
Liikasten sukuseuran pääjulkaisu on kahdesti vuodessa ilmestyvä Liikaslinkki, jonka jäsenet saavat 

paperiversiona ja sähköisenä pdf-tiedostona. Ensimmäinen Liikaslinkki-niminen tiedote julkaistiin vuonna 

1992. Tässä on kuvat kolmen tuoreimman Liikaslinkin sähköisen version kansikuvista. 



LIIKASLINKKI
Liikasten sukuseura ry:n jäsenlehti
Toimitussihteeri Maarit Tillman-Leino

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
Painos 230 kpl

ISSN-L 2243-3767

Lehden kansikuvaan on yhdistetty kaksi eri aikoina otettua kuvaa: vasemmanpuoleisessa,
1940-luvun alkuvuosina otetussa kuvassa on leskeksi jäänyt Adeele Liikane poikansa Ain
ja tyttärensä Õnne kanssa. 1920-luvun lopussa otetussa kuvassa on Karl Liikane ja hänen
vieressään Adeele. Kuvat omistaa Sten Liikane.

Palapelien kokoamisesta.................3

Perheuutisia ..................................... 4

Kunnianosoituksia...........................5

Kunniatohtoriksi..............................5

Uusia jäseniä.....................................5

Mullinmalli palkittiin .................... 6

Meillekin kuuluu osa ...................... 6

Kahvilla Mikkelissä........................ 6

On taas kiitoksen paikka ................7

On jo selonteon aika.........................7

Lottien jäljillä ....................................8

Retkellä pohjoisessa .......................10

Jaakon synttärihiihto ...................10

Olemmeko sukua? ............................11

Kesämuistoja .................................. 12

Taulu Sovajärveltä ........................14

Jalosen puhallus..............................14

Saanan kuulumisia ........................ 15

Luusniemen tie................................ 16

Lasten nurkka ................................. 18

Luusniemi 1980-luvulla ................. 19

Kummitytön kuulumisia............. 20

Kevään 2022 ylioppilaita............. 21

Hintauutisia.................................... 21

Sukujuuret tutuiksi ........................ 21

Sukukokous 6.8.2022.......................22

Sukuseuran hallitus .......................23

Sisällys

Tähän lehteen ovat kirjoittaneet Anne Ekroos, Alisa Hirvonen, Sten Liikane, Harri Liikanen, Jenni Liika‐
nen, Olli Liikanen, Pirjo Närvänen, Maaret Olilla, Saana Pietilä ja Maarit Tillman-Leino. Lisäksi tietoja
ovat antaneet Tuulikki Haapaniemi, Marja-Liisa Kemppainen, Anne Kultanen, Jaakko Liikanen, Merja
Liikanen, Reĳo Liikanen ja Sirkka Liisa Liikanen-Häkkinen. Kiitos kaikille!

Liikaslinkin 1/2022 sisällysluettelosivu


	3
	4
	Palapelien kokoamisesta
	Perheuutisia
	Kuolleita
	Syntyneitä

	Kunnianosoituksia
	Kunniatohtoriksi
	Uusia jäseniä
	Mullinmalli palkittiin
	Meillekin kuuluu osa
	Kahvilla Mikkelissä
	On taas kiitoksen paikka
	On jo selonteon aika
	Lottien jäljillä
	Kerätään tietoja yhdessä!
	Ei pelkästään lottia

	Retkellä pohjoisessa
	Jaakon synttärihiihto
	Olemmeko sukua?
	Vanhemmat
	Isän vanhemmat
	Liikasten sukua vai ei?

	Kesämuistoja
	Kevät, kesän kynnyksellä
	Lumet sulavat
	Pieni kesämatka maantieltä kotiin
	Juhannus � valon ja keskikesän juhla
	Heinäkuussa heinätöitä
	Lapsuuskesistäni

	Taulu Sovajärveltä
	Jalosen puhallus
	Saanan kuulumisia
	Luusniemen tie
	Tietä suunnitellaan
	Toimenpiteitä
	Anomus ja toimenpiteet
	Päätös ja valitus
	Myöhemmin

	Lasten nurkka
	Luusniemi 1980-luvulla
	Kummitytön kuulumisia
	Kevään 2022 ylioppilaita
	Hintauutisia
	Alennetut hinnat

	Sukujuuret tutuiksi
	Sääntömääräisen sukukokouksen kokouskutsu ja esityslista

	Sukukokous 6.8.2022
	Osallistumismaksu
	Ilmoittautuminen
	Liikaskauppa

	Sukuseuran hallitus

