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Paheeryohtajanpalsta
I-Ieikkiliin suku -tiedotteen tavoitteena on
kertoa sukuseuramme toimillnasta, suyun
h istoriaqta, sukufulkimuken edisl),rnisesli, sul'ujLrhlislajne. Julkaisemmemielellzimmesiiyramy6ssuvun jasenienUheHaja
rr.l;l.';la
muistelmia
miri juftuja,
aineistoa.

Sukututkimuksesta

sularseuran hallitus on jatkanut Heikki
PekanpoikaFleikkildn,Brita Creta Torvisen. Tuho Pekka Heikkilan, SaaraKaisa
Hirititin, geikti Heikinpoiica Heikkilan,
Mdria MardrleenaM6ll;rjn, Mahi HeikkiJ;in,Susinna Ylitalonja Heikld TuomaanpoikaRautionja heidzinperheittensil
henkil6klrvausten,iuttujen ja valokuvlen
kemuta. Aineistoakedn/ vahitelien.Tehtava on vaativa,si1lakirjallistamateriaalia
o11todellavahen.

Sukujuhlakesalle1997
Ensi kesena viet?itffne 2. sulcrjuhlaarnme
Rautiosaarella.Heikkilan Sullseuran sulukokous pidefzizin19.7.1997Rautlosaasukujuhla
leirikeslarksessa ja
ren
20.7.L997 alkaen klo 10.00 juhlajumalanpalveluksellaRovanicmenkirkossaja
leiriiatl-uen:ukuiuhlallaRrutiosaaren
ka'
Merkitk:iripi
ajankohla
ieskuk-rersa.
Toivomme
nzikelenteriin v?ilittdmzistil
vZimmejZilleen kerran sularmme jasenel
lahelfa ja kaukaasynlyjuurillaan. Tewetuloa ensi heiniikuussaRautiosaarellel
Kii$n surrrn jesenia awokkaasta tuesta
sularseuralydssamme.
Aafu Heikkilzi
hallituksenpuheenjohtaja

niihin su'"unj;seniin,
Vetoamme
edelleen
joilla on tietoja sukummeesivanhemmista,
efte Le toimittaisivataineistoatai ottaisi'
Yat yhteyfta Aatu Heiklilaall (Puh.
016-380 119), Erkki FleiktilZizin(puh.
016-380 115) tai SeppoHeikkileen(puh.
oa-513 446).

Jiisenasiaa
jase4maara

on nuorisojasenet
Sukuseuran
mukaanlukien noin 39O. Toivomme, efla
sukomme eri haarojell jasenet tulisivat
mllkaan toimintaan liiftymalla jaseniksi.
Nain saamme lis?i?ivoimavaroja nopeasti
kera;mjseenja
haviiivansul'utieloLrden
tallentamiseen.Myds nuortell perheiden
olisi toimukaantulosulrrseuratoimintaan
Jaisenyhdyshenkilitina ovat toimineet:
Brita creta Toryisensuku: Mafti Helistd
(Oulu),Juho PekkaHeiklil?in suku: Xrkki
Heikl<ilaja JaakkoHeikkila (Rautiosaari),
Maria Magdaleena M6ll?irin suku: Jaakko Jokelaja Juhani Mdllziri (Rovaniemi),
Saara Kaisa Hirttiitn suku: Erkki Heikkila
ja Tuomo Hir+tiit, Heikki Heikinpoika
Heikkilzi suku: Aafu Heikkild (RautiosaaMafti
ri) ja Timo oinas (Valajaskoski),
ja
Heikkilzin susanna Ylitalon suku: Aatu
ja
Heikkila ja olli Heikkila (Rautiosaari)
Heikki TuomaanpoikaRaulion sukr: Helena Rautio (Rautiosaari).
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Heikkiliin sukuseurary:n
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Toimituskunta
Aatu Heikkila, Rautiosaari
SeppoHeikkila,Kempele
Timo Oinas,Valajaskoski

Aineistotosoitteella:
Aatu Heikkilii
10
Kylm?iniementie
971I0 Rautiosaari
Puh.(016)38o 1 19
SeppoHeikkil?i
Suutarintie12,
90440 Kempele
Puh.(08)513 446
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yli ?
MrtenKemryoen
Kemijoen ylitys oli ongelmallisfa ennen
voimalaitosien tuloa. Henkili;liikerute tapahtui luorulollisesti veneill?i. Esim. Rautiolla oli suuri jokivene;pienempiaveneita
oli jokivarressalahes joka talossa.Raskaampien tavaroiden ja elainten kuljetukseen jouduttiin kiftamliAn soudettavia
proomuja,joiden mitat olivat roi116 x 2,5
m. Proomussaoli yki airoparija perisin,
sen pera ja keula olivat kaarevatja siluf
suorat. Proomunkansi oli vahvoisfalanLrrista,koska senpiti kestaaelaintenja koneiden paino.
proomuistatoinen oli RomRautiosaaren
ja toinenHeikmassaeli Kunnalliskodissa
kilassa. Rommall proomu liikenndi Hirvassuvannollaja Heikkilan proomu taas
Heikkiliin rarurasta Tuomiojan suuhun
(Myllynsuu).Heikkilan proomun oli tehnyt Ville Heikkila. Proomut olivaf kiyfdssa
Rautiosaaren
lossi4tuloon saakla.
Sodanjalkeennoin 1947 otettiirlkiiyfid<tn
Raution rannassavaijerilossi, jonka y112ipidostavastasiT\7tLVarsinainenlossivahti
oli Vaind Raufio, jota Pauli-veli fuuraili.
Irssi oli lvtkefiy valeriin ja sita vedettiin
kapuloilla. Lossinsiipi alavirran puolella
tydsiIorsialehokkaasti
efeenpain.
Kemijoen uitJo vaikeutti vilkkaimmillaan ollessaan lossiliikennettzi ja vayla joudutfiin
sulkemaan yldvirran puolelta ns. sulku,
puomilla eli luikulla lossin liikenniiidessii.
lossin toiminta loppui, Lrrn Valajaskosken
voimalaitoksen silfa valmisfui vuonna
1960.
lossin suunnifteluvaiheessa
kulkulaitosten
ja yleistentdiden mildstefinaoli kauppalanjohtaja La.*rl Kaijalainen. Ministeri oli
vierailulla vanhassa Rommassa (uho
ja lupasi lossinRautiosaarel,
Rompasaari)
le. Lssin rakeniaj.rna
oliJuho Karjalalnen
Valijoellapoikansa
kanssa.
Kylal?iisisie
rakentamisessaoli mukana ainakin Mauno
Villenpoika Heikkila.

Nimien taustoja
Muurolan Man talot 1500Jumn puoli,
viilissd olivat Rompasaari,Muuro, Sukula,
Karvo ja Tyni. Tuohon aikaan Rautiosaafta
ei paikannimenii tunneftu ja niinpa sita

kutsuftiinkin Rompasaarcksi. Saarenarnoa
talokinoli samanniminen.
Mu utama paikan- ja talonnimi ja

niidensyntyperd:
Rompasaari> romeik*q rompeik*o = kivikko, louhikko
Muarola/Muuro > Muarq Muuronen;
nimi ll,htciisinliadalan liannakselta
Jaatila > JMti, Jaatinen; nimi llihtciisin todenniikdisesti
Laatokan
Karyalasta
(Softavala)
TWi > nimesti Antontus > Tunius >
Ttnias
K6rkk t > 16oo-luralta; perustau luultavasti kadalaiseen sanaan kcirkkd 'lsonenAinenihmi et"

Saamenkielista alkupefid
paikanmmtll;

olevia

Pisa/Pis4jdwi > passe'pyhii"
Reuluvaafa > rcutu "urospeura"
Ropsajoki> ruopsis "panainen"
Sorvajoki > soar"va"honka"
Satiolampi > sarre "mastikka"
Norvajiiwi > noame 'poikkipau"
Kuolajoki > kuolle "kala'
Kursankij.rui > kursju 'byvii, kapea rotkq kuru"
Pasmajdrui> pasma 'lulukset"

Tofto- merkkifuli
Varmin perim?itielo Suomessatulimerkkien kiiyf6$a on Rovaniemen seudulla Ke,
mijokivarresta. Vain sie112i tunhetaan
rnerld<itulellenimitys'llofto". Tulimerkkia
k i)'lettiin halltfahean vihollisen fulosla.
Xrityisesti'Vihovenalaiset"saattoivat tulla
alJiiar_vaamaffa tnhoarr.;'aa:\1
ja tappamaan
Kernijokivarren hawaa asujaimistoa. Siksi
olikin Urkeaa saada hy.vissii ajoin heto
heiddn fuloslaan, iofta omaisuus ehdittiin
ja
kitkea
ihrniset
kerkesivdt
piilopirtteihinsa.
JacobFellmankerloo v. 1828 mm. seuraavaa: Toflo oli vanhallavdelLieraanlainen
lenn:itin, jolla tiedotettiin vihollisen tulosia. Se lehliin lervaksista,
heinisl;i.oljislaja
muista palavistaaineista,jolka Iadofliin
lavalle ja peitettiin tuohilla. Rakennelma
aseteHiinyleensakorkean puun lalvaan.
joHa se Ioisli hyvin kauas.Niitzi laiteHiin
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joen ranralle ldrpeen muLaan puolesl.r
yhden peninkulman p;uh:in loisislaan
Niinpii alin tofto oli Tuliniemessavahatl
Ruikan talon ylap.rolella (Muurola), toinen TotonkentiissaKarvon talon ylapuo(Rautiokolmas Rompasaarenpaassa
1e11a,
saarit, nelj;nnen pailkaa ei voida enizi
varmuudella sanoa) viides Ounasvaatan
pii.illZi suurella kivirakalla nirneliaan ToRovanlemen
vashpAAfi'
tonkallio,
kirkkoa."
Jouko Vahfola on ansioitunul nitnitutkija
l-Ian on selvi enyt tottotulien vaila.rtusfa
paikannimiin. Seilaisetnimet, kLrin Vahfiniemi Tervolassa, Merkkivaara Hiwaan
takana, Totonvaara Muurolassa, Vartiosaari ia -niemi Rovaniemen yliipuolella
tulifiedotusjarmuistumia
lienevit
jestelmasu.
(Rovaniemen historia
woteen I 72 I ;

Jouko vahtola)

Lohenkalastus

1500-

Tuvulla
Kemijoen kalashrksen tavoitelluin saalis
on kuLemdannousevamcrilohi. Kev;iisen
iarvikalastuksen ialkeen alkoi lohen nousu
"Kemijokeen
tavallisestijuhannuksen alla.
Kruunu kontrolloi Eskonpaivanja juhannuksen valisen kahden viikon jakson eli
varsinaisen nousulohen mZidriin.l,ohta oli
lsoOJuurlla paljon ja sira dilli viel?i
Muurolan ja Rovaniemenlalojen pyydyksiin. 1560-lulrrn veroluefteloistakay ilmi,
efia jokivanen Mat muodostivatns. p]'yItt- eli kullekunlansa,joissaolival osakkaina lrylien kaikl<i talot. Kaikilla muilla
paitsi 13:n osakastalonRovaniemenkulleLunnalla p)ryntiverkkojen maad oli yksi
(RoYaniemi:3 verktoa).
lphen kalastuk:estakruunulle makserru.
jen lg,'rnmenyslohien maara plyntdkunnittain v. 1564: Jaatilan Lrulle:13, Muurolan
k.: 43, Korkalon k.: 15 ja Rovaniemenk.:
26. Saalismaarzifsaadaankerlomalla kyrnmenyslu\nt kymmenella. V.1564 saalis
osakastaloa kohti oli noin 320 kg.

vuoteen1996
Katsaus

hi.stoi.aa, vaalla suvun perinteiia ja edisfunncffa sul'un
tAa yhteenkuulu\uuden
jasenten keskuudessa.Nain vahvistehrlssa
sa;inn6issammesanotaan,
Vuonna 1996 emme jaljestaneet sukukokousta, sillii olemme valmistautuneet kesiin 1997 suhrjuhlaan. Sulrrtietouden ker.uu on jatkunut lapi luoden. suuri materia9'llftatud ja tiedonkeruun hitaus aihe'
utlaval senrefl;i variinainen suL'ukirjaei
ehtine valmisfira viela ensi kesaan mennessa. Olemme paaftaneet - kokeneiden
sukutufkijoiden neuvomina - tehda sukukirjaamme kiirehdmefte, sille kiire nakly
vaisumett?i myds tydn jaljessa. Sukujuhlaan valmistamme Luitenkin piellimuotoisen sul:ujulkaisun.
s u k u s c u r a nh a l l i t u k c n v a r . i n a i s i nj a: i . e
nina ovat toimineet Aalu Heil&ila (puheenjohtaja), Timo oinas (varapuheenjohtaja), Seppo lleikkila (sihfced), olli
Ileikkil?i ja Flelena Rautio sekii varajAseniii
Erkki rlcikkil:i, Jaakko Heikkile ja Juhani
M611eri. Rahastonhoitajana{oimii Hilkl<a
Turpeenniemi.
Scppo Heikkil?i
sihteeri

HeikkilcinSukuseurar.y.

ja
Sukukokous
sukujuhla
19.-20.7.1997
Rautiosaaren leiri kesku ksessa
RautiosaarcIkt
Sukuseuranyleinen kokow RaatiosaarenleirikeskuksessaI 9, 7,I 997 ja
sukujuhla 20.7.1997 alkqen klo
1O,0o ju hlajumalanpalveluksellaRovaniemen kirkossa. Sakujuhia Rautiosaarcn leirikeskaksessa. Juhia
koastuu monipaolisasta ohjelmasta,
oliellnasta tiedotanme llihemmin
keslin kynnykselM,
I'erreluIoaj oukoI la rnukadn!

Sukuseuran
hallitus

Heiktilen
Sul:useura perustettiin
Sukuseuran
tavoitteenaon sel9.4.1994.
viftaa Heiktilan surun vaiheita Ja
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