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Heiskaset-lehti 3A/2014 25-vuotta Extra
Toimittanut Hannu Heiskanen.
Kannet: Hannu Heiskanen.
Kansikuvassa: Seuran ”merkkipaalulehtiä” ja Heiskaset-lehden päätoimittajia
Pauli Heiskanen ja Leena Heiskanen sekä nykyinen päätoimittaja Eija Heiskanen.
Taitto ja painopaikka: Digipaino Keuruskopio Oy
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HEISKASET-lehti 25 vuotta!
On kulunut neljännesvuosisata siitä, kun Heiskaset saivat ikioman pää-äänenkannattajansa
Heiskaset lehden. Tässä lehden erikoisnumerossa luomme katsauksen noihin ohikiitäviin
menneisiin vuosiin ja tutustumme aikalaiseen
lehdentekoon ja sen tekijöihin sanoin ja kuvin.
Olen pyrkinyt saamaan mukaan lyhyen katsauksen jokaisen lehden sisällöstä. Sen avulla on
mahdollisuus kaivella vanhoista lehdistä kiinnostavia juttuja esiin. Tulevaisuudessa tulemme julkaisemaan täydellisen Heiskaset-lehtien
sisällysluettelon hakuri-muodossa seuramme
kotisivuilla ja mahdollisesti jopa skannaamaan
kaikki ilmestyneet lehdet!
Vaikka taitto- ja painotekniikka on astunut
suurin harppauksin eteenpäin kuluneina vuo-

sina – lehdissä käsitellyt asiat ovat kuitenkin
tärkeimpiä. Heiskaset-lehti on lunastanut paikkansa kaikkien Heiskasten yhteisenä tiedotusja viestintäkanavana aina sen ensimmäisestä
numerosta lähtien. Aikaa myöten on tullut lihaa
luiden ympärille ja toinen toistaan taitavampien
päätoimittajien, kirjoittajien ja taittajien avulla
lehdestämme on kehittynyt eräs eturivin sukulehdistä koko valtakunnassa. Sen todistaa muun
muassa kaksi erittäin hyvää sijoitusta Sukuseurojen keskusliiton sukulehtikilpailuissa.
Miellyttäviä lukuhetkiä vanhoihin Heiskasetlehtiin tutustuen!
Hannu Heiskanen
puheenjohtaja
Heiskasten sukuseura ry
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Heiskasten sukuseuran tiedotustoiminta
ennen omaa lehteä
Heiskasten sukuseura ry:n tiedottamista jäsenistölle on tapahtunut aina seuran perustamisesta 1960 alkaen. Alkuun tiedotustoiminta
hoidettiin lähinnä erillisinä kirjeinä ja kutsumonisteina seuran järjestämiin tilaisuuksiin.
Vuonna 1981 tiedottaminen keskitettiin Sukuyhteisöjen Tuki-yhdistyksen (Sukuseurojen keskusliiton aiempi nimi) Sukuviesti-lehden välissä
toimitetuilla tiedotteilla ”Heiskasten viesti Heiskasille”. Tämä oli aikalainen tapa tiedottaa seuran asioista kyseisen lehden tilaajille, olihan siihen aikaan seuramme jäsenmaksuun kytketty

Sukuviesti lehden tilaus. Sinällään toimintatapa
oli nerokas ja jopa aikaansa edellä. Valtakunnallinen päälehti julkaisi liitteenään monelle sukuseuralle omaa jäsentiedotettaan. Kunkin seuran
oma tiedote meni Sukuviesti-lehden mukana
ainoastaan kyseisen seuran jäsenille.
Kyseinen toimintamalli osoittautui kuitenkin
melko kalliiksi seuralle ja seuralaisille ja niinpä hallituksessa pohdittiinkin olisiko mahdollista hoitaa seuran omaa tiedotustoimintaa yhtä
tehokkaasti mutta edullisemmin jollain muulla
tavalla.

Pauli Heiskasen muisteloita lehden syntyvaiheista. Juttu on julkaistu Heiskaset-lehdessä 2/2012.
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Esimerkki seuran tiedotteesta jäsenistölleen vuodelta 1978.
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Vas. Etusivu Heiskasten tiedotteesta
Sukuviesti lehdestä vuodelta 1988.
Oik. Ensimmäisen Heiskaset -lehden
kansikuva vuodelta 1989.
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Heiskaset-lehden ensimmäiset 		
numerot 1989-94
Heiskaset-lehteä alettiin toimittaa A4-kokoisena valokopiona seuralaisille toimeliaan puheenjohtajan Pauli Heiskasen ehdotuksen pohjalta.
Samalla luovuttiin Seuralle kalliiksi osoittautuneesta Sukuviesti-lehden kytkennästä kaikille jäsenmaksunsa maksaneille seuralaisille. Ensimmäinen moniste jäsenjulkaisusta toimitettiin
30.9.1989. Seitsemän ensimmäistä numeroa ilmestyi valokopioituina monisteina, Xerox-kopioina, kuten aikalainen luonnehdinta oli.
Vaikka lehden sivumäärä oli rajoitettu (siihen
aikaan valokopiot olivat nykyistä huomattavasti tyyriimpiä), saatiin jäsenistölle kuitenkin kerrottua tulevista ja menneistä seuran tapahtumista entistä laajemmin. Itsestään selvää oli että
lehti oli mustavalkoinen ja se rajoittikin valokuvien käyttöä jonkin verran. Kontrastierot kuvissa tahtoivat nimittäin olla tällöin suuret ja kuvien pienet yksityiskohdat pakkasivat katoamaan.
Lehti numero ykkönen kutsui jäsenistöä
11.11.1989 ravintola Kuparikulmassa Helsingissä pidettävään seuran syyskokoukseen. Uutinen
Sukuviesti-lehden erottamisesta jäsenmaksusta
ja seuran perustajajäsen Pentti Ilmari Heiska-

sen poismeno olivat kyseisen lehden pääantia.
Kerrottiin myös Heiskasten retkestä Rantasalmen Porosalmelle 10.–11.6.1989 ja annettiin
ennakkotietoa seuraavana kesänä Kuopiossa
pidettävistä seuran 30-vuotisjuhlista. Sukuseuran säännöt ja tuusniemeläisen Lauri Heiskasen runo ”Metsälampi” oli myös mahdutettu
mukaan kuusisivuiseen lehteen. Takasivulla oli
vielä maininta, että monistuksen kustansi Machinery Oy!
Tulipunaiset kannet omaavan Heiskaset-lehden kakkosnumeron kantta koristi ehdotus sukuseuramme uudesta pöytästandaarista. Lukijoita kehotettiin värittämään kuva ohjeistuksen
mukaan – näin saisi todellisen kuvan miltä
standaari tulisi lopullisesti näyttämään. Mainittakoon, että kyseinen ehdotus ei kuitenkaan
tullut lopullisesti käyttöön. Kahdeksansivuisessa lehdessä julkaistiin muun muassa syyskokouksen pöytäkirja sekä toimintasuunnitelma ja
budjetti vuodelle 1990. Seuraavan kesän Kuopion 30-vuotisjuhlia hehkutettiin ja edellisessä
numerossa aloitettujen seuran sääntöjen kakkososa täytti lehden loppusivut.

Päätoimittaja Pauli Heiskasen ensimmäisessä lehdessä julkaistu pääkirjoitus.
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Kolmosnumero ilmestyi maaliskuussa 1990 ja
sen kannet olivat vihreät. Seuran esimies Keijo
Heiskanen kertoili ”Terveisiä Savon suunnasta”
ja 30-vuotisjuhlien ohjelma julkaistiin. Seuran
sääntöjen loppupykälät ja Lauri Heiskasen runo ”Kotikoivu” olivat myös lehden antia.
Toukokuussa 1990 ilmestyneen lehden nelosnumeron vaaleankeltaisilla kansilla oli piirroskuva lopullisesta seuran standaariaihiostamme.
Lehdessä kerrottiin seuratoiminnassa mukana
vielä olevista 16 perustajajäsenestä ja julkaistiin
vuoden 1989 toimintakertomus sekä tuloslaskelma. Kevätkokouksen pöytäkirja täyttikin sitten kuusisivuisen lehden takakannen.
16.10.1990 ilmestyneen lehden viitosnumeron kantta koristi valokuva seuran 30-vuotisjuhlilta Kuopiosta. Itse juhlasta ei ollut varsinaista juttua, mutta lisäksi oli toinenkin
valokuva. Siinä esiintyivät seuratoiminnassa
mukana olevat perustajajäsenet, joille kaikille
luovutettiin uunituore seuran pöytästandaari.
Merkkipäiväuutisiakin oli mahdutettu mukaan,
samoin kuin peräänkuulutettiin seuralle uutta
arkistonhoitajaa. Ensimmäistä kertaa tarjottiin
seuran tuotteita myytäviksi. Tarjolla oli seuran
30-vuotishistoriikkia hintaan 30 mk ja standaaria hintaan150 mk. Lehdessä oli vaaleankeltaiset kannet ja se oli monistettu poikkeuksellisesti yksipuolisena.
Lehden kuutosnumeron kantta koristi nyt
ensimmäistä kertaa painokirjaimin koristettu
”HEISKASET” nimilogo. Aiemmissa lehdissä
oli pärjätty käsin tekstatulla tunnuksella. Lehti ilmestyi joulun alla ja siinä oli ensikertaa sotilaspastori Kari Heiskasen joulukirjoitus. Mukana oli myös aukeaman kuvakavalkadi seuran
30-vuotisjuhlilta ja Kari Heiskasen uudelleen
sanoittaman laulun ”Nouse laivaan” sanat. Kari
perheineen esitti laulun kesäjuhlilla laivaristeilyllä. Lauri Heiskasen runosuoni sykki jälleen
ilahduttaen lukijoita runossa ”Joulua odotellessa
vuonna 1990”.
Viimeisessä A4-koossa julkaistussa Heiskaset-lehdessä numero seitsemän kerrottiin seu8

LEHTI JA SEN TEKIJÄ:

Pauli Heiskanen, toimitusvastaava,
1989 – 94

Heiskaset-lehden ideoijalle Pauli Heiskaselle lankesi myös ensimmäinen pesti lehden tekijänä ja päätoimittajana. Hän
toimitti lehteä muiden seuran luottamustoimiensa ohella sen ensimmäiset viisi vuotta. Tänä aikana lehti muuttui A4-kokoisesta
monisteesta A5-kokoiseksi ”lehtimäiseksi”
julkaisuksi.
Pauli toimi sukuseuran hallituksessa vuosina 1988-95, joista varapuheenjohtajana
vuoden 1991 ja puheenjohtajana 1989-90.
Pauli valittiin vuoden Heiskaseksi vuonna 1999 ja hänelle myönnettiin ansioistaan
seuratoiminnan hyväksi Sukuseurojen keskusliiton hopeinen ansiomerkki vuonna
2005 sekä kultainen ansiomerkki vuonna
2010.

rakuntamestari Teuvo Heiskasen masinoimasta
Kuopion Heiskasten kokoontumisesta Jynkän
kirkolla ja saimme lukea suruviestin runoniekkamme Lauri Heiskasen poismenosta. Lehdessä myös kutsuttiin seuralaisia kevätkokoukseen
Savonlinnaan 4.5.1991 ja peräänkuulutettiin
Guinnessin ennätyskirjaan päätyneen Toivo
Heiskasen perään.

Heiskaset-lehti muuttuu monisteesta lehdeksi
Ensimmäinen Heiskaset-lehti joka toimitettiin ”lehtimäisenä”, eli puolta pienemmässä
A5-koossa ja selkämyksestään nidottuna, oli
lehti numero kahdeksan. Kyseinen julkaisu ilmestyi marraskuussa vuonna 1991 ja sen kokoisena lehteä toimitettiinkin sitten aina numeroon 1/2004 saakka. Tämän jälkeen lehti
on ilmestynyt nykyisessä hiukan suuremmassa
B5-koossaan.
Alkuaikoina lehdet olivat melko ohuita
(1990-luvun A5-lehtien keskipaksuus oli 17 sivua) ja ne sisälsivät pääasiassa erilaisia tiedotteita seuralaisille. Näitä olivat kokouskutsut
opaskarttoineen ja pidettyjen tapaamisten esittely. Teksti oli jokaisen kirjoittajan omalla kirjoituskoneella tai printterillä tulostamaa tekstiä ja näin ollen hyvin persoonallista tuotantoa.
Valokuviakin julkaistiin, mutta nykymittapuun

mukaan ne olivat melko tummia ja jyrkkäkontrastisia. 1990-luvun aikana ilmestyi kaikkiaan
23 lehden numeroa ja niissä oli tekstiä yhteensä 350 sivua.
Heiskaset-lehden ensimmäinen varsinainen
juttusarja alkoi lehdessä numero kahdeksan
vuonna 1991. Sarjan nimi oli osuvasti: ”Sarjassa Heiskasia”. Ensimmäinen esitelty henkilö oli
itseoikeutetusti puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja Pauli Heiskanen. Kyseisessä lehdessä oli kahdeksan sivua ja aiheina kokouskutsu
sääntömääräiseen syyskokoukseen (siihen aikaan pidettiin kaksi kokousta vuodessa) sekä
Savonlinnassa pidetyn kevätkokouksen antia.
Valokuvia lehdessä oli kuusi ja lisäksi yksi karttapiirros. Tästä eteenpäin lehtiä alettiin painaa
Helsingin Yliopistopainossa.
Lehti numero yhdeksän ilmestyi
19.12.1991 ja siinä uutisoitiin joulukuun alussa pidetystä syyskokouksesta kahdeksan valokuvan kera.
Lehteä täydensi ”Sarjassa Heiskasia”
kenraalimajuri Raimo Heiskasen
kaksisivuinen haastattelu.
Numerossa kymmenen kerrottiin suruviesti seuran monivuotisen
esimiehen Keijo Heiskasen poismenosta. Lehdessä julkaistiin kutsu seuran kevätkokoukseen ja kerrottiin tarkemmin lehdessä numero
seitsemän peräänkuulutetun Guinnessin ennätysten kirjaan päässeen
Toivo Heiskasen tarinasta. Myös
seuran säännöt täydensivät 12-sivuisen lehden antia.

Heiskaset-lehti No:8 kansikuva.
Tämä oli seuramme ensimmäinen
”lehtimäinen” julkaisu. Sivuja lehdessä oli kokonaista kahdeksan!
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Kesäkuun alussa 1992 ilmestyneessä lehden
numerossa 11 uutisoitiin Kangaslammilla sijaitsevasta Heiskasten Harjulan 400-vuotiaasta
sukutilasta ja esiteltiin aukeaman kokoisena kuvakollaasina yhteenveto seuran kevätkokouksesta Kuopiosta. Samalla seuralaisia pyydettiin
ilmoittautumaan mukaan maakuntamatkalle
Tuusniemelle, jossa pidettiin 18.-19.7.1992 ItäSuomen sukujen tapaaminen.
Lokakuussa 1992 ilmestyneessä numerossa 12
oli pitkät selostukset Heiskasten 400-vuotiaasta
sukutilasta Kangaslammilla, jonka juhlallisuuksiin Heiskasetkin osallistuivat. Samaiseen numeroon oli pilapiirtäjä Kari Suomalainen signeerannut seuralle Viikkosanomissa 18/1955
julkaistun pilakuvan Kylmä Kallen (kenraali
Kaarlo Heiskanen) mietelmiä, jossa K. A. ihmettelee Tuntemattoman Sotilaan suurta suosiota.
Lehdessä numero 13 vuodelta 1992 oli Heiskaset-lehden historian ensimmäinen sukututkimusartikkeli, jossa FT Olavi Hovi kertoili Leppävirran Heiskasista. Hän oli pitänyt juttuun
liittyvän esitelmän seuran kokouksessa Varkaudessa 21.11.1992. Samaisessa lehdessä nykyinen päätoimittajamme Eija Heiskanen kertoo
osallistumisestaan Sukuseuratoiminnan kehit

Päätoimittajakaan ei tiennyt
tervehdystään
kirjoittaessaan
millainen uudistuvan lehden
ulkoasusta
lopullisesti tulisi
ensimmäisen
A5-kokoisen
Heiskanen -lehden numerossa
kahdeksan.
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tämiskurssille, jossa esitelmöi muun muassa valtioneuvos Johannes Virolainen. Vuoden
Heiskasiksi valitut kuopiolaiset sisarukset Anja ja Eila Heiskanen tulivat esitellyiksi, samoin
kuin Paavo Heiskasen uutuussingle ”Iltarusko”.
Sotilaspastori Kari Heiskanen jatkoi lehdessä jo
vuosia jatkunutta kaunista perinnettä hengellisestä jouluhartauskirjoituksesta.
Lehden numero 14 pääjuttuna oli Imatran kylpylässä 20.3.1993 pidetyn seuran kevätkokouksen antia. Kokouksesta oli uutisoitu myös paikallislehti Ylä-Vuoksessa, josta on lehtileikekin
mukana. Myös Heiskasten urheilusaavutuksista kerrotaan eri lehdistä saksituissa leikkeissä. Lehdessä julkaistiin myös ensikertaa Kauko
Heiskasen seuran 20-vuotisjuhlilla 1980 pitämä
runo ”Tallatut polut”.
Syksyllä 1993 ilmestyneen lehden numero 15
pääuutinen oli sukuseuran pidetyn puheenjohtajan, johtajaopettaja Kari Heiskasen ennenaikainen poismeno. Myös muita kuolinuutisia alettiin
samoihin aikoihin julkaista lehdessä. Neljän sivun mittaisella uutisella ja kuvakollaasilla kerrottiin Heiskasten kokoontumisesta seuran syntysijoilla Rantasalmen Porosalmella 14.8.1993 ja
sivun artikkelilla Heiskasten kesäkuisesta Tal-

Lehdessä 10 oli juttu
Guinnessin ennätysten
kirjaan päässeestä
Toivo Heiskasesta!

linnan matkasta. Heiskaset-lehti oli paisunut jo
16-sivuiseksi ja mukana oli lisäksi muun muassa
Ilkka Kantolan mielenkiintoinen juttu Kotkan
kaupunginteatterissa esitettävästä ”Albatrossi ja
Heiskanen” -näytelmästä sekä ”Heiskasen kanssa
kun Heiluttiin” laulun sanat!
Kevättalvella 1994 ilmestyneessä Heiskaset
-lehdessä numero 16, oli lehden siihenastisen
historian pisin artikkeli. Peräti kuuden ja puolen sivun mittainen, edesmenneen puheenjohtajan Kari Heiskasen seuran 30-vuotisjuhlilla
Kuopiossa 9.6.1990 pitämä ansiokas esitelmä,
”Kenraalista kenttäpappiin”. Päivän haastattelussa Liisa Siréniä os. Heiskasta haastatteli päätoimittaja Leena Heiskanen ja vuoden
Heiskaseksi valittu savonlinnalainen seuraveteraani Antti Heiskanen tuli myös esitellyksi.
Seuran joulutapaamisesta Iisalmessa 4.12.1993
oli artikkeli ja kuvakollaasi, samoin kuin Hel-

singin Sanomissa julkaistu artikkeli urheilumies Piltti Heiskasesta, joka toi suunnistuksen Yhdysvaltoihin.
Seuraavassa numerossa (17) esiteltiin laajasti
seuran uuden puheenjohtajan juankoskelaisen
Mauno Heiskasen monipuolista elämää niin
urheilun, kuin yrittäjyydenkin saralla. Liisa
Sirénin mielenkiintoinen artikkeli ”Evakkokellon tarina” ja jo lehden numerossa 10 uutisoidun Guinnessin ennätyskirjaankin päässeen
Toivo Heiskasen elämäntarina täydensivät jatkuvasti monipuolistuvan lehden antia.
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Leenan lehdet
Vuoden 1995 alussa lehden toimittamisesta otti
vetovastuun Leena Heiskanen. Hänen toimestaan 1990-luvun puolivälissä lehdissä alettiin
julkaista muun muassa onnitteluja merkkipäiviään viettäville seuralaisille. Myös seuran
myyntituotteita ilmestyi samoihin aikoihin lehtien sivuille, ensimmäisenä isännänviiri, joka
maksoi siihen aikaan 250 mk!
Joulurunot ja sotilaspastori Kari Heiskasen joulutervehdykset olivat jo vakioaineistoa vuoden 1994 viimeisessä lehdessä numero
18. Kerrottiin myös, että Heiskasten sukuseura oli mukana Sukuseurojen keskusliiton osastolla Lohjan Kotiseutupäivillä 17.-19.6.1994 ja
haastatteluvuorossa oli seuran hallituksen jäsen Matti Heiskanen Pieksämäeltä. Päätoimittaja Leena Heiskanen kertoili sanoin ja kuvin
lomapäivistään Rantasalmen Porosalmella ja
”Kultatangoilija” Paavo Heiskaselle sattunut
eriskummallinen tapaus ”Mustikka-mehto”, joka julkaistiin myös Joroisten Lehden leikkeen
muodossa. Mainittakoon, että vuonna 1994
Heiskaset-lehteä ilmestyi peräti neljä numeroa!
Vuosi vaihtui ja lehdessä numero 19 Tutustuimme Heiskasten syystapahtuman antiin ravintola Laulumiehissä Helsingissä 22.10.1994.
Heiskasten sukukirjan kokoamistyö oli saatu
vauhtiin ja Kaija Heiskanen patistikin seuralaisia lähettämään täydentävää aineistoa kirjaan.
Haastatteluvuorossa oli seuran pitkäaikainen
aktiivi ja hallituksen jäsen, kaupunkineuvos
Veikko Uolevi Heiskanen Äänekoskelta. Lehteen oli koottu aukeaman verran tietoa Aseveljet I-II teoksesta, jossa kerrotaan kemiläisen matkustajakoti Osulan isäntäparista Juho
ja Henriikka Heiskasesta, jotka tekivät uhrautuvaa työtä järjestellessään isänmaamme vaikeina aikoina 1915-16 jääkärien etappitietä
uhatusta maastamme Ruotsin kautta Saksaan.
Tästä työstä Juho palkittiin venäläisten santarmien toimesta virkistysreissulla Spalernajan
vankilaan Pietariin! Lehdessä oli mukana myös
mielenkiintoinen taulukko, jonka avulla pystyi
selvittämään mikä viikonpäivä joku päivämää12

LEHTI JA SEN TEKIJÄ:

Leena Heiskanen, Heiskaset lehden
vastaava toimittaja 1994-1/2011
Leena Heiskanen on toiminut ansiokkaasti
Seuramme hallituksessa vuosina 1989-2004
ja 2005-10. Näistä hän toimi sihteerinä vuosina 1991-2000. Leena on hoitanut vastuualueinaan myös seuran arkistoa ja myyntimateriaaleja ja hänellä on erittäin laajat
tiedot Heiskasten sukuseuran toiminnasta
kautta aikojen. Leena on myös erittäin hyvin verkostoitunut ja tuntee suuren joukon
Heiskasia aina julkkiksista normaaleihin
rivijäseniin.
Heiskaset-lehden toimittajana Leena on
vaikuttanut ylivoimaisesti kauimmin, peräti neljällä vuosikymmenellä! Leena toimi päätoimittajan avustajana ja taittajana jo
vuosina 1989-94. Lehden toimittamisen vetovastuu siirtyi hänelle vuoden 1995 alusta
lukien.
Leenalle on myönnetty ansioistaan Sukuseurojen kultainen ansiomerkki vuonna
2005. Vuoden Heiskaseksi hänet valittiin
vuonna 1998 ja ensimmäiseksi kaksinkertaiseksi vuoden Heiskaseksi juhlavuonna
2010.

rä oli ollut vuosien 1860 ja 1980 välisenä aikana. Professori V. A. Heiskasen ensimmäisen
opinahjon Kangaslammin Harjurannan koulun purkutuomiosta uutisoidaan alun perin
Savon sanomissa julkaistussa artikkelissa.
Heiskaset-lehti numero 2/95 (lehtien juokseva numerointi lopetettiin edelliseen numeroon 19), joka oli seuran toiminnan 35-vuotisjuhlanumero, oli painettu poikkeuksellisesti
vaaleanruskealle paperille. Lehdessä muisteltiin seuratoiminnan alkuaikoja kuvakavalkadina ja esitettiin kutsu seuran 35 -vuotisjuhlille Kangaslammille. Kyseisessä tilaisuudessa
olisi myös professori V. A. Heiskasen patsaan
paljastustilaisuus. Lehteen sisältyi myös Urpo
Iivarisen vuonna 1966 MT-viikkoliitteeseen
No:16 tekemä V. A. Heiskasen aukeaman kokoinen haastattelu.
Seuraavassa numerossa 3/1995 pääosaa esittivät tietenkin seuran 35-vuotisjuhlat ja edellä mainittu V. A. Heiskasen patsaan paljastustilaisuus Kangaslammin koululla. Mukana oli
patsaanpaljastustilaisuuteen tulleita terveisiä,
sekä patsaan tehneen kuvanveistäjä Nina Salon esittely. Lehdessä julkaistiin myös kenraalimajuri Raimo Heiskasen esitelmä Mankilansaaren kuulusta Heiskasten veljessarjasta.
Kaija Heiskanen patisti omassa artikkelissaan
kaikki tutkimaan sukuaan, opastaen aloittelijoita sukututkimuksen saloihin. Hän kertoili lisää myös valmistumisvaiheessa olevasta
Heiskasten sukukirjasta.
Lehti 4/1995 oli taas joululehti ja tällä kertaa tavallista ohuempi, vain kahdeksan sivuinen. Puheenjohtajan ja päätoimittajan joulutervehdysten lisäksi lehdessä oli pastori
Kari Heiskasen perinteinen joulukirjoitus.
Haastatteluosiossa tutustuttiin Helsingin yliopiston hallinnon atk-päällikköön FT Ari
Heiskaseen.
Vaaleanvihreälle paperille painetussa lehden numerossa 1/1996 haastateltiin mm. prikaatikenraali Olli Heiskasta ja kerrottiin
muun muassa Kuopion seudun Heiskasten
kokoontumisesta 20.4.1996 Kallaveden kir-

kolla. Kahden seuramme alkuaikojen vaikuttajahahmon, lennonjohtaja Kalervo Heiskasen ja ravintoloitsija sekä tietokilpailumies
Timo T. Kaukosen muistokirjoitukset muistuttivat lukijoita aikamme rajallisuudesta
täällä maan päällä. Hotelli Kimmelissä Joensuussa 23.3.1996 pidetystä vuosikokouksesta oli referaatti ja Markku Heiskanen kertoili diplomaatin ja tutkijan työstään Japanissa.
Sukuseuramme kunniajäsen, eläkkeellä oleva
Kelan piiritarkastaja Arvo Heiskanen pakinoi
hauskasti ja Heiskasten viimeisimmän urheilusaavutuksen, miesten 30 kilometrin hiihdon
SM-kullan voittanut kuopiolainen Sami Heiskanen pääsi myös kuvan kera otsikoihin.
Lehdessä 2/1996 oli prikaatikenraali Olli Heiskasen artikkeli Suomen turvallisuuspolitiikkaan vaikuttavista tekijöistä sekä
näyttelijä-ohjaaja Kari Heiskasen haastattelu. Heiskasten Imatran virkistysviikonlopusta 18.-20.10.1996 oli kolmen sivun mittainen
runsain kuvin höystetty artikkeli kuin myös
Leena Heiskasen juttu taidegraafikko Outi Heiskasen suurta huomiota herättäneestä Helsingin taidemuseon näyttelystä ”Talot”.
Vanhoja 1920-luvulla otettuja valokuvia oli
mukana aukeaman verran ja Kaija Heiskanen
peräänkuulutti edelleen jäsenistöä kirjoittamaan ja lähettämään Heiskasiin liittyviä tarinoita tekeillä olevaan sukukirjaan.
Vuoden ensimmäisessä lehdessä 1/1997
esiteltiin seuran toimintakertomus alkavalle vuodelle ja jäsenistölle tarjottiin piakkoin
ilmestyvää Heiskaset-sukukirjaa ostettavaksi edulliseen ennakkotilaushintaan 290,00
markkaa! Eino Heiskasen albumista löytyneitä sota-ajan valokuvia oli aukeamallinen ja
Riitta Aholan o.s. Heiskasen mielikuvitustarina taruhahmo Horatius Heiskasen ihmeellisistä seikkailuista olivat myös lehden mielenkiintoista antia.
Heiskasten sukuseuran vuosikokous Suomalaisella Klubilla Helsingissä 19.4.1997 oli
vuoden kakkosnumeron pääuutinen. Seuralaisille esitettiin kutsu 49. valtakunnallisille
Kotiseutupäiville Leppävirralle 8.-10.8.1997.
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Kyseisessä tapahtumassa oli tarkoitus julkaista
Kaija Heiskasen kokoama monen seuralaisen
vuosikausien työn tulos Heiskaset-sukukirja.
Sokealle kanteleensoittaja Pekka Heiskaselle
etsittiin jälkeläisiä puolentoista sivun artikkelissa. Uudenlaiseen, nopeampaan tiedonvaihtoon päästiin, kun toimitusvastaavalle
tuli käyttöön sähköpostiosoite ensi kertaa lehden numeroon 2/1997. Näin aineisto saatiin
kulkemaan kirjoittajilta toimitusvastaavalle ja edelleen taittajalle kätevästi sähköisessä
muodossa.
”Leppävirran lumoissa” otsikoi seuran puheenjohtaja Markku Heiskanen lehden numerossa 3/1997 pääkirjoituksensa. Kyseisellä paikkakunnalla, Hotelli Vesileppiksessä,
julkistettiin siis 8.8.1997 pitkään ja hartaasti
odotettu Heiskaset-sukukirja. Paikalla oli peräti 70 Heiskasta ja moni tulikin noutamaan
tilaamaansa kirjat henkilökohtaisesti, säästäen näin samalla postimaksun. Kirjan kokoaja Kaija Heiskanen kiitti kaikkia kirjan tekoon osallistuneita Heiskasia ja kertoi samalla
myös ensimmäisen painoksen tulleen heti loppuunmyydyksi. Heiskasten sukukirjan
julkaisu oli päässyt myös Kuopiossa ilmestyvän maakuntalehti Savon Sanomien otsikoihin ja lehtemme palstoilla olikin kaksi saksittua lehtileikettä aiheesta. Mainittakoon, että
lehdessämme oli myös kuvallinen juttu professori pilapiirtäjä Kari Suomalaisesta, jolle sukuseura lahjoitti yhden Heiskaset-kirjan
kunnianosoituksena hänen aikoinaan kenraali K. A. Heiskasesta tekemästään pilakuvasta.
Kyseinen pilakuva julkaistiin myös itse Heiskaset-kirjassa. Lisäksi Leena Heiskanen kirjoitti vierailustaan Hammaslahden Heiskasten luona ja lukijat saivat taas ihailla vanhoja
Heiskas-valokuvia aukeaman verran. Lämminhenkinen pastori Kari Heiskasen joulutarina päätti tämän vuoden viimeisen numeron.
Syntyneistä uusista Heiskasista alettiin uutisoida kyseisestä numerosta alkaen.
Vaaleanruskeisiin kansiin puettu Heiskaset-lehti numero 1/1998 aloitti uuden vuoden
kertoillen muun muassa Kuopiossa 25.4.1998
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Professori pilapiirtäjälegenda Kari Suomalainen
selai-lee tyytyväisenä seuralta lahjoituksena
saamaansa Heiskaset-sukukirjaa.

olleesta seuran vuosikokouksesta ja siellä pidetystä kenraali K. A. Heiskasen muistelusta.
Prikaatikenraali Olli Heiskanen piti tilaisuudessa ansiokkaan esityksen tästä sotilasuralla pisimmälle (jalkaväenkenraaliksi ja puolustusvoimain komentajaksi) kohonneesta
Heiskasesta. Esitelmästä oli kolmisivuinen
lyhennelmä lehdessä. Paikalla olleet K. A:n
pojat Antti ja Olli Heiskanen elävöittivät tilaisuutta omakohtaisilla kokemuksillaan kuuluisasta, mutta vaatimattomasta isästään. Lehdessä kutsuttiin myös jäsenistöä Heiskasten
kesätapaamiseen Pohjois-Karjalan Kiihtelysvaaraan 17.-18.7.1998 ja tarjottiin ostettavaksi valtaisan myyntimenestyksen saaneen
Heiskaset-kirjan toista 200 kappaleen painosta ennakkohintaan.

Heiskaset-lehti siirtyy sähköiseen
ATK-taittoon
Sinikantisessa lehdessä 2/1998 kerrottiin mm.
Heiskasten kesätapaamisesta Kiihtelysvaarassa 17.-18.7.1998, Harjurannan Heiskasten tapaamisesta ja Suomalaiset Juuret -messutapahtumasta Jyväskylässä, jossa Heiskasilla oli oma
osasto. Kyseinen numero oli myös ensimmäinen
tietokoneella taitettu Heiskaset-lehti. Muutos
aiempaan näkyy mm. entistä yhtenäisemmässä tekstiasussa ja parempi laatuisissa valokuvissa. Taittotyössä lehteämme avusti vuosien ajan
ATK-konsultti Pekka K. Heiskanen. Omissa
artikkeleissaan seuran puheenjohtaja Markku
Heiskanen ja varapuheenjohtaja Veikko Heiskanen analysoivat seuran tilaa ja ennakoivat
seuran tulevia 40-vuotisjuhlia. Leena Heikkilän o.s. Heiskasen artikkelissa kerrotaan Heiskasten Suur-Pielisjärven haaran vaiheista ja Arvo Heiskanen Joensuusta pakinoi hauskasti ja
murteellisesti piispantarkastuksesta.
Ruskeakantisessa vuoden 1999 ensimmäisessä numerossa oli mm. mielenkiintoiset artikkelit Heiskasten perinnehenkilöstä professori V. A.
Heiskasesta sekä Ilkka Kantolan ansiokas juttu
Heiskasista Viron vapaussodassa vuonna 1918.
Vuoden toisessa lehdessä valmistauduttiin historialliseen vuosituhannen vaihtumiseen ja tutustuttiin mm. Arvo M. Soinisen artikkeliin vuodelta
1961: ”Kallaveden alueen asutuksesta keski- ja uuden ajan vaihteessa”. Lahdessa Hennalan upseerikerholla pidetty seuran vuosikokous käsiteltiin
kolmisivuisessa kuvitetussa artikkelissa ja tilaisuudessa valittu uusi seuran hallitus esiteltiin. Matti
Aulo kertoili artikkelissaan lapsenlapsistaan Mari
Virtasesta ja Toni Aulosta. He molemmat palvelivat ”Suomen raskaassa” kunnioittaen näin sotaveteraani-isoisänsä suuresti arvostamaa maanpuolustustyötä. Heiskasten osastosta Sukuseurojen
Keskusliiton 20-vuotisjuhlilla oli sivun mittainen
juttu ja jäsenistöä kehotettiin jo hyvissä ajoin osallistumaan sankoin joukoin vuoden kuluttua kesällä 2000 Rantasalmen Porosalmella järjestettäviin seuran 40-vuotisjuhliin.

LEHTI JA SEN TEKIJÄ:

Pekka K. Heiskanen, tekninen
avustaja, 2/1998 - 2/2003
Lehtemme teknisenä avustajana toimi lukuisina vuosina ATK-konsultti Pekka K. Heiskanen Vantaalta. Hän ei ole halunnut itseään
kutsuttavan taittajaksi, kun katsoi sen olevan
ammattinimike, johon hänen taitonsa eivät
muka riittäneet. Joka tapauksessa Pekka toimi pätevänä ja tarpeellisena tukena, aikana
jolloin lehden teossa siirryttiin manuaalisesta ”leikkaa - liimaa”-vaiheesta tietokonetaittoon. Ansioistaan Pekka nimitettiin seuran
kunniajäseneksi vuonna 2010.

Kalligrafi, kuvataideopettaja Toivo Heiskasen
luotua seurallemme uuden nimilogon otimme
sen tietenkin välittömästi käyttöömme myös
Heiskaset-lehdessä. Uudella komealla logolla
varustettuna ilmestyi jo lehti numero 2/1999.
Keravan museon amanuenssi Matti Nieminen kertoili meille vanhasta joulusta ja Leena
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Heiskaset-lehden uusi komea logo ensiesittelyssään lehden 2/1999 kannessa.
Heiskanen tarinoi Kansallisteatterin lavastajana peräti 44 vuotta toimineesta Pekka Heiskasesta. Vaihtuvan vuosituhannen ensimmäisestä Heiskasesta pyydettiin tietoja jäsenistöltä
ja urheilun saralla kunnostautuneista Heiskasista oli aukeaman juttu. Raija ja Martti Heiskasen Konnevedellä sijaitsevasta perhekodista
kirjoitettiin myös, samoin kuin esitettiin kutsu seuraavana kesänä Rantasalmen Porosalmella järjestettäville Heiskasten sukuseuran
40-vuotisjuhlille.
Vuosi 2000 oli Heiskasten sukuseuran 40.
toimintavuosi. Numerossa 1/2000 kerrottiin
4.3.2000 Suomalaisella klubilla Helsingissä pidetystä vuosikokouksesta ja puheenjohtaja
Markku Heiskasen tilaisuudessa pitämästä puheesta. Entisen puheenjohtajan Timo E. Heiskasen peräti kahdeksan sivun mittainen juhlapuhe
julkaistiin lehdessä kokonaisuudessaan. Juhlista
oli myös viiden sivun mittainen kuvakavalkadi.
Poisnukkuneen, aktiivisesti seuratoimintaankin osallistuneen kenraalimajuri Raimo Heiskasen muistokirjoituksen oli kirjoittanut hänen
tyttärensä Aura Korppi-Tommola. Lisäksi edelleen kutsuttiin jäsenistöä ilmoittautumaan kesäjuhlille Rantasalmen Porosalmelle.
Seuran 40 -vuotisjuhlat olivatkin sitten numeron 2/2000 pääantia. Runsain kuvin höystetty
artikkeli kesäjuhlilta oli peräti 11 sivun mittainen
ja koko lehti oli paisunut jo 32 -sivuiseksi
aviisiksi! Lehdestä saatiin lukea muun muassa
tilaisuudessa tervehdyspuheen pitäneen pastori
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Matti Tolvasen artikkeli ja vuoden Heiskaseksi
valitun näyttelijä-ohjaaja Kari Heiskasen esittely.
Liisa Heiskanen Uimaharjusta kertoili mielenkiintoisesta vierailustaan ”rajan takana”, Venäjän
Karjalan Repolassa tapaamastaan 90-vuotiaasta
opettaja Juho Heiskasesta. Sirkka Kuvaja kirjoitti Kanadassa asuvista Heiskasista ja KylmäKallea (jalkaväenkenraali K. A. Heiskanen) käsittelevä kirja tuli myös esitellyksi.
Vuoden 2001 ensimmäisessä numerossa kerrottiin sanoin ja kuvin seuran 21.4.2001 Joroisissa, hotelli Joronjäljessä, pidetystä sääntömääräisestä vuosikokouksesta. Itse paikkakuntaa ja
sen ainutlaatuista kartanokulttuuria käsiteltiin
myös erillisessä artikkelissa. Vuoden Heiskaseksi nimitetystä joroislaisesta pankki- ja laulumiehestä Paavo Heiskasesta oli sivun mittainen juttu, samoin kuin 50 vuotta täyttäneestä
sotilaspastorista Kari Heiskasesta. Jäsenistöä
kutsuttiin Heiskasten syystapaamiseen Tuusulaan, sekä seuraavaksi vuodeksi suunnitellulle
Heiskasten Itä-Karjalan retkelle. Äitinsä puolesta Heiskasista polveutuva reipas 90-vuotias
Sylvi Hagfors kertoili suvustaan ja lehdessä oli
myös mielenkiintoinen juttu Heiskasista voimailu-urheilun piirissä. Seuran myyntiartikkelitkin saivat oman sivunsa ja myyntituotteita oli
kertynyt jo seitsemän erilaista, aina Heiskaset
T-paidasta Heiskaset-sukukirjaan.
Heiskaset kokoontuivat 7.10.2001 Tuusulaan
ja vierailivat siellä mm. Lotta-museolla. Tämä
kirvoitti Jorma Heikkilän runosuonen ja ai-

heesta ilmestyikin peräti kaksisivuinen runo.
Myös maailmanpolitiikkaa Heiskaset seurasivat, sillä syyskuun 11. päivän terrori-isku sai
oikeutetusti puheenjohtaja Markku Heiskasen
tarttumaan kynään. Kaija ja Timo Heiskanen
Kuopiosta tarinoivat jouluperinteistä ja Leena
Heiskanen muisteli lapsuuttaan Imatralla. Uutisoitiin myös, että seuramme hallituksen jäsen prikaatikenraali Olli Heiskanen oli valittu
jatkamaan Sukuseurojen keskusliiton puheenjohtajana. Joroislaisen Paavo Heiskasen uusi CD-levy ”Vuosikymmenen laulut” esiteltiin
ja seuraavaksi kesäksi suunnitellun Heiskasten
Itä-Karjalan retken ohjelma julkaistiin. Lehtileikeosiossa esiteltiin eri lehdissä palstatilaa
saaneita Heiskasia ja Irja Heiskasen hauska runo ”Korvalääkärissä” julkaistiin myös. Siirryttäessä euroaikaan seuraavan vuoden alusta, myös
sukutuotteet oli hinnoiteltu sekä markoin, että
euroin!
60-vuotta täyttänyt seuran puheenjohtaja
Markku Heiskanen kertoili vuoden 2002 ensimmäisessä numerossa mielenkiintoisista työtehtävistään Kaukoidässä. Idän ihmeistä saimme lukea lisää myös Timo ja Kaija Heiskasen
artikkelista heidän Kiinan matkaltaan. Lappeenrannassa pidetystä seuran vuosikokouksesta oli kuvallinen artikkeli ja espoolaisen tanssitaiteilija Simo Heiskasen tähdittämästä ”Glims
& Gloms” tanssiteatterin Kuopio Tanssii ja soi
-festivaaleilla saamasta palkinnosta tarinoitiin.
Lehdessä esiteltiin lieksalaisen Pekka Heiskasen runokokoelma ”Ihmisiksi”, samoin kuin
siilinjärveläisen Paavo Heiskasen perinteisen
pisteaidan tekokin. Ulkomailla asuvat Heiskaset pääsivät esille, sillä Taiwanissa asuvasta perheestään kertoili Jouni Heiskanen ja Sisiliassa
asuvasta Sirpa Heiskasesta oli myös artikkeli.
Joensuulaisen seura-aktiivin Arvo Heiskasen
muistokirjoitus ja sotilasurheilun parissa kunnostautuneen Heiskastaustaisen Sami Sorrin
saavutukset olivat myös mukana lehdessä.
Heiskasten sukuseura teki bussimatkan ItäKarjalaan 8.-12.8.2002. Tämä ikimuistoinen
reissu ansaitsi tietenkin oikeutetusti pääroolin,
peräti 12 sivua, Heiskaset-lehden numerossa

2/2002. Anssi Vuorenmaan kirjoittama tiivistelmä ”Heiskasen divisioonan (11.D) sotatiestä”
jatkosodassa oli mielenkiintoista luettavaa, samoin kuin kajaanilaisen Lauri Heiskasen runo ”Kajaaninlinnan tarina”. Lehdestä saatiin
lukea professori Juhani Kakkurin juttu professori Veikko A. Heiskasen Symposiumista Ohion valtionyliopistosta Yhdysvalloista. Saimme
lisää tietoa Heiskasista ”rajan takaa”, kun Liisa
Heiskanen Uimaharjusta kertoili Vennään puolella Repolan rajapitäjässä asuneista Juho ja Iida Heiskasesta sekä heidän perheestään. Entisen puheenjohtajamme kaavilaisen yrittäjän
Mauno Heiskasen 70-vuotisesta elon taipaleesta kerrottiin, samoin kuin kuopiolaisten sisarusten Anja ja Eila Heiskasen osallistumisesta
”Tässä lepää – Rutakon rukoushuoneen hautamuistomerkkejä Sonkajärveltä” perinnekirjan
tekoon. Sotilaspastori Kari Heiskasen jo perinteeksi muodostunut joulukirjoitus päätti kyseisen vuoden viimeisen numeron.
Lehden numerossa 1/2003 kutsuttiin jäsenistöä seuran kesäkokoontumiseen Tuusniemelle ja kerrottiin 5.4.2003 Suomalaisella
Klubilla Helsingissä järjestetystä seuran vuosikokouksesta. Mielenkiintoinen artikkeli tasan
sata vuotta aiemmin tapahtuneesta ”Kauheasta kaivosonnettomuudesta” Wyomingissä Yhdysvalloissa 25.7.1903 tyydytti lukijoiden historiannälkää. Kyseisessä onnettomuudessa kuoli
150 suomalaista kaivosmiestä, mukana kaksi
Heiskastakin! Saimme myös tervehdyksen Brasiliassa asuvan Anu Heiskasen perheeltä ja tutustuimme vanhoihin puintitapoihin Anna ja
Aarne Heiskasen johdolla Kuopion Sadonkorjuujuhlassa 31.8.2002. Heiskasista polveutuvan
kuvataiteilija Rauno Mannisen taidenäyttelystä
”Tanssivat varret” kerrottiin, samoin kuin muisteltiin poisnukkunutta lentäjä-sisävesikapteeni
Veikko Heiskasta. Lehdessä oli Ilkka Kantolan
mielenkiintoinen seitsensivuinen tutkiva artikkeli purjekoulualus Suomen Joutsenesta ja sen
mukana seilanneista kahdesta Heiskasesta sekä
puheenjohtaja Markku Heiskasen juttu Heiskasten koirista.
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Heiskasiin saatiin väriä vuonna 2003
Ensimmäisenä väripainatuksena tehtiin ainoastaan lehden kannet numeroon 2/2003. Tähän
mennessä ainoana kokonaan väripainatuksena toimitettu lehti on numero 2/2004. Kustannussyistä lehteä ei ole voitu jatkuvasti painattaa värillisenä. Viimeisimpiin ilmestyneisiin
lehtiin on tosin kannet ja osa sisäsivuista painatettu värillisinä. Mustavalkoiset kuvat puolustavat hyvin paikkaansa ja parhaiten ne saadaankin painettuna jos alkuperäiskuvat ovat
mustavalkokuvia.
Suurin osa lehdistämme on painettu Helsingin Yliopistopainossa. Käytännöksi oli 2000-luvulla muodostunut, että lehti ilmestyi ja jaettiin
kaksi kertaa vuodessa jäsenistölle. Ensimmäinen kesää ja sukutapaamista vasten ja toinen
jouluksi.

Lehdessä numero 2/2003 puheenjohtaja
Markku Heiskanen visioi seuran tulevaisuutta aina vuoteen 2010 saakka, jolloin on seuran
50-vuotisjuhlat. Hän kertoo muun muassa tekeillä olevasta Heiskasten tarinakirjasta ja aprikoi Heiskasten sukukirjan täydennetyn painoksen tarpeellisuudesta. Markun arvion mukaan
siihen tulisi myös äitilinjat mukaan. Hän kiittää
Leena ja Pekka Heiskasta lehden tekemisestä,
sillä he molemmat luopuivat toimistaan tämän
numeron ilmestyttyä. Heiskasten Tuusniemen
kesätapaamisesta oli neljän sivun kuvitettu artikkeli ja uimaharjulaisen Liisa Heiskasen juttu neuvostopartisaanien hyytävästä vierailusta
Enon Ihannon kylässä asuvien Heiskasten kotiin elokuussa 1944. Heiskas-suvun ottopojaksi itseään tituleeraava runoniekka Jorma Heik-

Vas. Seuran arkistosta löytyy Leena Heiskasen sitoma ja seuralle lahjoittama kovakantinen kirja
hänen ensimmäisen päätoimittajakautensa lehdistä. Kirja on todella arvokas kokoelma seuran
historiaa jälkipolville. Oik. Heiskasten ensimmäisen värikannellinen lehden kansi numero 2/2003.
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kilä kirjoitti osuvan runon ”Heiskaset Savossa
16.8.2003”. Artikkelissa ”Juuret Sonkajärvellä”
tutustuimme TV 1:n suositun Lauantaivekkari -ohjelman toimittajaan Sakari Heiskaseen.
Mainittakoon vielä, että lehden takakantta komisti hieno värivalokuva Heiskasista Tuusniemen Viitakon tilalla.
Lehti 1/2004 painettiin tavallista paksummalle kiiltävälle paperille. Sen toimittamisesta
vastasi erityinen työryhmä, jonka vetäjänä toimi puheenjohtaja Markku Heiskanen ja varsinaisesta toimituksesta ja taitosta vastasi Kaija
Heiskanen. Kyseisessä lehdessä aloitettiin juttusarja ”Heiskasia työnsä ääressä”. Ensimmäisenä pääsi ääneen Erkki Heiskanen, joka toimi
vaatealalla erityisesti Venäjän-kaupan parissa.
Lehdessä oli mielenkiintoinen juttu ”Heiskaset
Suomen kartalla”. Siinä kerrotaan Heiskanen
-sanan johdannaisista löytyvistä maantieteellisistä nimistä ympäri Suomen. Artikkeleissa
muisteltiin myös Heiskaset-lehden alkutaipaletta, olihan lehtemme ilmestynyt jo peräti viidentoista vuoden ajan.
Heiskaset-lehti numero 2/2004 ilmestyi kokonaan komeana nelivärisenä versiona. Lehden päätoimittajana oli tällöin puheenjohtaja
Markku Heiskanen ja kyseinen lehti ylsi jaetulle kakkossijalle valtakunnallisessa sukulehtien kilpailussa vuonna 2005. Taitosta vastasi
ammattitaittaja Marja Kivelä Rolf Martinsen
Oy:stä ja painopaikka oli poikkeuksellisesti
Speedmaster Oy Helsingistä.
Kyseinen numero oli seuran 45-vuotisjuhlanumero ja se sisälsi monipuolisia juttuja Heiskasten tekemisistä vuosien saatossa. Matkakertomus seuran Latvian matkalta ja Markku
Heiskasen ammattiinsa diplomaattina liittyvät
artikkelit laajimpina kokonaisuuksina. Sukuseurojen keskusliiton 25-vuotisjuhlista oli juttua, samoin kuin seuramme ensimmäisen puheenjohtajan Kullervo Heiskasen elämäntyöstä
Sydäntautiliitossa. Kaija Heiskanen kertoili tulevasta Heiskasten tarinakirjasta ja edellisen numeron juttu ”Heiskasia Suomen kartalla”
sai jatkoa. Rikosseuraamusviraston ylitarkastajan toimesta eläkkeelle jäänyt Jorma Heikki-

LEHTI JA SEN TEKIJÄ:

Kaija Heiskanen, toimitusvastaava 		
ja taittaja, 1/2004
Kaija Heiskanen on ollut pitkään oikea
seuramme työmyyrä. Hänen johdollaan
valmistui vuonna 1997 seuran talouttakin
vuosien varrella pönkittänyt Heiskaset-sukukirja. Lisäksi Kaija on toimittanut myös
muita seuramme julkaisuja ja osallistunut aktiivisesti erilaisten tapahtumien järjestelyyn. Aktiivisena kirjoittajana hänelle lankesi Heiskaset lehden toimitusvastuu
vuoden 2004 ensimmäiseen lehteen. Seuran kunniajäsen Kaijasta leivottiin vuonna 2000, Vuoden Heiskanen 2005 ja hän sai
Sukuseurojen keskusliiton kultaisen ansiomerkin vuonna 2010.

lä muisteli elämäänsä runomuodossa ja Erkki
Mönkkösen artikkelissa saimme tutustua SuurPielisjärven sukuhaaraan. Lisäksi mukana oli
Heiskas-aiheisia lehtileikkeitä muista lehdistä
ja Heiskasten terveisiä maailmalta. Varkautelaisen seura-aktiivi Väinö Heiskasen poismenosta
kirjoittivat Timo ja Kaija Heiskanen ja seuran
tuleville 45-vuotiskokoukseen ja kesätapaamiseen esitettiin kutsut jäsenistölle.
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LEHTI JA SEN TEKIJÄ:

Markku Heiskanen, toimitusvastaava,
2/2004

Sukuseurojen keskusliiton sukulehtikilpailussa
vuonna 2005 toisen palkinnon saanut Heiskaset-lehden numeron 2/2004 kansi.

Seuraavassa numerossa 1/2005 palattiin jälleen perinteiseen mustavalkoiseen ulkoasuun ja
useiden lehtien ajaksi myös valkoiselle paperille
painettuihin mustavalkoisiin kansiin. Seurassa
vaihtui puheenjohtaja Juhani Heiskasen astuessa remmiin ja hän jatkoi jo perinteeksi käyneen
puheenjohtajan palstan pitoa Heiskaset-lehdessä. Seuran 45-vuotisjuhlilta Pörssiklubilta oli
juttua ja juhlan kunniaksi julkaistu Kaija Heiskasen kokoama tarinakirja ”Heiskaset - poimintoja polun varrelta” esiteltiin. Kyseisessä lehdessä alkoi ilmestyä nykyisen puheenjohtajamme,
silloisen rivijäsenen Hannu Heiskasen edelleen
ilmestyvä jatkokertomus: ”Tuusniemen Heiskaset vuosisatojen saatossa”. Jos päätoimittajanja puheenjohtajan palstat unohdetaan, kyseinen jatkokertomus on ylivoimaisesti pisimpään
Heiskaset-lehdessä yhtäjaksoisesti ilmestynyt artikkelisarja. Sarjassa mennään nykyisin
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Lähetystöneuvos Markku Heiskanen oli
seuran hallituksessa mukana jo 1960-luvun
lopulla, ollen myös eräs seuran perustajajäsenistä. Hän toimi seuran puheenjohtajana
vuodet 1997-2005 ja toimitti lehden numero 2/2004. Markku kirjoitti lehteen useita,
etenkin mielenkiintoiseen työhönsä liittyviä
juttuja. Markkuhan toimi aikoinaan mm.
ulkoministeriön diplomaattitehtävissä Japanissa. Hänen toimittamansa lehti 2/2004
ylsi jaetulle kakkossijalle valtakunnallisessa Sukuseurojen Keskusliiton sukulehtien
kilpailussa vuonna 2005. Markku valittiin
seuran kunniajäseneksi vuonna 2000 ja hän
sai Sukuseurojen keskusliiton kultaisen ansiomerkin seuran hyväksi tehdystä työstä
vuonna 2010.

jo osassa 22 ja sen mukana on edetty muinaisten Heiskasten mukana satakunta vuotta ajassa
eteenpäin, vuodesta 1695 vuoteen 1795. Hannulla on tekstiä valmiina lähes 300-sivuisen romaanin verran, joten sarja saattaa ehtiä tällä
vauhdilla nykyaikaan vuoteen 2036 mennessä!

Heiskaset-lehdessä 1/2005 julkaistu ensimmäinen osa sarjasta Tuusniemen Heiskaset vuosisatojen saatossa
21

Lehdessä 2/2005 oli laaja artikkeli kuvakoosteineen kesän 2005 kesätapaamisesta Ylä-Savosta
Iisalmelta ja Runnilta. Liisa Heiskanen Uimaharjulta kertoili jälleen tarinoita Venäjän Karjalassa Repolassa asustelevasta Juho Heiskasesta
ja Airi Puttonen o.s. Heiskanen muisteli sukunsa vaiheita Viipurista ja Terijoelta. Kaija Heiskanen kirjoitti nuorista elokuvantekijä-Heiskasista ja saimme tutustua Arvo M. Soinisen
mielenkiintoiseen tutkimukseen Iisalmen reitin
latvahaarojen asutuksesta.
Orvokki Weckström o.s. Heiskanen valotti sukunsa vaiheita viimeisten neljän sukupolven ajoilta hienolla aukeaman kuvakollaasilla
lehdessä 1/2006. Kuvissa esiintyivät mm. seuramme alkuaikojen aktiivit Kerttu Heloaro ja
Martta Weurla. Lehdessä oli juttua myös Sonkajärven Heiskalan tilan juhlista sekä lehtileikkeitä joroislaisista veljeksistä Kimmo ja Mikko
Heiskasesta. Seuramme ensimmäistä sukuhaarakohtaista sukukirjaa, Hannu Heiskasen kirjoittamaa ”Juho Heiskasen sukua” markkinoitiin ja sukututkimus yhteyshenkilöitä värvättiin
mukaan seuratoimintaan. Myös humoristinen
artikkeli ”Tuusniemen Heiskasten vaakunasta”
ja ”Heiskasia Suomen kartalla” -juttu täydensivät monipuolista lehteä.
Vuoden 2006 toinen numero kertoi perinteisesti Heiskasten sukuseuran kesätapahtumasta.
Nyt oltiin Leppävirralla, Heiskasten ikivanhoilla
ydinalueilla. Etenkin erilaiset urheilusuoritukset saivat palstatilaa. Käytiinhän Leppävirralla muun muassa kiihkeä sukuhaarojen välinen
köydenvetokilpailu, sekä saappaanheiton Heiskas-mestaruusfinaalit. Torinon talviolympialaisten suursuosioon siivittämää curlingia
harrastettiin myös kallioluolaan louhitussa jäähallissa. Curlingin voitto meni Sveitsiin, mutta
onneksi kuitenkin Heiskasten sukuun! Merkkipäiviä, syntyneitä ja kuolleita oli kolmen sivun
verran. Kuolleista Heiskasista mainittakoon entinen seuran puheenjohtaja Mauno Heiskanen.
Seuramme monivuotisesta aktiivijäsenestä Eija
Heiskasesta ja hänen Sukuseurojen keskusliitolta saamastaan kultaisesta ansiomerkistä uutisoitiin myös.
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Lehdessä 107 kerrottiin muun muassa Heiskasten Nilsiän haarasta polveutuvan tutkija
Katri Hämeen-Anttilan tohtoriväitöstilaisuudesta sekä paikallisten Heiskasten kokoontumisesta Varpaisjärvellä. Hannu Heiskanen valotti alkanutta Tuusniemen Heiskasten laajaa
tutkimusprojektiaan ja kertoili Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen ylläpitämästä kirkonkirjojen Digiarkistosta. Sieltä käsin voi tutkia
alkuperäisiä skannattuja kirkonkirjoja kotoa
käsin. Eri aloilla toimivista Heiskasista oli lehtileikkeitä peräti viiden sivun verran ja Heiskasten sukuseuran uudet vahvistetut säännöt julkaistiin tässä lehdessä.
Heiskaset-lehden ulkoasu muuttui todella
edukseen numerosta 2/2007 lähtien. Jo ennestään ammattimaista taittotyötä täydensivät tästä
lehdestä lähtien nelivärikannet. Leena Heiskanen kirjoitti jutun Valtakunnallisilta sukupäiviltä 19.-21.10.2007 Helsingin Karjalatalolta.
Siellä Heiskasten sukuseuralla oli oma osastonsa. Anu Heiskanen kirjoittaa Heiskasten arjesta Kiinassa mielenkiintoisessa artikkelissaan
”Kotiäitinä Shanghaissa”. Seuran vuosikokouksesta Hämeenlinnassa oli viiden sivun näyttävä
artikkeli ja värikuvakollaasi ja saimme tutustua
myös kolmen sivun artikkelissa Hannu Heiskasen perinneaittaprojektiin Kotkassa. Heiskasten muistomerkeistä kirjoiteltiin ja lapsille
sekä nuorille tarkoitettu ”Ranjan palsta” aloitti
ilmestymisensä.
Lehden numerossa 1/2008 on mielenkiintoinen Paavo Heiskasen kirjoittama artikkeli ”Perinnetietoa Heiskasista”. Siinä käsitellään
vänninmäkeläisen Petter Juho Heiskasen monivaiheista elämäntarinaa. Tykistömuseolla Hämeenlinnassa avatusta jääkärikenraali K. A.
Heiskasen ja hämäläisten jääkärien työstä kertovan näyttelyn avajaiset, sekä Hannu Heiskasen tarina ”Vierailulla Tuusniemen Hörrilässä”
saivat lehdessä palstatilaa. Heiskasista kertovan
lehtileikeaukeaman lisäksi Orvokki Weckström
antoi Heiskasille taukojumppaohjeita.

Heiskaset-lehti palkittiin jälleen!
Sukuseurojen keskusliitto palkitsi lehden
2/2008 valtakunnallisessa sukulehtikilpailussa toisella palkinnolla. Onhan lehti todella upea: Nelivärikannet ja peräti 36 sivua
rautaista Heiskas-asiaa hienosti taitettuna.
Lehden taittajana aloitti tästä numerosta alkaen graafinen suunnittelija Elina Heiskanen
Helsingistä. Arvosteluraadin mukaan lehti sai
kiitosta mm. selkeästä taitosta ja monipuolisista jutuistaan. Palkitsemistilaisuus pidettiin 10.-11.10.2009 Vantaalla Kuulutko Sukuuni - tapahtumassa, jonka järjestäjänä oli
Vantaan Seudun Sukututkijat ry. Lehden sisällöstä mainittakoon mm. artikkelit seuran
kesätapahtumasta Varkauden Kuntorannassa 12.-13.7.2008, professori Juhani Kakkurin kirjoittama kirja ”Maapallon mittaaja V.
A. Heiskasen elämä” sekä Aku Ankka -lehden päätoimittajan Jukka Heiskasen haastattelu. Kaisa Maasilta os. Heiskanen kirjoittaa
elämäntarinansa ja Kaija Heiskanen avaa artikkelissaan ”Mistä me olemme tulleet” DNAtutkimuksen kiemuroita. Hannu Heiskanen
kertoo hänen Tuusniemen Heiskaset -projektiinsa liittyvästä paikallisten Heiskasten
tapaamisesta Tuusniemen Kosulassa ja van-

Sukuseurojen keskusliiton valtakunnallisessa
sukulehtikilpailussa toiselle sijalle yltäneen
upean Heiskaset-lehden 2/2008 kansikuva.

Taittaja Elina
Heiskanen ja toimitusvastaava Leena
Heiskanen esittelevät
ylpeinä Heiskasetlehden 2/2008 Sukuseurojen keskusliiton
sukulehtikilpailusta
saamaa toista palkintoa vuonna 2008.
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hojen, yli 100-vuotiaiden Heiskas-lehtileikkeitten julkaisu lehdessä alkoi.
Lehden 1/2009 antia ovat mm. Leena Heiskasen artikkeli professori Sakari Heiskasesta, jolta ilmestyi kirja ”Poikasina ilmavoimissa”
sekä Marja Hotin kertomus Oskari Heiskasen elämästä. Heiskasten Rantasalmen Porosalmen tilan 350-vuotisjuhlista oli myös juttua.
Heiskasten sukuseuran 50-vuotishistoriikki
oli saatettu työn alle ja kirjan toimittaja Hannu Heiskanen pyysikin kaikkia seuralaisia
lähettämään muistelukirjoituksiaan kirjaan.
Merkkipäiväuutisia oli lehteen kertynyt peräti
neljän sivun verran.
Vuoden toisessa lehdessä kutsuttiin seuralaisia ylimääräiseen sukukokouksen seuran virallisena perustamispäivänä 21.2.2010 Hotelli Arthuriin Helsinkiin ja pyydettiin tekemään
majoitusvarauksia kesän 50-vuotisjuhlille Rantasalmen Järvisydämen lomakeskukseen. Kesän
sukukokouksesta Joensuusta oli kuvallinen artikkeli, samoin kuin Vantaan sukututkijoiden
järjestämästä ”Kuulutko Sukuuni” -tapahtumasta Vantaalla, jossa seurallamme oli oma osasto.
Lotta Ruokanen kirjoitti mielenkiintoisen jutun Heiskasten ”Ryhmäsynttäreistä” Heinolassa.
Tapaamiseen oli osallistunut peräti 75 henkeä!
Maakuntalehti Pohjalaisen päätoimittaja Kalle Heiskanen muisteli isänsä, takavuosien seura-aktiivin Kalervo Heiskasen mielenkiintoista
elämää ja Hannu Heiskanen valotti Heiskasten
osallistumisesta talvisotaan kuusisivuisessa artikkelissaan. Mukana oli myös listaus talvisodassa kuolleista Heiskasista.
Ennätyspaksu, peräti 42-sivuinen lehti 1/2010
oli seuran 50-vuotisjuhlanumero. Siinä esitettiin seuralaisille kutsu 10.-11.7.2010 Rantasalmen Porosalmella pidettäville kesäjuhlille. Kerrottiin myös kyseisillä juhlilla julkaistavasta
seuran 50-vuotishistoriikista ja siihen liittyvästä DVD multimediaesityksestä. Seuran virallisena perustamispäivänä 21.2.2010 pidetystä ylimääräisestä sukukokouksesta oli juttua kuvien
kera, samoin kuin katoavasta kansanperinteestä ”Kinkereistä”. Valtakunnallista näkyvyyttä
saaneen kirjailija Marjo Heiskasen haastattelu
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LEHTI JA SEN TEKIJÄ:

Elina Heiskanen, taittaja, 		
1/2005 – 1/2012
Graafinen suunnittelija Elina Heiskanen
toimi Heiskaset -lehden ammattitaitoisena
taittajana numeroiden 1/2005 – 1/2012 ajan.

ja kuvataitelija Mirja Karjalaisen tarina edustivat Heiskasten kulttuuripuolta. Heiskas-sukuun kuuluva Jussi Rahomäki kertoi mielenkiintoisesta retkestään maailman korkeimman
vuoren Mount Everestin valloituksesta ja Orvokki Weckström peräänkuulutti perinteiden
keruun tarpeellisuutta seuralaisille. Lisäksi Kaija Heiskanen valotti lukijoita sukututkimuksen
350-vuotisjuhlavuodesta.
Seuran 50-vuotisjuhlat olivat pääosassa jälleen paksuusennätyksen tehneessä, nyt jo 44-sivuisessa Heiskaset-lehden numerossa 2/2010.
Merkkipäiväuutisia oli kertynyt kaiken kaikkiaan kuuden ja puolen sivun verran ja ehkäpä
vanhimman seuralaisemme Anna Aili Heiskasen 100-vuotismuistelut herättivät meissä nuoremmissa kunnioitusta pitkää ikää kohtaan.
Leena Heiskasen valinta seuramme ensimmäiseksi kaksinkertaiseksi vuoden Heiskaseksi sai
ansaitsemaansa palstatilaa. Onhan Leena ollut
jo vuosia seuramme sielu toimittaessaan antaumuksella Heiskaset-lehteä.

Kaija Heiskanen valotti meitä dosentti
Heikki Rantatuvan kokoamasta digi-muotoisesta vanhojen karttojen sivustosta. Lehden
pääjuttu oli kuitenkin Heiskasten 50-vuotisjuhlat Rantasalmen Porosalmella. Aiheesta oli
koottu mainio 10-sivuinen värillinen artikkeli kuvakollaaseineen. Kerrottiin myös Heiskas-sukuun kuuluvan Riitta Väisäsen esiintymismatkasta Shanghain maailmannäyttelyyn
Kiinaan ja emeritaprofessori Sirkka Heiskasen julkaisemasta tätinsä talousopettaja Riitta
Heiskasen pienoiselämänkerrasta ”Johtajatar”.

luostariin 9.-10.7.2011 Ilkka Kantola valotti lukijoille kadonnutta käsityöammattia puuastioiden valmistusta johon muun muassa hänen esivanhempansa olivat osallistuneet
Orimattilan Heinämaalla. Hannu Heiskanen
kirjoitti Heiskasista sotilassukuna. Artikkelissa tutustutaan prikaatikenraali Olli Heiskasen suvun vaiheisiin maanpuolustuksen saralla aina viiden sukupolven ajalta. Palvelihan
Ollin isoisä Pekka Antinpoika Heiskanen jo
Venäjän vallan aikaan asevelvollisena Kaartin
tarkk’ampujana!

Vaikka palattiin juhlista arkeen, Heiskaset-lehti 1/2011 ilmestyi edelleen paksuna,
neljäkymmensivuisena monipuolista luettavaa tarjoavana aviisina. Lehdessä kutsuttiin
seuralaisia kesän sukukokoukseen Valamon

Leena Heiskanen kirjoitti seuramme perustajajäsenen metsänhoitaja Olavi Heiskasen suvun vaiheista ja Kaija Heiskanen valotti meitä
jälleen DNA-sukututkimuksesta. Maila Martikainen o.s. Heiskanen muistelee lapsuut-

Heiskaset-lehdessä
2/2010 julkaistu pastori Kari Heiskasen
joulutervehdys.
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taan Ylä-Savon Oinasjärvellä ja juttua täydentää lehtileike paikallislehdestä. Siinä kerrotaan
paikallisten Heiskasten toteuttamasta muistolaattahankkeesta suvun Korkeen tilalle. Lehdessä on sivun kuvakollaasi Heiskasista median pauloissa ja esittely uimaharjulaisen Liisa
Heiskasen kirjasta ”Pielisjärven Lapset ja Partisaanit”. Myös toinen teos, Hannu Heiskasen
kuusivuotisen tutkimustyön hedelmä: ”Tuusniemen Heiskaset 1 - 2” oli ennakkomyynnissä.
Kirja julkaistiin kaksiosaisena ja niissä oli yhteensä yli 1300 sivua ja tiedot noin 8 000 Tuusniemen Heiskasesta!
Lehtemme
pitkäaikainen
päätoimittaja Leena Heiskanen jättäytyi vuonna 2011
ansaituille ”eläkepäivilleen” ja numeron
2/2011 toimitti seura-aktiivimme Marja Hotti o.s. Heiskanen. Valamon luostarissa pidetty seuran kesäkokous oli lehden ykkösuutinen. Kerrottiin myös tilaisuudessa vuoden
Heiskasiksi valituista veljeksistä Esa ja Jari
Heiskanen Rantasalmen Porosalmelta. Hehän
mahdollistivat edellisenä vuonna Heiskasten
sukuseuran 50-vuotisjuhlat seuran syntysijoilla. Marja Hotti kertoili ilmestyneestä sukuhaarakirjastaan ”Suvut keskenään”. kirja
on yhdistänyt mielenkiintoisella tavalla Marjan äidin- ja isänpuoleiset toisiinsa useaan
otteeseen kietoutuneet sukuhaarat. Orvokki
Weckström esitteli perinteisiä pihaleikkejä ja
saimme tutustua Risto Heiskasen mielenkiintoiseen harrastukseen – vanhojen ajoneuvojen entisöimiseen. Savon Sanomissa julkaistu artikkeli ”Isän kanssa aseita kätkemässä”
valotti vaikeana aikana jatkosodan loppuvaiheessa toteutetusta asekätkennästä Heiskasten mailla Rantasalmella. Jutussa haastateltiin
aikanaan 18-vuotiaana isänsä apuna häärinyttä Tapio Heiskasta. Tutustuimme myös Kuopion kulttuurihistoriallisen museon johtajaan
Merja Heiskaseen ja samalla kyseisen museon
tarjoamaan antiin.
Heiskaset-lehden ensimmäinen erikoisnumero: Perinne Extra jaettiin vuoden 2011
kakkoslehden mukana. Erikoislehti 2A/2011
oli Hannu Heiskasen toimittama Tuovi Heis-

LEHTI JA SEN TEKIJÄ:

Marja Hotti, toimitusvastaava,
2/2011
Pitkäaikaisen päätoimittajamme Leena
Heiskasen jäätyä hyvin ansaitulle ”eläkkeelle”, otti lehtemme toimittamisesta rohkeasti vetovastuun seuramme hallituksen
jäsen Marja Hotti o.s. Heiskanen. Hänen
toimituskautensa tosin rajoittui vain yhteen lehteen, mutta senkin jälkeen Marja on ollut aktiivinen lehteen kirjoittaja.
Vuoden Heiskaseksi hänet valittiin vuonna 2013.

kasen päiväkirjamerkintöihin tukeutuva kronologinen kertomus siitä, kuinka tavallinen
myyjätär koki talvisodan vaikeat ajat 193940. Lehti koostuu kaikkiaan kolmestatoista autenttisesta alkuperäisestä päiväkirjasta skannatusta sivusta. Kunkin osion alkuun
on valotettu yleistä sotatilannetta ja referoitu
päiväkirjan tekstiä. Lehden lopussa on esitelty jutuissa esiintyvät henkilöt sanoin ja kuvin.
Alkuperäiset päiväkirjat ovat seuramme hallituksen jäsenen, Tuovin veljentyttären tyttären Paula Erama-Kuosmasen hallussa. Kuva
Perinne Extran kannesta on tämän erikoislehden kannessa.
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Eija astuu puikkoihin
Marja Hotin toimitusvastaavakausi jäi yhteen lehteen ja sen jälkeen vetovastuun lehtemme toimittamisesta otti toimelias monivuotinen hallituksemme jäsen Eija Heiskanen Espoosta. Lehden
1/2012 juttuja olivat mm. ”Heiskaset Kuopion sukututkimuspäivillä”, jossa pääsimme peräti maakuntalehti Savon Sanomiin eli ”Mullikkaan” ja
Eijan juttu suvun muistojen kokoamisesta kuvakirjaksi netistä löytyvän kuvakirjasivuston avulla.
Lehdessä kerrottiin myös Lilli Heiskasen vaihtooppilasvuosista Yhdysvalloissa 1960-luvulla sekä
Anneli Heiskasen käsityöharrastuksesta. Seuran
sukututkimusvastaavan Hannu Heiskasen toimittaman neliosaisen juttusarjan: ”Sukututkimuskoulu” ensimmäinen osa julkaistiin muun
muassa keskiaukeamalla olevan sukupuu-blancon kera. Juurevasta luonnenäyttelijä Ilkka Heiskasesta oli referaatti Hesarin ja Kotilieden artikkeleista ja Jorma Heikkilä ilahdutti meitä jälleen
mainiolla runollaan ”Vapaaehtoistyön tekijä”.
Kuopion sukututkimuspäiviltä bongaamamme uusi yhteistyökumppanimme Digipaino Keuruskopio ryhtyi numerosta 2/2012 taittamaan ja
painamaan lehteämme. Kyseisessä lehdessä kerrotaan mm. sanoin ja kuvin Heiskasten sukuseuran kesäisestä Pietarin matkasta. Eversti Pertti
Suominen tarinoi alun perin Hämeen Sanomissa julkaistussa artikkelissaan kenraalimajuri Raimo Heiskasesta kirjoittamastaan elämänkerrasta.
Raimohan oli vuosien ajan suomalaisen sotilastiedustelun sielu ja oppi-isä. Heiskaset-lehden idean
isä ja ensimmäinen päätoimittaja Pauli Heiskanen muistelee menneitä Heiskaset-lehden alkutaipaleelta ja professori V. A. Heiskasen syntymän
kunniaksi Varkauden Kangaslammin Härkämäen
observatoriossa järjestetty Aurinkopäivä sai myös
ansaitsemansa palstatilan. Veteraanitoimittaja ja
tunnettu kuopiolaiskasvo Markku Heiskanen
kertoilee jutussaan eläkepäivistään Espanjan Murciassa. Hänen osuvia pakinoitaan saamme lukea
aika ajoin Savon Sanomista. Sukututkimuskoulun toisessa osassa vastattiin edellisessä numerossa esitettyyn kimuranttiin sukulaisuussuhdekysymykseen ratkaisumalli. Orvokki Weckströmin
lämminhenkinen kertomus lapsuuden joulupe28

LEHTI JA SEN TEKIJÄ:

Eija Heiskanen, päätoimittaja,
1/2012 –
Nykyinen lehden päätoimittaja Eija Heiskanen on toiminut pitkään seuran hallituksessa ja Sukuseurojen keskusliitossa erilaisissa
luottamustoimissa. Hän otti aktiivisesti vetovastuun lehtemme toimittamisesta vuoden
2012 alusta lukien ja hienoa jälkeä on hänen
aikanaan syntynytkin. Seuramme kunniajäseneksi Eija kutsuttiin vuonna 2005 ja hänet
palkittiin Sukuseurojen keskusliiton kultaisella ansiomerkillä vuonna 2006.

rinteistä sopi hyvin joulunodotusaikaan ja Kaija Heiskanen kertoili Thunder Bayssa Kanadassa
järjestetyistä kanadansuomalaisten suurjuhlista,
joissa hän tapasi mm. paikallisen Heiskas-pariskunnan Esko ja Kaisa Heiskasen.
Lehdessä 1/2013 puheenjohtaja Hannu Heiskanen on huolissaan pääkirjoituksessa Suomen
huoltosuhteen heikkenemisestä ja hänen toimittamassaan sukututkimuskoulun kolmannessa
osassa esitellään netistä löytyviä sukututkimustietokantoja ja erilaisia hakuri-sivustoja. Anneli
Heiskanen muistelee sanoin ja kuvin lapsuudestaan tuttua perinnettä: pääsiäisvalkeita ja YläSavossa toimivasta Veljekset Heiskasen kaup-

payhtiöstä kerrotaan myös. Kaisa Maasilta o.s.
Heiskanen muistelee Vuoksenranta-seuran perinnepäivää ja saimme lukea Seppo Kantolan
vuonna 1952 langolleen opettaja Jussi Heiskaselle pitämän muistopuheen Ilkka Kantolan ansiokkaassa jutussa. Joonas Salo esittää kesällä
2007 kirjoittamansa runon ”Talo ja Poika” ja seuran jäsenrekisterinhoitaja Paula Erama-Kuosmanen kertoilee uudesta Jäseri-jäsenrekisteriohjelmastamme. Takasivulla Hannu Heiskanen
kuuluttaa provosoivasti ”I want You” ilmoituksellaan hakevansa jäseniä tulevana kesänä valittavaan uuteen sukuseuran hallitukseen.
Lehden 2/2013 kantta koristaa komea kuva Heiskasista Toivalan taistelun 1808 muistomerkillä Siilinjärven Vuorelassa. Kyseisellä
paikkakunnalla Hotelli Kunnonpaikassa pidettiin vuoden kesätapaaminen ja sukukokous
15.-16.6.2013. Kokouksen antia ja käyntiä vierailukohteessa Veljekset Heiskasen K-maatalousliikkeessä ruodittiin lehdessä monen sivun
voimin. Tapahtumaan liittyivät myös artikkelit tilaisuudessa juhlaesitelmän pitäneen läänintaiteilija Marjo Heiskasen kirjasta ”Kollaan kenttäpapin tarina” ja Kaija Heiskasen paikallishistoriaa
valottava juttu Toivalan taistelusta. Pidettiinhän tilaisuus juuri paikalla, jossa reilu kaksisataa
vuotta sitten oli vähän kovemmat rähinät!
Lehdessä esiteltiin myös tilaisuudessa julkaistu
uusi Heiskasten sukuhaarakohtainen kirja: ”Kivenhakkaajan suku Viipurista”. Kirjan on työstänyt työryhmä: Aulikki Holopainen, Ilkka Kantola ja Pekka Välisalo. He ovat kaikki kirjan
päähenkilöiden Juho Heiskasen ja Anna Kotosen jälkeläisiä. Sukututkimuskoulun viimeisessä osassa esiteltiin Suku-Jutut-ohjelma, jonka
avulla sukutiedot pysyvät hyvässä järjestyksessä ja niiden työstäminen kirjamuotoon onnistuu
mainiosti. Seuramme varapuheenjohtaja Perttu
Kähäri kirjoitti lämminhenkisen artikkelin seuramme toiminnan 19 vuoden rupeaman jälkeen
jättävästä entisestä puheenjohtajastamme Juhani
Heiskasesta. Lisäksi oltiin huolissaan sukukirjojen tekemisen tulevaisuuden uhista lainsäätäjän
tiimoilta. Savon Sanomien artikkelin mukaan
EU:n tietosuojaesitys tiukentaa henkilötietojen
saantia ja käyttöä.

Vuoden 2013 kolmannessa numerossa, joka ilmestyi perinteisesti joulun alla, muisteltiin mm.
lapsuusaikoja sodanjälkeisestä Oulusta Irja Gordon-Pyykkösen artikkelissa. Matkailuyrittäjä
Ville Kalervo Heiskanen Taivalkoskelta taas kertoili oman sukuhaaransa tarinaa Nilsiän Jumisilta. Seuramme hallitustoiminnan linjaukset käytiin seikkaperäisesti läpi ja kerrottiinpa professori
V. A. Heiskasen muistomerkin siirto-operaatiosta Kangaslammin Harjurannan koululta Varkauden Kassiopeian hallinnoimalle Härkämäen observatorion alueelle. Orvokki Weckström tarinoi
tanssiharrastuksesta ja uudet hallituksen jäsenet
esiteltiin sanoin ja kuvin. Anneli Heiskanen kertoili perinnejutussaan ”klaffaamisesta” ja Jorma
Heikkilä muistaa seuralaisia mainiolla ”Jouluvalmisteluja” -runolla.
Muisteluissa saavutamme kuluvan vuoden, joka
on siis lehtemme 25. ilmestymisvuosi. Numerossa
1/2014 hehkutellaan jo tällä juhlavuodella niin puheenjohtajan kuin päätoimittajankin tervehdysten
yhteydessä. Seuran Punkaharjun kesätapahtuman
markkinointi saa lehdessä ansaitsemansa palstatilan, samoin kuin Heiskasten tekemisten huomiointi muissa lehdissä. Artikkeleiden aiheina ovat
lisäksi seuran uudet kotisivut, Veljekset Heiskasen
tuplajuhlat, Raili Kajavan o.s. Heiskasen kirjan
”Kiitokseksi” julkaisu ja humoristinen artikkeli Savoksi annettavasta mikrotuesta.
Seuran hallituksen jäsen, kirjasto- ja arkistovastaava Voitto Heiskanen on perehtynyt laajalti Heiskasten kirjalliseen tuotantoon ja kertoilee
lukijoille näistä aikaansaannoksista ja lähteistä, joiden kautta opuksiin pääsee käsiksi. Lisäksi
hän esittelee Heikki Heiskasen ja Teemu Taskisen viisisataasivuisen poliisiromaanin ”Norsu tulee” sekä Pirita Heiskasen ja Jari Salmisen oppaan tehokkaaseen ajankäyttöön: ”Taltuta kiire”.
Hannu Heiskanen kertoo artikkelissaan Heiskasten perheitten yhteydenpidosta aikana jolloin ei ollut käytössä puhelimia ja sähköposteja
uudemmanaikaisista yhteydenpitotavoista puhumattakaan. Seuramme alkuaikojen aktiivin
lavastaja Pekka Heiskasen muistokirjoitus ja Jorma Heikkilän ansiokas runo ”Piirakanteko” monipuolistavat ja syventävät mukavasti monipuolisen lehden sisältöä.
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Heiskaset-lehtien vuotuinen
ilmestymismäärä 1989-2013

Vuoden 2011 kolmas lehti on Perinne Extra.
Heiskaset-lehden uusi kolme kertaa vuodessa
tapahtuva ilmestyminen parantaa ja nopeuttaa Heiskasten tiedonvälitystä. Näitä täydentävät seurallamme jo vuosien ajan olleet varsin
havainnolliset kotisivut. Sivuston uusiminen ja
nykyaikaistaminen on paraikaa meneillään. Sopivin välein ilmestyvä perinteinen paperinen
lehti puolustaa vankasti paikkansa tässä nykyisessä siirtymävaiheessa.
Vuoden 2014 kakkosnumeron kannessa poseeraa joukko Heiskasia professori V. A. Heiskasen siirretyn ja uudelleenpaljastetun muistopatsaan edessä Varkauden Kangaslammin
Härkämäen observatorion pihamaalla kesällä
2014. Pääkirjoituksessaan puheenjohtaja Hannu Heiskanen ottaa kantaa Heiskasten kesätapahtumien hieman alavireiseen suosioon ja heti tämän perään onkin viiden sivun mittainen
selostus Punkaharjun kesätapaamisesta Metsämuseo Lustossa vierailuineen ja pettuleivän
leipomisineen. Kansikuvassakin esiintyvästä
Varkauden tähtitieteellisen yhdistyksen Kassiopeian järjestämistä Aurinkopäivistä kerrotaan
seuraavaksi sanoin ja kuvin. Kyseinen seura on
eräs Suomen aktiivisimmista tähtiharrastusseuroista upeine observatorioalueineen. Eipä maailmalla tunnetuimman Heiskasen patsas olisi voinut parempaa paikkaa ansaita kuin tämä
tähtitornialue! Tämän vuoden kesätapaamisen
teemana olivat etenkin lapsiperheet ja lasten
ympärille Orvokki Weckström kirjoittikin
oman kesätapaamisartikkelinsa.
Marja Hotti kertoilee rautatien historiasta
Pieksämäen asemapaikkakunnalla ja siellä jär30

jestetyn tapaamisen Heiskas-aktiiveista Mikko
ja Mari Heiskasesta. Marjan toisessa artikkelissa tutustumme vesien suojelun parissa kunnostautuneeseen ja ympäristöpalkinnon saaneeseen Matti Heiskaseen ja hänen työhönsä.
Saimme lukea myös koskettavan viimeisen kirjeen Juhannuspäivänä vuonna 1944 kaatuneen
Ate Heiskasen perikunnalta. Aku Heiskanen
kirjoittaa hauskasti isovanhemmistaan ja heidän vanhemmalle väelle tyypillisestä aikataulujen hätäilystä. Hannu Heiskanen valottaa
artikkelissaan Heiskanen ja Heiska -sukujen
yhteyksiä Facebook keskustelujensa pohjalta ja
seuran kirjastovastaava Voitto Heiskanen esittelee liudan Heiskasten kirjoittamia eri elämänaloja käsitteleviä kirjoja.
Pitkästä aikaa lehdessä on mukana myös ristisanatehtävä, jonka täyttäneille ja palauttaneille luvataan upea kirjapalkinto! Lehdessä tarinoidaan myös ”Heiskasen veljekset palloilijoina”
ja ”Klovnin pyynnöstä se alkoi” -artikkeleissa
Heiskasten saavutuksista jalkapallon ja teatteripuvustuksen saralla. Tuusniemen Heiskasista kertova fiktiivinen tarina on edennyt jo 21.
osaansa ja tarinan Heiskaset elävät siinä vuoden
1795 mielenkiintoisia aikoja paikkakunnalla,
jossa tehtiin juuri isojakoa.
Kesätapahtuman eräs mieleen painuneimmista kokemuksista pettuleivän tekeminen kirvoitti myös Susan Wilanderin kynän ja hän julkaisi aiheesta jutun lehdessämme. Juttua täydentää
lisäksi takakannessa julkaistu hänen yhdeksänvuotiaan tyttärensä Astrid Kähärin hauskasti
tekemä sarjakuva samasta aiheesta.

Heiskaset-lehtien vuotuinen 			
sivumäärä 1989-2013

Vuoden 2011 kolmas lehti on Perinne Extra (harmaalla)
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Ahkerimmat Heiskaset-lehteen kirjoittajat
TOP 10
No:
kirjoittaja
1		 Leena Heiskanen
2		 Hannu Heiskanen
3		 Markku Heiskanen
4		 Kaija Heiskanen
5		 Jorma Heikkilä
6		 Eija Heiskanen
7		 Ilkka Kantola
8		 Pauli Heiskanen
9		 Kari Heiskanen (pastori)
10		 Kari Heiskanen (puheenohtaja)

juttuja kpl
144
84
28
36
24
27
4
27
19
5

sivuja
231,0
147,0
47,0
44,5
29,0
27,5
20,0
18,5
18,5
11,5

vuodet
1991-2011
2005-2014
1995-2004
1994-2013
2001-2014
1992-2014
1993-2011
1991-2012
1992-2012
1990-1994

Top 10 kirjoittajat joita ei
ole esitelty muualla tässä
lehdessä. Yllä vasemmalta: Jorma Heikkilä; seuran
”virallinen runoniekka”,
pastori Kari Heiskanen;
joulutervehdykset, puheenjohtaja. Alhaalla vas.
Kari Heiskanen; historiallista tutkivaa journalistiikkaa ja Ilkka Kantola;
historiallista tutkivaa
journalistiikkaa.
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LEHTI JA SEN TEKIJÄ:

Hannu Heiskanen, Heiskaset-lehden
25-vuotisjuhla Extran toimittaja
Hannu on ollut pienestä pitäen kiinnostunut historiasta ja entisaikain tapahtumista. Sukututkimusta hän on harrastanut eriasteisesti 1980-luvun alusta
saakka. Sukuseuran jäsenenä ja Tuusniemen sukuhaaran yhteyshenkilönä
hän on toiminut vuodesta 1996 lähtien. Seuran hallitukseen hän tuli valituksi vuonna 2006 ja on toiminut seurassa
mm. myyntimateriaali- sekä sukututkimusvastaavana. Vuodet 2007-09 Hannu toimi seuran varapuheenjohtajana
ja vuodesta 2099 alkaen puheenjohtajana. Vuonna 1964 syntynyt Hannu tuli valituksi vuoden Heiskaseksi kesällä
2008. Hän julkaisi isoisänsä sukuhaarasta kertovan kirjan: ”Juho Heiskasen suku” vuonna 2006 ja laajan kaksiosaisen
teoksen ”Tuusniemen Heiskaset” vuonna 2011. Siviilissä Hannu toimii Rautakeskolla myyntipäällikkönä ja asuu nykyisin Kotkassa.
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Vanhojen A4 kokoisten Heiskas-lehtien kannet

Vasemmalta ylhäältä lähtien: numerot 2, 3, 4, 5, seuraavalla sivulla nrot. 6 ja 7.
Ykkösnumeron kansikuva on jo aiemmin tässä lehdessä.
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Näin sitä on tullut kahlattua läpi kaikki Heiskaslehdet läpi. Onneksi niistä kaikista on säilynyt kappaleet Heiskasten sukuseuran arkistoissa. Lopuksi
esittelyssä on vielä aktiivisimmat kirjoittajat ja hieman muuta tilastotietoa Heiskaset-lehdestä.
Toivottavasti tämä komean lehtemme erikoisjulkaisu pystyi avaamaan Sinulle arvoisa lukija edes
jonkinlaisen kuvan siitä laaja-alaisesta ja uhrautuvaisesta työstä, jota lehtemme parissa vuosien varrella puuhailleet seuramme jäsenet ovat saaneet
aikaan.

Heiskaset 25-vuotisjuhla Extra, painopaikka Keuruskopio, Keuruu
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Heiskaset‐lehden 25‐vuotis Juhlaextra
Heiskaset‐lehden merkkipaaluja
1989 Heiskaset‐lehden ensimmäinen numero ilmestyy A4‐kokoisena
monisteena. Päätoimittajana toimii Pauli Heiskanen.
1991 Ensimmäinen ”lehtimäinen” A5‐kokoinen mustavalkoinen Heiskaset‐
lehti ilmestyy. Painopaikkana Helsingin yliopistopaino.
1994 Lehden tekovastuu siirtyy Leena Heiskaselle.
1995 Pastori Kari Heiskasen perinteiset joulutervehdykset alkavat.
1998 Lehden taitto siirtyy tietokonepohjaiseksi. Pekka K. Heiskanen tulee
avustamaan lehden taitossa.
1999 Kalligrafi Toivo Heiskasen suunnittelema uusi Heiskaset‐logo otetaan
käyttöön Heiskaset‐lehden nimilogoksi.
2003 Ensimmäinen värikansin toimitettu Heiskaset‐lehti ilmestyy.
2004 Lehden ulkoasu muuttuu nykyiseen malliin B6‐kokoiseksi lehdeksi.
2004 Ensimmäinen kokonaan värillinen Heiskaset‐lehti ilmestyy.
2004 Lehdellä on kaksi toimitusvastaavaa: Kaija Heiskanen lehdessä 1/2004 ja
Markku Heiskanen lehdessä 2/2004.
2005 Heiskaset‐lehti saa toisen palkinnon Sukuseurojen Keskusliiton
sukulehtikilpailussa lehdestä 2/2004.
2005 Leena Heiskanen palaa vuoden tauon jälkeen takaisin Heiskaset‐lehden
toimitusvastaavaksi.
2005 Graafinen suunnittelija Elina Heiskanen alkaa taittamaan Heiskaset‐
lehteä.
2009 Heiskaset lehti saa jälleen toisen palkinnon Sukuseurojen Keskusliiton
sukulehtikilpailussa. Nyt lehdestä 2/2008.
2011 Marja Hotti toimittaa Heiskaset‐lehden 2/2011.
2011 Heiskaset‐lehden ensimmäinen erikoisnumero, Hannu Heiskasen
toimittama 24 sivuinen Perinne Extra (2A/2011) ilmestyy.
2012 Eija Heiskanen aloittaa Heiskaset‐lehden päätoimittajana.
2012 Lehden painatus siirtyy pitkäaikaiselta kumppaniltamme
Helsingin yliopistopainolta Keuruskopiolle.
2014 Heiskaset‐lehti alkaa ilmestymään kolme kertaa vuodessa.
2014 Heiskaset‐lehden 25‐vuotis Juhlaextra ilmestyy.
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