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Puheenjohtajan tervehdys

Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut maailmalla suuria asioita enemmän kuin aikakausiin.
Naapurisuurvaltamme uho on aiheuttanut pitkästä aikaan Eurooppaan, aivan meidän naapuriimme, kytevän kriisipesäkkeen.
Heijastuksina Ukrainan tapahtumista ovat
EU:n ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet Venäjälle ja niihin liittyvät Venäjän vastapakotteet.
Heikossa hapessa olevalle Suomen taloudelle
on silkkaa myrkkyä idänkaupan ja venäläisturismin tyrehtyminen. Etenkin alueelliset vaikutukset täällä Kaakkois-Suomessa ovat huomattavat monella alalla. Ruplan kurssin romahdus
on vähentänyt venäläisten matkailijoiden virtaa
Suomeen voimakkaasti.
Myös maanpuolustuksen saralla on alettu varautua pahempaan. Kukaan ei puhu enää puolustusmäärärahojen supistamisesta, päinvastoin. Reserviläisten kertausharjoituksiin on
vuosien tauon jälkeen osoitettu taas varoja. Itsellenikin on tullut tälle vuodelle jo kutsu kolmiin kertausharjoituksiin…
Toki ainakin yksi ilon aihe tästä kaikesta mylläkästä meille taviksille kuitenkin löytyy: Bensan hinta on nyt edullisempaa kuin vuosiin. Toki valtio omansa ottaa kiinteällä verolla mutta
kuitenkin...

Eihän tässä tietenkään ole mitään uutta. Kriisejä ja sotiahan on ollut kautta vuosisatojen
milloin mistäkin syystä. Mikähän ihme meitä
ihmisiä oikein vaivaa? Jotenkin maalaisjärjellä ajatellen tuntuisi paljon järkevämmältä elää
sulassa sovussa keskenään ja antaa itse kunkin
tehdä ja harrastaa itselleen ja yhteisölleen tärkeinä pitämiään asioita, kunhan vain noudattaa
yhteisesti sovittuja normeja.
Nykytilannetta ja tulevaisuutta tarkastellessa
kannattaa palauttaa mieliin menneet tapahtumat. Edesmennyt kenraalisuuruus Adolf Ehrnrooth totesikin aikoinaan osuvasti: ”Kansa joka
ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten.”
Oikein nautittavaa kevättä kaikille lehtemme
lukijoille!
Kotkassa keväällä 2015

Hannu Heiskanen
puheenjohtaja
Heiskasten sukuseura ry.

3

Toimituksen tervehdys
On virvottu, varvottu, tuoreeks, terveeks, tulevaks vuodeks. Lapset ovat saaneet suklaamunia
ja aikuiset iloisen mielen. Tämä vuosi on leikinvuosi ja sitä pyrimme soveltamaan sukujuhlassamme Tuusulanjärven rantatien kulttuurimaisemassa elokuussa.
Tuleva vuosi on minullekin muutosten aikaa. Olen siirtymässä seniori kansalaiseksi ja
muuttamassa keskisuomeen. Katselin Keskisuomalaisesta kun Taitokeskus Mänttä oli julistanut kilpailun lähikunnille nimikkolapasesta.
Oli upeita neulottuja kirjolapasmalleja. Mietin
samalla miltä näyttäisi Heiskaset lapanen tai
sukat.
Tässä vähän hupia kun vanhukset lähti sukulaisten kanssa kelkkamäkeen. Minä istahdin kyytiin ja Rauno sai potkia. Kuinka ollakaan Paavo koira halusi kans mukaan ja hyppäsi
vauhdissa syliini.
Hyvää kevään jatkoa ja lämmintä kesää teille
kaikille. Tavataan Tuusulassa.
Eija Heiskanen

”NALLE PUHIN
VIISAUKSIA”
”Olen kiitollinen...
Siitä että minun täytyy siivota
juhlien jälkeen, sillä se merkitsee,
että minulla on ystäviä.
Siitä, että vaatteet tuntuvat tiukoilta, sillä silloin tiedän, että minulla
on ruokaa.
Siitä, että lumet on luotava ja
ikkunat pestävä siitä tiedän, että
minulla on koti.
Siitä, että parkkipaikka on kamala kaukana, sehän tarkoittaa, että
minulla on auto.
Korkeasta sähkölaskusta, sillä silloin minulla on lämmin ja valoa.
Naisesta kirkossa takanani, joka
laulaa nuotin vierestä, silloinhan
kuuloni toimii.
Soivasta herätyskellosta ja aamusta
- minä elän.”
Rakkain terkuin ja kaikkea hyvää.
Heippa
Paula Erama-Kuosmanen

Kuva: Kun vanhukset lähti potkukelkkailee
Kuva Nina Uotila.
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Heiskasten sukukokous ja kesäjuhlat
15.-16.8.2015
Heiskasten sukukokous ja kesäjuhla järjestetään
tulevana kesänä pitkästä aikaa pääkaupunkiseudulla. Paikkana on yksi maan kiinnostavimmista kulttuurikohteista: Tuusulanjärven Rantatie.
Ohjelmassa on aimo annos kulttuuria niin
Heiskasten toimesta kuin Rantatien kohteisiin
tutustumalla. Käymme yhdessä Lottamuseossa
ja Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tutustumme hänen kotimuseoonsa Ainolaan.
Muissakin alueen lukuisista kohteista on helppo käydä, esimerkiksi Aleksis Kiven kuolinmökki on aivan kokouspaikkamme, Majatalo Onnelan, vieressä.
Sukuseuran kesätapahtuma järjestetään elokuun puolivälissä viikonloppuna 15.-16.8.2015.
Olemme suunnitelleet ohjelman niin, että osallistua voi kumpanakin päivänä tai vain jompanakumpana. Kiinnostavaa tekemistä riittää niin
lauantaina kuin sunnuntainakin!
Lauantaina on sukukokous ja sen jälkeen
varsinainen sukujuhla. Sukujuhlassa on kulttuuriesitysten lisäksi todella mielenkiintoinen
tietoisku, kun Kaija Heiskanen kertoo meille tuoretta DNA-analyysiin perustuvaa tutkimustietoa, mistä Heiskaset ovat kotoisin. Illalla
syömme yhdessä Heiskasten perinnepäivällisen
– samoja ruokia joita Heiskaset söivät 100 vuotta sitten Savonmaalla. Sunnuntaina pidämme
ensin turpakäräjät kaikkien halukkaiden kanssa
ja sitten suuntaamme ympäristön kulttuurikohteisiin, Lottamuseoon ja Ainolaan. Viikonlopun
alustava ohjelma on alla.
Koko viikonlopun tarkka ohjelma on vielä
suunnitteilla, mutta haluamme ottaa huomioon niin vanhemman väen kuin lapsiperheetkin sekä mahdollistaa eri sukupolvien yhdessä olemisen. Kaiken ikäiset Heiskaset ovat siis
tervetulleita!
Kokouspaikkamme Majatalo Onnela sijaitsee
upealla paikalla aivan Tuusulanjärven rannassa
ja meillä on käytössä niin rantasauna kuin uimarantakin. Majatalossa on erinomaiset yöpy-

mismahdollisuudet, joista on tarkempaa tietoa alempana. Majatalolla on värikäs historia ja
siellä on ennen meitä mm. Eino Leino asunut ja
sen miljöö onkin ainutlaatuinen.
Tulkaa siis sukulaiset niin läheltä kuin kaukaakin viettämään päivä tai kaksi yhdessä!
OSALLISTUJAT: Tähän sukutapahtumaan
voivat osallistua kaikki sukuun kuuluvat, ei
siis tarvitse olla Sukuseuran jäsen. Osallistuminen ei ole myöskään kallista ja lauantain
ohjelma on peräti täysin ilmainen, vain perinnepäivällinen maksaa ja sekin on tosi edullinen (ks. alla). Laittakaa siis sana kiertämään
sukulaisille ja kootkaa oma Heiskas-porukkanne koolle.
ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittaudu tapahtumaan heti, mutta viimeistään 30.6.2015
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Bo Weckström
sähköpostitse bkw@suomi24.fi
puhelimitse 0400 953 563
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvittavat tiedot: mihin osioihin osallistuu, montako henkeä on tulossa, lasten iät, ruokailut, mahdolliset
erikoisruokavaliot ja ruoka-allergiat sekä laskutusta varten mieluimmin sähköpostiosoite.

Majatalo Onnela tarjoaa majoitusta Tuusulassa.
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LAUANTAI 15.8.
12:00 – 13:00		
13:00 – 14:00		
14:00 – 14:30		
14:30 – 17:30		
			
			
			
			
			
17:30 – 19:00		
19:30 – 		
			
SUNNUNTAI 16.8.
9:00 – 10:45
11:00 – 11.45
11:45 – 12:45
13:00 – 14:00
14:00-

Alustava ohjelma
Osallistujien ilmoittautuminen Onnelassa
Sukuseuran vuosikokous - käsitellään sääntöjen mukaiset asiat
Vapaata seurustelua, Sukuseura tarjoaa kahvit
Sukujuhla – ohjelmassa mm.
- Kaija Heiskanen: DNA: Mihin klaaniin Heiskaset kuuluvat?
- Monen sukupolven näytelmä
- Runoja juhlan kunniaksi
- Tanssiesitys
- Musiikkia ja yhteislaulua
Saunomista Rantasaunalla, ennen saunaa Orvokin saunajumppa
Heiskasten perinnepäivällinen. Perinneruoan lisäksi ohjelmaa:
kansantanssiesitys, yhteislaulua, tietokilpailuja

Turpakäräjät: sana on vapaa – keskustelua Sukuseuran toiminnasta
Tutustuminen Lottamuseon näyttelyihin, Sukuseura tarjoaa opastuksen
(sisäänpääsy 0-6€)
Keittolounas Lottamuseolla (hinta 7,50 €/hlö)
Tutustuminen Ainolaan, Jean Sibeliuksen kotitaloon, Sukuseura tarjoaa
opastuksen (sisäänpääsy 2-8€)
Vapaata ohjelmaa, mahdollisuus tutustua esim. Aleksis Kiven kuolinmökkiin ja Halosenniemeen, Pekka Halosen ateljeekotiin

Päivien aikana on tilaisuus osallistua arpajaisiin ja ostaa Heiskas-tuotteita. Korusuunnittelija Sanna Nuutinen esittelee uusia Heiskaset-korujaan

MAKSUT: Lauantain perinnepäivällinen: hinta vain 18,00€ ennakkoilmoittautuneille (30.6.
mennessä). Seura laskuttaa lauantain päivällisen sen varanneilta.
Sukuseura maksaa kaikki tilavuokrat, saunat,
opastukset ja päiväkahvit lauantaina. Osallistuja varaa ja maksaa majoittumisensa suoraan
Onnelaan sekä sunnuntain sisäänpääsymaksut.
MAJOITUS: Majatalo Onnela, Rantatie 34,
04310 Tuusula, www.onnela.com. Huonevarau
kset: (09) 258 821. Mainitkaa tilatessanne ”Heiskaset” niin saatte majoituksen sopimushintaan.
Huonehinnat alkaen 80€/yö (sis. aamiaisen).
AJO-OHJE ONNELAAN:
Etelästä: Tuusulan jälkeen Kulloontien (148) liikenneympyrästä Järvenpääntietä (145) pohjoiseen n. 2 km, Krapihovin jälkeen vasemmalle
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Rantatielle, jota ajetaan n. 800 m, viitta vasemmalle Onnelaan.
Pohjoisesta: Järvenpään jälkeen Poikkitien
(145) liikenneympyrästä jatketaan Sibeliuksenväylää/Järvenpääntietä (145) etelään n. 5 km,
juuri ennen Krapihovia käännytään oikealle
Rantatielle, jota ajetaan n. 800 m, viitta vasemmalle Onnelaan.

Siemenestä pellavakankaaksi ja kesämekoksi
Haastattelin 05092014 tuttavaani Ainoa 84v. pellavan viljelystä siemenestä kankaaksi. Kertomus on
osittain Ainon omaa ja osittain Kiteen Kansanopiston oppikirjasta v:lta 1947.

Äiti kasvatteli meillä kaikenlaista mm. pellavaa. Maa piti olla vanhan nurmikon pohja. Se
pöyhittiin sileäksi, turpeet ja maakokkareet
poistettiin, tasattiin ja siemenet kylvettiin käsin. Maa lanattiin puhtaaksi rikkaruohoista ja
muokattiin sileäksi, käyttämällä äestä ja viimeksi lataa käsin.
Siemenet kylvettiin tuomen kukinta-aikaan.
Kun pellava oli 5 - 7cm:n korkuinen nyhdettiin rikkaruohot pois, paljain jaloin tassutellen
rivien välissä. Mitä parempi kukinto saatiin, sitä suurempi siemenkotamäärä. Rusketuttuaan
korret nyhdettiin juurineen pois ja ravistettiin
mullat pois. Korret sidottiin lyhteiksi (on muitakin tapoja kuivata), meillä tehtiin näin. Pellava vietiin likoomaan järven rantaan. Pellavakimput laitettiin pellavavangalla, (pitkä seipään
näköinen) likopaikkaan. Liotettiin kylmässä ja
virtaavassa vedessä. Päälle asetetaan 10-20cm
paksut likopuut ja niiden päälle kiviä, että pel-

lavat pysyvät hyvin veden alla (syvyys 60100m). Rantaan kiinnitettiin aitaus.
Liotuksen jälkeen pellavat huuhdottiin hyvin ja levitettiin nurmelle kuivumaan ja koottiin saunaan tai riiheen loppukuivamaan. Riihi
tai sauna jouti pellavalle kuivauspaikaksi, kun
vilja oli puitu kuivettuaan.
Pellavat loukutettiin ulkona kuiviksi käsin
loukuttaen pellavaloukulla. Täysin kuivana, ne

Pellavat kuivataan keoilla.

Pellavan likopaikka, kimput painetaan veteen
puilla ja kivillä.

Pellavaloukku.
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loukutettiin, lihdattiin, häkylöitiin ja harjattiin.
Lihtaamalla poistettiin pisimmät osat ”päistäret”, sekä korkeammat ”tappurat” erotettiin.
Näin tehdään, jos halutaan hienointa pellavaa.
Aino muistelee vanhemman sisarensa porukalla kutoneen pellavakangasta, josta tekivät
kesämekot teini-ikäisinä. Kaiken kaikkiaan kehitys kesti siemenestä kankaaksi yhden vuoden.
Aino muistelee vielä syksyistä perunannostoa
kotipihallansa. Oli luvattu hallaa ja perunat piti saada nopeasti ylös maasta, oli tulossa aikainen syksy.
Isä teki kallion koloon nuotion ja isommat
lapset hoitivat pienempiään. Aikuiset nostivat
perunat ja lapset lämmittivät nuotiossa perunaa syötäväksi. Kukaan ei ehtinyt muuta ruokaa laittaa, jotta perunat saataisiin ajoissa pois
maasta. He onnistuivat siinä.

Hän muisteli vielä uunin hyötykäyttöä siihen
aikaan. Lanttukukon paistumisen jälkeen laitettiin uuniin nauris haudukkaat ja ohrapuuro.
Ohrapuuroon laitettiin teurastettujen eläinten
hyvää rasvaa, huono eli ”kovarasva” laitettiin
kenkien voiteeksi.
Tässä Ainon muisteloita vuosikymmenien takaa, hän täyttää 85 vuotta maaliskuussa 2015 ja
on edelleen kiinnostunut monista asioista. Ajat
ovat paljon muuttuneet yli 80 vuotena, voimme
vain todeta, että elettiinhän me ennenkin.
Hauska on kuulla tarinoita menneiltä vuosilta ja koettaa eläytyä sen ajan olosuhteisiin, edes
jollain tavoin.
Kiitollisuudella Ainolle muisteluistaan
Orvokki Weckström

Aki ja potkukelkka
Isäni, Väinö Heiskanen, oli innokas kalastaja.
Hän kävi arvioni mukaan noin kolme kertaa
viikossa ongella tai pilkillä, kesät talvet, ympäri
vuoden. Kaksivuorotyö mahdollisti kalalle menon myös työpäivinä. Syksyllä, kun merelle vielä pääsi, mentiin veneellä. Meren alkaessa jäätyä
päästiin jo pikku järville pilkille jäälle. Ja sitten
meren jäädyttyä mentiin merellekin. Keväällä
jäiden lähdettyä jatkettiin taas veneellä.
Eräänä kevättalven päivänä, arviolta noin
1950, jolloin olin noin kaksivuotias, isäni lähti työkaverinsa Pulkkisen Akin kanssa pilkille
merelle potkukelkoilla. Lähdettiin Kotkan rannasta, laivaväylä ylitettiin puista kävelysiltaa
pitkin. Silta työnnettiin ylityksen ajaksi laivaväylän yli ja vedettiin taas laivojen kulun aikana
pois väylältä.
Potkuteltiin Kirkonmaan selälle. Jäät olivat
jo alkaneet lähteä ja uskaltauduttiin parinkymmenen metrin päähän avoveden reunasta. Ja eikun kairaamaan ja ahvenia nostelemaan. Akin
kairatessa tarttui tuuli hänen potkukelkkaansa.
Miehet katsoivat, kun tuuli vei kelkan kohti avo8

vettä. Jalakset nousivat pystyyn kelkan sukeltaessa jään reunalta. Sadatukset olivat mahtavia.
Aikansa sadateltuaan miehet huomasivat saaren rannassa pienen, kevyen veneen. Vedettiin
se jäätä myöten kalapaikalle ja kelkan jalaksen
jälkiä seuraten avoveteen. Rautalangasta väännettiin tukeva koukku ja sidottiin siimaan. Aikansa naarattuaan saivat miehet koukun tarttumaan kelkan sarviin ja vetivät sen ylös. Aki
totesi tyytyväisenä repunkin pysyneen kyydissä ja avattuaan kaivoi sieltä termospullon, josta
saatiin lämmintä kahvia.
Kahvia juodessa Aki rupesi katsomaan tarkemmin venettä. ”Tämähän on minun veneeni,
jonka syysmyrsky vei Puistolan rannasta. Saalis
oli hyvä, ahventen, kadonneiden potkukelkan ja
veneen lisäksi uskomaton kalatarina.

Haastattelu lasten leikeistä nykypäivänä
Tämän vuoden yksi teema on saada koko Suomi leikkimään. Sen inspiroimana päätimme sukuseurassamme saada vähän lisätietoa, miten
lapset leikkivät tänä päivänä.
Tuloksena sain kolmen eri- ikäisen lapsen haastattelun, jaottelin kysymykset eri vuodenaikojen mukaan, myös sisä- ja ulkoleikkeihin.
Millaisia leikkejä sinulla on tapana leikkiä
kesällä ulkona ja sisällä?
Juho 9v.: Viime kesänä leikimme neppis-autoilla, (ovat pieniä, sormilla ”nepattavia” kilpaautoja), eli rakensimme hiekkalaatikolle autoratoja ja kilpailimme.
Leikimme hippaa, kirkonrottaa, piilosta, rosvoa ja poliisia ja polttopalloa. (Nämä muistan
myös omasta lapsuudestani.) Trampoliinilla:
aasia, eli toinen näyttää liikkeen ja toinen tekee perässä. Sokkoa, se tarkoittaa hippaa silmät
kiinni trampoliinilla.
Entä syksyllä? Piilosta taskulamppujen kanssa pimeyden tultua. Muuten samoja, kun aikaisemmin kesällä, kunnes lumi tulee. Talven
tultua rakentelemme lumilinnoja ja siellä leikimme erilaisia leikkejä mm. vakoillaan ympäristöä. Sitten leikimme lumisotaa, piilosta kotipihalla ja metsässä. Pulkkamäessä laskemme
letkassa ja luistinkentällä leikimme hippaa.
Sisällä rakentelemme Legoilla autoja, lentokoneita ja taloja kavereiden kanssa. Piiloleikkejä leikimme myös sisällä. Kilpa-autoilla ajamme myös sisällä ja rakennamme junanradan ja
leikimme siinä. Peilileikkejä, jossa toinen näyttää liikkeen tai asennon ja toinen yrittää tehdä
samoin.
Mitä kevään tullen? Leikimme samoja leikkejä, kuin syksyllä ja kesällä aina sään mukaan.
Kysymys: millaisia leikkejä leikit Otso esim.
sisällä?
Otso 3vuotiaan sisäleikkejä, sekä kesällä että talvella: Legoilla ”avaruuspahikset ja hyvikset”. Hauskinta sisällä on piiloleikki. Hauskin
kirja on ”Apua, merirosvoja”, jota Otso myös
leikkii kotileikkejä, ruoanlaittoa esim. isälle ja

äidille pizzaa. (Otsolla on oma leikkikeittiö astioineen ja osittain leikkiruokineen.)
Olivia kaverin kanssa leikin kotileikkejä, jossa Olivia on äiti ja minä isä. Nukkeleikit leikin
yksin ja kaverin kanssa. Onnin kanssa leikimme mielikuvitusleikkejä. Kilpa-autoilla kilpailemme, niissä ovat kuplavolkkarit vahvimmat.
Sisällä leikimme myös ”agentti neroa”, joka
vakoilee ilmassa. Rakentelemme duploilla ja
leikimme mielikuvitusleikkejä. Päiväkodissa
hauskinta on, kun pyöriskelemme unissamme
lattialla. Palikoilla ja rakennussarjoilla rakennamme erilaista. Pienillä legoilla rakennamme
aluksia ja isoista taloja.
Autossa on hauskinta kun saa kuunnella ”Ilkeä kuningatar” nimistä kirjaa, (tarkoittaa
Tuhkimoa).
Kesällä leikimme vesisotaa ulkona, myös sisällä kylpyhuoneessa vesi-ilmapalloilla, siinä
saa olla kerrallaan vain kaksi leikkijää. Hiekkalaatikolla rakennamme autoratoja ja kilpailemme, leikimme kuorma- ja työautoilla erilaisia
leikkejä (tarkoittaen roolileikkejä.)
Kauppa- ja kotileikit leikkimökissä, merirosvoa majassa tai ”pahista”. Metsässä leikitään
piilosta ja merirosvoa. Uimahallissa leikimme
vesileikkejä ja hippaa.
Millaisia leikkejä leikit syksyllä ulkona?
Otso: lehtisotaa, heitellään toisia niskaan lehdillä. Sadesäällä keitän soppaa ja laitan lunta mausteeksi. Leikkipuistoissa leivon hiekkakakkuja, rakennan tunneleita ja linnoja.
Keinun, lasken liukumäkeä, kiipeilen ja leikin
moottoripyöräleikkejä.
Otso lisää vielä kotona leikittäviin leikkeihin
sorminuket, roolileikit, joista paras on kuningasleikki, puuhapete ja palomies.
Kylläpä tässä on jo leikkejä riittämiin, kiitos
haastattelusta ja hauskoja leikkihetkiä!
Samat kysymykset Elsalle 11v.
Elsalta tuli lyhyt luettelo: hän ei enää paljon
leiki, mutta leikkii vielä vähän.
LPS eli Littlest pet shop, on yhtäkuin pieniä
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eläimiä, joilla leikitään. Myös hän leikkii barbeilla, hänellä on eri sukupuolta olevia barbeja.
Pukuleikkejä, roolileikkejä ja keijuja.
Kesällä rakentelevat majoja ja leikkivät siellä,
mitä milloinkin.
Kiitos Elsa, kiva että leikitkin onnistuvat vielä.
Olen ostanut lapsenlapsillemme pihaleikkikirjoja Perinneleikit ry:stä, niissä on uusiakin
leikkejä.

Mummin omat leikkimuistelot
Ryhdyn muistelemaan omia lapsuuden ajan
leikkejämme, niin tulee vähän eri sukupolvien
leikkejä, vaikka paljon niissä on samaakin.
Parhaimpia olivat koti- nukkeleikit, niitä ainakin leikimme eniten. Jouluna 1951 sain nukenrattaat ja vauvanuken, Marja-Leena nimeltään. Perheeseemme oli huhtikuussa syntyvä
uusi vauva, joten minäkin voin sitten hoitaa
omaa nukkevauvaani, kun äidillä oli oma vauva. Vauvaleikkejä leikin aina 10-11 vuotiaaksi..
Kesällä leikimme kotileikkejä läheisessä metsikössä. Teimme kodin, siivoamalla risuharjalla puunjuurien välistä maastoa, josta muodostimme huonetilat. Käytimme kaikkea metsässä
olevaa ”raaka-ainetta” hyväksemme esim. keppejä, sammalta, havuja, kiviä ja laudanpätkiä.
Vesipulloilla kastelimme nukkevauvojemme
housut ja vaihdoimme kuivat. Meillä oli siihen
aikaan käytetyt pahvit lakanan alla, imemässä
kosteutta. Pesimme ja kuivasimme märät vaatteet narulla.
Kauppaleikit olivat myös suosittuja. Rakensimme kaupan milloin minnekin, yleensä ne
olivat ruokakauppoja. Tarvikkeet keksimme
luonnosta: kävyt olivat makkaroita, kivet tai
männynkävyt perunoita tai omenoita, ruoho
oli ruohosipulia, suolaheinä salaattia tai joskus
pikkukaloja. Pihlajanlehdet olivat myös kaloja,
hevonhierakka kauraryynejä jne. Eri kokoisista
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tikuista keksimme myös kaikkea. Rahana olivat suuremmat ja pienemmät lehdet, pikkukivet
olivat kolikoita ja kauppa kävi.
Erilaiset ulkoleikit, kesällä piiloleikki, kuten
lapsenlapsillammekin, 10-tikkua laudalla, kirkonrotta, polttopallo, hippa ja peilileikit, olivat
hauskoja. Rosvo- ja poliisileikit vähän isompina olivat jänniä. Myös leikimme pyörillä rosvoa ja poliisia, se oli jo vähän haasteellisempaa.
Hiekkaleikit tietysti pienempänä, hiekkakakut ja linnat. Sadesäällä teimme patoja. Kesällä juoksimme uimapukuisillamme rännien alle
kastumaan. Ne olivat sen ajan vesileikkejä.
Paperinukeilla leikkiminen oli minusta tosi
hauskaa. Suunnittelimme heille uusia vaatteita ja piirsimme, väritimme ja leikkasimme itse
vaatteet. Se oli erittäin luovaa työtä.
Sisällä leikimme piilosta, avainpiilosta, laiva
on lastattu ja pelasimme pelejä. Hauskinta oli
leikkiä ”hienoa neitiä/rouvaa”. Saimme käyttää
äidin vanhoja korkokenkiä ja mekkoja, hattuja, koruja ja käsilaukkuja. Kerran leikimme salaa, kun äiti lähti kauppaan. Jäimme vahingossa
vaatehuoneeseen, kun ovi meni lukkoon. Sitä
ei saanut sisältä auki ja siinä oli vain pieni aukko oven alareunassa, josta näimme valonheijastuksen, muuten huone oli täysin pimeä. Olihan
se hyvä opetus ja saimme moitteita vielä, kun
äiti tuli. No, ei se kokemus niitä leikkejä kuitenkaan lopettanut.
Talvella teimme lumilyhtyjä, lumilinnoja,
laskimme mäkeä. Siihen aikaan ei ollut pulkkia, joten laskimme pahveilla. Rivitaloalueemme saunanlämmittäjä teki minulle fanerisen
pulkan, jonka pohja oli metallia ja kärki taivutettu vähän ylös. Se oli upea ja meni kovaa,
kyllä olin ylpeä saamastani lahjasta. Talvella
oli myös hauskaa hypellä kiviltä lumihankeen,
siihen aikaan oli yleensä paljon lunta. Lumessa pyöriminen ja enkelten tekeminen oli mukavaa. Siitä äiti ei aina pitänyt, kun vaatteet olivat

lumessa, kun menimme kotiin. Siihen aikaan ei
ollut lunta hylkiviä kankaita, kuten nykyään.
Teimme myös kotileikkejä lumihankeen
tramppaamalla huoneet lumeen. Suojasäällä oli
hauska muotoilla myös huonekalut kotiimme
lumesta.
Keijut, möröt ja kummituksetkin olivat jossain vaiheessa. Leikit tulivat kirjoista, mielikuvituksestamme, tarinoista, vanhemmiltamme
ja sisaruksiltamme. Televisio tuli meidän perheeseen vasta kun olin 12-vuotias. Kanava oli
alussa Ruotsin television lahden takaa jonkin

aikaa, ennen kuin saimme Suomen television
länsirannikolle.
Mukavia ovat muistot leikeistä ja on ollut
taas rikkaus saada leikkiä lastenlastemme kanssa heidän leikkejään, joista osa on samoja ja
uusiakin on joukossa. On aikuisellekin tervettä
joskus heittäytyä lasten leikkeihin. Tämän vuoden tavoitteenahan on saada koko Suomi leikkimään ja nauttimaan niistä.
Ei muuta kun, kaikki yhdessä leikkimään!
Terveisin Orvokki Weckström

Tunnettuja Heiskasia
Netin Wikipediasta löytyy seuraaville
tunnetuille Heiskasille taustatietoja.
Aki Heiskanen (s. 1952), jalkapalloilija
Arto Heiskanen (s. 1963), jääkiekkoilija
Elsa Heiskanen (s. 1906), seurakuntasisar ja
kirjailija
Esa Heiskanen (s. 1953), jalkapalloilija
Ilkka Heiskanen (s. 1962), näyttelijä
Ilkka Heiskanen (s. 1935), valtiotieteilijä,
professori
Janne Heiskanen (s. 1979), The Rasmus-yhtyeen rumpali
Jorma Heiskanen (1914–1941), pappi ja
kirjailija
Juho Heiskanen (1889–1950),
jääkärikenraalimajuri
Jukka Heiskanen (s. 1962), sarjakuvaneuvos,
Aku Ankka -lehden ex. päätoimittaja
Kaarlo Heiskanen (1894–1962), jääkärikenraali ja Mannerheim-ristin ritari
Kalle Heiskanen (s. 1950), päätoimittaja
Kari Heiskanen (s. 1946), tekniikan tutkija,
professori
Kari Heiskanen (s. 1955), näyttelijä, ohjaaja ja
käsikirjoittaja
Maria Heiskanen (s. 1970), näyttelijä
Marika Heiskanen (s. 1974), näyttelijä
Marjo Heiskanen (s. 1963), kirjailija
Mikko Heiskanen (s. 1985), jääkiekkoilija

Niko Heiskanen (s. 1989), jalkapalloilija
Outi Heiskanen (s. 1937), taidegraafikko
Pekka Heiskanen (1929–2014), lavastaja
Raimo Heiskanen (1922–2000), kenraalimajuri, Suomen sotilastiedustelun rakentaja
Sakari Heiskanen (s. 1922), tekniikan tutkija
Sami Heiskanen (s. 1991), mäkihyppääjä
Sami Heiskanen (s. 197), maastohiihtäjä
Samuel Heiskanen (1850–1935), valtiopäivämies ja kansanedustaja
Santeri Heiskanen (s. 1977), jääkiekkoilija
Simo Heiskanen (s. 1969), tanssija, koreografi
ja teatterinjohtaja
Veijo Heiskanen (s. 1924), metsätieteilijä
Veijo Heiskanen (s. 1955), raviohjastaja ja
-valmentaja
Veikko Heiskanen (1895–1971), geofyysikko ja
geodeetti
Ville Heiskanen (s. 1985), lentopalloilija
Väinö Heiskanen (s. 1898), lavastaja ja
teatterinjohtaja

Kuvitteellisia Heiskasia

Heiskanen, tv-sarjan Salatut elämät henkilö
Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Heiskanen
Hannu Heiskanen
wikipedisti, Kotka

11

Tiesitkö:
Heiskasilla oma Facebook ryhmä!
Some on nykyisin päivän sana ja esimerkiksi liikemaailmassa sanotaankin, että: ”Ellet ole
Somessa, et ole olemassa”.
Toiminta on tähän saakka ollut enemmänkin kokeiluluonteista, mutta tarkoitus on, että jatkossa siitä tehdään eräs monikanavaisen
tiedotustoimintamme elimellinen osa. Ryhmän ylläpitäjänä toimii meikäläinen ja jäseneksi pyynnöt kulkevat kauttani. Automaattisesti hyväksyn kaikki seuramme jäsenet
tietenkin mukaan. Mukaan pääset menemällä
Facebookiin ja lähettämällä jäsenpyynnön alla
olevaan osoitteeseen.

Saksittua, saksittua
Länsiväylä 28.2.2015 löytyi tämä artikkeli kirkkonummelaisesta Jani
Heiskasesta. Aivoinfarkti pisti miehen liikkumaan. Heiskanen on harjoitellut itsellensä fyysisen kunnon,
jolla pystyisi liikunnan saralla jättämään jälkeensä iso osan kansaa. Heiskanen on kiitänyt Cooperin testin
selkänojallisella pyörällä 3333 metriä
ja käsipyörällä 2670 metriä. Heiskanen on Kirkkonummen liikuntalautakunnan valitsema tämän vuoden
kuntoilija.
Kooste Eija Heiskanen
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Sivustolla on tarkoitus tiedottaa esimerkiksi hallituksen kokouksista, asialistoista ja tehdyistä päätöksistä. Myös erilaisia mielipidekyselyjä ym. voidaan sivuston avulla toteuttaa.
Ryhmän jäsenten on mahdollista käydä keskustelua mistä tahansa seuratoimintaamme
liittyvistä asioista.
Heiskasten sukuseuran Facebook ryhmän nettiosoite: https://www.facebook.com/
groups/460940197325919/
Tervetuloa mukaan some maailmaan!
Hannu Heiskanen
somettaja, Kotka

Internetissä blogin pitäjiä, nuoria Heiskasia
Heli Heiskanen
Heli Heiskanen on kokonaisvaltainen psykologi, jonka
erityisaloja ovat erityisherkkyys (HSP), henkinen hyvinvointi ja stressinsäätely. Tällä hetkellä Heli keskittyy
kouluttamiseen, herkkyyskyselynsä aineiston analysointiin sekä herkkyys-aiheisen kirjan kirjoittamiseen.
Kirjan arvioitu ilmestymisaika on syyskuussa 2015.
Heli ohjaa kursseja mm. Herkkyytesi voima -peruskurssi, Herkkien hyvinvointikurssi, Erityisherkän tukeminen ammattilaisille, Hiljaisen läsnäolon retriitti ja
Intuitiivisen parantamisen koulutus. Koulutukset ovat
pääosin Jyväskylässä ja Helsingissä, mutta tilauksesta
myös muualla maassa. Hidasta elämää sivustolla Helillä on Kysy psykologilta -palsta ja Herkkyytesi voima
-blogi.

Vilma Heiskanen
Vilma on Hidasta elämää -sivuston media-assistentti ja verkkokauppavastaava. Avoimin mielin kohti uusia seikkailuja kulkeva himofillaroija, joka on lukio-opintojensa jälkeen tehnyt moninaisia työtehtäviä
niin Suomessa kuin Saksassakin. Hassuttelun ja työn
teon lomassa Vilma liikkuu, nauttii ja yrittää vähän
opiskellakin.

”NALLE PUHIN VIISAUKSIA”
”Olen kiitollinen...
Pyykkivuoresta pöydällä, silloinhan
minulla on vaatteita, joita pitää.
Väsymyksestä ja kipeistä lihaksistani
päivän lopussa, olen voinut työskennellä
kovasti.

Paula Erama-Kuosmanen
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Puulla parempiin päiviin!
Tämän jutun otsikko on iskulause, jota käytettiin viime sotien jälkeen Suomen talouden
nostamiseksi jaloilleen ja metsiemme vihreän
kullan jalostamiseksi koko kansakunnan hyvinvoinnin kohottamiseksi.
Seuraavassa jutussa kerron hieman itselläni olevasta erikoisesta harrastuksesta, nimittäin
puiden keräilystä. En tarkoita tällä kylläkään
polttopuiden keräilyä, mitä muuten jotkut myös
intohimoisesti harrastavat, vaan elävien puulajien keräilyä. Kipinän aiheeseen sain jo 1980-luvun alussa opiskellessani metsäalaa Pohjois-Savon metsäoppilaitoksessa Siilinjärven Toivalassa.
Koulun opetustilan havaintometsälössä kasvaneet vierasperäiset puulajit saivat mielikuvitukseni laukkaamaan ja jo silloin 16-vuotiaana opiskelijanplanttuna päätin, että jos minulla joskus
on oma piha ja palan maata, niin aion kyllä minäkin alkaa kasvattamaan erilaisia puita!
Nämä mietteet painuivat vuosikausiksi unholaan, kunnes muutin perheineni 1990-luvun
lopulla Kuopion Riistavedelle omakotitaloon.
Siellä olleelle muutaman kymmenen aarin pihalle aloin sitten tätä omalaatuista intohimoani
toteuttaa. Alkuun töytäsin tietysti kaupalliselle
puutarhalle, mutta nykyrahassa useiden kymmenten eurojen hintaiset vuosikausia kasvihuoneissa kasvatetut taimet ylittivät selvästi budjettini. Niinpä aloinkin hankia puiden taimia ja
siemeniä niiden alkulähteiltä, arboretumeista
ja metsäntutkimusasemilta. Niistä hankittuna
pienet taimet maksavat vain muutamia euroja
kappale. Valtasinkin juuresmaamme äkkirynnäköllä ja rakensin sinne erilaisia lavoja ja ansareita puiden alkukasvatusta varten.
Puistani erikoisimpia ovat erilaiset geenimutaatiot, mm. Punakoivu, jota on löydetty luonnonvaraisena koko maailmasta vain yksi yksilö
(oma puuni on sen solulisäämällä aikaansaatu
jälkeläinen) ja erilaiset vartteet, mm. Riippapihlaja. Muun muassa erilaisia koivuja löytyy ”kokoelmastani” peräti 16 eri lajiketta.
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Yleensä tähän intohimooni suhtauduttiin
ymmärryksellä ja sainkin laajennettua metsälöni vuosituhannen vaihteeseen mennessä lähes
140 eri puulajiin. Vuosien vieriessä, kaksituhatta luvun puolivälissä suurimmat puut alkoivat
olla jo kolme-nelimetrisiä. Silloin minulle tuli kuitenkin muutto Kotkaan, sinne kuuluisaan
”savolaisten Amerikkaan”. Mietin kuumeisesti,
mitä nyt teen tälle elämäntyölleni. Jätänkö sen
mahdollisesti asiaa ymmärtämättömien uusien
asukkaitten iloksi/riesaksi, vai mitä ihmettä oikein teen. No, sisu ei tietenkään antanut periksi
jättää puita entisille sijoilleen, vaan nehän otettiin tietenkin mukaan muuttokuormaan.
Yksi syksyinen viikonloppu meni serkkupojan kanssa puita ylös kaivaessa ja säkittäessä
muovisiin jätesäkkeihin. Toinen taas kuskatessa
niitä yötä myöten raskaasti ylikuormaisella isolla pakettiautolla ja peräkärryllä Kotkaan. Siellä
olin kaivattanut naapurin traktorikaivurilla pihalleni valmiiksi valeistutushaudan, jonne puupoloiset laitettiin talven ajaksi tutimaan.
Keväällä, heti maiden sulettua alkoikin sitten melkoinen istutussouvi. Joitain lajikkeita
oli varalta useita kappaleita ja noin kaksisataa
poteroa kaivaneena voin sanoa osaavani tämän
homman paremmin kuin hyvin!
Puut täytyi tietenkin nimikoida nimilapuin
ja piirtää vielä tarkka sijoittelukartta, jotta oikea laji aina tarpeen vaatiessa löytyisi jos nimilappu katoaisi. Kärsiväthän puut toki tällaisesta
kolmensadan kilometrin siirrosta eri kasvuvyöhykkeelle (IV => II) ja seuraavan kesän aikana
koinkin menettäneeni noin viidenneksen istuttamistani puista.
Pikkuhiljaa olen kuitenkin hankkinut uudet
puut kuolleitten tilalle ja vieläpä kasvattanut lajikirjoa. Tällä hetkellä pihallani komeilee 163
eri lajiketta ja tavoite on saada jossain vaiheessa
200 täyteen. Haasteelliseksi tämän tekee se, että alle puolen hehtaarin tontilta alkaa loppua tila. Suomen laajin Arboretum käsittää tietääkse-

Vasemmalla 29.9.2000 istutettu Kapealehtipaju (salix Rosmarinifolia) kuvattuna. Oikealla 1.10.1999 istutetun liuskalehtikoivun
(Betula pendula f. laciniata) lehtiä.

ni peräti 341 eri puulajia. Heiskala Arboretum,
joksi olen harrastukseni nimennyt, on kuitenkin tietääkseni eräs monipuolisimmista yksityisarboretumeista mitä tiedän.
Viime syksynä suojasin kaikkien pienimpien
puiden rungot ahnaiden jänisten hampailta erityisellä runkosuojalla ja nyt taas kevään koittaessa sormet syyhyävät päästä seuraamaan puiden kasvun alkua ja tarkastelemaan menneen
talven mahdollisesti aiheuttamia vaurioita.

Lähteitä:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Arboretum
http://fi.wikipedia.org/wiki/
Luettelo_Suomen_arboretumeista
http://www.mustila.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Arboristi

Hannu Heiskanen
Arboristi, Kotka
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Tuusniemen Heiskaset vuosisatojen saatossa
OSA 23 • Hannu Heiskanen
Hannu Heiskasen jo yhdeksän vuotta jatkunut fiktiivinen
jatkokertomus muinaisista Tuusniemen Heiskasista, jossa
on kuitenkin ”tottuutta sitteeks”.

Tapahtui edellisessä jaksossa:
Punainen Kukko kävi vierailulla Enonsalon Heiskalassa ja poltti poroiksi tilan vanhan päärakennuksen. Tuli pääsi irti palvelusväen huolimattoman tulenkäsittelyn vuoksi. Onneksi
henkilövahinkoja ei sattunut ja talon kirjatkin saatiin pelastettua, kiitos aina valppaan Maria muorin. Alkujärkytyksestä toivuttuaan Heiskas-Matti käänsi kuitenkin onnettomuuden
eduksi: Tulipahan vanha lutikkainen tupa kerralla hävitettyä ja tilalle tehtyä uudenuutukainen hohtavista hirsistä tehty nykyaikaisilla mukavuuksilla varustettu uloslämpiävä tupa. Lisäksi Matti päätti samaan syssyyn perustaa tilalle torpan, jonne tilan renki ja piika saattaisivat perustaa oman ruokakuntansa.
Torpan kontrahti
Pekka-rengin kohtaloksi ja onneksi koitui siis
torpparin arkinen elämä. Pitkään hän olikin
renkinä ollut, sillä yleensä palkolliset ovat nuorina renkiä ja piikoja, sitten perheen perustettuaan pääsivät usein torppareiksi tai mäkitupalaisiksi saaden huushollin omaan käyttöönsä.
Pekan ollessa jo varsin iäkäs, peräti jo 46-vuotias, Matti laskeskeli että jonkun vuoden päästä

Heiskalan komeat
uudisrakennukset
Enonsalossa.
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torppa vapautuisi hänen veljelleen Erkille, joka
nyt siis oli akottunut ja asusteli tätä nykyä esikoistaan kantavan vaimonsa Reetan kanssa pirtin toisen pään tuvassa, niin sanotussa ”tylsässä
päässä”.
Matti laaditutti kirjoitustaitoisella setänsä vaimolla Margareetalla seuraavanlaisen
torpankontrahdin:

TORPAN KONTRAHTI
Ruuvarin torpan Enonsalon kylän Honkalan tilalta N:1 annamme eliniäksi tahi niin kauan kuin kontrahtin ehdot
tulevat täytetyksi lukien kesäkuun 1:stä päivästä 1797 nautittavaksi Pekka Pekanpoika Heiskaselle seuraavilla ehdoilla:
1§
Torpparin tulee viljellä torpan ympärillä olevan puolentoista tynnyrinalan peltoa, laittaen itse siemenet ja ajaen joka
kevät viisikymmentä hevoskuormaa tunkiolantaa pellolle.
2§
Torppari saapi hyväkseen käyttää kahta nittua, jotka on: Lehmisenpuron notkossa ynnä Lökäsen lammin
mäjenpuoleisella rannalla. Pitäen niitut puhtaana puista ja pensaista aina joka toinen vuosi.
3§
Torppari saapi laituntaa kotieläimiään Mienanmäin ja Sahinjoin välisillä seuvuilla. Polttopuita ja rakennuspuita hän
saapi ottaa isännän suostumuksella tämän erikseen määräilemiltä paikoilta.
4§
Torpparin tulee ite rakentaa karjasuoja kahen vuojen kuluvessa tästä päivästä lukijen isännän määräämistä puista ja
pitää kaikkija torppaan kuuluvia rakennuksia hyvällä hoitolla.
5§
Kaikesta peltoon kylyvetystä jyväviljasta torppari antaapi isännälle 1/3 osan jyvistä, oljista ja ruumenista. Itse
hakatuista ja poltetuista kaskista, joitten paikan isäntä määrääpi hänen tulee antaa isännälle ¼ osa paitsi kaksi
ensimmäistä toukoa hän saapi pitää osatta.
6§
Torppari hakkaa ja tuopi taloon joka syksy kolme syltä kasahalkoja isännän määräämältä paikalta.
7§
Torppari suorittaa talossa vuodessa 20 miehen ja 16 naisen jalkatyöpäivää heinä- ja leikkuutöissä sekä kyntää joka vuosi
viisi päivää omalla hevoisellaan talon ruuvissa ollessa.
8§
Jos torppari laiminlyöpi työhön tulemisen vaatittaissa tahi haaskaa metsää tahi tekee muuta kunnotonta tämän
kontrahin vastaista on hän velvoillinen korvaamaan niistä talolle aiheutuvat vahinkot ja muuttamaan pois torpasta
ilman lähtöaikaa nauttimatta.
Enonsalossa 30 p:nä toukokuuta 1797

Matti Pekanpoika Heiskanen
Etellä mainittuun kontrahtiin olen minä kaikin ehtoin tyytyväinen ja sitouvun täyttämään ne.
Pekka Pekanpoika Heiskanen
Todistavat:
PAUL M.
Pauli Mustonen

Jaakko Turuinen
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Muutosten aikaa Heiskalassa
Vuosisadan vaihteen seutu oli Heiskasten suvussa suurta muutosten aikaa. Suurimpia uudistuksia olivat tietenkin uusi asuintalo, joka
oli nyt siis uloslämpiävä, siistimpi ja valoisampi kuin vanhat savutuvat sekä Honkalan tilan
lohkominen itsenäiseksi kokonaisuudekseen
isossajaossa. Uuteen taloonsa Matti hankki jopa kallisarvoisen ikkunalasin Kuopiosta markkinoilla käydessään. Lasi oli suhteellisen pieni,
vain kyynärän levyinen ja puolentoista korkuinen. Silti hyvin pakatun lasin kuljettaminen
Enonsaloon kesällä ensin veneellä ja sitten varovasti sylissä kantaen pitkän metsätaipaleen yli
oli melkoinen seikkailu.
- Se kuvaton joka tämän lasin särköö, suapi
katuva syntymöösä, Matti sanoi tomerasti talon
väelle uutta lasia paikalleen asettaessaan.
Myös lautatavaraa tarvittiin uudessa talossa. Sitä sai parhaiten vetämällä talvella tukit hevosreellä läheiselle Palokin vesisahalle Heinäveden
puolelle ja sahuuttamalla niistä sopivia lautoja. Lautaa tarvittiin pääasiassa vuorilaudoiksi
ikkunan ja ovenpieliin sekä talon neljän oven
tekemiseen.
- Lähetäähhä Ierikka laavan sahhuusee Palokille. Jaahatettaan samalla säkki rukkiita leipäjaahoiks hierimempyörittäjille nii pyssyyvät metlakkana, komensi Matti veljeään.
- Mitenkäpä vuan, sanoi Erkki, ja läksi hitaasti kävelekselemään tallia kohti hevosta
hakemaan.
Erkki toimi nyt epävirallisesti Matin renkinä,
vaikkakin ilman palkkaa talon yhteisissä ruuissa ollessaan. Matti oli kertonut Erkille suunnitelmistaan torpan suhteen ja Erkki oli näin ollen
tyytyväinen oloonsa. Ei hänestä täyttä työmiestä koskaan tulisikaan kompurajalkansa takia ja
saihan hän pienen sotaeläkkeen korvauksena
Kustaansodassa vammautuneesta koivestaan.
Kyläsepällä oli taotutettava uudet saranat ja
säpit oviin palaneiden tilalle, samoin pataa varten oli teetettävä uusi haahla keittoastian kannattimeksi. Uunien muurattuihin piippuihin
piti myös hommata savupellit kuopiolaiselta
kauppiaalta. Hellan renkaita hän ei kuitenkaan
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raaskinut vielä ostaa Annan hartaista pyynnöistä huolimatta, vaikka oli nähnytkin niitä roikkuvan samaisen kauppiaan seinällä.
- Mittee niillä tekköö, mokomia kaapuntilaesten hupsotuksia, oha sitä pärjäelty tähännii
asti huahlalla, nii mikskäpäs ee sitten tästä ettenpäennii, hän sanaili topakasti vaimolleen.
Anna ymmärsi Matin tähänastisten suoritusten ja uhrausten suuruuden ja tyytyi tähänkin
asti saatuihin uudistuksiin tyytyväisin ja leppoisin mielin.
- O’ se vua meijän isäntä melekone harjasniska, mutta eipää aenakkaa huju kää nurkista,
hän tuumiskeli itsekseen.
Kaikenlaista taloustavaraa tarvittiin myös lisää. Olihan Erkkikin siirtynyt Reetta-emäntineen ja edellisenä syksynä syntyneine Anna
tyttärineen asumaan omaan talouteensa pirtin
toisen pään tupaan. Siinä tuvassa, kuten muorin
hallussa olevassa porstuanperäkammarissakaan
ei ollut ikkunalaseja, ainoastaan sian rakolla
peitetyt pienet aukot hieman valoa tuomassa.
Jatkuu seuraavassa numerossa…

Murresanojen selvennöksiä:
Akottua	�������������������������� mennä naimisiin,
avioitua
Kontrahti	������������������������ sopimus (torpan
vuokrasta)
Niittu	������������������������������ niitty
Laavan sahhuu	�������������� laudan sahaus
Jaahattaa	������������������������ jauhattaa
Rukkii	����������������������������� ruis (viljaa)
Hierimempyörittäjä	������ vaimoväki
Metlakka	������������������������ leppoisa naishenkilö
Haahla, huahla	������������� uunikoukku, jossa pata
roikkui avotulen päällä
Hupsotus	������������������������ hassutus
Harjasniska	�������������������� itsepäinen ihminen
Huju	�������������������������������� viima, tuuli
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Kuolleita

VILPPU TAPIO HEISKANEN
s. 18.9. 1926 Rantasalmi, Porosalmi
k. 17.2. 2015 Rantasalmi
Porosalmen sukuhaara
Matkailu ja puutarhayrittäjä
Tapio Heiskanen toimi Heiskasten Sukuseuran hallituksessa vuosina 1974-76,
1979-80 -81-82.
Rakkaus kotiseutuun ja sen moninaisiin
toimintoihin liitti Tapion lujin sitein isänmaahan ja ennen kaikkea Porosalmeen.
Edustihan hän jo kahdeksatta Heiskaset sukupolvea Porosalmella. Porosalmen

b

Heiskasten 300-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1959 Tapion isä kalastaja Eino
Heiskanen esitti ajatuksen Heiskasten sukuseuran perustamisesta, virallisesti sukuseura perustettiin seuraavana vuonna.
Moninaisten kotitoimiensa ohella mm.
urheilu taide ja matkailu antoivat Tapion
elämälle voimakasta sisältöä.
Rantasalmen Urheilijoissa Tapio myös
vaikutti vahvasti. Keihäänheitossa hänellä oli lukuisia piirimestaruuksia ja puukeihään heiton mestaruus on vieläkin hänen
nimissään.
Kotipiirinsä ympäristöä katsellen ja
kuunnellen hän herkän ja monipuolisesti
lahjakkaan ihmisen vaistolla tallensi aistimuksiaan ja kokemuksiaan taiteen keinoin mm. puhdetöinä on syntynyt uskomattoman vaikuttavia pahkatöitä.
Tapion ja hänen puolisonsa Eilan kesäkoti Porosalmella on museokoti vailla vertaa. Se kertoo ihmisen työstä.
Tapiota jäivät lähinnä kaipaamaan Puoliso Eila ja lapset Jari, Taito, Esa, Kari,
perheineen.
Leena Heiskanen

HANNU ENSIO HEISKANEN

EERO SAKARI (SAKU) HEISKANEN

s. 29.9.1929 Varkaus
k. 12.12.2014 Espoo
Harjuranta 2 haara

s 17.8.1922 Turku
k. 13.10.2014 Espoo
Heinäveden haara 2
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Matka Ruotsin ja Norjan suomalaismetsiin
28.8.-2.9.2015
Sukuviesti-lehti järjestää syksyllä 2015 retken Ruotsin ja Norjan suomalaismetsiin.
Matkalla mukana asiantuntijoina ovat professori Juha Pentikäinen ja sukututkija Jan
Myhrvold Norjasta. Vierailemme myös Ruotsin Sukututkimuspäivillä Nyköpingissä,
missä tohtori Kari-Matti Piilahti luennoi suomalaisesta sukututkimuksesta.

MATKAOHJELMA
Pe 28.8.2015
Lähtö oheisen aikataulun mukaan Nilsiästä Kuopion, Varkauden ja Mikkelin kautta
Helsinkiin. Saapuminen illalla Helsinkiin,
josta Viking Linen Mariella -laiva lähtee
klo 17.30 kohti Tukholmaa. Buffet-illallinen laivalla.

Mattilassa nautitun aamiaisen jälkeen lähtö
bussilla Torsbyhyn. Torsbyssä tutustuminen
Finnskogscentrumiin ja metsäsuomalaiskohteisiin Ruotsissa. Vierailun jälkeen matka
jatkuu Karlstadiin. Matkan varrella lounasruokailu. Karlstadiin saavuttua majoittuminen Scandic Hotel Cityyn.

La 29.8.2015
Meriaamiainen laivalla. Laiva saapuu aamulla paikallista aikaa klo 10.00 Tukholmaan, josta matka jatkuu bussilla Nyköpingiin. Nyköpingissä ryhmä osallistuu
Ruotsin Sukututkimuspäiville. Vierailun
jälkeen matka jatkuu bussilla Värmlandin
Torsbyhyn ja edelleen Ösmarkiin, jossa yöpyminen Mattilan mökeissä.

Ti 1.9.2015
Aamiainen tarjoillaan hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen käynti Värmlannin
museossa. Lähtö Karlstadista bussilla kohti
Tukholmaa, josta matka laivalla Turkuun.
Laivalla Buffet-illallinen.

Su 30.8.2015
Aamiaisen jälkeen lähtö päivän retkelle
Norjan puolelle metsäsuomalaisiin kohteisiin Finnskogenin alueelle, jossa kohteina
Svullrya ja Grue. Vierailujen jälkeen paluu
takaisin Mattilaan. Illanviettoa savusaunassa saunomisen ja illallisen merkeissä.
Ma 31.8.2015
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Ke 2.9.2015 Meriaamiainen laivalla. Laiva saapuu aamulla Turkuun. Maihinnousun jälkeen alkaa paluumatka
kotipaikkakunnille.

Hinta jäsenet:

690 € / hlö, jos vähintään 30 henkilöä
645 € / hlö, jos vähintään 40 henkilöä
620 € / hlö, jos vähintään 50 henkilöä
Hinta ei-jäsenet:
740 € / hlö, jos vähintään 30 henkilöä
695 € / hlö, jos vähintään 40 henkilöä
670 € / hlö, jos vähintään 50 henkilöä
Ennakkomaksu 150 €, loppumaksu 3 viikkoa
ennen matkaa.

Lisämaksusta:
* 1-hengen huone
* muut ruokailut / kahvit omakustanteisesti
matkan varrella

Lähtöajat:
klo
klo
klo
klo

9.00
9.30
10.00
11.00

Nilsiä linja-autoasema
Siilinjärvi linja-autoasema
Kuopio linja-autoasema, laituri 8
Varkaus keskusliikenneasema

Hintaan sis.:

Ilmoittautumiset:

* bussimatkat em. ohjelman mukaan 45-50
paikkaisella turistibussilla
* laivamatkat B-luokan 2-hengen hyteissä
* majoittuminen 29.-31.8.2015 Mattilassa mökeissä (4 henkilöä / mökki)
* aamiainen Mattilassa 30.8. ja 31.8.2015
* illallinen ja savusauna Mattilassa 30.8.2015
* majoitus Karlstadissa Scandic Hotel Cityssä
2-hengen huoneissa aamiaisella
* lounas Ruotsissa matkalla Torsbystä Karlstadiin 31.8.2015
* Meriaamiaiset laivalla 29.8. ja 2.9.2015
* Buffet-illalliset laivalla 28.8. ja 1.9.2015
* pääsymaksu Finnskogscentrumiin ja Värmlannin museoon

Linja-autoliike E. Ahonen Ky
Matintie 12, 73300 NILSIÄ
lal.ahonen@eahonen.com
puh. 017–3686 800

Korjaus 25-vuotis Juhlaextraan
Heiskaset-lehden 25-vuotis Juhlaextrassa on
toistuva virhe koskien Elina Heiskanen aikaa
Heiskasten sukuseuran lehden aikaa taittajana. Elina Heiskanen vastasi lehden ulkoasusta kahdessa osassa 3/95-2/97 ja 1/2005-1/2012,
yhteen laskien siis yli kymmenenä vuonna. Elinan toimestaan lehteä alettiin tekemään tietokoneella, ensin taitto-ohjelmalla Quark ja

sitten InDesignellä. Alkuun tosin sivut vain
tulostettiin ja kopioitiin, digipainoon siirryttiin vasta myöhemmin. Leikkaa/liimaa -tekniikkaa eli paperitaittoa ei siis ole käytetty enää lehden teossa vuoden 1995 jälkeen.
Koostanut Eija Heiskanen
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Pekka Lipponen ja Kalle-Kustaa Korkki

RANTASALMEN SULTTAANI
RANTASALMEN KESÄTEATTERISSA 2015

Pi-pi-pirskatti! Suomen suosituimmat seikkailusankarit Pekka Lipponen ja Kalle-Kustaa

Korkki tekevät paluun parrasvaloihin upouudessa näytelmässä Rantasalmen Sulttaani. Kansa voi
jälleen kokoontua yhdessä jännittämään kaksikon puolesta. Selviytyvätkö he ehjin nahoin takaisin
Saparomäen saunaan?
On aika kaivaa vanhat Lipposet laatikoista ja ryhtyä odottamaan kesää ja Suomen lipposmaisinta
kesäteatteria! Esitys on nähtävissä yksinoikeudella Rantasalmen kesäteatterissa Hotel & Spa
Resort Järvisydämessä, Saparomäen saunan naapurissa.
Kesällä 2015 alkava Pekka Lipponen Seikkailut -näytelmäsarja jatkuu myös vuosina 2016 ja 2017.
NÄYTÖKSET:

Ensi-ilta pe 17.7. klo 19
19.7. klo 15 | 22.7. klo 19 | 23.7. klo 19 | 24.7. klo 19 | 26.7. klo 15
28.7. klo 19 | 29.7. klo 19 | 2.8. klo 15 | 6.8. klo 19 | 7.8. klo 19
9.8. klo 15

Esityksen kesto:

2 tuntia sisältäen väliajan

LIPUT:

Aikuiset 22€
Lapset alle 8-12v -50%, lapset alle 0-7v ilmaiseksi.
Eläkeläiset, opiskelijat 20€
Ryhmät (min 16hlöä): 20€/hlö, joka 16 ilmaiseksi!

Väliaikatarjoilut:

Väliajalla tarjolla virvokkeita ja suolapalaa Ravintola Piikatytössä.
Väliaikatarjoilut ryhmille tilauksesta myyntipalvelustamme.

MAJOITUS:

Yhdistä kesäteatteriin mukava loma omaleimaisessa
Hotel & Spa Resort Järvisydämessä Linnansaaren kansallispuiston
portilla. Teatteripaketti 2 hengelle: majoitus upouudessa
elämyshotellissa 2hh aamiaisella + teatteriliput alkaen 81,50€ / hlö!

Käsikirjoitus:

Kaisla Pirkkalainen ja Mika Juusela

Ohjaus:

Mika Vuorentie

Yhteistyössä:

Teatteri Fennica

Pekka Lipposen ja Kalle-Kustaa Korkin seikkailut jatkuvat tulevina vuosina:
PRINSSIEVERSTIN AHVÄÄRIT (2016), KADONNUT KAKSOISOLENTO (2017)
VARAA Pekka Lipposen –lippupassi kolmelle kesälle hintaan 50€!

LISÄTIETOA JA LIPPUVARAUKSET:
www.jarvisydan.com | jarvisydan@saimaaholiday.net
puh. 020-7291760
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Heiskaset sukuristikon ratkaisu
Maailman vaikeimmaksi osoittautuneen Heiskaset lehdessä 2/2014 ilmestyneen sukuristikon
mestaritäyttäjät ovat selvinneet!
Lupaamani kirjapalkinnot toimitetaan seuraaville henkilöille:
Seija Sirviö
Mesikämmenentie 8
88470 KONTIOMÄKI

Onnea voittajille!
Oikea ratkaisu ohessa.
Hannu Heiskanen
ristikonlaatija, Kotka

Rauha Heiskanen
Satamakatu 7 A 9
70100 KUOPIO
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HEISKASTEN SUKUSEURA
Heiskasten sukuseura ry:n hallitus vuosiksi 2013-15
PUHEENJOHTAJA
Hannu Heiskanen
Kokkomäenkuja 11
48410 Kotka
0500-267 422
hannu.h.heiskanen@kesko.fi
Sukututkimusvastaava

Voitto Heiskanen
Pajutie 8 H 1
02770 Espoo
040-594186
voitto.heiskanen@elisanet.fi
Kirjastovastaaja

VARAPUHEENJOHTAJA
Perttu Kähäri
Rajametsäntie 9 B
00620 Helsinki
040-774 8794
perttu.kahari@aalto.fi
Kotisivuvastaava

Paula Erama-Kuosmanen
Kajamontie 47
21290 Rusko
040 - 9304909
heiskaset.sukuseura@gmail.com
Jäsenrekisterinhoitaja

SIHTEERI
Jorma Heikkilä
Rantatie 10 A 9
16300 Orimattila
03-7786657, 040-7635481
jorma.heikkila@pp.inet.fi

Aino Laakso
Jaskanpolku 4
04600 Mäntsälä
040-3145743
ainolaakso@outlook.com
Yhteisövastaava

Orvokki Weckström
Ylitilantie 23
01800 Klaukkala
09-8766119, 050-3001602
orvokki.weckstrom@suomi24.fi
Perinnetietovastaava

Eija Heiskanen
Kumpulantie 1 A 20
42100 Jämsä
040-559 7346
eija.heiskanen1@luukku.com
Tiedotusvastaava, Heiskaset lehti

TOIMIHENKILÖT:
Kauko Hotti
Putkolantie 62
77520 Haapakoski
0500-454230
kauko.hotti@abs-hallintopalvelut.fi
Taloudenhoitaja

BoWeckström
Ylitilantie 23
01800 Klaukkala
0400 953563
bkw(at)suomi24.fi
Tuotemyyntivastaava
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Pirja Heiskanen
Haltijatontuntie 16 F
02200 Espoo
050 453 6314
pirja.heiskanen@gmail.com
Yhteisövastaava

HEISKASTEN SUKUSEURA RY
Jäsenrekisterinhoitaja
Paula Erama-Kuosmanen
Kajamontie 47
21290 RUSKO
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SEURAAVA LEHTI ILMESTYY syys-lokakuussa 2015. Lehteen tarkoitettu aineisto
pyydetään lähettämään 30.8..2015 mennessä päätoimittaja Eija Heiskaselle, Kumpulantie 1 A 20, 42100 Jämsä tai sähköposti:
eija.heiskanen1@luukku.com.

TUOTEVASTAAVANA TOIMII

JÄSENREKISTERI ASIOISSA OTA YHTEYS
Jäsenrekisterinhoitaja
Paula Erama-Kuosmanen
040 – 9304909
heiskaset.sukuseura@gmail.com

Sukuseuran arkistoon voidaan tallentaa
Heiskasten suvun aineistoa: asiakirjoja, kirjeitä, valokuvia jne.

Bo Weckström, 0400-953 563
bkw(at)suomi24.fi

Kaikki sukuseuraan ja Heiskasiin liittyvä aineisto teksteineen ja kuvineen on
tervetullutta.

ARKISTOVASTAAVA
voitto.heiskanen@elisanet.fi

Seuran kotisivut:

http://heiskasten.sukuseura.fi

Heiskasten sukuseuran pankkiyhteys:
Danske Bank FI13 8000 1100 7754 45

HUOM KOTISIVUJEN OSOITE ON MUUTTUNUT

Haluan liittyä jäseneksi Heiskasten sukuseuraan □
Jäsenmaksu vuonna 2015 on 27 euroa/ruokakunta.
Nimi: _____________________________________________________________________
Osoite:____________________________________________________________________
Postinumero:_________________ Postitoimipaikka:________________________________
Puh.___________________Sähköpostiosoite:_____________________________________
Kuulun Heiskaset-sukukirjan sukuhaaraan numero: _________________________________
Syntymäaika ja -paikka: _______________________________________________________
Ilmoitan osoitteenmuutoksen □ entinen osoitteeni on yllä.
Uusi osoite: ________________________________________________________________
Postinumero:_________________ Postitoimipaikka:________________________________
Päiväys ja allekirjoitus: _______________________________________________________
Leikkaa ilmoitus katkoviivaa myöten ja postita tai ilmoita tiedot sähköpostitse osoitteella
heiskaset.sukuseura@gmail.com
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5€

-66%

Hintoihin lisätään posti- ja pakkauskulut. Tilaukset:
Bo Weckström, Ylitilantie 23, 01800 Klaukkala
0400-953 563, bkw@suomi24.fi

