Liukko- sukuvaakuna , Liukko - sukuseura ry. rek.nro 199.616 (PHR)

Kilpi (rek.)

kokovaakuna

Luvaton kopiointi tai käyttö kielletty ilman Liukko- sukuseuran lupaa.

Historiapohjainen suunnittelu: Seppo Liukko
Liukko- sukuvaakuna on tehty mm. Liukko- nimihistoriassa esiin tulevien ja Liukko- nimeen liittyvien
tunnusten ja symbolien perusteella, heraldisia sääntöjä noudattaen. Liukko - nimi juontuu
vasarakirveskulttuurien ajalle (n. 2500- 2000 eaa.). Nimeämisperuste näyttää olleen alkuperäistä
kaskiviljelyä harjoittaneiden ja sitä levittäneiden ihmisten kaskiviljelyalueille antama omakielinen nimi.
Nimi on levinnyt jo pronssi-rautakauden aikana laajalle Suomen alueella, alkaen lounais-rannikolta. Nimi on
muuttunut kantasuomen -kielisten hämäläisten alueella pronssi- rautakaudella muinaissuomalaiseen
muotoon paikanniminä ja henkilöniminä Liuko- Liukko -nimeksi. Liukko - nimi on otettu varhaisimman
vakiintuneen maanviljelyn alueilla käyttöön, kylien nimiksi (500 eaa- - 500 jaa.). Sen jälkeen nimi on otettu
rautakauden eräsijoilla varustettujen talonpoikaistalojen nimeksi, ennen ruotsinvallan aikoja. Liukko- nimi
on levinnyt vanhasta Hämeestä Savoon ja Karjalaan aluksi Liukko- talojen ja niiden Liukko - nimisten
henkilöiden välityksellä. Osa nykyisistä Liukko - sukunimisistä on otettu käyttöön vanhan Liukkopaikannimen mukaan, ko. paikan uusien omistajien toimesta, ennen vuotta 1934.
Liukko- sukunimiä on n. 600 ja muita Liukko- nimipesyeen nimiä on n. 200. Paikannimistössä nimiä on
edelleen suhteellisen paljon n.300 ympäri Suomen, joitakin ruotsinkielisiä rannikkoalueita lukuun ottamatta.
Liukko - nimi on suojattu 1934.
Historia- ja heraldinen suunnittelu/symbolit: Seppo Liukko ja heraldinen taiteilija Heinz Stürmer
Liukko- nimeen liittyviä värisymboleja sukuvaakunassa ovat; kaskenpolttoa ja - viljelyä kuvaava väri tulesta
/ kulta (keltainen) ja vanhaa kaskiviljelyaluetta - peltomaata kuvaava väri maasta / musta. Kilven
symboleja ovat; kaskenpoltto/tulenliekit (kulta/ keltainen) ja Liukko- väen ahkeruutta kuvaava ja
kaskiviljelyyn sopiva tunnus on kuokka sekä Kalevalaisen kytkennän ja kalevalaisissa loitsurunoissa usein
mainitun nimen vuoksi, symbolina on hannunvaakuna. Kypäräpeitteessä; Liukko- talonpoikais- rustholliratsastaloja kuvaava talonpoikais- porvariskypärä ja Liukko- nimipesyeen nimistön murremerkityksenä on
ollut kansallislintumme laulujoutsen.
Heraldinen suunnittelu ja toteutus: Heraldinen taiteilija Heinz Stürmer 2009.
Vaakunaselitys: Liekkikoroisesti katkaistu kilpi mustaan ja kultaan. Yläkentässä hannunvaakuna ja
alakentässä kuokanterä vuorovärein. Pistokypärä. Kypäräpeite mustaa, vuoripuoli kultaa, lakipunos kultaa ja
mustaa. Kypäräkoristeena kultainen joutsen.

