
 

Taulu 1 

1.  Heikki (Henrich) Laakkonen (Laackoinen).  

Pielisjärvi määrättiin liitettäväksi 1638 Liperin kappeliin, mutta jo vuonna 1639 perustettiin Pielisjärven lu-

terilainen kirkkopitäjä, johon kuuluivat Pielisjärven lisäksi Nurmes, Juuka ja Rautavaara. Seurakunnan kes-

kus sijoitettiin luterilaisten valta-alueelle Nurmekseen. Vuonna 1651 emäkirkko siirrettiin Lieksaan, jonne 

myös Pietari Brahe perusti Lieksan kaupungin 1653. Venäläiset hävittivät kaupungin jo 1656 ja kaupunki 

rakennettiin uudestaan, mutta taantui pian tavalliseksi kirkonkyläksi.  

 

Pielisen länsipuolella olevista Pielisjärven kirkkopitäjään kuuluvista kylistä muodostettiin vuonna 1741 Juu-

an saarnahuonekunta. Juuan kappeliseurakunta perustettiin vuonna 1771 ja irtaantui Pielisjärven emäseura-

kunnasta vuonna 1873. Vuonna 1651 kappeliksi perustettu Nurmes erotettiin itsenäiseksi seurakunnaksi 

vuonna 1810. Viekijärvelle perustettiin vuonna 1907 rukoushuonekunta. Vuonna 1948 perustettiin oma seu-

rakunta ja alue erosi Pielisjärven emäseurakunnasta. Vuonna 1999 Viekijärvi liitettiin Pielisjärveen ja seura-

kunnan nimeksi tuli sama Lieksa, mikä oli vuoden 1973 kuntajaon mukainen, jossa Pielisjärvi oli liitetty 

Lieksaan.  

 

- Venäläiset ryöstivät kirkon 1712 vieden saaliin Kajaaniin, jossa se uudestaan ryöstettiin. Kirkko ja kellota-

puli paloivat ukkosentulesta 14/8 1828 kirkkoherranviraston ilmoituksen mukaan. Kirkossa pääsi tuli irti 

13/5 1911, mutta sammutettiin. Pielisjärven puukirkko paloi 1979. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhou-

tumiset. Genos 3(1932). Täydennys VI. Genos 5(1934)] 

Lähde; http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=397&TYPE=HTML&LANG=FI 

 

http://www.digiarkisto.org/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9179&pnum=149  Onko Heikki Laskoin 

vaiko Heikki Lehkoinen kts. risti ylemmän henkilön kanssa, pso Christina Turpein, joka löytyy Hiskin kuol-

leista Ahmovaarasta / AR 

. 

 Lapset: 

 Elisabeth Laakkonen (Laackoinen), s. 1692 Pielisjärven Ahmovaara.  

Pielisjärven rippikirjassa v.1723-1745 ei Pielisjärven Ahmovaarassa ole enää ketään Laakkosta. Juu-

asta ei löydy tuon ajan rippikirjoja. 

 

Juuka: 

Pielisjärven ja Nurmeksen emäseurakuntien osista vuonna 1741 muodostettu rukoushuonekunta, joka 

sai oman kirkon vuonna 1748 ja muodostettiin vuonna 1772 Pielisjärveen kuuluvaksi kappeliksi, saa-

den samalla oman kappalaisen, jonka ohessa emäseurakunnan kirkkoherran tuli vuodesta 1833 palkata 

siellä asuva virallinen apulainen. Erotettu omaksi kirkkoherrakunnaksi vuonna 1870, toteutui 1873, 

kirkkoherran ja pitäjänapulaisen hoidettavaksi. Nurmeksesta siirrettiin 1870 Raholanvaaran, Vaikon ja 

Vuokon kylät, tosin Vuokon Mönninvaara vasta 1874  

 

- Pappila syttyi tuleen 9/1 1926, mutta palo saatiin tukahdutetuksi alkuunsa. [O. Durchman: Kirkonar-

kistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932)] 

Lähde; http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=142&TYPE=HTML&LANG=FI.  
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