpohja-
Iiist a ktisity 6 t aitoa parhnintmillaan. Mi tali
on E ,ki Heik*iliin hallussa oanlnssa Heik-
kiltissri. Erkki on pulrnut snnoiksi noni?n
ntieleen tntEseet kysyrltykset: mistii tl 1
ficto pohjaa perille Pietorin tdlousse tnn
n.iyttelystti ja nillii kyydillti tiuarat Pieta-
tiink jetettiin?

uvlsKe Lll nt !
Tanjitsetn ne nyt fi orta uoi nn tekz-

m.irin, lkt !k[ rj lnn nrc. Teh tdad sooel I u i si
erinonnisesti esint listorian opiskelij a
opinndyteLyciksi. Mikili tiednlk s kul0is-
tar tne, joka opiskelee jfl on kiiflnostumtt
periturcti?don jn hislorin 

 

ke idt iscsId !nr-
jaanufie hrinelle stiryndii ko. telfttiodti,r.
Vtteydenatot sihteeri Seppo Heikkiliidtl
p h.9400 689 224.

t,

Heikkiltin Sukttseura r.y.

Sukukokous ja
sukujuhla

19.-20.7.1997
RduIiosa$etl Iei1 i keshrksessar

Rautiasadrella

I ul i n koos t u u r t tottip u ol i ses ta ol r
jel nosta. S ukuj tthl assn j I ikaistnntl
Heikkilitl suout sukukirj n.

Sukuseuran hallittts


