Heikkiset Kainuun asuttajina ja vaikuttajina

Kainuun asutuksen muistomerkki Kiehimänvaaralla Paltamossa.

Kainuun asutuksen alkuvaiheet
Kainuun asutuksen juuret ovat vuosituhanten takana. Tästä ovat todistuksena lukuisat seudulta
tehdyt arkeologiset löydöt, joista vanhimmat ovat viimeisen jääkauden jälkeiseltä ajalta.
Kainuussa asustelleet ihmiset olivat yleensä metsästäjiä, jotka metsästivät mm. peuroja ja muuta
suurriistaa. Rautakaudella 500 eKr. – 1300 jKr. seudun asutus vahvistui jonkin verran. Noihin
aikoihin Kainuuseen asettui myös lappalaisia, joiden olemassaolosta kertovat monet lappialkuiset paikannimet. Lappi-sana on alun perin tarkoittanut sivussa tai syrjässä asuvaa. Lappalaiset elivät perinteisillä pyyntielinkeinoilla, metsästyksellä ja kalastuksella. Lisäksi heillä lienee
ollut kesytettyjä peuroja. Talvisin he saalistivat talvikylissään, mutta kesällä he hajaantuivat kalavesiensä ääreen. He saivat asustella Kainuun erämaissa melko vapaasti aina suomalaisasutukseen asti, jolloin he joutuivat vetäytymään tulijoiden tieltä. Karjalaiset, pohjalaiset ja savolaiset
kävivät kukin vuorollaan myös verottamassa heitä.
Lappalaisten asema heikkeni oleellisesti sen jälkeen, kun savolaiset uudisasukkaat alkoivat rynnistää Oulujärven erämaahan 1500-luvun puolivälissä. Aluksi tulijat olivat vain käypäläisiä, jotka kävivät eräretkillään verottamassa seudun rikasta riista- ja kalakantaa.

Elinkeinona kaskenpoltto
Savolaisia tavattiin ensimmäisen kerran Oulujärven erämaassa vuonna 1531, mutta siitä alkoi
pian todellinen muuttoliike, jonka seurauksena lappalaiset joutuivat vetäytymään kohti pohjoisen
erämaita. Savolaiset uudisasukkaat asettuivat ennen muuta vesistöjen ääreen, ennen muuta Oulujärvelle, jonka kala-apajia he halusivat hyödyntää.
Kaskeaminen oli keskiajalla kuitenkin savolaisten valtaelinkeino. Se antoi selvästi peltosatoja
suuremman sadon, sillä parhaimmillaan kaski saattoi tuottaa lähes 10 000 kiloa ruista hehtaarilta.
Savolaisasutuksen levittäytyminen kivisiin ja metsäisiin erämaihin perustui juuri kaskenpolton
ylivertaiseen tuottoisuuteen.

Kaskeaminen oli arkaainen maanviljelyn muoto, jossa havumetsä kaadettiin joko samana vuonna, jolloin kaski poltettiin, tai vuotta paria aikaisemmin. Poltettua kaskea sanottiin paloksi, kylvön jälkeen huhdaksi ja laihon kasvamisen jälkeen halmeeksi. Aluksi kaskettuun maahan kylvettiin ruista tai ohraa tavallisesti 1–2 vuotta. Ruissadon jälkeen kaskimaalla voitiin kasvattaa pari
satoa kauraa tai tattaria, mutta joskus myös naurista. Vaikka kaski tuotti aluksi runsaan sadon,
maa köyhtyi kuitenkin nopeasti, joten sitä voitiin muutaman vuoden viljelyn jälkeen käyttää vain
laitumena, jolloin sitä kutsuttiin ahoksi. Kaskenpoltto vaati hyvin suuria viljelyaloja ja vaikutti
myös siihen, ettei asutus aina muodostunut kovin pysyväksi. Niinpä kaskenpolttajien oli alituisesti etsittävä uusia kaskimaita. Voidaan sanoa, että juuri kaskenpoltto vauhditti Kainuuseen
suuntautunutta muuttoliikettä.

Savolainen uudisasutus
Kaskenpolton ohella toinen merkittävä Kainuuseen suuntautunutta muuttoliikettä edistänyt seikka oli Savon voimakas väestönkasvu. 1500-luvulla Savossa oli noin 3400 taloa eli savua, joten
lisää uudismaata tarvittiin. Niinpä savolainen uudisasutus levittäytyi ylivoimaisen kaskiviljelytekniikkansa kanssa muuallekin. Aluksi kaskenpolttajat suunnistivat Etelä-Savosta PohjoisSavoon, joka oli vielä varsin harvaan asutettua seutua. Sieltä uudisasukkaat suunnistivat Kainuuseen Pähkinänsaaren rauhan rajasta välittämättä. Aluetta kutsuttiin tuolloin Oulujärven erämaaksi.
Savolaisten Kainuuseen suuntautunutta muuttoliikettä edisti myös valtiovallan myönteinen suhtautuminen. Sitä suosi erityisesti vuonna 1523 Ruotsin kuninkaaksi noussut Kustaa Vaasa, joka
ryhtyi rakentamaan valtakunnallista hallintojärjestelmää päämääränään keskushallinnon varojen
lisääminen. Hän palkkasi itselleen uskollisia vouteja, joiden avulla hänellä oli pian kaksi kolmannesta valtakunnasta valvonnassaan. Jotta maahan olisi saatu lisää veroa maksavia talonpoikia, mm. savolaisia kehotettiin muuttamaan valtakunnanrajan itäpuolelle.
Kustaa Vaasan kehotuksesta muuttoliikettä suosivat erityisesti Olavinlinnan linnanisännäksi
vuonna 1542 tullut Klemetti-kirjuri eli Klemetti Henrikinpoika Krook. Hänen jälkeensä tässä
työssä kunnostautui linnanisäntä Kustaa Fincke (1510–1566), jonka kehotuksesta vuonna 1552
Kainuuseen muutti 140 savolaista talonpoikaa saatuaan kolmen vuoden verovapauden. Nämä
uudisasukkaat jakautuivat kahteen ryhmään: Melalahden neljänneskuntaan, jossa oli 64 veroa
maksavaa talonpoikaa, ja Jaalangan neljänneskuntaan, johon kuului 69 talonpoikaa.

Rappasotien kausi
Venäläiset eivät tietenkään pitäneet siitä, että savolaiset muuttivat heidän mailleen. Seurauksena
olivat vuosikymmeniä kestäneet rajariidat, joissa tuhannet rajaseutujen uudisasukkaat ja vienankarjalaiset menettivät henkensä. Vuosien 1555–1557 sodassa moni uudistalo sytytettiin palamaan ja asukkaat seivästettiin pihatantereelle. Tuhoisin isku tehtiin Olavinpäivänä 30.7.1555,
jolloin karjalaiset hyökkäsivät Oulujärven asutuksen kimppuun ensimmäisen kerran. Eri puolille
Kainuuta tehdyissä iskuissa kuoli yli 300 miestä, naista ja lasta.
Kustaa Vaasa arvosteli näistä tuhoista Korsholman voutia Joen Baggea, koska hän ei ollut varautunut sotatoimiin juuri lainkaan. Oulujärven erämaassa laskettiin vuonna 1558 olevan jäljellä 213
taloa, joista 18 oli autiona. Vuoden 1561 voudin verotileissä mainittiin, että veroa maksavia talo-

ja oli enää vain 169. Sen jälkeen talojen määrä hieman kasvoi, mutta ei yltänyt hyökkäystä edeltäneelle tasolle.
Tämän jälkeen seurasi lyhyt rauhanjakso, jonka jälkeen sotaisuudet alkoivat uudestaan vuonna
1570, jolloin puhkesi Pitkän vihan -nimellä tunnettu sota. Ajanjaksosta on käytetty myös nimeä
25-vuotinen sota. Kainuussa tuo ajanjakso tunnetaan nimellä rappasota.
Aluksi se ei juuri ilmennyt Oulujärven erämaassa, mutta kesällä 1578 karjalaiset tunkeutuivat
mieslukuisasti Kainuuseen ja tuhosivat nopeasti lähes koko seudun asutuksen. Pahimmin tuho
kohdistui suuriin Oulujärven rantakyliin. Vihollisuudet jatkuivat myös sen jälkeen. Vuonna 1580
Oulujärven erämaan 280 talosta poltettiin peräti 232 ja iskujen jatkuttua vuonna 1581 vain 18
taloa koko suuressa pitäjässä oli säilynyt veronmaksukykyisenä. Oulujärven erämaan kymmenysluettelossa oli tuon vuoden osalta vain lyhyt voudin toteamus: ”Oulun erämaasta ei ole
saatu lainkaan viljakymmenyksiä, koska venäläiset ovat polttaneet sen asukkaat.” Hiljaisina ja
autioina olivat entiset elämää sykkineet pihapiirit, joissa hiiltyneet rauniot hiljalleen savusivat.
Sitkeästi uudisasukkaat pystyttivät kuitenkin uudet asumukset poltettujen tilalle. Pienen hengähdystauon jatkuviin iskuihin toi elokuussa 1583 Ruotsin ja Venäjän välillä solmittu välirauha. Se
houkutteli Oulujärven erämaahan jälleen uusia savolaisia. Rauhan kautta ei kestänyt kuitenkaan
kovin kauan, sillä karjalaisten mielestä välirauha ei koskenut Oulujärven seutuja, joita he pitivät
edelleen ominaan.
Olavinpäivän jälkeen rapparit ilmaantuivat taas Kainuun vaaramaisemiin ja aloittivat järjestelmällisen seudun tuhoamisen. Koko laajaan pitäjään jäi vain kuusi veronmaksukykyistä taloa.
Muut poltettiin ja asukkaat tapettiin, jos eivät ehtineet paeta piilopirtteihinsä. Vain Ristijärven ja
Kivesjärven korpimaihin rapparit eivät löytäneet. Muutamat talot tuhottiin jo toistamiseen ja
löytyipä sellaisiakin taloja, jotka roihusivat jo kolmannen kerran sitten sodan alkamisen.
Vainolainen varmisti perinpohjaisen tuhon syksyllä 1585, jolloin se hyökkäsi vielä kerran Oulujärven erämaan asutuksen kimppuun. Sen jälkeen vouti saattoi koruttomasti kirjata papereihinsa,
että kaikki pitäjän asukkaat olivat joutuneet venäläisten surmaamiksi ja että kaikki seudun talot
olivat autioina ja poltettuja. Tämä tuho merkitsi lopullista kuoliniskua Oulujärven erämaapitäjälle: sen nimi pyyhittiin pois kirjoista, se lakkautettiin hallintopitäjänä ja liitettiin takaisin Limingan emäpitäjään vuoteen 1599 asti. Oulujärven erämaa joutui kaikista Suomen pitäjistä rankimmin kärsimään pitkällisen sodan tuhoista. Muualla tuhot jäivät huomattavasti vähäisemmiksi.

Yritykset siviiliväestön suojelemiseksi
Pitkä ja uuvuttava sota saatiin viimein päätökseen, kun Ruotsin ja Venäjän välille solmittiin
18.5.1595 Täyssinän rauha, jossa Ruotsi luovutti Venäjälle valloittamansa Inkerin ja Käkisalmen
läänin. Vastaavasti Ruotsi sai haltuunsa ne alueet, jotka se oli jo de facto ottanut Pähkinänsaaren
rauhan itä- ja pohjoispuolelta. Elokuussa 1595 ruotsalainen rajavaltuuskunta matkusti Maanselälle, jossa oli tarkoitus sopia rajalinjasta. Oulujärven seudulla vallitsi edelleen epätietoisuus siitä,
oliko rauha vai ei. Siviiliväestö pelkäsi uusia iskuja. Seuraavan vuoden tammikuussa Limingan
nimismies Gabriel Tuomaanpoika varusti kuitenkin uuden noin sata miestä käsittäneen joukon
rajankäyntiä varten. Valtuuskunnan onnistui lopulta päästä sopimukseen rajalinjasta. Kainuun
itäraja siirtyi niille sijoille, missä se nykyisinkin kulkee. Itäinen rajalinja kurottautui aina Jäämerelle asti. Rajasuon sovinto- ja rajakirja allekirjoitettiin 1. huhtikuuta 1596.

Keskushallinto oli luvannut puolustaa Oulujärven erämaan uudisasutusta jo 1550-luvulla. Savonlinnan vouti Kustaa Fincke ilmoitti muuttajille, että Oulujärvelle lähetetään huoveja seudun
asukkaita puolustamaan. Sotilaiden käyttöön annettiin kolme haapiota, joiden avulla oli tarkoitus
kuljettaa sotilaita turvaamassa seudun kalastajien ja rantakylien asukkaiden elämää. Lisäksi Kustaa Vaasa ilmoitti 1550-luvun alussa Fincken välityksellä, että erämaapitäjään rakennetaan asukkaiden turvaksi kuninkaankartano.
Kuninkaankartanot olivat tuohon aikaan kruununtiloihin kuuluvia maatiloja. Ne olivat myös valtion hallinnon keskuspaikkoja ja eräänlaisia mallitiloja, joihin voudit kokosivat mm. luontoissuorituksina maksetut verot. Kuninkaankartanot saattoivat toimia myös kruunun tukikohtina alueilla,
joissa ei vielä ollut linnaa. Rajaseudulla kuninkaankartanoihin voitiin sijoittaa myös ase- ja elintarvikevarastoja sekä sotaväkeä siviilien turvaksi.
Kartanohanke unohtui joksikin aikaa, mutta putkahti uudestaan esille syksyllä 1554, jolloin Kustaa Fincke esitti, että erämaahan pitäisi saada joku herra, joka voisi johtaa uudisasukkaita ja huolehtia heistä. Kustaa Vaasa ilmoitti samana syksynä, että Fincke voisi rakentaa kartanon sellaiseen paikkaan, josta seudulla liikkuvat venäläiset saataisiin kuriin. Kartanon paikaksi valittiinkin
niemi, jonka venäläiset joutuivat sivuuttamaan matkustaessaan Ouluun.
Kuninkaankartano rakennettiin Vuohenginjoen eli Kajaaninjoen suuhun vuosina 1554–1556. Ns.
Nousia venäläisen kertomuksen perusteella tiedetään, että kartano valmistui vuoden 1554 jälkeen, ja että se oli toiminnassa vuonna 1556. Siitä käytettiin nimeä Aulon tai Ulon palte. Parhaiten se tunnetaan kuitenkin nimellä Oulun palte.
Sen on arveltu sijainneen milloin missäkin, mutta useimmiten sen on otaksuttu sijainneen Paltaniemen Kirkkoniemen Paltasalmen rantamilla, jossain Rovastinkiven tienoilla. Kuninkaankartanossa asusteli tiettävästi vuosina 1555–1558 myös Oulujärven erämaan oma kartanovouti Olavi Pietarinpoika ja luultavasti hänen seuraajansa Olavi Warg. Kartano oli kuitenkin vielä keskeneräinen vuonna 1559, jolloin Oulujärven erämaa liitettiin Limingan voutikuntaan. Tämän vuoksi
Oulun paltteesta tuli voutihallinnon keskuksena tarpeeton. Ilmeisesti kartanolle jäi jonkinlaisia
puolustuksellisia tehtäviä. Viimeistään rappasotien melskeissä kuninkaankartano lienee tuhoutunut.
Rappasotien kauhuissa seudun piilopirteissä lymyileville talonpojille kävi selväksi, että seudulle
oli välttämättä saatava riittävästi sotaväkeä ja kunnon varustus siviiliväestön turvaksi. Seudun
asukkaiden omat voimat eivät riittäneet idän uhkan torjumiseen. Tämä tosiasia valkeni myös
Ruotsin johdolle, ennen muuta kuninkaaksi nousseelle Kaarle IX:lle. Keskushallinnon toimesta
ryhdyttiin pontevasti asuttamaan autioitunutta Oulujärven pitäjää ja varmistamaan sen pysyminen Ruotsin vallan alla. Syksyllä 1597 Kaarle-herttua määräsi, että Oulujärven ympäristö oli
asutettava uudestaan. Heinäkuussa 1598 seudulle muuttaville uudisasukkaille luvattiin houkuttimena vielä kuusi verovapausvuotta. Lisäksi erämaahan muuttavien turvaksi luvattiin rakentaa
linna, jota ryhdyttiin rakentamaan Kajaaninjoessa olevalle luodolle vuonna 1604. Monien vaiheiden jälkeen Kajaanin linnan ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 1619 ja koko linna
vuosina 1666–1766.

Nälkää ja kurjuutta 1600-luvulla
Vaikka katovuosiin oli totuttu Pohjois-Suomessa ja Kainuussa, syyskesällä 1695 koettu kato oli
kuitenkin ennennäkemättömän ankara. Kesä oli ollut sateinen ja syyskuun alussa tulleet ankarat
hallat tuhosivat koko sadon. Sen vuoksi ei Paltamon eikä Sotkamon pitäjistä voitu kantaa lainkaan kymmenyksiä kuten ei juuri muistakaan Pohjois-Pohjanmaan pitäjistä.
Alkutalvesta 1696 ihmiset kärsivät jo yleisesti nälänhädästä. Ruotsista toimitettu hätäapuvilja ei riittänyt kaikille nälkäisille, jotka
kärsivät nälän aiheuttamista sairauksista.
Monen oli lähdettävä kerjuulle. Kerjäläisten
mukana levisivät erilaiset kulkutaudit tuhoisin seurauksin: Kainuussa väestön kuolleisuus lisääntyi rajusti. Kesä 1696 ei kuitenkaan tuonut helpotusta viljapulaan, sillä ilmat
olivat jälleen koleata ja sateisia. Jälleen ankara halla turmeli vuodentulon jo elokuun
alussa. Kainuussa pahin kato koettiin Hyrynsalmella ja Suomussalmella, mutta muuallaKajaanin linna
kin pakkanen pani lähes kaiken viljan. Koska
viljavarastoja ei ollut juuri lainkaan, rahvas
joutui turvautumaan jo alkutalvesta pettuun ja olkiin sekä muihin korvikkeisiin. Pian ihmiset
alkoivat kuolla suurin joukoin nälkään ja tauteihin. Rahvas yritti epätoivoissaan syödä kaikkea
mahdollista, kuten eläinten raatoja, juuria ja olkileipää. Kajaanissa ja Paltamossa harrastettiin
jopa kannibalismia. Epätoivoiset kerjäläislaumat vaelsivat pitkin pitäjiä ruokaa ja apua etsien.
Yhteiskunta oli nälänhädän vuoksi tuolloin lähes halvaantunut. Kajaanin linnan verotulotkin jäivät tuolloin olemattomiksi.
Syyskuun 1696 ja syyskuun 1697 välisenä aikana Kainuun kuolleisuus kohosi ennennäkemättömän korkeaksi. Kajaanissa kuolleita oli 160, Paltamon pitäjässä 1500 ja Sotkamossa jopa 1584.
Paltamossa kuolleisuusprosentti oli 13,9 ja Sotkamossa peräti 14,7, kun se muualla PohjoisPohjanmaalla oli huomattavasti alhaisempi. Kaikkiaan Kainuussa kuoli tuona aikana peräti 3244
ihmistä.

Heikkiset asuttavat Kainuuta
Savolaisen uudisasutuksen mukana Kainuuseen saapui monta sukua, joilla oli nen-päätteinen
sukunimi. Tällaisia varhaisia muuttajia olivat mm. Tuppuraisen, Karjalaisen, Hallikaisen, Karppisen, Lattusen, Keräsen ja Korhosen suvut. Tulijoiden joukossa esiintyi myös sukunimi Heikkinen. Kainuun asutuksen erikoisasiantuntijan, dosentti Jorma Keräsen mukaan tiettävästi ensimmäinen Kainuuseen asettunut Heikkinen lienee ollut vuoden 1563 verotuksessa mainittu Säräisniemellä asutellut Sven Heikkinen. Hänen nimensä esiintyy veroluettelossa tosin muillakin nimillä. Samoihin aikoihin Kiehimänsuun seudulle asettui asumaan uudisasukkaana Heikki Heikkinen, joka Keräsen mukaan on jo varmasti sukujuuriltaan Heikkinen. Hänestä Heikkisten sukukunta sikisi vähitellen yhdeksi vankimmista kainuulaisista suvuista Korhosten, Kemppaisten ja
Karjalaisten ohella. Heikkisiä ilmaantui Paltamon ja Säräisniemen ohella myös Hyrynsalmelle,
Kiantaan (nykyisin Suomussalmi) ja Kuhmoniemelle (nykyisin Kuhmo).

Heikkiset elättivät itsensä ja pesueensa aluksi kaskenpoltolla ja myöhemmin maanviljelyllä. Sukukuntaan siunaantui vuosien saatossa myös taitavia kyläseppiä, jotka takoivat viikatteita ja tekivät maineikkaita puukkoja. Monet hankkivat Oulujärven seudulla sivutuloja myös kätevinä
veneentekijöinä, joiden käsissä kalastusveneet ja tervansoudussa käytetyt paltamot valmistuivat.
Tervanpoltosta tuli jo 1600-luvulla Oulujärven rantamilla huomionarvoinen elinkeino, jonka
avulla monet Heikkiset saivat lisätuloja kapeaan leipäänsä.
Tervanpolton ja -kuljetuksen kulta-aikaa oli kuitenkin ajanjakso 1800-luvun puolivälistä 1900luvun alkupuolelle, jolloin lukuisat ylämaiden tervatalonpojat polttivat korven mustaa, lorottivat
sitä rostockin mitallisen tervatynnyreihin ja soutaa kitkuttivat arvolastinsa Kiannan syrjäkyliltä
Emäjokea ja Kiehimänjokea Kiehimään ja sieltä Oulujärven laajojen selkien kautta kohti Oulua.
Monen Heikkis-polven paras miehuus kului tervaurkkojen raadannassa. Tervan avulla menneiden sukupolvien Heikkiset pysyivät jotenkuten leivässä, mutta pelätty nälkä tuppasi vähän väliä
kurkkimaan pirtin ovella. Silloin oli turvauduttava pettuun, varsinkin 1860-luvun suurina nälkävuosina, jolloin Heikkisten sukukunta joutui muiden kainuulaisten tavoin kärsimään kurjuutta ja
nälkää pitkin kihlakuntaa. Silloin riitti haudankaivajilla töitä. Hyrynsalmella haudankaivajina
näyttää usein olleen Heikkisiä. 1800-luvun lopulla kirkkomaan lapiotöissä uurastivat mm. Kusti
Heikkinen ja Aku Heikkinen.

Tuokiokuvia Kainuun Heikkisistä historian saatossa
Entisaikain Heikkiset kuuluvat olleen luonteeltaan usein juroja ja umpimielisiä, mutta samalla
ravakoita, työtä pelkäämättömiä miehiä. Erityisesti Hyrynsalmen Moisiovaaran Heikkiset näyttävät olleen aikaansaavaa ja yritteliästä sukukuntaa. Niinpä Moisiovaaran Heikkilän talon Lauri
Heikkinen kohosi 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa koko pitäjän johtavaksi viljankasvattajaksi.
Muutenkin saman suvun miesten mainitaan olleen erinomaisia kaskihalmeen ruukaajia.
Vaikka Hyrynsalmen Heikkiset uurastivat tavallisesti pelloilla ja vainiolla, löytyi heistä miehiä
myös miekkamittelöihin. Hyrynsalmelta on säilynyt tarina, jonka mukaan muuan Moisiovaaralla
asustellut Heikkis-ukko oli toiminut isovihan aikana metsäsaunan vahtina. Sinne oli koottu runsaasti kyläkunnan asukkaiden tarvekaluja. Kerran saunalle ilmaantui kaksi vainovenäläistä, jotka
olivat miekkojaan heristelemällä vaatineet tarvekaluja itselleen. Ukko oli vain tuijottaa taurottanut miekkamiehiä, tempaissut toiselta miekan äkkiä kädestä ja sillä surmannut suutuspäissään
kaksikon.
Heikkisiä oli myös Hyrynsalmen jääkärikomppaniassa 1700-luvun lopulla. Komppanian ruodussa 17 palveli mm. sotamies Kalle Heikkinen, joka sai sotilasnimekseen Karl Sten. Sillä nimellä
hänet myöhemmin tunnettiinkin asiakirjoissa. Ollilan talon lähellä sijaitsevaa pientä porrastusta
on sittemmin kutsuttu hänen mukaansa Teinin sillaksi. Myöhemmin Hyrynsalmen Heikkiset olivat aktiivisesti mukana Suomen itsenäisyyskamppailuissa kansanedustaja J. A. Heikkisen lailla.
Pitäjän Heikkiset näyttävät olleen aktiivisesti mukana myös kunnallispolitiikassa, sillä ajoittain
kuntakokousten ja kunnanvaltuustojen jäsenistössä oli lähes puolet Heikkisiä.

Hallan talo Helsingin Seurasaaressa
Tämä sukukunta esiintyi runsaslukuisasti myös Ristijärvellä ja Paltamossa, jossa virtailee pienehkö Heikkisenjokikin. Heikkiset näyttävät silloin tällöin esiintyvän molempien pitäjien aikakirjoissa. Ristijärvellä muuan Heikkinen oli organisoimassa pitäjän ruoka-avun järjestämistä
suurina nälkävuosina. Kun samassa kunnassa organisoitiin sitten 1930-luvun laman aikana köyhäinhoitoa, Koivumäen isäntä Jaakko Heikkinen valittiin Pyhännän kylään köyhäinhoidon tarkastajaksi. Hän kuului Salomon Pulkkisen kanssa myös siihen karvalakkilähetystöön, joka kävi
Helsingissä 1930-luvun puolivälissä esittämässä Siltasuon seisakkeen rakentamista Ristijärvelle.
Mainittu Jaakko Heikkinen toimi monissa muissakin Ristijärven taloushankkeissa luottamustoimessaan. Sekä Paltamon että Ristijärven Heikkiset työskentelivät ennen muuta maanviljelijöinä
menneinä vuosisatoina, mutta myöhemmin myös yrittäjinä ja liikennöitsijöinä. Ristijärveltä voidaan mainita mm. autoilija Kalevi Heikkinen, joka hoiti koululaiskuljetuksia ja oli mukana myös
paikallisessa kunnallispolitiikassa.
Suomussalmen vaiheissa Heikkiset ovat olleet myös usein esillä Kemppaisten ja Luukkosten
ohella. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi pitäjän savolaisasutus alkoi myöhemmin kuin muualla Kainuussa. Vuokissa oli 1600-luvulla Naamansuu-niminen tila, joka seuraavalla vuosisadalla kantoi
jo nimeä Saarivaara. Sitä hallitsi tuolloin puuhakas talokas Antti Heikkinen (1712 – 1767). Myöhemmin tila jaettiin Anttilaksi ja Aholaksi. Mainitsemisen väärtejä isäntiä näyttävät olleen myös
Suomussalmen Viiangissa vaikuttaneet Fredrik ja Pekka Heikkinen, jotka ottivat 1800-luvun
puolivälissä Viiangin verotalokseen, kun saivat kymmenen täyttä verovapaavuotta ja vielä puolittaisen vapautuksen veroista kuudeksi vuodeksi. Ala-Vuokin Tiikkajavaarassa isännöivät isojaon jälkeen Niilo ja Pekka Heikkinen. Tilan pinta-ala oli kokonaista 320,4 hehtaaria, josta peltoa
5,9 hehtaaria.
Monet Heikkiset olivat yleensä pientilallisia, jotka maanviljelyn ohella hankkivat lisätuloja metsätöistä, sepän töistä tai rahdinajosta. 1900-luvun alkupuolella korpipitäjään ilmaantui työnväen agitaattoreita, joiden vaikutuksesta työnväenliike sai vankan jalansijan korpiköyhälistön keskuudessa,
kuten Ilmari Kianto on tunnetutussa teoksessaan Punainen viiva osoittanut. Moni vähäväkisten
joukkoon kuulunut Heikkinen oli innokkaasti myös vetämässä punaista viivaa ensimmäisissä eduskuntavaaleissa.
Suomussalmen työväenyhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Aate Heikkinen. Yhdistykseen johtohahmoihin kuului myös valistushenkinen ja tomera kauppiaan rouva Henne Heikkinen, jonka Ilmola-nimisessä talossa pidettiin kokouksia. Yhdistyksen johtohahmoja oli lisäksi talo-

kas Jussi Heikkinen. Häntä kutsuttiin myös Niskanjuntaksi. Jussi Heikkinen oli ollut Amerikoissa ja
perehtynyt siellä kaivosmiehenä ollessaan syndikalistiseen työväenliikkeeseen ja toi Suomussalmelle palatessaan tietoja mm. ammattiyhdistys- ja osuustoiminnasta. Hänen perikuntaansa kuuluivat
myös tunnetut Kurimon veljekset Setti, Jalmari ja Otto Heikkinen, jotka olivat mm. ammattiyhdistysaktiiveja.
Suomussalmella työttömyys ja nuusa olivat koko 1900-luvun alkupuolen jokapäiväisiä ilmiöitä.
Niistä myös pitäjän Heikkiset kärsivät Juntusten, Kinnusten ja Mannisten lailla. Olojensa parantamiseksi Heikkiset toimivat usein vasemmistolaisessa työväenliikkeessä ennen sotia. Heikkisiä oli
runsaslukuisasti myös Maalaisliiton riveissä. Kun Neuvostoliitto hyökkäsi talvella 1939 Suomeen,
Heikkiset olivat muiden suomussalmelaisten tavoin valmiita puolustamaan maataan. Kaikkiaan 20
Suomussalmen Heikkistä kaatui talvi- ja jatkosodan aikana käydyissä taisteluissa. Vain Juntusten
sukukunta antoi vielä raskaamman uhrin isänmaan puolesta.

Suomussalmen sankarihaudat
Vaikka Heikkisiä on pidetty yleensä totisina torvensoittajina, joukossa on ollut myös sanavalmiita
miekkosia. Tämä ilmeni myös sotavuosina, jolloin miehistä otettiin mittaa. Miesten rohkeus oli jatkuvasti koetuksella, kuten seuraavasta Heikkis-aiheisesta kaskustakin selvinnee: Muuan luutnantti
komensi jatkosodan aikana sotilaita ja halusi vihollislinjojen taakse tehtävään operaatioon vapaaehtoisia. Niinpä hän karjahti: - Vapaaehtoisiksi ilmoittautuvat, askel eteenpäin! Rivistössä ei kuitenkaan ilmennyt liikettä ennen kuin Hyrynsalmen mies, sotamies Heikkinen otti askeleen sivulle päin.
Äkeä upseeri halusi heti selvittää, miksei mies astunut eteenpäin. Siihen neuvokas sotamies Heikkinen heti totesi: - Jotta en missään tappauksessa oesi vappaaehtoisten tiellä, herra luutnantti.

Maineikkaita Kainuun Heikkisiä
Kainuun Heikkiset ovat vuosien saatossa niittäneet mainetta uutterina ja asialleen uskollisina työntekijöinä. Uutteruudesta on ollut apua mm. akateemisissa opinnoissa. Akateemisilla kentillä kunnostautuneista Kainuun Heikkisistä voidaan mainita muutamia maineikkaimpia. Vuosina 1924–
1997 elänyt professori Väinö Heikkinen oli hyrynsalmelaissyntyinen kasvatustieteilijä. Hän kirjoitti
ylioppilaaksi vuonna 1946, valmistui filosofian kandidaatiksi 1948 ja väitteli 1952 Turun yliopistossa aiheesta Arbeitskurvenversuche mit 9-13 jähringen Volkschülern. Heikkinen toimi Tampereen yliopiston kasvatustieteen professorina vuosina 1965–1991, saman yliopiston humanistisen
tiedekunnan dekaanina vuosina 1966–1968 ja Tampereen yliopiston vararehtorina vuosina 1969–
1971. Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanina hän oli vuosina 1974–1978. Hän tutki mm. nuorten

oppimista ja osallistui yhteispohjoismaiseen nuorisotutkimukseen. Lisäksi hänen tutkimusaiheisiinsa kuului opettajien asenteet ja kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet.
Geriatri Eino Matti Heikkinen syntyi puolestaan Ristijärvellä 26.3.1939. Hän kirjoitti ylioppilaaksi
1958, valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1965 ja väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1968
sekä liikuntatieteen kandidaatiksi 1973. Eino Heikkinen toimi Tampereen yliopiston kansanterveystieteen professorina vuosina 1976–1979 ja Jyväskylän yliopiston liikuntahygienian professorina
vuosina 1979–1991 ja gerontologian ja kansanterveyden professorina vuodesta 1992. Hän tutki ennen muuta gerontologiaa, sidekudoskemiaa ja liikuntafysiologiaa. Hänen julkaisuistaan voidaan
mainita mm. Liikunta ja terveys ja Vanhuus Suomessa.
Suomen historian professoriksi kilvoitteli puolestaan kuhmolaissyntyinen Timo Jaakko Antero
Heikkinen. Hän syntyi 14. helmikuuta 1941 Kuhmossa. Heikkinen tuli ylioppilaaksi vuonna 1961,
valmistui filosofian kandidaatiksi 1966 ja väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1970.
Antero Heikkinen on monipuolinen historiantutkija, joka on tutkinut mm. urheilun, kasvatuksen ja
koululaitoksen historiaa sekä mikrohistoriaa. Lisäksi hän on tutkinut historian metodiikkaa. Antero
Heikkinen toimi Joensuun yliopiston Suomen historian professorina vuodesta 1992 eläkkeelle siirtymiseensä asti. Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat Kirveskansan elämää käsittelevä teossarja, jota
on pidetty mikrohistorian perusesityksenä koko Suomessa. Lisäksi hän on julkaissut teokset Terveyden ja ilon tähden ja Ihminen historian rakenteissa. Hän on julkaissut myös ansiokkaan Kainuun
maakuntahistoria -teossarjan kolmannen osan. Erityisen merkittävän panoksen Antero Heikkinen
on tehnyt juuri Kainuun historian tutkimuksessa ohjaamalla useita Kainuuseen liittyviä opinnäytetöitä ja toimimalla Kainuu-aiheisten tutkimusten esitarkastajana.
Vuonna 1942 syntynyt kirjailija Jalo Heikkinen on puolestaan Suomussalmen poikia. Hän aloitti
opintiensä 1950-luvulla ja kävi oppikoulun Kajaanissa ja jatkoi opintojaan sen jälkeen Helsingin
yliopistossa, josta valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1967. Opiskeluaikanaan hän toimi
useiden vasemmistolaisten opiskelijalehtien toimittajana ja päätoimittajana. Vuosina 1970–1983
Jalo Heikkinen työskenteli E-liikkeen julkaiseman Me-lehden toimittajana. Sen jälkeen hän siirtyi
Suomussalmelle, jossa hän toimi mm. kulttuurisihteerinä ja myöhemmin toimenjohtajana.
Kirjailijan uransa hän aloitti romaaneilla Yksiö ja Vuorenpeikko, jotka ilmestyivät följetongeina
eräässä naistenlehdessä. Vuonna 1968 ilmestyi Jalo Heikkisen romaani Kolhoosi ja sen jälkeen päivänvalon näkivät romaanit Nälkämaan marssi 1969 ja Viides mahti vuonna 1970.
Suomussalmelle siirtymisen jälkeen hänen aihepiirinsä ovat liittyneet läheisesti kotimaakuntaan ja
sen menneisyyteen. Tämä näkyy selvästi mm. hänen näytelmässään Veteraani, joka sai ensi-iltansa
Kajaanin kaupunginteatterissa vuonna 1981. Vuonna 1992 hän julkaisi Kainuu kulttuurin vuosikirja
4:na teoksen Kainuu, matkojen maa, jossa hän kuvaa ilmeikkäästi kotimaakuntansa luontoa ja sen
ihmisiä. Lisäksi Jalo Heikkinen käynnisti Suomussalmella kunnallisen kustannustoiminnan. Sen
tuloksena on julkaistu lukuisa joukko suomussalmelaisten kirjoittajien kirjoittamia teoksia, jotka
muutoin olisivat jääneet pöytälaatikoiden kätköihin. Kirjailijan työnsä ohessa Jalo Heikkinen on
tutkinut intensiivisesti kirjailija Ilmari Kiannon laajaa elämäntyötä. Sen pohjalta hän julkaisi Kiannon tuotantoa koskevan lisensiaatintutkielman vuonna 2008.
Kainuulaissyntyisiin mediavaikuttajiin voidaan lukea puolestaan toimittaja Markku Heikkinen, joka
nykyisin juontaa räväkästi YLE Radio 1:ssä ajankohtaisia ilmiöitä ruotivaa keskusteluohjelmaa.
Hän on ohjannut myös television dokumentti-ohjelmia.

Heikkiset ovat edustaneet Kainuun kansaa myös valtiopäivillä. Tunnetuin näistä kansanedustajista
on luonnollisesti Hallan Ukko eli kansanedustaja Juho Alfred Heikkinen (1863–1938). Hän oli
eduskunnan jäsenenä vuosina 1907–1910 ja uudestaan vuosina 1917–1921. J. A. Heikkinen oli
Maalaisliiton edustaja ja ansioitunut itsenäisyysmies. Toinen Arkadianmäelle kivunnut Heikkissuvun kainuulainen kansanedustaja on Puolangalla 12.4.1938 syntynyt Kauko Heikkinen. Hän toimi
ennen kansanedustajavuosiaan Suomussalmen verojohtajana. Kauko Heikkinen toimi Keskustapuolueen kansanedustajana vuosina 1987–1994.
Heikkisten sukuun kuuluu myös monia urheiluelämässä kunnostautuneita. 1920–1930-luvuilla
Heikkiset niittivät mainetta ennen muuta hiihdossa. Aikakauden tunnetuin Heikkis-urheilija oli hiihtäjä Frans Heikkinen. Hän syntyi Paltamossa 22.4.1906 ja opiskeli myöhemmin Kajaanin seminaarissa, josta valmistui kansakoulunopettajaksi vuonna 1930. Jo opiskeluaikanaan hän kunnostautui
hiihtäjänä ja osallistui menestyksekkäästi useisiin hiihtokilpailuihin ja voitti myös monia mestaruuksia. Frans Heikkinen osallistui vuoden 1932 talviolympialaisten murtomaahiihtoon, mutta ei
yltänyt kärkisijoille. Hän osallistui myös vuoden 1936 Garmisch-Partenkirchenissa pidettyihin talviolympialaisiin ja sijoittui 50 kilometrin hiihdossa seitsemänneksi. Frans Heikkinen kuoli Lieksassa jatkosodan aikana 1943. Hiihtäjänä kunnostautui myös Paltamossa 20.2.1908 syntynyt Kalle
Heikkinen. Hän osallistui Frans Heikkisen tavoin Garmisch-Partenkirchenin olympialaisiin ja sijoittui 50 kilometrin kilpailussa sijalle 14. Hän kuoli 15.12.1938 Hyvinkäällä tapaturmaisesti hiihtolenkkinsä aikana.
Nykypäivän kainuulaisista Heikkis-suvun tunnetuimmista urheilijoista voidaan mainita Kajaanissa
11.4.1976 syntynyt Janne Heikkinen. Hän on niittänyt mainetta lentopalloilijana vuodesta 1998 lähtien. Janne Heikkinen on pelannut huipputason lentopalloa mm. Espanjassa, Kreikassa ja Itävallassa
ja viimeksi Puolassa Skra Belchatówin joukkueessa, joka voitti vuonna 2008 Puolan mestaruuden ja
otti pronssia mestareiden liigassa. Vuonna 2007 hänet valittiin Suomen parhaaksi lentopalloilijaksi.
Jääkiekkoilija Eetu Heikkinen syntyi 8.7.1988 Suomussalmella. Hän siirtyi vuonna 2004 Kajaanin
Hokin junioreista aluksi Porin Ässien junioreihin ja pelasi Ässien liigajoukkueessa vuosina 2006–
2008.

Vankistunut Heikkisten suku
Jälleenrakennusvuosina Kainuun väkiluku kasvoi voimakkaasti. Sikiäväiset Heikkiset olivat pirttiviljelyllään omalta osaltaan voimistamassa Kainuun kulmakuntia. Kun perheenisät palasivat rintamilta kotikulmille, saivat ns. suuret ikäluokat alkunsa vuosina 1945–1949. Kohonneen syntyvyyden
ansiosta Heikkisistä tuli Korhosten ja Juntusten ohella Kainuun vankimpia sukuja.
Nykyisin Heikkisiä arvioidaan olevan Suomessa noin 18 000. Heistä noin 28 prosenttia eli lähes
5 000 asuu Kainuussa. Heikkinen on nykyisin 9:nneksi yleisin sukunimi. Kainuussa se on kolmen
yleisimmän sukunimen joukossa. Täällähän tunnetaan jopa ilkikurinen ja monien Heikkistenkin
suosima sanonta “Heikkisiä on enin helevetissäkin, toinen kimppu Kinnusia”.
Kainuun jakoalueen vuoden 1997 puhelinluettelon epätieteellisen tarkastelun perusteella Heikkisiä
oli noin kahdeksan sivua eli noin 1800 miestä ja naista. Jos arvioidaan, että kussakin perheessä oli
keskimäärin kolme henkilöä, Heikkisiä oli sen mukaan Kainuussa hieman yli 5 000. Uusimman
vuonna 2009 käytössä olevan - aikaisemmasta tosin huomattavasti supistuneen - puhelinluettelon
pintapuolisen tarkastelun perusteella Heikkinen on edelleen yleisin sukunimi Kainuussa. Kemppaiset, Moilaset ja Juntuset seuraavat kannoilla, mutta muut sukunimet tulevat vasta kaukana jäljessä.

Puhelinluettelon yleisimmät nimet näyttävät olevan vuodesta toiseen Martti Heikkinen ja Matti
Heikkinen. Ikämiehinä he eivät ole vielä lopettaneet lankaliittymäänsä. Samaan yleisimpien nimien
joukkoon kuuluvat myös Kalle Heikkiset.
Kainuun Heikkisiä muutti 1960- ja 1970-luvuilla runsain joukoin Etelä-Suomeen, Ruotsiin ja
Oulun seudulle. Heikkisillä on varsinkin Etelä-Suomessa poikkeuksellisen hyvä maine mm. kirvesmiesten töissä, joissa on tarvittu ammattitaidon ohella säntillisyyttä. Kaikkialle minne Heikkiset ovat muuttaneet, heidät on opittu tuntemaan yleensä työteliäinä ja taitavina työntekijöinä.
Olkaamme siis ylpeitä näistä sukumme hiljaisista arkipäivän ahertajista ja todellisista työnsankareista.
Reijo Heikkinen
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