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SUKUSEURAN VAAKUNA VALMISTEILLA 

Kannaksen Mykrät -sukuseuran hallitus on tilannut sukuseuralle vaakunan, jonka suun-
nittelee heraldinen taiteilija Harri Rantanen Tampereelta. Vaakuna julkistetaan ensi kesän 
sukutapaamisessa Vanajanlinnassa 27.8.2006. Oheinen artikkeli on julkaistu Keskisuoma-
lainen -lehden verkkolehdessä vuonna 2000. 

Omaan vaakunaan on jokaisella oikeus 
Yksi tärkeimmistä heraldikko Harri Rantasen tekemistä vaakunoista on presidentti Martti Ahtisaa-
ren vaakuna. Ahtisaaren vaakunaa kysyttiin preidentin virkakauden alussa 1994 pariltakin heraldi-
kolta. Harri Rantasen kertoman mukaan hänen Ahtisaarelta saamassaan kirjeessä todettiin, että 
valinta juuri Rantasen jättämistä vaihtoehdoista oli ollut helppo. 

-Pääsin sen vaakunan varjolla Mäntyniemeen lounaallekin kaksi kertaa - toisella kertaa keittiöön 
mutta toisella kerralla jo salin puolelle, naurahtaa Rantanen. Myös linnan juhliin tuli kutsu. 

Rantanen on mukana myös presidentti 
Tarja Halosen vaakunan suunnittelukil-
pailussa. 

Suomen presidenteistä vain Urho 
Kekkoselle, Mauno Koivistolle, Ah-
tisaarelle ja nyt Haloselle on tehty oma 
vaakuna, aikaisemmilla presidenteillä 
on ollut käytössä jo oma sukuvaakuna. 

Presidentillinen vaakuna on luonnolli-
sesti todellinen merkkipaalu Rantasen 
uralla. Lähellä oli myös toisen julkkik-
sen, joulupukin, vaakuna. 

-Ehdotukseni eivät vain kaikille Santa Claus Entertainmentsin valitsijoille kelvanneet, ja lopulta tiimi-
kaverini meni ja teki kertaheitolla sen vaakunan. Se kyllä kismittää, mutta onneksi jäi työ edes 
omaan tiimiin, hymähtää Rantanen. 

Rantanen on tehnyt erilaisia vaakunoita ja lippuja toista sataa. Rantasen käsialaa ovat sukuvaaku-
noiden lisäksi esimerkiksi Mäkiluodon ja Isosaaren linnakkeiden yksikköliput, Kuopion yliopiston 
lippu ja Nokian kaupunkilippu. 

-Olen jäänyt kesätöihin, hän viittaa uransa alkuun tamperelaisessa Taitolippu-nimisessä firmassa. 
Kun yritys oli mennä alta, Rantanen ja neljä muuta silloista työntekijää osti sen. Nykyään Lipputai-
doksi nimetty yritys työllistää 17 henkeä. 

-Vaakunoiden ja lippujen tekeminen on käsityötä. Tietokoneet on otettu suunnitteluvaiheeseen mu-
kaan, mutta vaakunan luonnos piirretään edelleen käsin pergamenttipaperille. Myös liput ommellaan 
käsityönä, kertoo Rantanen. 

Kuka tahansa saa vaakunan 
Erilaisia vaakunoita Suomen harvat heraldikot tekevät ahkerasti. Suomen heraldisen seuran rekiste-
rinhoitajana Rantanen tietää, että vuosittain rekisteröidään noin 70 vaakunaa. Rekisterissä on nyt 
lähes 1000 suku- tai henkilövaakunaa. 

-Jokaisella on oikeus omaan vaakunaan. Ei tarvitse kuulua mihinkään historialliseen, rikkaaseen tai 
muuten merkilliseen sukuun, korostaa Rantanen. Vaakunaa voi myös arjessa käyttää vaikkapa ni-
mikoinnin tapaan. Rantasen oma vaakuna koristaa tarrana mm. moottoripyörää ja kypärää. 

Heraldikko Harri Rantanen  
kantaa omaa vaakunaansa 
mm. kypärässään ja moottori-
pyörässään. Vaakuna on omis-
tajansa tunnusmerkki, yksilölli-
nen signeeraus. 
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