HeikkikinSuku1:1995
H eikkilrin sukuseuran tiedotuslehti
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TiedotuslehtiHeikkilii Snku on nyt
Lehtijletnin su'
toistakettaalcddesstinfie.
jibenille,krite kirl nainyksi kttPktLseuran
pale tnlouteen.Tiedotuslehtikertoosnktr'
tatkitr ksen edisflltisestti, .tttkttjthlista,
sukufilfie tapahhrmista.Olemfie ottaneet
siihen n kaan nyi)s kiinnostapialenkil(ikroauk>in.Lehdentiaoitteenaon toiminidsenistijn tiedotuskanqoann.
] Ikaisemrne
mielellriumesLtkldfime koskeoi.t
iuttuia,
ja muutaaineistaa.
muistehnia

Sttk tutkimuksesta
lLallitttsoniatkanutHeikki
SLLkusertran
Pekanpoika
Heikkiliin,Bitn Greli Toruisen,ltln PekkaHeikkiliin, SnmaKaisa
Hir t tiijn, Heikki HeikinpoikoHeikkiltin.
Main MdgdaleeruMtjlliirin, Matti HeikkiIiin, Srcnnnanitulon ja HeikkiTtLonoanpoika Raution tietojen,oaloklLoien,mulsteI ksienji juthLjetlkeruuta.Ty6etenee
onnn uerkkaistaaauhtiaan.Tehtttu.ion
laajaja anitii k tiwirn s ourriisenten
akfiiuistLlttn.
jdseniii,ioilh on
Pryditvne niitii sttT)un
tietoja ko.esiaanheflnistflntnq toilllittana ai eistoatIi otttu aanylieytti Aatu
Helkkiliiiitt (puh. 960-380119), ErWi
Heikkilniitt (prh. 960-380115) tai Seppo
Heikkiltiiin (pdL 981-513446). Talkoitl|k'
sen le on tohnitlnaolLonna1997pidettiioiiiirt aLkujtLl nanmesukukirja,jossaotr
nnsaasti sukuwnehistorinn,ualokroia,
jn l uita tietajnsuoun
heflkildkuaaltksia
oailEista seklihetystil@jenflettttstLktluettelo.

Iasenasiaa

S\kusetranjiisen riir.i otr ttottssutnuorlToisojiisenetutkatnlukieflnoin 390:eett.
hacrojen
ootm e, ettii sukunllteeri
itbenct
Iiitryttiillii jii!ulisiaol tuknnntoilnittt0n,1
seniksi.Niiifl saafi E lisiiiaoi naarojttsukutietorfunkeiiiitniseefl
ia tnllentntiisee
Myds txlortenpe Eidenjnlasten tukaant lo suklse raafl olisitoivottnoaanulys'
henkil,hri toitriaat: Bit.t Grcti Tot'
oiset suktt:Martti Helktd (Oxllt),Iuho
Pekka Heikkillttt suktt: Erk*i Heikkilti jtt

lankkoHeik*ilii (Rautiosanri), Mtia
Magdflleenn Mdlliirtu sttku: lankkolokcIaja luhani Mt)lliiri Q<oottnieni),Sfltutt
Ktriso Hi/ttidtt sttku: Erk*i Heikkilii ia
T\omo Hirttid, Ikikki Heikiltpoika
Heikkiltl strku:AnttLHeikkilti@attiaaaMttfti
i) ja Tino Oikns (Vnlajaskoski).
Heikkill t suku: AahL Heikkilii ia OIli
Heikkila (Rautiosaari),Sustt rrut ylittrlott
suku: Aata Heikkilii jn OIli Heikkiki (Rautiosaari)ja Eeikki Tuonnnnpoika Raution slku: HeleflTRnt/}io(Rautiosaori),
Tiimrin lehdenm kana lAletdmtte
jiben ikstlol akkee ouoden1996itisenpiijokno yleise kakottksPtt
tnk tg666tn.
l(iksennt kaan30 nlk nik isjdse .ltd. In'
senntrksuperitiiiinotLonna1977ja aikar
ei pe' )
senui n synhlneillti,Nuorisoidseniltti
on
til(i jtisemakstla.loillnkit itLxnilki oieLdo oden1995j,iseflnaklt suorittamatta.
Sensuorittnltinen tapahtuuuatoqttofish
ohrisella pnnkkkiirr oll 4.
Kiitdtflfie s oun jiiseniii siiti araokknassukutiefonsnaheet
ta tLesta,jotn olelnnre
j tr Dlyijtiirltuttisesstis1&11d.enkefii(irnisessii
\e.
seurntoiflinnassa,n
Aatu Heikkilti
Itollituksenp rceniolttaia
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Heikkikinsukrtxura r.y :n
tieLlottElehti

Toimitttsktmta
Aat Heikkild
SeppoHeikkiln
Tino Oitrw

Aineist ot osoitte eIIa:
tu tu Heikkih
Kylniinietrentie10
97114R ttiosnnri
Ptth. Q6a) 380119
SeppoHeikkilii
Swtatifltie 12,
90440Kenpele
Pth. (981)513446
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Heikki Iiifl Sukuseure pefl6t eft iu t
9.4.1994.Srtkusetrantaaoitteena
on seloittrii Heikkil.insuounoaiheita
jn hisloriafl, otlaliT suotot pelinteit.i ji edisttitiyhteenkuult|uudentuflnettnsrorLnjiisenten
keskuutlessa.
Sukusearaj.irj estti.i sukukokouksiaja -juhlia, keriiiijn arkistoi sukunkoskeow tietoutt|j,t saattaasitiijtisentefltietoon sektihorjoittia sukututki tksee liithJuiiiij lkaistttointifltaa. Ntiinh.itr sitti
saiinfldisstinrnesanotaan.
Vietin| E kesiiistii sukukokonsto
kumntaiflo 22.7,7995Valajoskosken
Metsdstys-ja Kilastussewantoit italolla
Rautiosaorella.Ohjel assfloli stlkuesitelmiii, esiuffihempien henkildklonLrksia,
k unndyttelysekiit siikki-ja ln s ntnrsityksidjfle, Paikeryaoli toktosataasuktnn e
j.isentti. Koko\l,-sen
j iilkeenkakoonflli hne
paistama.on akkitoita ruistorilckaalle
Pieskannienelle.Ilma oli aluksi todellanurinkoitlen ja aielfittiioii. Lopuksisadeajoi
neidiit kotinatkille. Oli oirkisttiatiii teaatct
jiilleen " uudtlleen ldydettyjii srtk lnisin
lnhelttija kaukaaja muistellamenneitti
Kiitos kaikille sukukokouksenjtij e6t iijiuc i a osanottflj ille !
Ole tl e ryhty eetoalfiistelena urloden 1997srLkrrkokoustn
ja s*ui iao. Suk jtltln jit4estetiiiitt 19.-20.7-7997
Rautio'tnreu leiikeskxkse tiloissa. S kuserLrnn
hallitts aalntistelee
stLktLkirj
aa,joka
anlt istttlt stLkjulitunr. S|tkuj|ikaisuol
ker.ittiiitlru snlsti oalokuain,t uisfeluksil'
jn perittdtiplonst*tt !t cesihenkilriltuoin
panltetttnistn
ja uailrcisti.Tiiss.itydssiit.'oitser r e sukla tejdseiistdnap1n.
5uk tseurar lu ll i lttkse:aonrsinnisin
jtisenidoootAotu Heikkild(p heenjohtaja),
TintoOinas Qtarapuheenjohtaja),
Seppo
Heikkiln $ihte*i), OIIi Heikkiliija Helenn
Rat|tio sek.iLlflrnjtiseninErkki Heikkiln,
lnakkoHeikkilti ja lulnni Mijlliiri. RnlnsIo hoiInja i toit|ii Hill,k Turpep,mieui.
Seppo Heikkiln
sihteeri

300 tonninabLsrakennetntn t<altttosaqre
I I0
E,lgl ntiliinen tutkinusnntkailija Edword Clnrketeki tutkintsnatkan OLLnnsja Kenijoelle kesrtllti1799.Hin kertootxailt,
neenstiKenijoenitthannallaenflefiR ioksi kulsull n pnikknn noin 300 lon in
kantoisen laionn rukefiflrspiika . Paikkn
lieneeollut Urtsi-Heikkiliin eli Kihkitn t(trtntipclloa.Pnikkia kuls tnntrLnianpellol,si.
Al kc oli rnkettn ltnn t Ruolsin M pijin lwttnanttL Rt kentajinnoliaat litti todennrikciisinninolleetraLttiosanrelniset
Llonpojat.ErAkiHeikkilrinkertouanperiniitieilon mukaan Inioan oesillelaskuaiheutti
triifl stulren nnllon,ett.i aastoraflnqllaolIeetueneetirtosioatrinnostn.
LaioaInsketfiintul,,a-aikqnialasKemr
jotca. Sejuutttti kuitenkin karille keskelle
KenijokeaKenin ztanlnn kitkon kohdalle
'satfljnordia paikasta,jost sealisi pd.bsyt
turaallisesti PohjaflIaldelle'. Tnlonpajat
oliaataaktulelleelClflrkelle,pttd ldiuaniraittol i en uoisi olla moltdollistasetrarLoan ktviiiii tulua-aikana. Klite kifl peltitjtiiden
tiin sit,i, ettti alus ei kesttiisikeonistui
Lilrt(jti. (l?ooaflienen kwnuksia,'1995;
toi,t. H. Annarlpalo)

Lauri Hannunpoika
netKKtLanSuaun Kantats0
Heikkilrittstnun oanlin tiedossnoleoa
Karoofi suktinnrn ka tnis.i oli Lttri Hntttuttpoika. jokn uninilnnn ptrsiuutliisetj
kerranouoden'1667lrct*ikirjoissaTnkktLsetl tilan isdtlttitlti lnntilnn kylissti
1667-1678,
H.iflene sil tltiifiefi onino su
oli A,Ma Erkifltytdr, joki kuoli auod.etl
1675oaiheilla.L oautettuoantilnnsapojilIpe jn osetulttnn syylit*ilniseksi Ln ri
Hannutpoiknaoioitlti udelleenAnna Ollitrtytiir Prtaar$tlt|tr(s. 1650)knnssi.
Laurin2. poikaErkki Lauitpoikn
uiljeli Tal'Atrsen
tiloo. kttl0 tnu tti Tytii
autiotjlalleMuurolaan1696jn nydlrcnndn Ktoon tilan isrirfiksi 1700.Erkkt
LaurirpoikaTakkureneli Knntoktroli
'1742.
Hrinenoanlin poiki saTuo ns

I

Erkirtpoika Kqrao (s. 1686)jatkoi Karuon filnn kruunun oeroliln)istint.jtlti,
mutta ajoutui taloudcllisiinoaikeuksiin,
Htinen4. lapsenso
TuoflrasTuotrna poikfl Ktrao (s. 1725) ttLlioiioyksi Rautioon
1752.@l*a Viiiitin sukt lnkhftus1995)

OlaaiEelisAlakulppi
Mannerheim-istin ritari n:o 72
Ylipiittllikkd Manne lein ninitti
77.7.1942st*umne jiisenenOloaiAIlkuIpin Vnpn de stin 2.IuoknnMnnnerlrcin-rktin ritariksi.Kutmin erkin nydntiintispersteissafiainitnin nt,se taao n:
LuuttrqttttiAlakulppion sodnnaltsta alkaen osoittaut nut taitaaaksi
ja kylt,riaelr
seksipvtiofljohtnjaksi niin kaunsoiholhsen
selustnanulotetuilktletkillii kuin nytts
taistelutoirninnan
yhteld?ssii
suoritettussa
pnrtiotehttioissri.
Alakulpinker otaanlnnkkhreenuihollisestaaruokknitntietoja,joit.t hrytiksiknytfiefij oItkkortnne ofinish riant saaTJ
1Lt ta naan
,rcneslls ti fltitd.ttdntin tappioin.Retkilltititl
AIak lpin keftotaafl"etu t aisenaedztelt
,liyttiineen esimerkkitit iehilleenja ttrcttaneenaihollisellekoraaitanrcnet':/ksiiihltoanalln senpesrikkeitii
jaoarIstoja' ,
Sodnnlopptruoileessn2.9.1945knpfecni
OIwi Alakrlppi pid.ritettiifl
eftiiltytii osekdtkentrij
uttwm osallistnlisesta,Hdn oli
piddtetty,tikuul stel jn unrte liilrcsknksi
ktruka tta OrI n fuitininvankikusa.
Hanr
t,tnslddkirikiy nin yhteydessti.
Olnai Alakulppipnkenikaldeltanseist thogeltn
onrtijnltnFrnnzeniflp istossi.|vlonien
oniheidrnkauttaAlakulppipakni Rttotsutt
in sild kn ltn Vdysunlloihin.Hrin nreni
siellti ar1,rcijnnpaloelukseenja yleni eaerstilurhlnhtiksi. OlaoiAlakliryi oli syltynyt 17,7.1915.
Hrin aoioitlti1939EeL,iIohn nn s. ki nuscnknnssn.Heil'kilrinstaxssaOloDiAloktrwi poloelttlutTuottns
Tttisktn eli Raution(s.'1823)sukrLlwrasta. Olaoinisoiiti K isaKustnnan
AIak ppi (s. 1850)oti Tuottnsf iskutr2.laft.
(P. A. Kniriret: Mnrlfisen iehef,Mn tlerlrcit-ristifi ritnlit -uatrikkeli)

Ontuaanriijiinhopeamitali Pietarissa
a. 1.860
HeikkiPekanpoiknHeikkilii, ontuo.t dijii oli
todellataitaul. k.isisttiil1. Ttistaiott todistund horyanitali,jonka liin saipalkinnokst
Pietnrin Keisarionllantalousseurwrniiy tteIyslii ouon a 1860.Pnlkirttony(jnnpttiin
Heikin aal ist.tuasta p.t/ireestdja jokioefieestii.N.itfiti tltotteet ed. stioq.tpe lpohjaIiist a ktisity6taitoaparhnintmillaan.
Mi tali
on E ,ki Heik*iliin hallussaoanlnssaHeikkiltissri.Erkkion pulrnut snnoiksinoni?n
ntieleentntEseetkysyrltykset:mistii tl 1
ficto pohjaaperille Pietorin tdlousse tnn
n.iyttelysttija nillii kyydillti tiuarat Pietatiink jetettiin?

uvlsKe Lllnt !
Tanjitsetnne nyt fi orta uoi nn tekzm.irin, lkt!k[rj lnn nrc.Tehtdadsooel
I uisi
erinonnisestiesint listorian opiskelija
opinndyteLyciksi.
Mikili tiednlk s kul0isjoka
jfl on kiiflnostumtt
tar tne,
opiskelee
jn hislorin ke idt iscsId!nrperiturcti?don
jaanufiehrinellestiryndii ko.telfttiodti,r.
VtteydenatotsihteeriSeppoHeikkiliidtl
p h.9400689224.

Heikkiltin Sukttseurar.y.

ja
Sukukokous
sukujuhla
19.-20.7.1997
RduIiosa$etl Iei1ikeshrksessar
Rautiasadrella
I uli n koost uurttottipuolisesta olr
jelnosta.Sukujtthlassnj Iikaistnntl
Heikkilitl suout sukukirjn.

Sukuseuranhallittts

