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ON HIENOA SAADA SYNTYÄ SUOMEEN
Hyvät jäsenet!
Viime talvi oli varsin mielenkiintoinen. Se oli oikea talvi. Oli lunta ja
pakkasta. Eipä sitä muuta talveen
tarvitakaan. Pääsi harrastamaan
talviurheilua.
Talvivarusteiden
myyjät hykertelivät, kun hyllyt
tyhjenivät ja VISA vinkui kassalla.
Mutta ei. Kaikille kylmä talvi ei
sovi terveydellisistä syistä johtuen
ja se on ymmärrettävää. On tylsää
olla koko ajan sisällä, missä vaivat
tuntuvat pienemmiltä. Kaikki eivät
siihen tyydykään, vaan lähtevät
suloisesta Suomesta etelän lämpöön.
Nyt joku tietysti sanoo, että miksi
otsikossa on sitten noin, jos täältä
pitää lähteä. Saakin sanoa, mutta ei
täältä kaikki lähde eikä tarvitse
lähteä. Suomi on nimittäin paras
maa maailmassa, jos uskomme
asian Newsweek- lehden tekemän
pisteytyksen perusteella. Itse olemme sen tienneet jo kauan ja siksi
otsikko on oikein. Oma maa mansikka, muu maa mustikka, olemme
hokeneet jo varmaan kivikaudelta
saakka. Joka tykkää mustikoista
enemmän, voi kyllä lähteä kokeilemaan.
Toinenkin hieno asia on nyt julkaistu kansainvälisissä tiedotusvälineissä ja lehdistössä ja myös siitä me
voimme olla ylpeitä. New Yorkissa

oli maaliskuussa 2011 kilpailu,
jossa alkoholijuomat kilpailivat 27
lajissa. Tuomareita oli 37 ja kilpailijoita 600. Suomalainen klassinen
vodka voitti eli vodka oli vodkista
parhain. Se on varmaan niin hyvää,
että kannattaa jättää juomatta.
Mutta mennäänpä ryyppyhommista
sukuasioihin. Vuosi on jo pitkällä,
kun pidämme sukukokouksen ja
hyväksymme toimintasuunnitelman
tälle vuodelle. Hallitus on tietenkin
jo ruvennut sitä toteuttamaan, ettei
loppuvuonna tule kiire. Tämä on
ollut käytäntö ja sitä on pakko saada
jatkaa. Tietysti katsomme, ettei
isoja asioita ruveta tekemään ennen
sukukokouksen päätöstä. Asioiden
hoidon helpottamiseksi olisi helpompaa, jos suunnitelman hyväksymisen yhteydessä annettaisiin
hyviä eväitä jo seuraavallekin vuodelle, kuten on tehtykin. Miettikääpä taas ideoita.
Olette saaneet toimintakertomuksen
sähköpostissa tai kirjeessä lehden
mukana. Sukukokouksessa hallitus
kertoo rivien väliin lisää. Tässä otan
esille pari asiaa kuten jo viime
numerossakin: jäsenmäärän kasvun
ja sukututkimuksen edistymisen. On
ilo todeta, ettei suunnassa tapahtunut muutosta loppuvuonna, vaan
suunta jatkui. Lausun lämpimät
kiitokset jäsenille luottamuksesta ja
kiitos meidän nuorille sukututkijoil-

le. Te olette ottaneet vastuuta yhä
enemmän ja sitä on ollut helppo
antaa, kun teillä on sitä taitoa. Kun
elän tätä kirjoittaessani jo huhtikuuta, voin vielä lisätä tähän kappaleeseen yhden iloisen asian. Kaikki
jäsenet ovat maksaneet viime vuoden jäsenmaksun ja se on jotain,
johon harva sukuseura pystyy. Ja jo
toisena vuonna peräkkäin! Vau!
Rovaniemen sukukokous lähestyy ja
siitä on kutsu sivulla 19. Näyttää
siltä, että kanadalaisten sukulaisten
tulo Suomeen toteutuu ja tapaamme
heidät Rovaniemellä. Toivon, että
mahdollisimman moni voisi tulla
heitä tervehtimään. He ovat kovin
innoissaan näkemään sukulaisia ja
paikkoja, missä heidän esi-isänsä
ovat asuneet. Osanottomaksu on
laskettu sen mukaan, että saamme
paikalle 25 ruokailijaa. Jos se jää
sen alle, joudumme maksamaan
puuttuvat syöjät sukuseuran pussista. Nyt odotamme osanottajia erityisesti pohjoisesta, sillä kokous on
kotiovellanne eikä teidän tarvitse
valua etelään. Toivotan tervetulleeksi kuitenkin kaikki ilmansuunnasta riippumatta.
Harri Liikanen
Ps. Eduskuntavaalit olivat ja menivät historiaan. Liikasia ei valittujen
joukossa näkynyt, mutta oliko ”naamioituneita” Liikasia? Kerro, jos
tiedät.

LIIKASLINKKI
Liikasten sukuseura ry:n jäsenlehti
Päätoimittaja Harri Liikanen
Ensiksi oli valokopioitu tiedote. Sitten numerosta 2/1992 lähtien laitettiin tiedotteelle nimi Liikaslinkki, ja se tehtiin lehtimäiseksi valokopioksi. Numerosta 2/2003 lähtien tiedote on ollut digitaalisesti painettu ja melkein oikean lehden näköinen.
Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, jos hyvin menee. Painos 260 kpl.
Painopaikka Multiprint Oy, Vantaa.
Toimitussihteerin paikka on edelleen avoinna. Taittajaakin tarvitaan. Toimittajia ovat kaikki jäsenet.
Kiitos kirjoituksista, kuvista ja uutisista.
Sukuseura on perustettu 20.7.1985 Mikkelin mlk:ssa.
Kansikuvassa Juha Liikasen (1935 – 2011) tekemiä käsitöitä. Juha on poissa, mutta esineet kertovat hänestä vielä kauan.
Kuva oli saatu Juha Liikaselta.
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15.4 2010 syntyi poika Rovaniemellä
Paula ja Joonas Nisulalle. Kasteessa
KUOLLEITA
6.6.2010 Reisjärvellä hän sai nimen
Nooa Viljami. Paulan vanhemmat
Sirkka Salmi
ovat Sirkka ja Paavo Rossi Reisjärs. 12.10.1922 Viipuri
veltä. Kangasniemen sukuhaara.
k. 25.2.2010 Hyvinkää
Ristiinan sukuhaara
20.5.2010 syntyi Meiju Kumpulalle ja
Teemu Ronkaiselle Kuusamossa tyttö,
Asta Liikanen
joka sai nimekseen Peppi Anne Olivia
o.s. Luttinen
Ronkainen. Näin Juuso ja Essi saivat
s. 1.1.1920 Piippola
pikkusiskon. Meijun vanhemmat ovat
k. 5.1.2011 Reisjärvi
Anne Kultanen ja Lauri Kumpula.
Kangasniemen sukuhaara
Kuusamon sukuhaara.
Juha Liikanen
s. 22.6.1935 Johannes
k. 19.2.2011 Kaarina
Johanneksen sukuhaara
Reetta Anneli Junni
o.s. Suuronen
s. 7.6.1934 Kangasniemi
k. 25.2.2011 Thunderbay,
Ontario, Kanada
Kangasniemen sukuhaara
Aino Pesola
o.s. Pesola
s. 5.7.1925 Reisjärvi
k. 19.3.2011 Haapajärvi
Kangasniemen sukuhaara
Sukuseura kunnioittaa vainajien muistoa ja ottaa osaa omaisten suruun.

SYNTYNYT
11.4.2010 syntyi Rovaniemellä Toni
Kumpulalle ja Tiina Pitkäselle tyttö,
joka sai nimen Iida Sofia Karoliina
Kumpula. Tonin vanhemmat ovat
Anne Kultanen ja Lauri Kumpula.
Kuusamon sukuhaara.

Tässä kimmeltää Juho…

Saija ja Pasi Paloranta saivat toisen
lapsensa 26.10.2010 Kokkolassa.
Vauva sai kasteessa nimen Selma
Hilja Juliaana. Pasin vanhemmat ovat
Pirkko ja Päiviö Paloranta. Pirkon
vanhemmat ovat Hilja ja Aimo Puurula, Kangasniemen sukuhaara.
Samana päivänä edellisen kanssa eli
26.10.2010 syntyi Titta Kultaselle ja
Tuomas Puumalaiselle Outokummussa tyttö, joka sai nimen Henni
Juulia Kultanen. Titan vanhemmat
ovat Merja Kultanen ja Kyösti Hiltunen. Kuusamon sukuhaara.
Niina ja Ville Sulin-Saaristo saivat
Ella- tyttärelleen veljen 1.11.2010
Hämeenlinnassa. Strategiset mitat
olivat 4,3 kg ja 56 cm. Vauva sai kasteessa nimen Juho Pentti Elmeri
(kuvassa). Niinan vanhemmat ovat
Riitta ja Pentti Puurula. Pentin vanhemmat ovat Hilja ja Aimo Puurula,
Kangasniemen sukuhaara.
17.11.2010 syntyi Kirkkonummella
Eliakselle pikkuveli, joka sai kasteessa nimen Onni Juhani. Onnin kummeina Milla Rossi ja Ville Pirhonen.
Vanhemmat ovat Kirsi-Marja ja Miika Heikkinen.

3
Kirsi-Marja on Marja-Liisa ja Timo
Kemppaisen tytär. Marja-Liisan äiti,
Elina Rossi o.s. Liikanen, on Kangasniemen sukuhaaraa.
Helsinkiläiset Sini Tanner ja Henry
Kehä ovat saaneet Emina tyttärelleen
veljen 13.1.2011 klo 16.20. Lapsi
syntyi Kätilöopistolla Helsingissä ja
kastettiin
Mikaelin
kirkossa
12.3.2011. Nimeksi tuli Elias Martti
Mikael Tanner.
Isoäidillä Riitta Tanner-Tuomisella
on aikaisemmin neljä lastenlasta, jotka
kaikki ovat tyttöjä.
Kuusamossa syntyi 5.2.2011 Miia ja
Marko Päiväniemelle tyttö, joka on
nyt nimeltään Viivi Julia Päiväniemi.
Aleksi, Niko ja Oona saivat siis pikkusiskon. Miian vanhemmat ovat
Teija ja Martti Kultanen. Kuusamon
sukuhaara.
2.3.2011 syntyi Alma- tyttö Peter
Riestolalle ja Lena Sylwanille Härnösandissa Ruotsissa. Peterin vanhemmat ovat Maija-Liisa ja Raimo
Riestola. Kuusamon sukuhaara.
5.3.2011 saatiin tyttövauva Tommi
Hiltuselle ja Petra Ronkaiselle Tampereella. Nimi olkoon vielä salaisuus,
mutta Eetu ja Anni saivat nyt pikkusiskon. Tommin vanhemmat ovat
Merja Kultanen ja Kyösti Hiltunen.
Mainittakoon vielä, että kaikki Kuusamon sukuhaaran pienokaiset ovat
Anna ja Arvi Liikasen jälkikasvua.
Onnea isille, onnea äideille ja onnea
pienille perheen lisille! Onnittelut
myös isovanhemmille ja isoisovanhemmille!

ja tässä loikoilee Onni.
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JUHA LIIKANEN
POISSA
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Saimme helmikuun 20. päivänä suruviestin Kaarinasta. Pekka Liikanen
ilmoitti puhelimessa, että edellisenä
päivänä hänen isänsä, stuertti Juha
Liikanen oli poistunut keskuudestamme. Olimme menettäneet Johanneksen sukuhaaraan kuuluneen jäsenen.
Opin tuntemaan Juhan vuonna 2002,
kun hän otti yhteyttä, liittyi jäseneksi
ja keskustelujen jälkeen toimitti sukuseuralle Johanneksen sukuhaaraan
liittyvää sukututkimustietoa. Se oli
arvokas piristysruiske sen haaran
sukututkimukselle, joka oli polkenut
paikoillaan jo sukuseuran perustamisesta lähtien. Myöhemmin hankin
hänelle topografikartan Juhan entisen
kotikylän alueelta. Sukuseura sai vastaavasti kotikylän talojen sijainnin ja
omistajien nimet. Soittelimme silloin
tällöin, ystävystyimme.
Kävin tapaamassa häntä kerran kotona, jolloin tapasin hänen vaimonsakin.
Vietimme virkistävän kahvihetken,
kun ensin olimme kiertäneet ja katsoneet kaikkea sitä, mitä Juha oli tehnyt
käsillään. Lehtemme kannessa on
hänen töitään ja niistä voi sanoa, että
ne ovat hyvällä taidolla tehtyjä. Yksi
Juhan työ, sammakkonaulakko on
meidän kesämökillä tämän käynnin
ansiosta, joten enpä unohda Juhaa, kun
käyn kylpyhuoneessa ja näen tuon
naulakon.
Juha oli aktiivinen jäsen. Hän halusi
olla aina auttamassa. Hän osallistui
jäsenhankintakilpailuun vuonna 2004
ja tuli siinä toiseksi. Hän sai jäseniksi
kaikki, jotka olivat hänen lähipiirissään. Hän valitti, ettei ole enempää
ihmisiä, joita hän tuntisi.
Juha oli aktiivinen myös Johannesseurassa ja siitä hänet palkittiin 2003

Karjalan Liiton pronssisella ansiomerkillä. Johanneksen ja omien evakkomatkojensa asioita Juha ”Jussi” kertoi
meille Turussa 2007. Ne on tallennettu
Liikaslinkin 2/2007 sivuille otsikolla
”Kahdesti evakkoon”. Suunniteltiin
myös matkaa Johannekseen, mutta se
ei toteutunut. Nyt ei tarvitse enää
pelätä evakkomatkaa. Juha on saatettu
viimeiselle matkalle, mistä paluuta ei
ole.
Sukuseura muistaa esimerkillistä jäsentään Juhaa suurella kiitollisuudella.
Hänen muistonsa tulee elämään pitkään.
Harri Liikanen Kuvassa Juha kotonaan 2007, kuvaajana Heikki Liikanen

YLIOPPILAITA M/2010
Miia Krista Hannele Puranen kirjoitti ylioppilaaksi 5.6. 2010 Reisjärven
lukiosta. Vanhemmat ovat Päivi Rossi
ja Seppo Puranen. Päivin vanhempia
kutsutaan Sirkka ja Paavo Rossiksi.
Kangasniemen sukuhaara.
Sukuseura onnittelee Miiaa ja kannustaa yhä raivoisampiin suorituksiin.

VALMISTUNEITA
Åsa Riestola on valmistunut 2010
diplomiarkkitehdiksi ja Katja Riestola
lääketutkijaksi 2009 Göteborgin yliopistosta.
Irina Lämsä on valmistunut 2009
rakennusinsinööriksi Oulun Ammattikorkeakoulusta.
Kaikki valmistuneet ovat Kuusamon
sukuhaarasta.
Onnea ja menestystä jatkossakin.

UUSIA JÄSENIÄ
Diplomi-insinööri Anne-Mari Laiho,
ESPOO
Koululainen Malla Liikanen, REISJÄRVI
Tervetuloa! Nyt meitä on jo 284!

NIMITYKSIÄ
Helena Allahwerdi o.s. Liikanen on
nimitetty Espoon vanhusneuvoston
varajäseneksi.

LIIKASET
NAAMAKIRJASSA

Kerroimme Liikaslinkissä 1/2009, että
Jarkko Liikanen, 34 Lohjalta oli
perustanut ryhmän Liikaset Facebookiin, josta puhekielessä käytetään
myös suomalaista käännösväännöstä
Naamakirja. Nyt kun pari vuotta on
vierinyt, kysyimme, miten Liikaset
voivat ja siihen Jarkko vastasi seuraavaa:
”Totta kai Liikaset- ryhmä on elossa!
Se on perustettu helmikuussa 2009 ja
jäseniäkin on kertynyt mukavasti 41
kpl, joista naisia on 25 ja miehiä 16!
Ja totta kai Liikasten kummityttö
Jennikin löytyy sieltä.
Ikähaarukka on suuri, mutta en lähde
arvioimaan, kuinka suuri se on. Toivoisin enemmän aktiivista keskustelua
ja olen sitä yrittänytkin, mutta tuntuu,
että Liikaset ovat vielä talviunessa.
Pari aktiivista "tykkääjää" ja kommentoivaa löytyy, hyvä, hyvä!!! Peliä ei
ole kuitenkaan vielä menetetty, ja
kesäkin on tulossa, niin eivätköhän
nuo Liikaset anna kuulua itsestään.
Me Liikaset vaan olemme niin ujoja.
Pari ihmistä on löytänyt tiensä tänne
Liikaslinkin kautta, ja eräs rouva
mainitsi, että on päässyt sukuseuran
lehteenkin.
Nyt ollaan kovaa vauhtia menossa
kesää kohden, mutta sitä ennen on se
kevät. Linnut heräilevät, vesipisarat
valuvat, aurinko lämmittää ja me Liikaset myhäilemme tyytyväisyydestä ja
muistamme, kuinka tärkeitä toisillemme olemme.
Näinä luonnonvoimien aikana ottakaa
lähimmäistä kädestä kiinni ja rakastakaa toisianne!”
Tässä sosiaalisessa mediassa on Jarkon ilmoituksen mukaan 550 Liikasta.
Se on iso luku ja merkitsee sitä, että
suurin osa on Liikaset- ryhmän ulkopuolella. Lienee syytä miettiä, pitäisikö sukuseurankin mennä mukaan
nykyaikaan, mutta mistä saadaan
resurssit toiminnan pyöritykseen.
Suomessa käyttäjiä on
huikeat
1 905 060. Naisia on 54 % ja miehiä
46 %. 60 % on yli 30 vuotiaita.
HLI
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ERKKI JATKAA
SUOMEN PANKISSA

Tasavallan presidentti Tarja Halonen
on nimittänyt 11.3.2011 Erkki Liikasen Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajaksi eli Suomen Pankin
pääjohtajaksi toiseksi seitsemän vuoden toimikaudeksi aprillipäivästä eli
1.4. lukien. Toimikausi päättyy siis
2018, ellei mitään erityistä tapahdu.
Yhtenä mahdollisuutena on väläytetty,
että Erkistä tulisi seuraava Euroopan
keskuspankin pääjohtaja. Hän kuuluu
EKP:n kuusijäseniseen johtokuntaan,
jonka sisältä uusi pääjohtaja todennäköisimmin valitaan. Jäämme odottamaan ratkaisua, joka tehdään syksyllä.
Kuvassa Erkki isännöi vierailuamme
Suomen Pankkiin 2010.

REISSUSSA
REISJÄRVELLÄ
Niin, missä se Reisjärvi nyt onkaan?
Ai Pohjoispohjanmaalla. Näin juttelimme Eeron kanssa, kun mietimme,
lähteäkö Liikasten sukujuhlille heinäkuussa 2010. Kysyttiin Eeron veljeä
Urhoa ja hänen vaimoaan Ainoa mukaan, mutta heille ajankohta ei sopinut. Ilmoittauduimme juhlille, mutta
kuinka ollakaan: "Ei ollut sijaa majatalossa". Harri voi varmasti auttaa, jos
kuka. Oikein arvattu. Häneltä saimme
vinkin majapaikasta ja niin pääsimme
pakkaamaan.
Lauantaiaamuna varhain käänsimme
auton nokan kohti Reisjärveä. Päätimme ensin etsiä majapaikkamme ja
sitten varsinaisen juhlapaikkamme.
Yksiömme sijaitsi vähän keskustan
ulkopuolella maalaistalon piharakennuksessa. Pari nupopäälehmää mulkoili aidan takana tulijoita. Talonisäntä esitteli siistin hellahuoneen saunoineen ja kertoi sen olevan paljon metsästäjäseurueiden käytössä. Vieraita
on ollut Saksasta asti. Petasimme
vuoteet valmiiksi ja jätimme tavaramme majapaikkaamme.
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Hauska juttu ja upea järvenselkä
(Reisjärvi) takana lavasteen osana.
Teatterin jälkeen istuimme joukolla
iltaa paikallisessa ravintolassa ja sitten
nukkumaan.
Sunnuntaiaamuna paikat kuntoon ja
tavarat kassiin ja aamiaiselle samaiseen ravintolaan. Oli juhlajumalanpalveluksen vuoro. Kirkko Liikasia puolillaan, joten meidät huomioitiin saarnaa myöten. Sitten oli ehkä juhlallisin
tapahtuma, kun Liikasten edustajat,
Harri sotilaspuvussa ja Sirkka, saivat
kunnian laskea kunnan, kotiseutuyhdistyksen ja Liikasten yhteisen seppeleen sankarihaudoille. Itseäni satutti
kuitenkin vielä enemmän nälkään
kuolleiden muistopaasi kirkonoven
vieressä. Hautausmaalla oli monta
Liikasta, joiden haudoilla käytiin ja
sitten väki alkoi vähitellen hajaantua.
Toiset läksivät jo kotia kohti, mutta
toiset jäivät vielä patikkaretkelle. Me
kävimme kirkon lähellä olevassa aitassa lähtökahvilla ja sitten suuntasimme auton nokan kotia kohti.
Rauni Liikanen

Teksti ja kuva Harri Liikanen.
Sukuseura lähetti Erkille sähköpostissa oheisen onnittelun
11.3.2011

Sydämelliset onnittelut
omasta ja sukuseuran puolesta nimityksesi johdosta.
Olemme iloisia, että meillä
on jäsen, joka kelpaa tehtävään jo toisen kerran.
Kiitos aktiivisuudestasi sukuseurassa. Onnea ja menestystä jatkossakin.
Liikasten sukuseura ry
Harri Liikanen

Juhlapaikkakin löytyi hyvän opasteen
mukaan. Niemenkartanon koulu oli
hieno rakennus ja juhlat sen mukaiset.
Eniten itseäni ilahduttivat "tuttujen
sukulaisten" näkeminen. Olemme
olleet jo aika monilla sukujuhlilla,
joten monien kasvot ovat jo tutunnäköiset, vaikka muuta kanssakäymistä
ei olekaan ollut. Erityisesti Anttolan
Liikasia on aina kiva nähdä. Ruokailu
ja arpajaispöytä olivat koulun ruokalassa. Vaikka olin itsekin tuonut pieniä
arpajaisvoittoja pöytään, niin hävetti
oma arpaonneni, sillä sain useita voittoja. Liisa Laiho istui samassa pöydässä miesystävänsä kanssa ja heille
annoin jotain saaliistani. He puolestaan lähettivät muutaman kuvan juhlista, joten kaunis kiitos heille.
Sukuseuran 25-vuotisjuhlat koulun
auditoriossa oli juhlava tilaisuus. Puheet mielenkiintoisia ja Reisjärven
Liikasten kohtalot koskettavia. Harri
Liikanen, joka ansaitsee kaiken kiitoksen, kukitti juhlien ja sukuseuran hyväksi työskennelleet henkilöt. Illalla
pääsimme vielä kesäteatteriin katsomaan Yöpöytiä-nimistä näytelmää.

Nälkään kuolleiden muistomerkki
kirkon vieressä.
Kuva otettu Reisjärven kotisivuilta

OIKAISU HISTORIIKKIIN
Historiikkiin oli valitettavasti päässyt
virheellistä tietoa. Sivulla 31 on kerrottu sukuhaarojen tietojen tallennustilanne vuoden 2009 lopussa. Siellä
Längelmäen ja Mikkelin Asilan luvut
olivat vaihtaneet paikkaa. Mikkelin
Asilan kohdalla pitää olla 551 ja Längelmäen kohdalla 68. Kaikkien sukuhaarojen ajan tasalla oleva tieto löytyy
verkosta jäsensivuilta. Siellä voitte
todeta, että luvut ovat ilahduttavasti
kasvaneet. Pahoittelen virhettä.
HLI
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KYNKKÄRINKI – VUODEN 2010 KAUPUNKITEKO
Kuusamon Liikasiin kuuluva Margit
Lehtola toi pari vuotta sitten Ylivieskaan idean Kynkkäringistä.
Hauskasti ja osuvasti nimetyn ringin
tarkoituksena on ulkoiluttaa kaupungin vanhuksia ja liikuntarajoitteisia
ihmisiä ja antaa heille mahdollisuus
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Rinkiä pyörittävät seurakunnan vapaaehtoistyöntekijät. Osoituksena idean ja
sen toteuttamisen laadusta Kynkkärinki valittiin viime syyskuussa Ylivieskan kaupunkiteoksi ja loppuvuodesta 2010 koko Suomen kaupunkiteoksi.
Valtakunnallinen kaupunkiteko valittiin nyt ensimmäistä kertaa 22 kaupunkiteon joukosta. Valintaraadin
mukaan Kynkkärinki osoittaa, että
yksittäinenkin kaupunkilainen voi
aktiivisella toiminnallaan parantaa
useiden ihmisten elämänlaatua. Onnittelut Margitille ja muille aktiivisille auttajille!
Maarit Tillman

Vieskalaisen tuottaja Matti Kuoppala onnittelee
voittajaa. Kuva: Riikka Virranta

Olli Liikanen 14.8.2010

RISTIINAN JA MIKKELIN LIIKASIA 1540-LUVULTA
1700-LUVUN ALKUUN
Tutkin kesinä 2008–2010 Savon tilikirjoja aikomuksena selvittää Liikasten Savon sukuhaarojen alkuperää ja
mahdollisuuksia yhdistää sukuhaaroja.
Yksinomaan tilikirjojen avulla ei voi
tehdä kovin pitkälle vietyjä päätelmiä,
mutta kuitenkin pystyn esittämään
seuraavassa eräitä mahdollisia yhteyksiä Ristiinan, Mikkelin ja Mikkelin
Asilan Liikasten välille. Toiveeni on,
että jostakin löytyisi tietoja, jotka
osoittaisivat arveluni joko oikeaksi tai
vääräksi. Tässä esitettyjen Liikasten
lisäksi Liikasia asui myös Puumalassa
(osa Säämingin hallintopitäjää) ja
Pieksämäen ja Joroisten seuduilla,
jotka olivat osa silloista Juvan pitäjää.

Voudin- ja läänintilit
Varhaisin yhtenäinen arkistolähde on
voudintilien sarja. Voudintileihin
sisältyy luetteloita vuotuiset verot ja
kymmenykset (papinverot, papin ja
lukkarin verot) maksaneista isännistä
ja käräjillä sakotetuista henkilöistä.
Vuotuisten verojen luettelot eivät aina
olleet ajan tasalla. Isännän nimi saatettiin kirjata luetteloon, vaikka tämä
olisi ollut jo kuollut. Pääasia oli, että
kruunu sai veronsa, maksajalla ei ollut
suurta väliä. Pappien laatimat kymmenysluettelot ovat ajan tasalla paremmin. Savossa vero- ja kymmenysluettelot ovat olleet aika lailla yhtä
pitävät, mutta silti tietoihin pitää suh-

tautua tietyllä varauksella. Käytännössä voudintilienluetteloissa on lueteltu
vain isännät taloittain. Koska luetteloihin on osin merkitty vain etu- ja
sukunimi, ei voida olla aivan varmoja
siitä, ovatko edellinen ja seuraava
isäntä isä ja poika. Kuitenkin ilahduttavan monessa kohdassa on näkyvissä
myös patronyyminimi, esimerkiksi
Antinpoika. Patronyyminimien ansiosta esimerkiksi Pellosniemen isännistä
voi tehdä pätevämpiä arvauksia isäntien sukulaisuussuhteista.
Vuodesta 1634 alkaen voudintilejä
seurasivat läänintilit, joiden eräänä
osana olivat henkikirjat. Niissä lueteltiin henkirahaa maksaneet.
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Aluksi henkirahaa maksettiin jokaisesta 12 vuotta täyttäneestä. Vuonna
1652 henkirahan perintärajoiksi vakiintuivat ikävuodet 15–63. Alle 15- ja
yli 63-vuotiaista ei maksettu henkirahaa, kuten ei myöskään heikkokuntoisista tai muuten työkyvyttömistä.
Vuodesta 1655 alkaen yli 63-vuotiaat
isännät maksoivat henkirahan. Henkikirjoissa on aluksi usein mainittu
nimeltä vain talon isäntä ja muihin on
viitattu mm. sanoilla vaimo, poika,
tytär, renki. Paikkakunnasta riippuen
henkikirjat tarkentuvat 1600- ja 1700lukujen vaihteessa. Tällöin saatetaan
mainita henkilöiden nimet sukulaisuussuhteiden lisäksi. Henkilön iästä
ei voi tehdä kovin varmoja päätelmiä,
sillä henkivero oli melko suuri rahamäärä ja verojen välttämiseksi nuoret
henkilöt saatettiin ilmoittaa nuoremmiksi ja vastaavasti vanhempi väki
vanhemmaksi.
Pitäjistä
Ristiinan pitäjän edeltäjä oli Pellosniemi, johon 1500-luvun puolivälissä
kuuluivat Pitkälahden, Pellosniemen,
Hallilan ja Kiialan neljänneskunnat.
Neljänneskunnat jakautuivat kymmenkuntiin, joita olivat esimerkiksi
Pellosniemen Yövesi ja Himala. Mikkeliä edelsi Vesulahden (Visulahden)
pitäjä, johon kuuluivat Norolan, Paukkulan, Vuolingon ja Mälkkölän neljänneskunnat.
Nimien kirjoituksesta
Koska ruotsin kielen kirjoitusasu ei
ollut vakiintunut ainakaan 1500luvulla, myös nimestä Liikanen esiintyy monta eri kirjoitusversiota. Liikanen on ruotsiksi kirjoitettu henkikirjoissa 1600-luvulla muotoon Lijkain
tai Likain. Voudintileissä näkyy näiden lisäksi muotoja Lickain, Liickain,
Lijckain. Kirjoitusasu vaihtelee vuodesta toiseen ja myös saman vuoden
eri luetteloissa nimestä näkyy eri muotoja kirjurista riippuen. Kirjoitusasu
muistuttaa toisinaan myös nimiä Kiiskinen, Luukkonen (Luckoin), Leskinen (Leskin) ja Liukkonen (Ljukoin).
Varsinkin Luukkonen muistuttaa Liikasta, koska u:n päälle on merkitty ~
ja se on helppo sekoittaa i:n ja j:n
pisteisiin.
Kirjoitustapa heijastuu myös eri pitäjistä kirjoitettuihin historioihin, joissa
kerrotaan paikkakunnilla asuneen

Liikaisia, Liikkasia ja Liikkaisia.
Varsinkin Puumalan historian kirjoittajalla näyttää jääneen huomaamatta,
että nimiä ruotsinnettaessa nimen
loppu ”-nen” muutettiin muotoon ”in”. Siten mm. ”Pesoin” tarkoittaa
Pesosta, ei Pesoista. Henkikirjoissa
nimien kirjoitustapa on vakiintuneempi ja nimet ovat muodoissa ”Likain”
tai ”Lijkain”, eli selvemmin Liikanen.
Koska en usko henkilöiden muuttaneen sukunimeään, uskallan väittää,
että henkilöt, joista kerrotaan seuraavissa kappaleissa, ovat Liikasia.
Pellosniemi-Ristiina
Varhaisimmat varmat merkinnät Liikasista Pellosniemellä löysin vuodelta
1546, jolloin maakirjassa mainitaan
Pellosniemen neljänneskunnan viidennessä kymmenkunnassa eli ilmeisesti Yövedellä Pekka, Paavo ja Antti
Liikanen. Lisäksi saman vuoden päivätyöluettelosta löytyy Olli Liikanen,
joka on mahdollisesti mainittu jo vuoden 1541 maakirjassa. Vuodesta 1547
vuoteen 1579 Yövedellä mainitaan
Olli Antinpoika Liikanen, Pekka
Antinpoika Liikanen ja Paavo Antinpoika Liikanen, joita voisi pitää veljeksinä. Hannele Wirilanderin kirjoittaman Ristiinan historia I-kirjan mukaan edellä mainittujen Ollin, Pekan ja
Paavon omistamasta anekista syntyivät 1561 Liikalan kylän talot 1 ja 2,
joista numero yhden nimi oli Emola.
Anekki oli kruunun yhteismaasta
viljelymaaksi myönnetty maakappale
(eli maatila). Vuoden 1580 jälkeen
edellä mainittu kolmikko on merkitty
muutamana vuotena kymmenyskuntaan, jonka nimi on ”Kesiala” (tai
”Kesiale”, ”Käsiele”). Tälle paikannimelle en ole löytänyt suomennosta.
Se voi tarkoittaa Suomenniemen Kiesilää, mutta tämä on toistaiseksi epävarmaa. Pekka Antinpoika Liikanen
on merkitty ”Kesialaan” vuosina
1580–1583 ja Yövedelle 1589–1593.
Paavo Liikanen mainitaan ”Kesialassa” 1580–1588 ja Olli 1580–1586.
Sitten veljekset mainitaan Yövedellä,
Paavo 1589–1593 ja Olli 1590–1594
ja myöhemmin uudestaan ”Kesialassa”, Paavo 1593–1598 ja Olli 1594–
1599. 1599 Ollin talo on merkitty
autioksi. ”Kesialaan” on vuosina
1584–1588 merkitty myös Antti Liikanen, joka oli mahdollisesti Pekka
Antinpoika Liikasen poika. Koska
asuinvuodet eri paikoissa menevät
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jonkin verran päällekkäin, voisi päätellä, että samannimisiä isäntiä olisi
ollut useampia. Pitää kuitenkin huomata, että maakirjoissa ja papinveroluetteloissa kyläjako ei ollut sama ja
että kyläjako oli enemmän hallinnollinen kuin maatieteellinen. Siksi ”Kesialan” Pekka, Paavo ja Olli ovat todennäköisesti samat kuin Yöveden
Pekka, Paavo ja Olli. Isännyysajat
ovat kuitenkin huomattavan pitkät, yli
50 vuotta. Ehkä 1540-luvulla aloittaneet isännät olivat silloin hyvin nuoria. Tai sitten voudintilit eivät olleet
aivan ajan tasalla ja vanha isäntä merkittiin veroluetteloon, vaikka talossa
olisi ollut uusi isäntä. Pekan pojaksi
sopivan Antti Pekanpoika Liikasen
isännyysaika onkin melko lyhyt edeltäjiin verrattuna.

Kuva 1. Olli, Pekka ja Paavo Liikanen
Pellosniemen maakirjassa vuodelta
1551
Vuodesta 1567 vuoteen 1592 Pellosniemen neljänneskunnan Himalassa
asui Juho Antinpoika Liikanen. Hän
voi olla edellä mainittujen Pekka,
Paavo ja Olli Antinpojan veli, mutta
tätä ei voi vahvistaa voudintilien perusteella. Vuonna 1593 Juho Antinpojan tila löytyy autioluettelosta, paikaksi mainitaan ”Kesiala”. Se, että talo
merkittiin autioksi, ei välttämättä
tarkoittanut talon jäämistä tyhjilleen.
Usein ”autio” tarkoitti taloa, joka ei
voinut maksaa verojaan. Juho Antinpoika Liikanen mainitaan ”Kesialassa”
vuosina 1589, 1590 ja 1593 ja Hangastenmaalla 1592. Himalassa Juho
Antinpoika Liikasen kanssa asui Tahvo Paavonpoika (merkinnät 1573,
1574 ja 1578). Hän saattoi olla Liikanen (ehkä Paavo Antinpojan poika) ja
hänen poikansa voisi olla Yövedellä
1609 rutiköyhäksi mainittu Hannu
Tahvonpoika Liikanen, jonka kanssa
mainitaan myös niin ikään rutiköyhä
Heikki Antinpoika Liikanen (ehkä
Antti Pekanpoika Liikasen poika) ja
Paavo Pentinpoika Liikanen. Olivatko Hannu Tahvonpoika, Heikki Antinpoika ja Paavo Pentinpoika todella
Liikasia?
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Liikasten kanssa samassa arviokunnassa asui 1590-luvun lopulla Tukiaisia, esimerkiksi Pentti Ollinpoika.
Arviokunnan, joka oli pienin verotettava yksikkö, saattoi muodostaa useampi talo, jotka saattoivat olla saman
sukukunnan omistamia.
Pekka Antinpoika Liikasen pojaksi
sopiva Pekka Pekanpoika Liikanen
on merkitty isännäksi Hangastenmaalla 1593–1599. Vuonna 1599 tila oli
autio. Antti Pekanpoika Liikanen,
joka sopii myös Pekka Antinpoika
Liikasen pojaksi ja joka on ehkä aiemmin mainittu ”Kesialassa”, oli
isäntänä Yövedellä vuodesta 1595-n.
1600. Vuoden 1600 vaiheilla isännyys
siirtyi ainakin vuoteen 1635 asti todennäköiselle pojalle Antti Antinpojalle, joka toimi myös nimismiehenä.

Paavo Liikasen pojaksi sopiva Lauri
Paavonpoika Liikanen isännöi Yövedellä 1595–1625 samassa arviokunnassa kuin Antti Liikanen, sillä Antti
ja Lauri on tilikirjoissa toisinaan yhdistetty aaltosululla (kuva 2).

Kuva 2. Antti Pekanpoika Liikanen ja
Lauri Paavonpoika Liikanen 1599
Vuonna 1635 Antti Liikasen talon
veronalaisiksi henkilöiksi luetellaan
Antti Liikanen, Anna Heikintytär,
Olli Antinpoika, Elina, Pekka Paavonpoika ja Helga Matintytär. Luette-

lon voi tulkita niin, että Anna Heikintytär on Antin puoliso, Olli Antin
poika ja Elina mahdollisesti Ollin
vaimo. Pekka Paavonpoikaa väitetään
tilikirjassa Antin veljeksi, mutta tämä
ei tunnu oikein todennäköiseltä. Todennäköisesti Lauri Paavonpojan
tilalla mainitaan 1635 Risto Liikanen,
jonka kanssa asuivat ainakin Maria
Laurintytär ja Stiina Laurintytär. Jos
edes jompikumpi, Maria tai Stiina, on
Riston sisko, Risto voisi olla aiemmin
mainitun Lauri Paavonpojan poika.
Risto Liikasesta on mainintoja vuoteen 1656 asti ja vuonna 1659 tämän
puoliso on leski.
Jatkuu sivulla 9

KOHTAAMISIA MAAKUNTA-ARKISTOSSA
Perinteiseksi käynyt helmikuinen
maakunta-arkistomatka
Mikkeliin
osoittautui tänä vuonna erityisen antoisaksi. Eräänä tutkimuskohteena
olivat Ristiinasta Mikkeliin muuttaneet Liikaset. Olin ensimmäisenä
arkistopäivänä juuri alkanut tutkia
Asilan Liikasiin kuuluvan, Ristiinan
Heramäen Hian talossa asuneen Toivo
Einari Liikasen (1904-1948) vaiheita.

puolisona eräs Matilainen, Hilma.
Seija totesi, että sehän on hänen tätinsä. Seija sanoi myös tuntevansa hyvin
serkkunsa eli Toivo ja Hilma Liikasen
lapset. Seija kertoi lisäksi, että näistä
Liikasista kerrotaan kahdessakin vastikään ilmestyneessä kirjassa, Matilaisten sukukirjassa ja Katri Pulkkisen
Ristiinan Kylälahden historiaa käsittelevässä kirjassa. Seija lupasi tuoda
kirjat näytille seuraavana päivänä ja
sanoi vielä soittavansa Toivon tyttärelle Reetta Liikaselle.
Samana iltana kävin Maarit Tillmanin
kanssa kylässä Liikasen Eskolla ja
Liisalla. Ruokailun ohessa käytiin läpi
päivän tapahtumat, minkä jälkeen
siirryttiin ihmettelemään, keitä olivat
Liikaset, joiden nimiä oli löytynyt
Anttolalaiset sodissamme -kirjasta,
kuolinilmoituksista ja hautakivistä.

rolet-autosta. Puoliltapäivin arkistoon
saapui käymään Reetta Liikanen, jolla
oli mukana pienehkö aarre. Hän oli
saanut sukulaisiltaan vanhoja valokuvia ja kuolinilmoituksia. Seija ja Reetta alkoivat tunnistaa valokuvissa näkyviä henkilöitä, ja samalla mietittiin,
mistä tapahtumista ja paikoista kuvat
olivat.
Valokuvien ja lehtileikkeiden myötä
historia tuli eläväksi. Erityisen mukava oli tavata suvun jäseniä ja suvusta
tietäviä henkilöitä. Kiitos, Riitta, Reetta ja Seija!
Olli Liikanen, kuvat Maarit Tillman

Osalle löytyikin heti sukuhaara päivällä kerätystä aineistosta. Kävi ilmi, että
Esko tiesi edellä mainitun Toivo Liikasen toisen tyttären Riitan. Hänelle
soitettiinkin saman tien ja saatiin tietää
kuulumiset.
Seija Matilainen
Silloin paikalle saapui Ristiinan kirkonarkistosta kiinnostunut Seija Matilaiseksi esittäytynyt sukututkija. Tuumin, että juuri äsken luetulla mikrokortilla oli Toivo Einari Liikasen

Tiistaina Seija Matilainen toi nähtäväksi, kuten oli luvannut, Ristiinan
kylälahden kirjan ja sen lisäksi muita
kylähistorioita Ristiinan seudulta.
Kylälahden kirjassa oli muistelmia
mm. Toivo Liikasen isän Villen Chev-

Reetta Liikanen
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Mikkeli

Henkikirjoja ei ole vuosilta 1636 ja
1637. Vuoden 1638 henkikirjassa
isäntänä on edelleen Antti Liikanen.
Yövedellä asui 1638 Olli Liikasen
leski (mainitaan vuoteen 1647 asti) ja
tämän poika, joka on merkitty luetteloon 1644 alkaen. Pojan vaimo ilmestyy luetteloon 1645. Tästä lisää
Mikkeliä koskevassa luvussa.

Pellosniemellä olleiden Pietari Brahen rälssien isännäksi ilmestyy 1644
Olli Liikasen poika, joka lienee sama
kuin 1648 kirjoihin ilmestyvä Olli
Liikanen. Tällä Olli Liikasella oli
vaimo viimeistään 1657. 1658 Olli
on merkitty Korholan kylän asukkaaksi. Hannele Wirilanderin Ristiinan historia I:ssä kerrotaan, että
Inkarilan kylän talon nro 2 eli Parkkilan isäntä oli ”Olavi Olavinpoika”
Liikanen vuonna 1664. Voi olla, että
kyläjako tilikirjoissa ei aina vastannut todellisuutta tai kylärajat olivat
erilaiset eri viranomaisten näkökulmasta. Tämä Olavi Olavinpoika
lienee sama henkilö kuin Korholassa
1660-luvun alkupuolella mainittu
Olli Ollinpoika Liikanen.
1665 ja 1666 Korholan kylässä asuu
Olli Liikanen vaimoineen ja heidän
kanssaan Ollin veli Antti vaimoineen. 1668 Ristiinan Kohtalassa(?)
asuu Olli Ollinpoika Liikanen puolisoineen ja isä Olli Liikanen vaimonsa kanssa. Kylärajojen ohella
myös kuntarajat ovat olleet häilyvät,
koska sama kylä on välillä Mikkelin
Vesulahden osa. Olli Liikanen löytyy
Kohtalasta vuoteen 1677 asti. Seuraavaksi Olli Liikanen löytyy Mikkelin Väänälästä 1688 ja 1690. 1693
Mikkelin Ruokolassa asuu Olli Liikanen puolisoineen ja Ollin poika
Tuomas vaimonsa kanssa. Tuomas
on mainittu nimeltä 1693–1697. 1699
Olli Liikasen ja vaimon lisäksi henkiraha maksettiin pojasta ja tämän
vaimosta, mutta nimiä ei mainita
henkikirjassa. Olli Liikanen on Ruokolassa isäntänä vuoteen 1711 asti,
jolloin samasta talosta veroa maksoi
myös veljeksi merkitty Risto Liikanen. 1712 henkirahan maksajia olivat
Olli Liikasen vaimo ja velipuoli
Risto. Tulkitsen tämän niin, että
vuoden 1711 merkintä on totta, koska
Risto oli kuitenkin sukunimeltään
Liikanen, Savossa ihmisten sukunimi
säilyi ja lapsen sukunimi tuli isältä.
Velipuoli voi tarkoittaa sitä, että
Risto ei ollut veli Olli Liikasen vaimolle.
Mikkelin vuosien 1707–1711 rippikirjasta ei löydy Riston tai Ollin
perhettä. Vihittyjen luettelosta selviää, että Olli Liikasen tytär Margetha
avioitui 26.8.1700 juvalaisen Martti
Yrjönpoika Korhosen kanssa ja Ollin

Antti Liikasia on isäntinä Pellosniemellä Yövedellä, Pietari Brahen
rälssitilalla Brahelinnassa vuoteen
1668 asti ja Ristiinan Inkarilassa
yhtäjaksoisesti vuodesta 1673 vuoteen 1677 asti. 1662 Antti Liikaselle
on merkitty henkikirjaan poika Antti.
1666 lapsia mainitaan useampia:
poika Antti vaimoineen, pojat Mikko
ja Pekka ja nimeltä mainitsematon
tytär. 1667 tyttären nimeksi kerrotaan
Riitta, ja 1668 tyttäriä mainitaan 2,
Riitta ja Liisa. Vuonna 1675 Inkarilassa asui Antti Antinpoika Liikanen
vaimoineen ja Antin isä Antti Ollinpoika. Tämä on ainoa vuosi, kun isä
Antin patronyyminimi mainitaan
luetteloissa. Jos nimi Ollinpoika on
oikein, voisi esittää seuraavan arvelun: 1635 mainitulla Antti Liikasella
oli poika Olli, joka kuoli suhteellisen
varhain, ennen vuotta 1638. Ollilla
oli poika Antti, jonka voisi olettaa
syntyneen vuoden 1625 paikkeilla.
Tällä Antilla oli edellä mainitut lapset Antti, Mikko, Pekka, Riitta ja
Liisa.
Mikko Antinpoika Liikanen oli sotilas, ja koska sotilaat eivät maksaneet
palveluksessa ollessaan henkirahaa,
vain hänen vaimonsa on merkitty
henkikirjoihin 1668–1675. Mikko
mainitaan vaimoineen 1676 ja 1677.
Mikon vaimo on merkitty leskeksi
1688–1694 ja tämän kerrotaan kuolleen 1697. Pekka Antinpoika Liikanen mainitaan vaimoineen vuodesta
1679 alkaen nälkävuoteen 1697 asti.
Mikko Antinpoika Liikasen poika
Antti ilmestyy henkikirjoihin 1694,
ja hänet mainitaan niissä myös isovihan (1712–1721) jälkeen 1724.
Ristiinan Lintuniemessä mainitaan
asuneen 1690- 1694 Esko Antinpoika Liikanen vaimoineen. Hänen
sukulaisuussuhteensa edellä mainittuihin Liikasiin ei käy selvästi ilmi
henkikirjoista. Hän saattoi olla Antti
Ollinpoika Liikasen lapsi.
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poika Olli 3.11.1701 Kerttu Pekantytär Seppäläisen kanssa. Kuolleiden
luettelon mukaan Olli Liikasen leski
Anna, joka oli kuollessaan (n.) 60vuotias, haudattiin 27.2.1707. Kastettujen luettelosta löytyvät merkinnät
Antti Liikasen pojan Antin kastamisesta 1690 ja Olli Liikasen tyttären
Helgan kasteesta 1692.
Yhteenvetona voisi arvella, että pellosniemeläisellä Olli Liikasella (joka
syntyi viimeistään 1629, koska oli
henkikirjoissa 1644) oli pojat Olli ja
Antti. 1690 kastettu Antti Liikanen
voi olla edellä mainitun Antin poika.
Olli Liikasella, joka asui ehkä Korholassa ja Kohtalassa, oli vaimo Anna
ja lapset Tuomas, Margetha ja Olli ja
Risto ja Helga (s. 1692). Tuomas on
syntynyt luultavasti 1670-luvun alussa, Olli ja Margeta suunnilleen vuoteen 1680 mennessä ja Risto 1680luvun alussa. Riston syntymävuosi
vaihtelee eri lähteissä vuosien 1682–
1688 välillä. Ollin vaimo Anna syntyi hautausmerkinnän perusteella n.
1647. Voi olla että syntymävuosi voi
olla myöhäisempikin, sillä haudattujen iät ilmoitettiin usein 5 vuoden
tarkkuudella ja vanhat ihmiset merkittiin usein vanhemmiksi kuin oikeasti olivat. Olli Liikanen on ilmeisesti
syntynyt vuoden 1650 paikkeilla ja
kuollut ennen vuotta 1707 (kuitenkin
vuoden 1692 jälkeen).
Risto Liikanen perheineen on merkitty Mikkelin vuosien 1726–1733
rippikirjassa merkitty Asilan kylään
ja seuraavissa rippikirjoissa Ruokolaan. Henkikirjojen mukaan perhe
asui koko ajan Ruokolassa. Ruokolan
kylä oli pieni, siellä ei asunut juuri
muita kuin Risto perheineen. 1800luvulla Ruokola yhdistettiin Väänälän kylään, ennen kuin se erotettiin
osaksi Anttolaa.
Epävarmaa, mutta mahdollista on,
että Pellosniemellä mainittu Olli
Liikanen on Pellosniemi-Ristiinakappaleessa mainitun, ennen vuotta
1638 suhteellisen nuorena kuolleen
Olli Liikasen lapsi, olihan hänen
isänsä joka tapauksessa Olli. Muita
Olli Liikasia ei mainita veroa maksaneiden Liikasten joukossa. Jos tämä
pitäisi paikkansa, Mikkelin ja Ristiinan Liikaset olisivat toisilleen sukua
tätä kautta. Tämä kaipaa vahvistuksekseen vielä lisätietoja tai sitten
jonkin tiedon, joka todistaa oletuksen
vääräksi.
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Asila – Mikkeli vai Pieksämäki?
Mikkelin Asilassa ei ennen vuotta
1712 asunut Liikasia henkikirjojen
mukaan. Henkikirjat puuttuvat isovihan ajalta, ja kun ne alkavat uudestaan
1724, Asilassa asuu Sigfrid Liikanen
perheineen ja tämän veljet Juho ja
Erkki perheineen. Sigrid on syntynyt
n. 1695 ja Juho n. 1691. Anne Ekroos
löysi 2008 Sigfridin veljelle patronyyminimen Tuomaanpoika, ja myöhemmin myös Sigfridille löytyi vihkimerkinnästä 16.12.1750 (2. avioliitto) nimi Tuomaanpoika.
Kuka oli Sigfridin ja veljien isä Tuomas? Veljesten äiti oli Kristiina Kiukas, joka asui Asilassa kuolemaansa
asti eli vuoteen 1756. Aiemmin epäilin
Sigfridin isäksi Pieksämäen Valkiamäellä ennen isovihaa asunutta
Tuomas Tuomaanpoika Liikasta.
Tämä olisi ollut mahdollista siitä syystä, että Tuomaksen tila autioitui isonvihan aikana ja Liikasia merkittiin

henkikirjoissa Asilaan vasta isonvihan
jälkeen. Tuomaksen perhettä ei mainita Mikkelin vanhimmassa rippikirjassakaan, jota pidettiin ennen isoavihaa.
Valkiamäen Tuomas Tuomaanpoika
merkittiin henkikirjaan viimeistään
1690 ja sen perusteella Tuomas syntyi
n. 1675. Epäilyttävää on se, että Tuomaksen vaimo merkittiin henkikirjoihin n. 1704, ei kuitenkaan ennen vuotta 1702. Tästä syystä Tuomas Tuomaanpoika vaimoineen ei oikein sovi
Asilan Liikasten isäksi.
Mikkelin Ruokolassa asunut Tuomas
Ollinpoika Liikanen sopisi paremmin
Asilan Liikasten isäksi, sillä hän oli
avioitunut vuoteen 1693 mennessä.
Hänen kohdallaan herättää kysymyksiä se, miksi merkinnät Tuomaksesta
loppuvat vuonna 1697. Perustiko hän
oman tilan, joka sai verovapaita vuosia? Sairastuiko hän vai oliko hän
raihnainen melko nuorena? Ja jos
Tuomas Ollinpoika on Asilan Liikasten isä, mihin joutui Pieksämäen

Tuomas perheineen isovihan myllerryksessä? Selvittämistä ei auta se, että
kummankaan Tuomaksen puolison
nimeä ei ole merkitty henkikirjoihin.
Lopuksi
Edellä kerrotussa varmaa ovat vain
vuosiluvut ja nekin vain melko varmoja. Sukulinjat ovat lähinnä hahmotelmia, joiden voisi kuvitella pitävän
paikkansa ainakin jollakin perusteella.
Tietojen vahvistaminen vaatii kuitenkin lisätietoja, joita voisi löytyä esimerkiksi käräjäpöytäkirjoista. Kangasniemen sukuhaaran olettaisi liittyvän Mikkeliin tai Ristiinaan. Mutta
miten? 1600-luvun puolivälin paikkeilla syntyneen kantaisän sotilas
Heikki Liikasen isäksi on ehdotettu
rakuuna Paavo Liikasta, joka mainitaan Pekanpojaksi sotilasluettelossa
1664 (tai 1663). Oliko Paavo Heikin
isä ja mistä Paavon isä Pekka oli kotoisin? Selvittämistä riittää.

KUMMITYTÖN KUULUMISIA
Minulla on tänä kesänä ensimmäinen
kunnon kesäloma.
Viime vuodet ovat menneet opiskelujen ja töiden merkeissä, ja lomat ovat
jääneet vähemmälle. Opiskeluaikoina
kesät menivät töitä tehden, ja työelämään siirryttyäni olen vaihtanut työnantajia siten, että kesälomani ovat
olleet vain yhden tai kahden viikon
mittaisia. Ja koska kouluikäisenä vietettyjä kahden ja puolen kuukauden
kesälomia ei lasketa, on tämä tosiaan
ensimmäinen kerta, kun pääsen viettämään oikeaa, pitkää kesälomaa.
Neljä kokonaista viikkoa.
Alkuun luulin, että olisi vaikea keksiä
tekemistä niin pitkäksi ajaksi. Se luulo
menköön kokemattomuuden piikkiin!
Alkuvuodesta varasin kahden viikon
matkan eteläiseen Afrikkaan, kaksi
muuta viikkoa menevät luultavasti
mökkeillessä tai Helsingin puistoissa,
jos säät vain sallivat. Afrikan matkalle
ei vielä ole tarkkoja suunnitelmia,
mutta matka alkaa Etelä-Afrikan Johannesburgista ja päättyy samaan
paikkaan. Siinä välissä olisi tarkoitus
käydä ainakin Botswanassa Choben

kansallispuistossa ja Okavangon suistossa sekä Victorian putouksilla joko
Zimbabwen tai Sambian puolella.
Suomessa puolestaan yritän ehtiä sekä
äitini suvun mökille Lohjanjärven
rannalle että Liikasten puolen mökille
Reisjärvelle.

Sitä – ja ennen kaikkea lomaa – odotellessa hyvää kevättä kaikille!
Jenni

Ennen kesälomaa edessä on kuitenkin
vielä pitkä kevät töissä. Syksyllä vaihdoin osastoa ja siirryin samalla Finanssivalvonnasta Suomen Pankin
puolelle, vanhaan kesätyöpaikkaani
rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolle.
Hallinnollisesti pankki ja Fiva ovat
samaa organisaatiota, joten suuria
muutoksia ei siltä kannalta tullut, ja
työn sisältökin on suureksi osaksi
samankaltaista. Toimistossa istumisen
vastapainoksi vapaa-ajalla on mukava
kävellä metsässä tai meren rannalla,
tavata kavereita kahvittelun merkeissä
tai ihan vain olla kotona.
Viime viikkoina aurinkoiset säät ovat
antaneet lupauksia myös lämpötilojen
noususta, vaikka toki väliin on tullut
takapakkiakin. Eiköhän kesä tänäkin
vuonna vielä tule.

Jenni 2010
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PIRKKO LIIKANEN TV-TÄHTENÄ
Korealainen tv-ryhmä teki ohjelmaa
eläkeläisistä Suomessa, Japanissa ja
USA:ssa. Toimivat Seniorit ry kertoi
omasta vapaaehtoistoiminnastaan
Espoossa. Ryhmä kuvasi joogapiiriä,
internetin hyväksikäyttöä (skype,
blogit, facebook) ja haastatteli puheenjohtajaa Helena Allahwerdia, sihteeriä Pirkko Liikasta ja rahastonhoitaja
Eeva Hytöstä 15.1.2011 Espoon Viherlaaksossa.
Ryhmä oli erityisen kiinnostunut senioreiden internet-taidoista. Toimivat
Seniorit ry:n kotisivulle on suunnattu
osio nimeltä HOPEASURFFAAJAT,
jonka tarkoituksena on erityisesti
ohjata senioreita tiedonhakuun reaaliajassa, osallistua aktiivisesti sosiaaliseen mediaan Internetissä
(http://owele.vtt.fi/vanhat ketut/briefing/), oppia käyttämään hyväksi omaa terveyskansiota, miten

oppia hallitsemaan painonhallintaa
ym. Kevään 2011 senioritehtävät ovat
seuraavat. (1) Milloin ja missä maassa
vietetään Hopeasurffaajien päivää, (2)
Millaista ohjelmaa järjestetään Hopeasurffaajien päivää edeltävällä viikolla?
(3) Lähetä uusia hyödyllisiä linkkejä.
Palaute annetaan yhdistyksen kotisivulla kesän alussa.
Lisäksi Helena Allahwerdi on perustanut facebook-sivustolleen seuraavat
ryhmät: (1) Uudet Vanhat ketut, (2)
Kuukauden kirjat, (3) Visionäärit, (4)
Minne menin… ja (5) Säilyttäkää
kulttuurien museo Helsingissä (Pelastakaa kulttuurien museo/
www.adressit.com). Adressi on luovutettu ministeri Wallenille 28.2.2011.
Toimivat Seniorit ry:n jäsenten ATKtaitojen kehittämistä varten Vesa Lehtonen tulee tänä keväänä pitämään

”tietokoneohjelmien käyttökurssin”.
Hopeasurffaajina voivat toimia myös
Liikasten sukuseuran jäsenet. Tervetuloa mukaan, toivoo Pirkko. Hän vastaa Toimivat Seniorit ry:n skypeystäväpiiristä ja hopeasurffaajista.
Senioreilla on paljon oppimista ja iloa
tiedossa surffaajina.
Ps. Hopeasurffaajat ei tarkoita v.
1966 ensimmäistä ilmestynyttä sarjakuvien, animaatioiden ja elokuvien
hopeasurffaajaa, supersankaria ja
maailman kaikkeuden matkaajaa (The
Marvel Comics).
Toimitus onnittelee ”maailmanvalloituksen” johdosta. Viime numerossa
kerroimme jo Singaporen ministerin
vierailusta samassa paikassa. Kuka
lienee seuraava?
Kuvat omistaa Pirkko Liikanen.

Pirkko kuvauksen kohteena.

TV-ryhmä

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANOPPIVITSEJÄ
Nuoripari meni naimisiin ja sai ensiasunnokseen pikku
yksiön Maija-anopin omakotitalon yläkerrasta. He olivat
muuten onnellisia, mutta eräs asia häiritsi kovasti. Maijaanoppi saattoi omilla avaimillaan tulla toimittamaan asioi-

taan vaikka keskellä yötä. Aikanaan nuoripari sai esikoisensa. Kastetilaisuudessa anoppi huomasi saavansa melkoiset
moitteet käytöksensä takia. Tyttö kun sai kasteessa nimen:
Anna Maija Naima Rauha.

§
Miksi anopille ei saa kertoa vitsiä?
- Koska nauru pidentää ikää!
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SENIORIT TOIMIVAT TEHOKKAASTI
Toimivat Seniorit ry Espoon Viherlaaksossa järjestää Pirkko Liikasen ja
Helena Allahwerdin o.s. Liikasen
johdolla asunto-osakeyhtiön asukkaille monenmoista toimintaa. On päiväkahvipiiri ja piirejä seurapelejä, liikuntaa, kirjallisuutta sekä monia muita
harrastuksia varten. Tehokas verkottuminen ja vastuun jakaminen ovat
taanneet tuloksellisuuden. Toiminnan
idea on, että ikäihmisiä ei jätetä yksin,
vaan heille tarjotaan virikkeitä sekä
kanssakäymistä muiden henkilöiden
kanssa. Toiminta tukee ihmisten arjessa selviytymistä.

ten terveyteen, toimintakykyyn ja
itsenäiseen selviytymiseen ovat kullan
arvoisia. Mitä pidempään ihmiset
pysyvät virkeinä, pystyvät asumaan
omassa kodissaan ja selviytyvät ilman
ulkopuolista tukea, sitä parempi kansantaloudellemme. Tärkeintä on kuitenkin ihmisten omat kokemukset ja
tunteet.

Yksinäisyys on tämän ajan Suomessa
iso ongelma, etenkin vanhojen ihmisten keskuudessa. Siihen on monia
syitä, mutta ratkaisuja yksinäisyyden
poistamiseksi on käytännössä kehitetty
valitettavan vähä. Jorma Ollilan johtama Suomen brändityöryhmäkin
kiinnitti asiaan huomiota ja kirjasi
ehdotuksiinsa tavoitteen, että kerrostaloissa asukkaat pitäisivät yhteyttä
yksinäisiin ja vierailisivat vanhusten
luona. Haaste esitettiin myös taloyhtiöille. Tavoitteena on lisätä ihmisten
vuorovaikutusta ja saada ihmiset pitämään enemmän huolta toisistaan.

Meillä on viime vuosina puhuttu paljon ravinnon merkityksestä ihmisten
hyvinvoinnille ja suosituksia terveellisestä ravinnosta on jaettu auliisti.
Valitettavasti on myös ristiriitaisia
ohjeita ja erilaisia mielipiteitä, mikä
saa tavallisen kuluttajan ymmälle.
Ravinnon lisäksi on korostettu liikunnan tärkeyttä ikääntyville ihmisille.
Lääkärikuntammekin on alkanut oivaltaa liikunnan myönteiset vaikutukset
ja ”määrää” nykyisin pillereiden lisäksi hoidoksi myös liikuntaa. Tieteellisesti on vakuuttavasti osoitettu liikunnan hyödyt moniin sairauksiin ja osoitettu, että hyvinkin vanhoilla ihmisillä
säännöllinen liikunnanharrastus lisää
kuntoa ja lihasvoimaa. Se, että syömme terveellisesti ja liikumme, ovat
keskeisiä asioita hyvinvointimme
kannalta.

Maamme väestö eläköityy kovaa
vauhtia, kuten kaikki tiedämme. Se
merkitsee terveyden- ja vanhustenhuollollemme vastuun ja työn lisääntymistä. Myös yhteiskunnan kustannukset kasvavat. Sen vuoksi kaikki
keinot, joilla voidaan vaikuttaa ihmis-

Yhtä merkittävä asia, josta valitettavasti puhutaan liian vähän, on sosiaalinen ympäristö ja ihmissuhteet. Aktiivinen kanssakäyminen ja osallistuminen erilaisiin toimintoihin pitävät
ihmisen kiinni elämässä. Tästä on
myös tieteellistä näyttöä. Sosiaalisella

yhteisöllä, hyvillä ihmissuhteilla ja
harrastuksilla on eliniän odotuksiin
selvä myönteinen merkitys. Kyseisen
asia on varmasti ollut Pirkolla ja Helenalla kirkkaana mielessä, kun he
ovat ryhtyneet vetämään asuinyhteisössään senioritoimintaa. He ovat
toimineet jo pitkään ennen kuin Ollilan työryhmä kiinnitti asiaan huomiota. Voi hyvällä syyllä todeta, että Liikaset ovat asiassa edelläkävijöitä.
Kiitos siitä Pirkolle ja Helenalle. Toivottavaa on, että heidän esimerkkinsä
tarttuu ja idea toimivista senioreista
hyödynnetään mahdollisimman monilla paikkakunnilla. Hienoa on, että
asiasta kiinnostuneita on jo käynytkin
opintomatkalla Viherlaaksossa. Senioritoiminta on kiitettävää vapaaehtoistyöstä ja tuloksellista kansalaistoimintaa, jossa pienillä panostuksilla
saadaan paljon aikaan.
Pekka Saarenmaa

Sosiaalineuvos Pekka Saarenmaa
Kuva Heikki Liikanen 2006

Suvut kohtaavat
Viipurissa 29. – 31.7.2011
Karjalan sukuyhteisöjen liitto, Karjala-lehti, Sukuseurojen keskusliitto ja Sukuviesti-lehti kutsuvat mukaan sukuja, sukuseuroja, pitäjäseuroja, kaikkia
karjalaisia Suvut kohtaavat Viipurissa -tapahtumaan.
Matkan järjestäjä Lomalinja, p. 010 289 8100.
www.lomalinja.com/suvut_kohtaavat_viipurissa
Lisätietoja:
Sukuseurojen Keskusliitto, Eine Kuismin,
toimisto@suvut.fi
09 4369 9450 tai 0400 483829

Sukuseura ei osallistu järjestelyihin, joten toimi yksilönä ja
mene mukaan, jos kiinnostaa. Tarjoa juttua matkasta seuraavaan lehteen.
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PUDASJÄRVEN LIIKASENNIEMI
Olemme esitelleet paikkoja, joissa
esiintyy Vuonna 2008 arkistosihteeri
Helvi Tuovila Pudasjärven kaupungista vastasi ystävällisesti kysymykseen,
joka koski kartalla näkyvää Pudasjärven Liikasenniemeä ja Liikasentietä.
Vastauksessaan hän kertoo seuraavaa:
Pudasjärvellä on Liikasenniemi. Minulla ei ole tässä nyt tarkkaa karttaa
esillä, mutta maanmittausteknikkomme voi antaa tarkemmat tiedot ko.
kohteesta. Varmaan hän voi lähettää
teille tarkemman kartan joko paperikopiona tai sähköisessä muodossa.
Lähetämme hänelle tämän tietopyynnön tiedoksi.
Muistelen että Liikasenniemi on
maantieteellisesti Pudasjärven kaupungin keskustasta n. 10-15 km päässä
oleva niemi, jossa on useita taloja.
Monen talon väki on sukunimeltään
Liikanen. Se on yleinen sukunimi
paikkakunnalla ja lienee ko. maantieteellisen paikan mukaan muodostunut
tai otettu käyttöön. Perinteisesti tämä
paikka on maalaiskylä, joista useimmissa taloissa nykyisin asutaan vain
kesäisin.
Liikasenniemi taitaa olla Jongunjärven
niemi. Jongunjärvi on aika suuri ja
runsasvetinen ehkä syväkin järvi, jossa
on useita saaria. Kaunista seutua.
Perinteisesti seutu on ollut maanviljelysseutua ja maalaisasutusta, josta osa
taloista on hyvinkin vanhoja.

NÄIN SEN KOIN

Näitä tietoja täydentää tekninen toimistomme. Heillä on tarkemmat tiedot
ko. Liikasentien sijainnista. On mahdollista, että on toisaallakin ko. nimen
mukaisia teitä.
Nämä tien nimet - Oulu - Ylikiiminki Kiiminki - ovat meiltä n. 100 km:n
säteellä, joten on mahdollista, että ko.
saman sukunimen omaavia henkilöitä
asuu kaikkien noiden teiden varrella,
sillä täälläpäin on hyvin yleistä nimetä
tie taloon esim. sukunimen mukaan.
Myös muuttaneiden henkilöiden mukana nimi on voinut tulla paikallisen
paikan nimeksi.
Onko tämä Liikasenniemi sitten se
vanhin seutu, jossa tuo nimi tällä seudulla esiintyi - luultavasti ainakin
hyvin kauan jo esiintynyt täällä, joten
on mahdollista, että nuo Liikanen sukunimellä olevat henkilöt periytyvät
tuolla niemellä asuneesta väestöstä tai
sitten Liikanen nimisen henkilön
muuttaessa Liikasenniemelle - ko.
niemi sai nimensä heidän mukaan.
Tarkempia tietoja voidaan tutkia ko.
nimen osalta esim. sukututkimuksen
kautta ja varmaan valmista tutkittua
tietoakin on asiasta, jos tarvitsette
lisätietoja tai tarkempia tietoja, mikäli
jo seurassanne ei ole näiden seutujen
Liikasia.

Kartalla mainittu Liikanen on talon
(tai tilan) nimi, ja nimi tulee alkuperäisten asukkaiden mukaan. Se ei
takaa sitä, että talossa asuisi juuri nyt
henkilöitä, joiden sukunimi on Liikanen. (Esim. Pudasjärven Ojalan talo
on mennyt jossakin vaiheessa vävylinjalle ja asukkaat lienevät nykyään
Ruottisia. Talo on kuitenkin Ojala).
Pudasjärven syrjäkylillä tiet on nimetty sen mukaan, mikä talo on tien päässä. Säkkisentie vie Säkkinen-nimisen
talon pihaan ja Alatalonharjuntien
päästä löytyy Alatalo jne.

Pudasjärven sukuhaaran vastuuhenkilön Olli Liikasen käsitys, otaksuma
Pudasjärven Liikasentiestä on lyhyesti
seuraava:

Liikasenniemi, Jongunjärven niemi

Noista sukukokouksista minulla on pelkkää hyvää
sanottavaa, kun ne ovat olleet eri puolella Suomea.
Siten olen saanut samalla tutustua sellaisiin paikkakuntiin, joissa ei ole muutoin tullut ennen käytyä ja
tietenkin myös tavata monia “uusia” Liikasia. Esimerkkinä haluan mainita viime kesältä Reisjärvellä
Lauri ja Tuula Liikasen, Margit ja Antero Lehtolan
sekä Tuula Niskalan. Kiitokset näistä järjestelyistä
Liikasten sukuseuralle ja sille väelle, jotka ovat tapaamisiin tulleet.
Tulevana kesänä vietetään sukukokous Rovaniemellä.
Toivottavasti sinne saapuu meitä Kuusamon Liikasiakin runsaasti.
Anne Kultanen
Kuvassa Lauri Kumpula ja Anne Kotkassa 2009.
Kuva Anne Ekroos.
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JAAKKO KULTA, JAAKKO KULTA
Jo vuosia sitten näin lehtileikkeen, jossa puhuttiin Jaakko
Liikasesta ja kullasta. Taidettiin puhua, että hänellä on oma
kultakaivos. Silloin teki jo mieli selvittää, kuka on tämä
Jaakko, kun meillä on näitä Jaakkoja vähän siellä ja täällä,
mutta asia hautautui. Tänä vuonna helmikuun alussa nimi
vilahti jälleen tiedotusvälineissä ja lehdistössä. Syynä oli se,
että Ilomantsin Pampalossa päätettiin avata kultakaivos, ja
Jaakko on tässä mukana. Nyt en voinut asiaa enää sivuuttaa.
Oli ryhdyttävä tositoimiin jutun saamiseksi.
Wikipediasta löytyi tekstiä Pampalon kaivoksesta sopivasti
haastattelun johdannoksi:

"Pampalon kultakaivos on Pampalossa Ilomantsin Hattuvaarassa toimintansa 8. helmikuuta 2011 aloittanut kultakaivos. Ruotsalaisen Endominesin kaivoksen rakennustyöt
alkoivat syksyllä 2009. Paikalle on rakennettu rikastamo,
murskaamo, rikastushiekka-alue sekä konttori- ja huoltotiloja. Valmistuttuaan kaivos työllistää 70 henkeä ja rakennusvaiheessa enimmillään sata. Rakentamisbudjetti on ollut
20 miljoonaa euroa. Kaivos tuottaa 900–1000 kg kultaa
vuodessa. Endominesin toimitusjohtaja Markus Ekbergin
mukaan louhintamäärät ovat pieniä, mutta esiintymä on
rikas."
Haastattelu Harri Liikanen, kuvat omistaa Jaakko Liikanen.
Jaakko Liikanen

Pampalo on siis aloittanut toimintansa, mutta mitä sinä siellä teet?
Poraatko, räjäytätkö vai mitä?
Kuten aiemmasta käy ilmi olen yksi
yhtiön kolmesta perustajasta ja olen
näiden kuluneiden 14 vuoden aikana
johtanut yhtiön tutkimustoimintaa mm
Ilomantsin alueella. Itse projektivaiheessa syksystä 2009 alkaen olen
toiminut Pampalon projektin johtajana. Työtehtäväni ovat olleet hyvin
monipuoliset, rahoituksesta, yhteiskuntasuhteista ja teknisistä asioista
henkilöstöasioihin.
Mikä olet koulutukseltasi ja onko
sinulla työkokemusta menneiltä
vuosilta? Tuskin sinun asemaasi
ihan suoraan koulun penkiltä pääsi.

Siirryin heti armeijasta päästyäni 1975
Ruotsiin, jossa myös opiskelin geologiksi. Jo opiskelujen aikana sain mukavan työpaikan LKAB:n malminetsinnässä ja jatkoin siinä vuoteen 1987,
jolloin lyhyen ATK-opintojakson

jälkeen siirryin Terra Mining AB:n
palvelukseen. Terra Miningin palveluksessa toimin Ruotsin, Suomen ja
Irlannin
malminetsintätoimintojen
vetäjänä. Vuonna 1993 Terra Mining
osti Sodankylästä Geologian tutkimuskeskuksen löytämän Pahtavaaran
kulta-aiheen. Ryhdyin siinä vaiheessa
johtamaan Pahtavaaran tutkimustöitä
ja siirryin Esacons Oy:n palvelukseen.
Pampalon kultakaivoksen vihkiäisten
jälkeen 1996 katsoin kavereitteni
kanssa, että olisi aika katsoa miten
omat siivet kantavat ja perustimme
Endomines Oy:n. Ja näin 14 vuoden
jälkeen olemme saaneet yhtiön viimein kukoistamaan.
Varusmiespalvelukseni suoritin tykistössä Lappeenrannassa, ja olen käynyt
RUK:n kurssin 145. Sotilasarvoni on
reservin yliluutnantti.
Jostakin sain silmiini maininnan,
että Jaakko Liikanen on Qualified
Person by SveMin and FinnMin.
Mitä tämä englanninkielinen tekstilyhenne tarkoittaa?

Ruotsin ja Suomen kaivosorganisaatioiden valtuuttama henkilö, jonka koulutus ja kokemus katsotaan riittäväksi
mineraalivarojen arviointiin. Pörssissä
ei voi toimia ilman tätä valtuutusta.
Kaivosta on rakennettu jo pitkään.
Mikä on nyt tilanne? Milloin saadaan ensimmäiset kultasormukset
Pampalon kullasta? Sisältääkö
malmi jotakin muutakin? Maailmaa
kiinnostaa esimerkiksi uraani tällä
hetkellä Japanin tapahtumien johdosta.
Kaivos on aloittanut tuotannon yhden
vuoden rakennusajan jälkeen ja kultarikastetta lähtee koko ajan Harjavaltaan sulatolle. Tulemme tuottamaan
noin 1000 kg kultaa vuodessa. Malmissa ei ole muita hyödynnettäviä
mineraaleja. Uraani on tietysti kiinnostava aine, mutta vuosien 1984 1985 jälkeen en ole ollut tekemisissä
ko. alkuaineen kanssa. Mikäli käytämme ydinenergiaa, meidän tulee
myös hyödyntää omia esiintymiämme.
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Kaivostoiminta sisältää paljon riskejä.
Chilen tapaus oli hyvä esimerkki. Oletko
itse joutunut kiperiin tilanteisiin?
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jälkeen siirryin Kouvolan Lyseoon. Kirjoitin ylioppilaaksi 1973 ja sitten
menin armeijaan Lappeenrantaan.
Missä opiskelit ja onko siitä jotain sanottavaa?

Varsinainen kaivostoiminta ei ole tänä päivänä riskialtista toimintaa, kun se tehdään kunnolla, eikä kohdalleni ole tullut mitään uhkaavaa. Kaivosten onnettomuustilastot pohjoismaissa ovat huomattavasti parempia kuin
esim. rakennustyömaiden. Eri asia on sitten,
miten asiat tehdään halvan työvoiman maissa.
Olin kuvitellut, että Endomines on suomalainen yhtiö, mutta ruotsalaiset ovat tainneet käydä yritysostoksilla. Voisitko selvittää meille, mikä yritys tai konserni siellä
vastaa toiminnasta ja ketkä ovat omistajina? Menevätkö voitot suomalaisesta kullasta ulkomaille?
Yhtiöllä on vuodesta 2006 lähtien ruotsalainen emoyhtiö Endomines AB, koska emme
onnistuneet löytämään Suomesta riittävästi
pääomia, joilla kaivoksia rakennetaan. Yritys
on listattu Tukholman First North Premierlistalla ja tulee siirtymään pörssin päälistalle
tämän vuoden aikana. Yhtiön omistajista on
noin 35 % suomalaisia.

Heti armeijan jälkeen lähdin Ruotsiin ja päädyin siellä Uppsalaan opiskelemaan geologiaa. Kokemus oli erittäin positiivinen ajatellen, että "pikku
kaupungin poika" lähti kaupunkiin, jossa oli opiskelijoita 135:stä maasta.
Tiesitkö, että kiinnostus kaivoksiin on ilmeisesti sukuvika. Kesällä
saamme sukukokoukseen mainarin (kaivosmiehen) Kanadasta. Hän
kuuluu samaan sukuhaaraan kuin sinä. Tuletko Rovaniemelle häntä
tapaamaan vai tulemmeko hänen kanssa Pampaloon? Joka tapauksessa aiomme käydä Mikkelissä.
Kesään on vielä niin pitkä aika, etten ole ehtinyt ajatella, missä tulee
oltua, mutta jos tiemme yhtyvät niin, mikäs siinä.
Olet naimisissa. Voisitko kertoa myös perheestäsi.
Vaimoni Anne Vanomo (vai Vanamo) Kristiina (o.s.Pesonen) löytyi
Kouvolasta, vaikka hän onkin alun perin Juvalta. Anne on ammatiltaan
psykologi ja työskentelee Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa opettajana. Lapsia meillä on kaksi: Saila Joeliina vuodelta 1978 ja Silja Elina
vuodelta 1983. Joeliina asuu Kouvolassa ja hänellä on kaksi poikaa Eetu
Eemeli ja Miska Kristian. Silja valmistui viime keväänä "pölli-inssiksi"
ja elelee nyt kihlattunsa kanssa Sipoon Söderkullassa.
Kiireisenä miehenä sinulla lienee vapaa-aikaakin. Mitä harrastat?

Mitä on tulossa Pampalon jälkeen?
Nyt kun projekti on valmistunut, luovutan sen
käyttöhenkilöstölle ja siirryn taas yhtiön
kehitystehtäviin. Yritän ensin lepäillä hieman
kotona Kouvolassa ja sitten kesällä alkavat
Pampalon kaivoksen lähialueitten tehostettu
malminetsintä ja siinä ohessa osallistun myös
yhtiön muiden hankkeiden kehitystyöhön.
Näistä muista hankkeista voisi mainita Tervolan ja Kittilän kulta-aiheet sekä nykyisessä
Kokkolan kaupungissa sijaitsevan Kälviän
ilmeniittiesiintymän.

Moottorikelkkailu on oikeastaan ainoa varsinainen harrastus, jota teen
vuodesta toiseen. Muuten viihdyn hyvin pikku nikkaroinnin parissa kotona tai metsätöissä Juvan Hyötyyn kylän maisemissa.
Kiitos haastattelusta ja oikein hyvää jatkoa elämääsi, mutta sano
vielä, kannattaako nyt myydä kultasormukset vai ostaa niitä lisää?
Luin juuri tuossa ennusteita siitä, että kullan hinta on kahden vuoden
kuluttua kaksi kertaa nykyinen, joten neuvoni on, että maltapas odottaa.

Nyt on puhuttu jo kovasti työasioista, joten
lienee aika jo siirtyä henkilökohtaisuuksiin. Meitä kiinnostaa, mikä oksa olet sukupuussa. Keitä olivat isäsi ja äitisi? Missä
synnyit ja milloin?
Edesmennyt isäni Sulo Liikanen (s.1909) oli
Kangasniemen haaraa ja äitini Aino (s.1926)
on omaa sukuaan Valkjärven Temosia. Hän
elelee edelleen Kouvolassa. Itse synnyin
Kuopiossa Ystävän ja Voiton-päivänä 1952.
Mitä voit kertoa lapsuudestasi?
Lapsuus oli rauhallista aikaa. Syntymäpaikaltani Savon Tuusniemeltä siirryin jo kaksivuotiaana Kymenlaaksoon Inkeroisiin perheen
mukana, ja sieltä muutin 5-vuotiaana Kouvolaan, jossa olen nuoruuteni viettänyt. Kävin
Kouvolassa Kankaan kansakoulua, ja sen

Jaakko työmaallaan. Sitä se on...
¤
Kysymys toimituksesta:
-Mikä ero on Lapin Kullalla ja Koffilla?
- Koff ei soittele perään kotiin.
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JUHLAVIDEO VALMISTUNUT MYYNTIIN
Jyrki Liikanen yhdessä pääkuvaajaystävänsä Timo Vinkan kanssa videoivat sukuseuran 25- vuotisjuhlallisuudet, kuten
varmaan moni huomasi. Nyt video on editoitu ja se on valmis kopioitavaksi. Kesto on vähän yli kaksi tuntia. Videossa
on aluksi kokoontumiskuvaa ja sen jälkeen sukujuhla kokonaisuudessaan. Jokainen juhlassa ollut näkyy varmasti kuvissa
jossakin vaiheessa.
Jyrki myy videota DVD- levyllä. Hinta on 12 euroa. Jos haluaa korkeampilaatuisen Blu-ray -levyn, niin sille hinta on 22
euroa. Postituskulut lisätään ja ne ovat noin kolme euroa (pussi ja postimaksu). Huom! Blu-ray levyn sisältö ei kuitenkaan
ole kokonaan teräväpiirtoa - isompi pääkamera kuvasi korkealaatuista DV-kuvaa ja käsikamera teräväpiirtoa. Blu-raylevy vaatii Blu-ray-soitimen.
Hinnat ovat omakustannushintoja, joihin ei sisälly voittoa tekijöille eikä sukuseuralle. Vaikka Timo Vinkka ei kuulu sukuumme, hän ei halunnut laskuttaa kuvaustyöstä ja Jyrkikin halusi kantaa kortensa talkookekoon tekemällä työnsä ilmaiseksi. Sukuseura kiittää saamastaan talkooavusta.

Videotilauksen voi jättää sähköpostiin jyrki.liikanen@kotinet.com tai sitten tekstiviestillä tai
soittamalla 040 560 1504. Lasku tulee levyn mukana.

VUODEN 1998 LIIKASTA TAPAAMASSA
LAPSUUTENI VUOSNALLE
Olet järvi takana tunturin. Sinun kalaisat lahtesi muistan.
Karut rantasi - suuret selkäsi yli usein
lapsena soudin.
Oli kankaasi karut - jokivartesi lehdot
mehevät.
Runsaat sinun hillasuot ja marjaisat
maat, ne muistossa mieleeni palaa.

Hannes Savolainen vuonna 2011
Sain aikaiseksi alkuvuodesta vierailla
äitini Impi Kultasen kanssa vuoden
1998 Liikasen, Hannes Savolaisen,
83 luona Kemijärvellä. Aika kului
rattoisasti Hanneksen muistellessa
äitini kanssa aikoja lapsuuden kotikonnuilla Vanhassa Sallassa Vuosnassa ja Sovakylässä, jotka ovat jääneet
rajan taakse Venäjälle. Hannes on
saanut
vierailla
synnyinseudulla
Vuosnassa ja tämän kotiseutumatkailun innoittamana hän on kirjoittanut
runoja 1993 -1994 synnyinseudustaan.
Kolme niistä on oheisena. Saimme
lukea näitä runoja, joista kolme on
tässä kirjoituksen liitteenä. Äitinikin
on päässyt yhden kerran vierailemaan
synnyinseudullaan rajan taakse jääneessä Sovakylässä. Toivotan Hannekselle voimia, terveyttä ja kaikkea
hyvää.
Teksti ja kuva Anne Kultanen

Kauan olen ollut poissa luotasi Vuosna.
Usein vuosien menneitten aikana olen
toivonut nähdä sinun rakkaat rantasi.
Saada venevalkamasta katsoa aaltojesi pauhun, ulappasinen,
muistella lapsuuteni onkimatkat kanssa äidin ja veljeni.
Ne muistoissa elää vielä.
Oi pääsenkö kerran vielä sinne?
PALUU
On aikaa paljon kulunut, kun näiltä
rannoilta pois me lähdettiin.
Tuli sana, sota nyt rajalla on, pian
pois nyt täältä lähtekää.
Kodit jäi, paljon rakasta jäi, tie outo
oli edessämme.
Vuodet kulkivat, vuosikymmenetkin.
Muistot rakkaat säilyvät mielissämme,
niitä huolella hellimme matkallamme,
niistä kerromme lapsillemme.
Toivo, tosin kyllä heikkona eli sydämissämme,
koska saisimme sinne mennä, jonne
niin paljon jäi kallista meiltä.
Nyt tänään, päivänä heinäkuun täyttyy toiveemme harras ja kaihoisa:
Olemme tulossa rannoille rakkaille,

jotka jättämään jouduimme kerran.
Sydämet - mielin odottavin mitä tuttua löydämme täältä?
Silmät etsivät paikkoja lapsuuden,
moni kohta tuo mieleen asian,
joka tapahtui kauan sitten.
KADONNUT POLKU
Minä etsin polkua lapsuuden - polkua,
joka liitti yhteen kylän ja talon.
Ei ollut jalka kulkijan tuota polkua
astunut aikoihin, siksi sammal oli
peittänyt polun.
Vieras pois oli vienyt metsiä - pois
vienyt polunmerkit.
Joku kuusi vanha paikoillaan säilytti
vielä rungossaan tuon vanhan polunmerkin.
Oli maastossa polkuja paljonkin, ne
oli tallanneet koneet ja pelit.
Mikään niistä ei vienyt perille sinne,
minne nyt matkalla olin.
olin matkalla lapsuuteni maisemaan,
tuonne järvelle lapsuuteni.
Matkanpäästä mäeltä katsoa sain
tuota maisemaa lapsuuteni.
Oli tunne varmaan yhteinen tuon
miehen kanssa, joka kerran kutsusta
Jumalan,
sai nousta vuorelle Nebonin, sieltä
katsoa luvattuun maahan.
Kun poistuin mäeltä, katseeni loin
tuonne lapsuuteni Vuosnaan.
En sanonut hyvästi, vain näkemiin.
Elän toivossa, vieläpä uskossakin, että
luoksesi palaan vielä.
Niin, täyttyykö toiveeni minun?
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TOIVO RAPELI (1903 - 1995)
Sukututkimuksemme yhteydessä löytyi Johanneksen sukuhaarasta otsikossa mainittu tunnettu nimi. Toivo Rapeli oli evankeliumiyhdistyksen johtaja,
rovasti ja kanslianeuvos. Hän oli toisen maailmansodan jälkeisen Suomen
evankelisluterilaisen kirkon vahvoja
vaikuttajia. Hänen työnsä painopiste
oli evankelisen herätysliikkeen piirissä, missä hän toimi liikkeen keskusorganisaation, Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen, toiminnanjohtajana yli 20 vuotta. Rapeli oli
samalla hyvin laajasti mukana keskeisissä tehtävissä kirkon elimissä ja

Rovasti Toivo Rapeli

kirkollisissa järjestöissä. Karjalaisuus
yhdisti häntä moniin jälleenrakennuksen vuosien tärkeisiin poliittisiin vaikuttajiin. Hän oli toiminut Muolaan
seurakunnan viimeisenä vakinaisena
pappina 1938 - 1949.
Toivo Rapeli kirjoitti monia kirjoja.
Niitä on julkaistu Internetistä saatujen
tietojen mukaan ainakin seuraavat:
* Aion Perille
* Elämäni Ilmeet
* Evakkopappi
* Floridan Aurinkoa Ja Amerikansuomalaisia

* Kuohunnan Vuodet
* Lutherin Saksasta, Paavin Roomaan
* Maailmanmatkaaja
* Matkaanlähtö
* Punaiselta Torilta Zagorskin Luostariin
* Ristiaallokossa
* Siperian Haaste
* Välietappina Tahiti, Etelämeren
Helmi
* Kuohuvassa Etelä-Amerikassa.
Tasavallan presidentiltä Urho Kekkoselta Toivo Rapeli sai oheisen kirjeen:

29/9 1974

Mielenkiintoiseen maanosaan tekemältä matkaltanne olette hyvänä huomiontekijänä saanut varmaan paljon suomalaiselle
lukijalle uutta kirjaanne, jonka olette ystävällisesti lähettänyt minulle.
Sydämelliset kiitokseni.
Urho Kekkonen
Lähetetty kirja lienee ollut kirjeen päiväyksen perusteella pääteltynä vuonna 1974 ilmestynyt teos ”Kuohuvassa EteläAmerikassa”.
Toivo Rapeli oli Johannesten Liikasten kantaisän pojanpojan tyttärentyttären poika, kuten seuraavasta Maarit Tillmanin
laatimasta selvityksestä ilmenee.
I Tuomas Dionysoksenpoika, s. noin 1756, k. 11.4.1805
Viipurin maasrk., Tervajoki

IV Anna Kaisa Joonaantytär Liikanen, s. 4.11.1847
Johannes Päätilä, k. 29.8.1892 Johannes, Hannukkala

II Tuomas Tuomaanpoika Liikanen, s. 1781 Pernaja, k.
23.7.1857 Johannes, Päätilä 1 ja 2

V Aliisa Kustaantytär Kesäläinen, s. 25.12.1883 Johannes, Hannukkala

III Joonas Tuomaanpoika Liikanen, s. 21.2.1824 Johannes Knuutila, k. 6.8.1855 Johannes, Päätilä

VI Toivo Rapeli, s. 12.7.1903 Johannes, Revonsaari
Harri Liikanen

JONI TORJUI MESTIKSEN MESTARIKSI VAASASSA
18 vuotiaiden maailmanmestari jääkiekossa vuodelta 2000 Joni Puurula
vahvisti Kangasniemen sukuhaaran
edustajana Vaasan Sportin maalivahtiosastoa loppukaudella 2011. Kun
Mestis päättyi, Vaasan Sportista tuli
Suomen mestari tässä sarjassa. Se
merkitsi mahdollisuutta nousta SMliigaan, mutta kuten jo tiedämme,
neljä karsintaottelua päättyi tappioon
Pelicansia vastaan, ja se nosti tien
pystyyn tällä kertaa.

Joni, 28 on pelannut kuluneen kauden
kasvattiseurassaan JHT:ssä (Junkkarit
Hockey Team Kalajoelta) Suomisarjaa. Hän oli pelannut JHT:n 13
ottelua Suomi-sarjassa torjuntaprosentilla 93,12. Torjuntavarmuus oli sarjan
toiseksi paras sarjajohtaja RoKin maalivahti Toni Ruokasen jälkeen. JHT on
Suomi-sarjassa sijalla 5.
Joni on kokenut maalivahti, jonka
Sport-kannattajat muistavat hyvin
Kokkolan Hermeksen riveistä kaudelta

1999 – 2000. SM-liigassa Joni on
pelannut yli 170 ottelua HPK:n,
TPS:n, SaiPan ja Jokereiden paidassa.
Playoffeistakin on kokemusta 48 ottelusta. Hän on voittanut HPK-paidassa
kolme pronssia. SM-liigan lisäksi Joni
on pelannut Venäjällä Salavat Yulaev
Ufan joukkueessa ja Tanskassa –
Aabissa - osan edelliskautta.
Mitä uusi kausi tuo tullessaan, nähdään myöhemmin. Toivotetaan onnea
ja menestystä nuorelle miehelle.
HLI
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ISÄÄ ETSIMÄSSÄ
Helsingin Sanomissa oli noin pari vuotta sitten Kirstin vastaus kysymykseen, joka kiinnostanee Liikaslinkin lukijoitakin.
Lainaamme kysymyksen ja vastaustekstin sellaisenaan.
” Olen 1970- luvulla syntynyt nainen. Mitkä oikeudet minulla on juridisesti ja moraalisesti etsiä isääni ja ja tietää
taustani? Äitini ei suostu kertomaan mitään. Isäni taas ei ilmeisesti tiedä olemassaolostani. Jos kirkonkirjoista ei
löydy tietoa isästäni, mitkä ovat mahdollisuuteni? Onko olemassa lakia, joka velvoittaa äitini kertomaan minulle
isäni henkilöyden? Käydäänkö näistä asioista ylipäätään oikeutta?
Oikeudellinen isättömyys on yleistä.
Väestörekisterin mukaan noin kymmenellä prosentilla suomalaisista ei
ole lainkaan merkintää isästään. Suurin syy isättömyyteen nykyisin on, että
lapsen äiti ei halua aloittaa isyyden
vahvistamista koskevaa prosessia.
Tehokkaita oikeudellisia keinoja,
joilla äiti voitaisiin pakottaa paljastamaan lapsen todennäköisen isän henkilöys, ei ole. Äidin ratkaisulle voi
olla monta selitystä. Lapsen todennäköinen isä on voinut olla äidin parhaan
ystävän aviomies tai esimerkiksi henkilö, jolla on alkoholi- tai huumeongelma tai joka on väkivaltainen.
Kun äiti estää isyyden selvittämisen,
hän välttyy kohtaamasta miestä esimerkiksi silloin, kun tällä olisi oikeus
tavata lapsensa. Isä saattaa kaiken
lisäksi olla niin köyhä, ettei hän pysty
maksamaan edes lapsen elatusapua.

Äidin valinta ulottaa vaikutuksensa
myös lapseen. Lapsella ei ole mahdollisuutta solmia suhteita isäänsä eikä
isänpuoleisiin sukulaisiin.
Ainoa mahdollisuus selvittää isän
henkilöys olisi saada jonkinlainen
vihje siitä, kenen kanssa äiti seurusteli
lapsen siittämisajankohtana. Vihje
auttaisi rajaamaan sen miesjoukon,
josta biologista isää olisi mahdollista
etsiä. Jos lapsi on syntynyt myöhemmin kuin 1.10.1976, hän voi nostaa
isyyskanteen ja vaatia vahvistettavaksi, että mies on hänen isänsä. Kannetta
voi ajaa samanaikaisesti useampaakin
ehdokasta vastaan. Jos lapsi taas on
syntynyt ennen 1.10.1976, isyyden
vahvistamista koskevan kanteen määräaika on kulunut umpeen. Silloin
kannetta ei voi nostaa, vaikka äiti
sormella osoittaisi sen miehen, jonka

kanssa hän valoisana kesäyönä nautti
ohimenevästä onnesta.
Korkeimman oikeuden mukaan eri
aikoina syntyneiden lasten asettaminen eriarvoiseen asemaan ei ole ristiriidassa perustuslaissa säädetyn syrjinnän kiellon kanssa. Ratkaisusta on
valitettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, jossa on muitakin vastaavia suomalaisten tekemiä valituksia
odottamassa ratkaisua. Isyyden vahvistamista koskevien kanteiden lukumäärä on romahtanut sen jälkeen kun
dna-tutkimukset ovat muuttuneet
arkirutiineiksi. Dna-tutkimus tuottaa
niin varmaa tietoa perimästä, että isän
on viisaampaa tunnustaa isyys kuin
mennä oikeuteen, jos tutkimustulos on
positiivinen. Vuosittain isyyden vahvistamista koskevia kanteita käsitellään tuomioistuimessa vain noin 70
kappaletta.

Tilaa Sukuviesti!
Sukuviesti on Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry:n julkaisema,
kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti.
Sukuviesti on oikea lehti sinulle, joka olet kiinnostunut suvustasi, perheestäsi ja
juuristasi, arvostat kansallista kulttuuria parhaimmillaan,
haluat kotoisan lämmintä luettavaa.

Vuosikerta maksaa 24 euroa sukuseurojen jäseniltä. Muilta 34,- – 39,- euroa.
Tilaukset voi tehdä sähköpostilla sukuviesti@suvut.fi tai puhelimella (09) 4369 9450.

URHEILUA
Taneli Hylkilä Reisjärveltä palvelee Kainuun Prikaatissa
varusmiehenä ja on nyt arvoltaan alikersantti. Hän osallistui
sotilaiden hiihdon SM-kisoissa rynnäkkökivääriampumahiihtoon ja sijoittui 12 kilometrin matkalla hopealle puhtaalla ampumatuloksella. Kisat pidettiin 22. - 25.3 2011

Kontiolahdella. Kainuun Prikaati oli kisoissa täysin ylivoimainen. Se saavutti yleismestaruuden pisteillä 628 ja siinä
tietysti Tanelin tulos oli vaikuttamassa hienosti. Toiseksi
tuli Kainuun Rajavartiosto saaden vain 348 pistettä. Onnittelut Tanelille!
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SUKUKOKOUS ROVANIEMELLÄ
Paikka:
Aika:
OHJELMA
Perjantai 22.7.
18.00
Lauantai 23.7.
10.00 alkaen
11.30
12.00
13.30
14.45
15.15
15.30 - 16.30
16.30 - 19.00

Hotelli Aakenus, Koskikatu 47, 96100 ROVANIEMI, www.hotelliaakenus.net
Lauantai 23.7.2011

Ensimmäiset Liikaset saapunevat, seurustelevat ja yöpyvät.
Sukuhaarojen vastuuhenkilöiden neuvottelu.
Tulokahvit, sukuhaarojen tapaamiset.
Kanadalaisten sukulaisten esittely.
Lounas.
Sukukokous. Kokouksen alussa musiikkiesitys ym. (Huom! Muistathan ottaa mukaan
kokousasiakirjat ”työpöydältäsi”.)
Kokouskahvit, mansikkakakku.
Siirrytään Tiedekeskus ja museo Arktikumiin. www.arktikum.fi
Opastettu tutustuminen Arktikumiin.
Mahdollisuus vierailla omaan tahtiin Joulupukin Pajakylässä.
www.santaclausvillage.info/fi/

LIIKASKAUPPA
Kokouspaikalla on myytävänä Liikasten sukuseuran myyntituotteita. Valikoima on lueteltu toimintakertomuksessa ja nähtävänä kotisivuillamme. Voit varmistaa tavaran saamisen ottamalla yhteyttä Sirkka-Liisa Kuusistoon etukäteen. Yhteystiedot ovat takakannessa.
MAJOITUS
Olemme varanneet 13 kahden hengen
huonetta Hotelli Aakenuksesta 23.- 25.7
väliseksi ajaksi. Varaus erikoishinnoin on
voimassa 31.5. asti, joten toimi heti. Huonetta tilatessa on mainittava ”Liikasten
sukuseura”. 1 hengen hotellihuone maksaa 58,- ja 2 – 3 hengen hotellihuone 31,/hlö. Huonehintaan sisältyy buffetaamiainen, iltasauna ja langaton laajakaistayhteys. Jokainen varaa ja maksaa huoneen itse. Varaukset: Hotelli Aakenus,
puhelin (016) 342 2051 tai sähköposti
hotelli.aakenus@co.inet.fi. Lisää majoitusvaihtoehtoja löytyy Rovaniemen kotisivuilta www.rovaniemi.fi
OSALLISTUMISMAKSUT
Osallistumismaksu 20,00 sisältää tulokahvit ja lounaan. Tutustuminen Arkticumiin maksaa 12,-/hlö, opiskelijat ja
eläkeläiset 8,-, lapset 7-15 v 5,-. Ryhmähinta 9,50/aikuinen. Jos tulee vain kokoukseen, osallistuminen siihen on luonnollisesti ilmaista. Maksut peritään kokouspaikalla. Sukuseura maksaa kokoustilan
vuokran ja välineet, kokouskahvit kokouksen jälkeen ja Arktikumin opastuksen.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset sihteeri Maarit Tillmanille viimeistään 6.7. Ilmoittautumiset
ovat sitovia, koska joudumme maksamaan
kuitenkin ilmoitetun henkilömäärän mukaan. Yhteystiedot ovat takakannessa.
Suosittelemme sähköpostin käyttöä.

AJO-OHJE

Palautus osoitteeseen
Liikasten sukuseura ry
c/o Harri Liikanen
Niittaajankatu 2 A 13
00810 HELSINKI

SUKUSEURAN HALLITUS
Puheenjohtaja (= sukuseuran esimies) ja tiedottaja Harri
Liikanen, Niittaajankatu 2 A 13, 00810 HELSINKI,
040 502 5939, harri.liikanen(at)welho.com
Varapuheenjohtaja (= sukuseuran varaesimies) Jaakko
Liikanen, Puhaltajankatu 55, 11910 RIIHIMÄKI,
(019) 720 669, 040 516 4305, jaska.liikanen(at)gmail.com
Sihteeri Maarit Tillman, Sysmäntie 3, 83500
OUTOKUMPU,
050 360 8892, maarit.tillman(at)gmail.com
Hankkija Sirkka-Liisa Kuusisto, Niirasentie 4 as 1,
51200 KANGASNIEMI,
050 584 0747, sirkkaliisa.kuusisto(at)netti.fi
Arkistonhoitaja Esko Liikanen, Ylivedentie 438,
52100 ANTTOLA,
050 303 7121, esko.liikanen(at)surffi.fi
Tiedottajan apulainen Olli Liikanen, Metsäläntie 24 A 2,
00320 HELSINKI,
0400 724 664, olli.liikanen(at)edu.hel.fi
JÄSENSIHTEERI
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VUODEN LIIKASET (Suluissa sukuhaara)
1993 (Ri)
Mirjam Piira, Mäntyharju, k. 1994
1994 (Mi)
Annikki Liikanen, Juva
1995 (Ri)
Anna-Liisa Liikanen, Orimattila, k.
1996 (Ka)
Erkki Liikanen, Bryssel
1997 (Ko)
Heikki Liikanen, Joutsa, k. 2004
1998 (Ku)
Hannes Savolainen, Kemijärvi

KUNNIAJÄSENET
1. Haastemies Eino Liikanen 1995(k.1997)
2. Käsityönopettaja Anna-Liisa
Liikanen 2000- (k.2004)
3. Emäntä Annikki Liikanen 20004. Sääteknikko Mauri Puurula 20055. Professori Pirkko Liikanen 20056. Yrittäjä Matti Liikanen 2010-
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2003 (Ka)
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SUVUN VANHIN 19.2.2010Vanhin elossa oleva Liikanen on
helsinkiläinen Salme Strandman
o.s. Saarenmaa s.12.8.1913
Tampereella.
Ristiinan sukuhaara.
PERINNEHENKILÖ
Perinnehenkilöksi nimettiin 1999
vapaustaistelija, luutnantti Herman
Liikanen, joka kuuluu Ristiinan
sukuhaaraan.
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2009 (Ka)
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