Heikkisten Sukuseura kokoontui Hyrynsalmella 22.-23.7.2017
Sukukokous ja -juhla on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. Juhlavuonna katsomme Suomea, suomalaisuutta ja itsenäisyyttä menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden valossa.
Lauantain sukukokous pidettiin Hyrynsalmen kunnantalon valtuustosalissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja tehtiin henkilövalinnat sukuneuvostoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2018 – 2020. Seuraavat kolme vuotta
sukuseuran toiminnasta vastuu on Savon osastolla ja uudeksi esimieheksi valittiin
Hannakaisa Heikkinen Kiuruvedeltä.

Valmistautumista Heikkisten sukuseuran sukukokoukseen.

Sukukokoukseen osallistujia Hyrynsalmen kunnantalon valtuustosalissa, joka oli lehteriä myöten täysi.

.

Esimiesmieheksi valittu Hannakaisa Heikkinen esittäytyy kokousväelle

Sukukokouksen jälkeen laskettiin kukkalaite Hallan Ukon haudalle. Kukkalaitteen laskivat esimies Mauno
Heikkinen ja Kainuun osaston sihteeri Helena Hyvönen.

Lauantai iltapäivän ohjelma jatkui käynnillä Hallassa ja terva- ja tärpättitehtaalla. Otso Heikkinen opasti
ryhmän Hyrynsalmen keskustasta Hallan muistomerkille ja siitä edelleen terva - ja tärpättitehtaalle.
Hallan muistomerkille seppeleen laskivat Kainuun osaston puheenjohtaja Mauno Heikkinen ja sihteeri Helena Hyvönen. Seppeleen laskun jälkeen matka jatkui terva- ja tärpättitehtaalle autoilla ja loppumatka kävellen polkuja ja pitkospuita pitkin.

Lauantai-illan ohjelmassa oli vielä yhteinen illanvietto Hyrynsalmen Vanhalla Asemalla. Tiloissa oli esillä
Hallan Ukon elämäntyöstä kertova valokuvanäyttely, johon tilaisuuteen osallistujat tutustuivat ennen iltapalaa. Otso Heikkinen kertoi Hallan Ukon ja hänen perheensä elämäntyöstä Suomen itsenäisyyden hyväksi.
Ilta jatkui Otsolle esitettyjen kysymysten ja vapaan seurustelun merkeissä.
Aseman väki on ollut yhteistyökumppanimme useiden vuosien ajan auttaen näyttelyiden järjestämisessä,
kokousten ja muiden tapahtumien järjestelyssä. Sukuseura muisti heitä Heikkis-standaarilla, jonka luovuttivat Alpo ja Eeva Heikkinen.
Sukujuhlan menojen kattamiseksi oli järjestetty arpajaiset ja voitot arvottiin illanvietossa. Arpaonni suosi
sukujuhlien järjestelytehtäviin osallistuneita talkoolaisia.
Kuvia Seurakuntakeskuksesta viikonlopun ajalta.

Sunnuntaina ohjelma alkoi jumalanpalveluksella Hyrynsalmen kirkossa. Jumalanpalveluksessa
avustivat Heikkiset jakaen kirkkoon saapujille virsikirjoja, tekstinlukijoina ja kolehdinkantajina.
Jumalanpalveluksen jälkeen laskettiin seppeleet sankarihaudalle, Vapaussoturien muistomerkille
ja kukkalaite Viimeinen kotimatka muistomerkille.

Sankarivainajien muistomerkille seppeleen laskivat Mauno Heikkinen ja Karla Keränen, Vapaussotien
muistomerkille Eeva Heikkinen ja Pertti Heikkinen ja Viimeinen matka – muistomerkille Otso Heikkinen ja
Liisa Karppinen.

Kirkkotarhasta siirryttiin Seurakuntakeskukseen ruokailemaan. Ruokailun järjestämisestä viikonlopun tapahtumissa vastasivat Hyrynsalmen Martat. Iston koulun Festia-salin, aulan ja ulkoportaiden sekä seurakuntakeskuksen ruokailutilojen somistuksesta vastasivat talkoolaisina Moisiovaaran Metsälän sisarukset
Raili Seppänen, Eila Göös ja Anneli Raipala. Juhlatilojen koristelussa käytettiin vain luonnosta saatavia materiaaleja - pensaiden oksia, havuja, kukkia.
Lounaan jälkeen siirryttiin Iston koulun Festia-saliin pääjuhlaan. Juhlan aluksi saliin tuotiin Suomen lippu ja
Heikkis-lippu. Hyrynsalmen nuoret pelimannit aloittivat juhlan soittamalla kappaleet Hyvästijättö Ressalle ja
Kestin - Jussin polkka opettajansaTerhi Pitkäsen säestyksellä.

Kainuun Osaston puheenjohtaja ja Heikkisten sukuseuran esimies Mauno Heikkinen toivotti vieraat tervetulleeksi juhlaan.

Tilaisuuden juontajana toimi Kristiina Kekäläinen (os. Heikkinen).

Heikkiset, Miikka, Janne, Juhani, Mikko,
Pertti, Matti Juhani laulavat.

Vuokatti - kvartetti

Lausuntaa esittivät Karla Keränen, Vilma Kemppainen
ja Jorma J. Heikkinen.

Juhlapuhujana oli professori Reijo Heikkinen, joka kertoi Hallan Ukon merkityksestä Suomen itsenäisyyden
alulle panijana. Poimintoja Reijo Heikkisen esityksestä.
Hallan Ukko on jäänyt jälkipolvien mieleen ennen
muuta aktivistien ja jääkäriliikkeen piirissä tekemästään työstä. Itsenäisyyspuuhiin hän joutui sattumalta
tutustuessaan liiketoimien yhteydessä Voimaliiton
aktivistijohtajan kautta eteläsuomalisiin aktivisteihin.
Vuoden 1914 tienoilla tempautui tiiviisti mukaan salaiseen etappitoimintaan ja Hallasta tuli eräs tärkeimmistä Sisä-Suomen aktivistien ja myöhemmin
jääkäriliikkeen etappiteiden tukikohdista.
Hallan Ukosta tuli vuoden 1917 aikana koko Kainuun
itsenäisyysliikkeen merkittävimpiä miehiä. Helmikuun
vallankumouksen jälkeen 1917 Hallaan alkoi virrata
pakolaisia Venäjältä, joilta saamiensa tietojen perusteella hän päätteli, että Suomella olisi viimein tilaisuus irtautua Venäjästä.
Hallan Ukko ryhtyi tukijoineen puuhaamaan Kainuuseen laajaa kansalaiskokousta, joka kokoontui 7. huhtikuuta Suomussalmen kirkossa. Puheenvuorossaan Hallan Ukko korosti sitä, että kokouksella oli yksi yhteinen päämäärä: Suomen itsenäistyminen. Siitä puhui myös kirkkoherra Filip Nordlund, joka esitti ajatuksen
Suomen täydellisestä itsenäistymisestä Venäjän yhteydestä ja rajantakaisen Karjalan liittämisestä Suomeen. kokouksessa valittiin kirkkoherra Filip Nordlund ja Hallan Ukko viemään kokouksen päätökset Helsingin herroille.
Vaikka Suomussalmen itsenäisyyskokouksen lähetystö sai Helsingin herroilta nuivahkon vastaanoton, olisi
kokouksessa kuitenkin piirteitä, jotka tekevät siitä historiallisesti merkittävän. Se oli hyvin laajapohjainen,
pääosin tavallisen maalaisrahvaan mielenilmaus, jossa rohkeasti vaadittiin maallemme itsenäisyyttä, joka
saman vuoden 6. päivä joulukuuta sitten käytännössä toteutui.

Hallan Ukon perintö nykypolville näkyy ennen muuta hänen yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Rohkeasti,
uhrauksia kaihtamatta hän asettui itsenäisyysliikkeen palvelukseen ja asetti koko taloutensa ja perheensä
palvelemaan jääkäriliikettä ja sen päämääriä. Ei ihme, että jääkärit eivät tuota uhrausta myöhemmin unohtaneet vaan vaalivat monin tavoin tämän Korpi-Kainuun itsenäisyysmiehen ja patriarkan henkistä perintöä.
Hallan Ukosta kehittyi vuosien saatossa Kainuun itsenäisyyskamppailun ja salaisen etappitoiminnan ikoni,
joka tunnetaan myös muualla Suomessa.

Sukujuhlassa muistettiin kunniajäseniä sukuseuran standaarilla ja ruusulla. Luovuttajina toimivat sukuseuran esimies Mauno Heikkinen ja Kainuun osaston rahastonhoitaja Eeva Heikkinen.

Kuvassa kunniajäsenet Raija Rönkönharju, Kristiina Kekäläinen, Alpo Heikkinen, Otso Heikkinen, Reijo
Heikkinen, Kalevi Heikkinen.

Tervehdykset sukujuhlaan toivat Hyrynsalmen kunnan edustajana valtuuston puheenjohtaja Tapani Kemppainen, Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoherra Pirkko Hänninen, Heikkisten sukuseuran Savon osaston
puheenjohtaja Hannu Heikkinen ja Kemppaisten sukuseuran edustaja Matti Kemppainen. Hän luovutti
Kemppaisten sukuseuran standardin puheenjohtaja Mauno Heikkiselle.
Sukujuhliin tervehdyksensä toi Amerikasta Hallan Ukon vanhimman tyttären Ainon pojan tytär Jeanne Wiita-Johnson, joka vieraili Suomessa perheensä kanssa tutustuen juuriinsa ja sukuunsa Suomessa.

Kuvassa oikealta Cayla Wiita, Laura, Jeff, Andrew ja Jeanne Johnson, Kristiina Kekäläinen ja Liisa Karppinen

Perinteisesti juhla päättyi yhdessä
laulettuun Kainuun marssiin – kuulkaa korpeimme kuiskintaa ..

Perjantain oheistapahtumana oli käynti Saarijärven piilopirtillä. Retkelle osallistui 18 henkilöä. Oppaana retkellä toimivat Juha Hankkila ja Otso Heikkinen. Matkailijaryhmä kokoontui Vanhalle Asemalle, jossa lounaan aikana ryhmänvetäjät kertoivat Suomen Itsenäisyyden ajasta.
Matkailijaryhmän matkaa hidasti Hallantiellä Pihkalan
kohdalla tasoristeykseen juuttunut tavarajuna. Ryhmän
vetäjät joutuivat miettimään vaihtoehtoisen reitin, joka
kulki sitten Puolangantietä Ukkohallan suuntaan ja kiertämään Kyröntien kautta takaisin Hallantielle.

Matkalla Saarijärven aarnialueella kohti Saarijärven piilopirttiä. Taukopaikkalla Saarijärven rannalla eväitä
nauttimassa.

Kuvat: Juha Hankkila, Pertti Karppinen ja Kalle Heikkinen.

