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Pudasjärveltä Simojärven 
kylästä syysk. 15 p. 1895

Eteenpäin on oltu täällä-
kin Simojärven kylässä. Kesä 
on mennyt kukoistuksineen 
ja syksy näet sijaan tullut; ja 
onpa taaskin Luoja antanut 
hyvän ja runsaan siunauksen-
sa maanmiehelle niihin mo-
niin ja vaivaloisiin töihin, jota 
ponnistellessa on monesti 
jo muistunut mieleen että 
meneekö vaivamme huk-
kaan. Vaan vuosi on tullut 
hyvänlainen yleisesti meidän 
kylään, josta on monen mur-
heinen mieli tullut iloiseksi, 
nähdessään työnsä palkituk-
si tulleen runsailla lahjoilla. 
Mutta eipä kylliksi tule mie-
lemme sillä tyytyväiseksi, jos 
on vuosi saatu hyvä, sillä olen 
usein kuullut ääniä kansalai-

siltamme, että on sangen 
ikävä kohta, kun meillä ei ole 
maantietä ja meidän kylän 
kautta on ilmestynyt suuri 
ihmisten kulku talven aikana 
varsinkin silloin kun Luoja 
on sillat pannut jokiin ja jär-
viin kulkijan  kestäväksi. Vaan 
sattuupa usein niinkin ikä-
västi että ei ole päästy vielä 
joulunkaan aikaan hevosilla 
täältä kulkemaan niille pai-
koille, joista on tarpeet saa-
tavina, kun ei nimittäin tule 
pohjaa hevosten kestävää. 
Ja miten sitä kesänkin aikana 
kulkee, kun ei ole maantie-
tä että voisi hevoselle men-
nä, ja jos lähdet jalkasin, niin 
on suo siellä, vetelä täällä ja 
synkkä metsä edessä. Ja jos 
ainakin jotenkin pääsisi, niin 
eihän niitä kaikkia tarpeita 
saata pussillakaan kantaa se-

lässään. Kauppapuotia ei ole 
sen likempänä kuin kirkon-
kylässä, johon meidän ky-
lästä on 70 kilometriä. Niin 
kaukana on likimmäinen 
kauppapuoti ja silloin arvaa 
kyllä kuinka vaikeaa on ke-
sän aikana sieltä asti kulkea 
noutamassa tarpeita. Hyvä 
olisi, jos hallitus myöntäisi 
meillekin maantien Siuruan 
maantiestä kylämme kaut-
ta Mäntyjärvelle ja niin aina 
ylös Kuusamon Posionkylään 
asti. Jos maantie tulisi, niin 
se tietysti tulisi valtatiek-
si. Talvisina aikoina kulkee 
ihmisiä monesta kunnasta 
Kuusamosta, Kuolajärveltä 
ja Kemijärveltä ja vieläpä osa 
Rovaniemeläisiäkin meidän 
kylämme kautta Ouluun. Ke-
sällä ei saata nytkään kulkea 
tämän kautta, vaikka suorin-

tahan se olisi niin hyvin kesäl-
lä kun talvellakin. Ennen talvi 
ja kelirikon aika tulee kun 
kulkijat loppuvat tällä tiellä. 
Se on nähty jo kauan. Niinpä 
kun muistaa viime keväistä-
kin kelirikon aikaa, kuinka 
kävi kun kolme Kuusamon 
Posinkyläläistä palasivat Ou-
lusta hevosineen ja kuormi-
neen Saarelasta ylöspäin Im-
piön taloon, niin sillä välillä jo 
joutuivat ikävään tilaan. Reet 
olivat uponneet jäähyhmään 
ja veteen ja siinä säärkyneet. 
Meitä sattui moniaita miehiä 
onneksi matkustamaan sa-
maa tietä myöten, josta me 
heidät tapasimme ja näimme 
heidän ikävästä kohtalos-
taan, josta autoimme heidät 
ylös parhaamme mukaan. 
Huononeuvoista se oli mat-
kustaminen sitten särkyneillä 
tamineilla, vaan mikäs auttoi. 

Erinomaisen suuriarvoi-
nen asia olisi meikäläisille, 
kun vaan voisimme saada 
maantien tänne. Ikävää on 
tehdä pikiä matkoja huonoil-
la teillä ja kärsiä kaikenlaisia 
ikävyyksiä ja vahinkoja, jotka 
köyhälle väestölle ovat usein 
kovalle tuntuvat. 

Sanomalehti KAIKU 
Maanantaina Syyskuun 

30 P.nä 1895
nimimerkki 

”Yksi monien joukosta”

(Lähde: Kansallisarkisto) 
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Neljännesvuosituhatta taaksepäin Pekka aset-
tui Impiönniemelle ja meistä tuli impiöläisiä. 
Nyt koulua käyvät ovat yhdeksättä, osa kym-
menettäkin Impiön suvun sukupolvea siitä, 
kun Impiö nimi tuli sukunimeksi. Jokaisesta 
sukupolvesta impiöläisiä on lähtenyt etsimään 
omaa paikkaansa, joillekin se on löytynyt lähel-
tä, toisille kauempaa. 

Impiön suvun kahdeksas sukujuhla/sukukokous kesällä 2013 kokosi 
yhteen sukulaisuudeltaan monenlaisia ihmisiä. Tapahtuma onnistui hyvin. 
Miten Impiön sukuseura jatkossakin saa uusia jäseniä muuttuvassa ajassa 
sukupolvien vaihtuessa? Onko nuoremmilla ikäpolvilla kiinnostusta suku-
seuran toimintaan? Nämä kysymykset nousevat esille tulevaisuuteen kat-
sottaessa. 

Kolmen vuoden välein pidettävä sukukokous-sukujuhla on toiminnassa 
tärkeintä. Siihen ovat tervetulleita sekä sukuseuraan kuuluvat, että muuten 
suvusta ja kotiseudusta kiinnostuneet.

Jäsenille jaettava Impiön sukuviesti, tämä lehti, on jatkuvasti täydentyvä 
kertomuskokoelma suvusta, sukulaisista eri puolilta ja historiasta, jokainen 
numero lisää kokonaisuuden arvoa.  Seitsemän vuotta sitten silloinen suku-
seuran hallitus teki puheenjohtaja Eija Niemelän johdolla Impiön suku ry:n 
toiminnassa merkittävän päätöksen perustamalla Impiön sukuviesti lehden. 
Kari Impiö astui rohkeasti päätoimittajaksi ilman aikaisempaa kokemusta 
lehden tekemisestä. Valittu aikakausilehden muoto sopii hyvin säilytettä-
väksi ajateltuun sukulehteen. Tästä on hyvä jatkaa. Jatkamme vakiintunees-
sa muodossa ja koossa. Tämä lehti ilmestyy joulun alla, joten lisänä on jou-
luun liittyviä sivuja. 

Valtaosa jäsenmaksutuloista kuluu lehden julkaisemiseen ja hyvä näin. 
Lehti toteuttaa hyvin Impiön suku ry:n perustamispöytäkirjaan kirjatun tar-
koituksen: suvun vaiheiden, historian ja perinteiden selvittämisestä ja vaa-
limisesta, sekä yhteenkuuluvuuden lisäämisestä ja kotiseututyöstä. Kiitos 
ennen kaikkea lukijoille, te jäsenmaksulla mahdollistatte sukuseuran oman 
lehden tekemisen.  Jutut, juttuvinkit ja toiveet sisällöstä ovat tervetulleita, 
jotta lehti mahdollisimman hyvin vastaisi erilaisiin odotuksiin. 

 Netin http://www.impionsukury.fi / kotisivut ovat sukuseuran toimin-
nassa tärkeä osa. Niiden kautta hoituu kätevästi myös jäsenyyteen ja suku-
tietojen lisäykseen liittyvät asiat ja ne ovat sukuseuran sähköinen arkisto. 
Seuran pitkäaikainen sihteeri Marja-Liisa Piira on tehnyt paljon talkootyötä 
sivujen uudistamisessa ja – ylläpidossa.

  Säilyttävätkö kotisivut ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden kehittyväs-
sä ja muuttuvassa sähköisen median kentässä? Suvun piirissä on varmasti 
monenlaista asiantuntemusta aiheesta ja kehittämisehdotukset ovat terve-
tulleita. 

Sosiaalinen media kokoaa erilaisia keskusteluryhmiä, esimerkkinä Face-
bookin Impiön suku ry. Siitä näkee, että sukupiiri kiinnostaa eri-ikäisiä ja eri 
paikoissa asuvia. Muuttuva aika tuo uusia apuja myös juurista, sukulaisuu-
desta ja kotiseudusta kiinnostuneille. 

  
Timo Impiö 
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 Kustaava Jaakontytär Impiö oli miehensä 
Taneli Ristonpoika Lohen ja vastasynty-
neen esikoistyttären Hildan kanssa läh-
dössä Amerikkaan kesällä 1883. Ameri-
kan-kuumetta oli kummankin suvussa. 
Matkantekoon lähdettiin soutuveneellä 
Simojokea pitkin. Ehkä matkanteko alkoi 
Impiöstä, joka on tuon vesistön rannalla, 
toisin kuin Tanelin kotipaikka Ranuan ky-
lällä. Tanelin vanhin veli Lauri lähti Ame-
rikkaan samana vuonna tyttärensä kanssa, 
mahdollisesti samaan aikaan. Nuorin veli 
Matti oli lähtenyt edellisenä vuonna. Kus-
taavan pikkuveli Lauri lähti pari vuotta 
myöhemmin.

Pieni perhe pysähtyi matkallaan Porti-
mojärven rannalla Portimon talossa, joka 
osoittautui olevan kaupan. Kustaava ja 
Taneli tekivät elämänkokoisen päätöksen: 
Amerikka-rahoilla ostettiin uusi kotipaik-
ka. ”Amerikkaan” olikin linnuntietä nelisen 
peninkulmaa Kustaavan kotoa ja vain pari 
peninkulmaa Tanelin kotoa. Myyjinä olivat 
Tapani Pulkkinen ja tämän vaimo Kreeta 
Tuomaantytär, jonka suku oli pitkään omis-
tanut Portimon. Myyjät eivät muuttaneet 
mihinkään, vaan jäivät asumaan osalle Por-
timoa, samoin kuin useat Kreetan veljistä 
perheineen. On ajateltavissa, että ostajat 
palasivat kaupanteon jälkeen kotiin sovit-
tuaan tulevista järjestelyistä. Pudasjärven 
seurakunnasta muuttaneiden luettelo ker-
too, että Taneli ja Kustaava siirtyivät heinä-
kuussa 1884 Simoon, johon Ylimaan kylä 
tuolloin kuului. 

Kustaava ja Taneli olivat kumpikin ko-
toisin varsin suurilta tiloilta: Impiössä ja 
Lohessa oli hyvän matkaa toistatuhatta 
hehtaaria kummassakin. Raivattua peltoa 
oli koko pinta-alasta vajaat puoli prosent-
tia – muuten oli metsää, soita ja luonnon-
niittyjä. Jälkikasvua nuorenparin lapsuu-
denperheissä oli ollut melkoisesti. Taneli 
oli kolmestatoista lapsesta keskimmäinen 
ja Kustaava seitsemästä toiseksi nuorin. 
Taneli oli yritteliäs riiatessaan Kustaavaa ja 
lähti pohjoiseen sormustarpeiden hankin-
taan – Inarinjoen Kultalan löydöistä oli tie-
detty kymmenkunta vuotta. Heinäkuussa 
1881 Taneli sai Kultalassa luvan kullanet-
sintään loppuvuodeksi. Nuoripari vihittiin 
Liepeen kappalaispappilassa pääsiäislau-
antaina 1882 Tanelin ollessa 27-vuotias 
ja Kustaavan 26-vuotias. Esikoinen Hilda 
syntyi juhannuksen tienoissa 1883.

Nuori perhe asettui viljelemään valit-
semaansa uutta kotipaikkaa. Uusi päära-

kennus tuli pian tarpeelliseksi ja valmistui 
ilmeisesti vuonna 1889, jolloin seuraavat 
tyttäret Kaisa Liisa ja Selma olivat neli- ja 
kolmivuotiaat ja Hilma pikkuvauva. Noin 
vuotta myöhemmin syntyi Nanni. Nämä 
viisi tytärtä kasvoivat aikuisiksi ja perheel-
listyivät aikanaan. Myöhemmin 90-luvulla 
syntyneet poika ja kaksi tytärtä kuolivat 
kaikki pieninä. – Kaupanteon aikainen van-
ha päärakennus on jäljellä, mutta naapuriin 
maantien varrelle siirrettynä ja pitkään jo 
käyttämätön.

Portimossa oltiin toimeliaita. Maanvil-
jelyksen lisäksi pidettiin kauppaa, kudot-
tiin kankaita ja leivottiin leipää myytäväk-
si. Karjaa hankittiin lisää: parikymmentä 
vuotta myöhemmin lehmiä oli kolmisen-
kymmentä ja hevosia viisi. Hevosia tar-
vittiin, paitsi talon paikallisiin töihin, myös 
tavaranhankintamatkoihin Ouluun. Joskus 
Oulussa käytiin kaikilla viidellä hevosella 
samalla kertaa. Taneli ryhtyi myös uitto-
urakoitsijaksi, kun puukauppa yleistyi vuo-
sisadan lopulla.

Simon kirkkoherra Johan A. Keckman, 
Tanelin etäinen sukulainen Anglenius-
pappien kautta, oli innokas edistämään 
kansanopetusta. Simon perukalle Sauk-
kojärvelle perustettiin koulu 1894, aiem-
min kuin esimerkiksi Ranualle. Portimon 
tytöistä pääsi kaksi kerrallaan kouluun. 
Saukkojärvellä piti asua kortteerissa. Si-
vistyksellä oli kuitenkin rajansa: Kaisa Liisa 
ilmoitti vanhemmilleen, että haluaisi jatkaa 
opintoja Oulun kauppakoulussa. Isä-Taneli 
kuuluu sanoneen, että lapsenresuja oppii 
kauppakouluttakin pesemään. Kaisa Liisa 
taisi tästä sydämistyä ja päätti lähteä Ame-
rikkaan. Tässä hän tavallaan toteutti van-
hempiensa aikeita ja sai kotoa matkarahat 
syksyllä 1904, 19-vuotiaana.

Isosisko Hilda avioitui vuonna 1903 ja 
Selma syksyllä 1904. Myös Hilma ja Nanni 
avioituivat nuorina, kaikki neljä oman seu-
dun miesten kanssa. Tanelin ja Kustaavan 
elo vanhana parina ei kestänyt pitkään, 
sillä Kustaava kuoli vuonna 1908. Kunta 
oli sijoittanut Portimoon keuhkotautisen 
huollettavan, Kustaava sairastui ja oli kuol-
lessaan vain 53-vuotias. Muutamia lapsen-
lapsia oli jo syntynyt, joten Kustaava ehti 
olla muutamia vuosia isoäitinä. Hänestä ei 
ole säilynyt valokuvaa. Hän ei uskonnolli-
sista syistä hyväksynyt ihmisen kuvaamista. 

Kaisa Liisa tutustui Englannissa Atlantin-
laivaa odottaessaan nivalalaiseen Tuomas 

Takaloon, joka oli menossa Yhdysvaltoihin 
kaivostyöhön jo toista kertaa. Tuomas sai 
Kaisa Liisan houkutelluksi tutulle kolkalle 
Michiganin osavaltion pohjoisosaan Kai-
san aikoman paikkakunnan sijaan. Kesällä 
1905 pariskunta oli jo naimisissa ja koh-
ta pikku Toivon vanhempia. He palasivat 
sittemmin Tuomaan kotipaikalle Nivalan 
Sarjanahteelle. Kotoa lähdön jälkeen Kaisa 
Liisa ei enää tavannut äitiään.

Tanelin kuolema myöhäsyksyllä 1916 
on kuvattu dramaattisesti. Portimo toimi 
pohjoisen kautta Saksaan jääkärikoulu-
tukseen pyrkivien etappitalona. Asia oli 
annettu ilmi viranomaisille ja isäntää tultiin 
pidättämään. Taneli makasi kuolemaisil-
laan tuvassa loukkaannuttuaan tukinajossa 
eikä häntä voitu lähteä viemään pois. Ties 
mikä hänen kohtalonsa olisi ollut, jos hän 
olisi ollut terve virkavallan tullessa. 

Portimon talo on edelleen Kustaavan ja 
Tanelin esikoistyttären Hildan jälkeläisten 
hallussa.

 
Maarit Kaipiainen. 

Kirjoittaja on Turussa asuva arkkitehti. 
Hän on Portimon Kaisa Liisan ainoa tyttä-
rentytär.

Lähteet:
Impiön sukuseuran kotisivut
Raili Ala-Haavisto ja Anna-Liisa Kaipiainen. 
Nurcherus-Anglenius-Lohi Sursillsukua. Rih-
to Oy 2011.
Mauno Hiltunen, toim. Ranuan historia. Ra-
nuan kunta ja seurakunta 1990.
Anna-Liisa Kaipiainen, s. Takalo. Äitini suvun 
historiaa ja tarinoita. Kiteen Paino Ky, 1992.

Portimo: Kustaava Impiön Amerikka

Kuva Maarit Kaipiainen
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Tehdessäni Suomen ja Skandinavian histo-
rian graduani, sain samalla ainutlaatuisen 
tilaisuuden tutustua sukuni ja kotiseutuni 
historiaan. Graduni käsittelee Metsähal-
lituksen Ranuan hoitoalueen toimintaa ja 
vaikutusta vuosina 1905–1939. Impiön 
seutu jakautui hoitoalueen V-VII vartiopii-
rien alueille. Vartiopiirien metsänvartijoi-
den tehtävänä oli huolehtia muun muassa 
siitä, ettei kruununtorpparien ja talollisten 
toimesta kaadettu salaa puustoa kruunun 
omistamista metsistä. Lisäksi metsänvarti-
jat valvoivat alueella suoritettuja hakkuita 
ja välittivät asukkaiden viestejä kirkonky-
lälle. Impiön seutu oli metsänhaaskaukses-
sa eli metsävarkauksiin liittyen hoitoalueen 
rauhallisinta seutua. Merkittävin syy tähän 
lienee ollut alueen metsänvartijoiden, Kal-
le Ihmeen ja Jaakko Simontaipaleen toi-
minnassa.

Kruununtorpat, saha ja tie – 
Metsähallituksen ansiosta elämä 
ja elinkeino

Metsähallituksen mittava vaikutus näkyi 
ranualaisten elinkeinoissa ja asumisessa. 
Noin puolet ranualaisista asui kruunun-
metsätorpissa eli he olivat valtion vuokra-
laisia. Impiön ympäristön kruununtorppia 
olivat muun muassa Kuittari, Penämö, Vii-
tala ja Rytilä. Kruununmetsätorpparit vilje-
livät pientä tilaansa, mutta merkittävin tu-
lonlähde oli metsätyö. Kruununtorpparit 
saivat luvan lunastaa torppansa omakseen 
1920–1930-luvuilla. Tätä oikeutta käytti 
myös Perälässä Erkki Impiö (1897–1966) 
vuonna 1932. 

Erkki Impiön isä, Erkki Leo Impiö 
(1864–1943) oli aiemmin menettänyt 
omaisuutensa ja eli vuonna 1915 itsellise-
nä miehenä. Hänen tavoitteena oli saada 

oma kruununmetsätorppa asuttavaksi 
mahdollisimman pian. Erkki Impiö haki 
lupaa perustaa kruununtorppa Simojärven 
itäpuolelle Isovaaraan Tuppilammen lähel-
le. Metsänhoitaja Arnold Salko piti tätä 
kuitenkin mahdottomana, etenkin alueen 
kivikkoisuuden takia. Toinen mahdollisuus 
oli ostaa Niherin torpan maasta osuus, ja 
perustaa oma torppa Koikkurinkorpeen. 
Tämänkin metsänhoitaja katsoi mahdot-
tomaksi. Syy tähän oli se, että Niherin-
torppaa hallinnoinut Veteläinen oli vel-
kaantunut impiöläisille, ja metsänhoitajan 
näkemyksen mukaan nämä painostivat 
häntä kauppaan vasten tahtoaan, sukulai-
sensa hyväksi. Myöhemmin 1920-luvulla 
Erkki Impiö pääsi perheineen asumaan 
Perälän kruununmetsätorppaa, joka oli ai-
emmin vuonna 1923 siirtynyt Kalle Impiön 
hallintaan.

Penämönjoen suulla, Simojärven ran-
nalla on havaittavissa edelleen vanhan 
sahalaitoksen jäänteitä. Sahaa olivat pe-
rustamassa vuonna 1916 muun muassa 
Heikki (1842–1917), Juho (1880–1969) 
ja Kalle Impiö (1895–1965). Metsähalli-
tuksen näkökulmasta sahan perustami-
nen oli erittäin hyvä asia. Sahatoiminnan 
nähtiin vähentävän seudun metsien vää-
rinkäyttöä, ja tuovan lisätuloja talollisille 
ja kruununtorppareille. Saha-alueen maat 
olivat vuokralla Metsähallitukselta. Luon-
nonolosuhteista johtuen, sahan toiminta 
ei ollut omistajilleen kovin tuottoisaa, ja 
sahausmäärät jäivät alkuun vähäisiksi. Tap-
piollisen toiminnan vuoksi maanvuokraan 
haettiin pian alennusta. On erityistä huo-
mata, että metsänhoitaja suostui vuokra-
alennukseen huolimatta siitä, että Impiöt 
olivat olleet vasta keväällä 1915 lain toisel-
la puolen haaskattuaan kymmeniä mäntyjä 
Livojokivarressa. Metsänhoitajat pitivät ni-
mittäin tarkkaa kirjaa metsänhaaskaajista, 
ja jo pelkkä epäilyksenalaiseksi joutuminen 

tiesi vaikeuksia asioitaessa Salmilehden 
virkataloon päin.

Metsähallituksen toiseksi merkittävin 
vaikutus Impiön kylään oli vuonna 1925 
valmistunut tie Kuhasta Simojärven ran-
taan. Metsähallitus rahoitti tiehankeen 
ja hoiti tien kunnostuksen vuoteen 1928 
saakka. Tien rakentamisesta oli juttua Su-
kuviestin aikaisemmassa numerossa. Tien 
valmistumisesta tulee ensi kesänä kulu-
neeksi 90 vuotta. Paikallishistoriallisessa 
mielessä tässä olisi hyvä juhlan paikka.

Mikä on sitten Metsähallituksen mer-
kittävin vaikutus Impiön seutuun? Se on 
tietysti 1920- ja 1930-luvuilla toimitettu 
asutustoiminta, jonka myötä valtionmetsä-
torpat itsenäistyivät omiksi tiloikseen. Osa 
tiloista kasvoi elinvoimaisiksi ja osa kuihtui 
ajan myötä pois ja elinkeino oli hankittava 
jälleen oman tilan ulkopuolelta.

Muistot talteen

Arkistolähteiden perusteella ei voida sel-
vittää sitä, ketkä osallistuivat Metsähalli-
tuksen töihin. Näin sen vuoksi, että ylös ei 
kirjattu nimiä, vaan useimmiten vain työ-
maiden tulot ja menot. Täten ei voida tar-
kasti määrittää sitä, ketkä sukulaisistamme 
ovat olleet missäkin metsätyötehtävissä. 
Puutteellisesta tiedosta johtuen onkin 
tärkeää, että vielä muistissa olevat vanhat 
metsätarinat tallennettaisiin esimerkiksi 
haastatteluiden avulla talteen. Muisteluja ja 
arkistolähteitä yhdistelemällä voi selventää 
historian kuvaa. Itse olen tehnyt näin, kun 
olen pyrkinyt selvittämään isäni isoisän 
muisteluja 1910-luvun Nikkilän Rantajär-
ven jäälle ajettujen pitkien mäntytukkien 
taustoja ja tarkkaa aikakautta.

Ville Impiö 

Metsähallitus ja impiöläiset 
1900-luvun alkupuolella

Tunnustusta
Metsähistorian Seura myönsi yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa 9.4.2014 pro gradu -palkinnon FM 
Ville Impiölle. Ville Impiön Oulun yliopistossa hyväksytty Suomen ja Skandinavian historian tutkielma 
”Metsähallintoa korven kansan parissa - Metsähallituksen Ranuan hoitoalue vuosina 1905-1939” on luettavis-
sa Oulun yliopiston sähköisessä gradupalvelussa http://jultika.oulu.fi /Record/nbnfi oulu-201312062030.
Ville Impiön tutkielma luo monipuolisen kokonaiskuvan metsähallinnon roolista ja merkityksestä Ranuan tapai-
sella poikkeuksellisen metsävaltaisella ja voimakkaan asutustoiminnan kohteena olleella seudulla. Tutkielma on 
arvokasta perustutkimusta ja tuottaa uuttaa tietoa metsähistorian alalta.
Lähde:  Metsähistorian seuran tiedote
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Erkki Impiön alkuperäinen kirje metsänhoitajalle Niherin-
torpan maiden luovuttamisesta hänelle. Kuva: Ville Impiö, 
Kirje Oulun maakunta-arkiston Ranuan hoitoalueen arkis-
tossa.

Jalkapallon MM- kisavuonna sopii 
tutustua maalivahti Jusa Impiöön

Miten sinusta tuli maalivahti? Olen 
22 vuotta ja kotoisin Kemistä. Pelasin 
kenttäpelaajana neljätoistavuotiaaksi 
asti. Siirryttyäni Ps Kemi Kingsin B-
junioreihin aloin pelata maalivahtina.
Kipinä maalivahtina pelaamiseen syn-
tyi jo paljon aiemmin, kun löysin pa-
pan hallilta isän vanhoja maalivahtipai-
toja ja shortseja.

Missä joukkueissa olet pelannut? 
Kemin Palloseura, PS Kemi Kings, Fc 
Futura Porvoo, Sala FF Tukholman 
pohjoispuolella. Ensimmäisen pelaajasopimuksen tein kahdek-
santoistavuotiaana.

Parhaat ominaisuutesi maalivahtina? Olen kehittänyt omi-
naisuuksia tasapuolisesti mutta, jos jotain pitää mainita niin no-
peus ja jalalla pelaaminen. Sala FF:ssä pelatessani harjoittelin 
päivittäin Tukholman Jalkapalloakatemiassa. 

Mitkä ovat tavoitteesi maalivahtina? Pelata eurooppalai-
sessa huippusarjassa.

Toivotamme sukulehtenä onnea pelaajaurallesi! 

Timo Impiö

Evakon syyt

Syksyllä 2014 tulee seitsemän-
kymmentä vuotta evakkoon 
lähdöstä. Lapin kyliä tyhjen-
nettiin, sillä aselepoehtoihin 
Neuvostoliiton kanssa kuului 
saksalaisten joukkojen karkot-
taminen Suomesta 15. syys-
kuuta 1944 mennessä. Sak-
salaisia oli Pohjois-Suomessa 
noin 213 000 miestä. 

Ranualla oli ilmeisesti eva-
kuoinnin vastuuhenkilöitä, joi-
den tehtävä oli auttaa ja tiedot-
taa evakuoinnin etenemistä. 

Impiöstä evakkoon

Evakkomatka alkoi Kotinie-
meltä Elsan ollessa talon lap-
sista vanhin.  Äiti-Reeta oli hal-
vautunut, Vanhin poika Erkki 
oli sotareissulla, joten Kalle- isä 

ja tyttäret paimensivat lapset, 
lehmät ja hevoset kohti länttä.

Ohje oli että tavaraa ei ote-
ta mukaan, vaan se lähetetään 
evakkopaikkaan jälkikäteen. 
Kalle teki ison puulaatikon ta-
varoita varten. Mitään ei kui-
tenkaan lähetetty perästä ja 
vaatteista oli puute. Ruotsa-
laiset ihmettelivät, millaisissa 
vaatteissa evakot tulivat. Vaat-
teista oli puutetta koko evak-
koreissun ajan. Jälkikäteen on 
selvinnyt, että tavaran rahtaa-
miseen eivät olisi sen ajan rah-
keet riittäneet.

Päiväkirjamerkintöjä:

Syyskuun 15.:Saksalaisten läh-
tömääräys oli annettu tähän 
päivään mennessä. Evakuointi 
oli aloitettava siviiliväestöllä. 
Syyskuun 18. Evakuointimää-

räys Ranualle. Syyskuun 19. 
Kotiniemen väki lähti evak-
koon illalla kohti Rovaniemeä. 
(Impiöläisten kokoontumis-
paikka oli Kaupalla). Syyskuun 
20. Rovaniemeltä mentiin koh-
ti Haaparantaa. Haaparannassa 
sotilasalueella oli karanteeni ja 
täisaunat. Syyskuun 23. Matka 
jatkui Haaparannasta.

Syyskuun 24. kello 1.00 
Kotiniemen Kalle oli Haapa-
rannassa kovassa kuumeessa ja 
lapsilla hätä. Elsan huolena oli 
seitsemän alle 15– vuotiasta, 
Eevi vielä vauvaiässä. Äiti Reeta 
joutui jäämään Rovaniemelle.  
Aunen (s. 1926) mukana kul-
kivat lehmät ja Signen (s.1928) 
huolena oli hevonen. Aune ja 
Signe olivat evakkoajan lähellä 
Haaparantaa. Alli oli sairaalassa 
kuukausitolkulla ja ruotsalaiset 
pelkäsivät tubia (tuberkuloo-
sia). Raili oli noin kaksivuotias 
ja Lyyti ja Paavo pieniä. Eevi oli 

Vanhantalon Alman matkassa. 
Kotiniemen mummu oli hoito-
laitoksessa ja Kalle yritti saada 
yhteyttä Kaisa Reettaan. Yhte-
ys saatiin vasta kevätpuolella.

Ruotsissa

Isä-Kalle joutui muistin mukaan 
jäämään Haaparantaan ja tuli 
sitten myöhemmin muun po-
rukan mukaan ensimmäiseen 
evakkopaikkaan. Evakkopaik-
koja oli vajaan vuoden aikana 
kolme. Syyskuun 25. Kotinie-
meläiset tulivat Östflärkeen 
Haaparannasta. Junamatka 
kesti 35 tuntia. Evakot ma-
joitettiin pienehköön tyhjään 
taloon, jossa olivat joulukuulle 
1944. Seuraavaksi siirtyminen 
Västerlandsjöön ja pitäjä lie-
nee Arnäsvall ja se on lähellä 
Örnsköldsvikiä. Kolmas paik-

Evakossa 
Elsa Pernun kertomaa ja päiväkirjamerkintöjä (Kotiniemen Elsa os. Impiö)

Ku
va

 Ju
sa

 Im
pi

ö





6 Impiön sukuviesti

ka oli kartano Utanlansjössä 
Arnäsvallissa. Ruotsiksi paikka 
on Västernorrlandian läänissä. 
(Joku voi muistaa paikat tar-
kemmin)

Aluksi evakot majoitet-
tiin pienoiseen taloon. Talos-
sa olivat ainakin Vanhantalon 
porukka, Hietalan Aune ja 
Kotiniemen väki. Talossa oli 
useita kymmeniä ihmisiä. Työ-
velvoitetta ei ollut ja koululla 
käytiin syömässä ja ruoka oli 
tehty valmiiksi. Pirtissä oli vain 
hella. Alkuvaiheen jälkeen vä-
keä muutti rukoushuoneelle 
ja sitten tilaa olikin väljemmin. 
Isossa salissa oli paljon perheitä 
ja evakot nukkuivat kerrossän-
gyissä. Elsa toimi keittiöapulai-
sena ja siitä työstä maksettiin 
hiukan palkkaakin. Sillä rahalla 
saattoi ostaakin jotakin.

Antti kävi kouluja ja pie-
nemmät lapset hoidettiin, sillä 

samassa paikassa olivat Hie-
talan perhe, Harjun Hilda ja 
Soppanan Ateli ja monet muut. 
Seinävierukset olivat täynnä 
sänkyjä. Kotiniemen Kalle kävi 
metsätöissä ruotsalaisen isän-
nän matkassa. Talvi ei ollut niin 
luminen kuin koti-Impiössä.

Ruotsalaisten kanssa kyläil-
tiin. Kesän aikana soudettiin 
järven taakse kesäjuhliin. Juhlat 
olivat jonkun paikallisen uskon-
nollisen yhteisön järjestämät.

Ruotsin puhetta ymmärsi ja 
keittiöllä oppi ymmärtämään, 
mitä emäntä kertoi. Myös 
Örnsköldsvikissä yövyttiin 
evakkoreissun aikana.

Kohti kotimatkaa

Keväällä 1945 evakot koottiin 
kolmanteen paikkaan eli Utan-
landsjöön, josta alkoi kotimat-
ka. Paikka oli vanha herraskar-
tano. Huoneita oli useampia. 
Kolmanteen paikkaan siirryt-
tiin sillä leirit yhdistettiin osan 
lähtiessä kotiin. Rukoushuone 
jäi tällöin tyhjilleen. Talossa oli 
isot puojit ja ruuat laitettiin ta-
lon keittiössä ja ruoka tehtiin 
evakkolaisille.

Heinäkuun 10. 1945 Koti-
matka alkoi ja yöpyminen Tor-
niossa ja Rovaniemellä ja Rova-
niemeltä matka jatkui Impiöön. 
Lähtö oli aamulla kello 5. Juna 
saapui Haaparantaan kello 9, 
josta mentiin Tornioon. 

”Tornion yöpaikassa laveri-
en alle oli mennyt rosvo, joka 
paljastui tarkan huoltomie-
hen ansiosta. Rovaniemi oli 
tuhottu. Rovaniemeltä tultiin 

kuorma-auton lavalla kotiin 
Impiöön. Erkki oli kotiutettu 
sotaväestä, Signe ja hevonen, 
Aune ja lehmät olivat myös jo 
kotona.  Elsa ja isä-Kalle toivat 
pienemmät lapset kotiin. Oli 
kaunis ja kesäpäivä ja sisaruk-
set hyppäsivät kaulaan. Jällen-
näkemisen riemua.”

Eevin toi Ranualle kätilö al-
kukesällä ja alkusyksystä Eevi 
tuli Kotiniemelle. Mustalahdes-
sa on vielä kuva kätilöstä ja ku-
vateksti ”Eevin isolle siskolle”. 
Eevi sain hyvä kodin Eevin ja 
Kustin (Kallen veli) perheestä.

Suomalaisia oli evakos-
sa Ruotsissa 56500 henkeä ja 
111500 henkeä Pohjanmaalla 
(Wikipedia).

Hyvät muistot

Evakkopaikalla on käyty kah-
desti evakosta paluun jälkeen. 

1970-luvulla Elsa, Paavo ja Lyy-
ti vierailivat Ruotsissa ja mat-
kasta on säilynyt valokuviakin.

Viimeisin reissu oli heinä-
kuussa 2010 ja yön yli reissussa 
olivat Elsa, Antti, Paavo, Maila, 
Reino, Martta ja Aili. Oppaana 
ja tulkkina oli Aittolan Sisko 
(Sisko Stålnac-ke). Elsa muisteli 
että oli mukava käydä rukous-
huoneella ja naapurissa. Ystä-
vällinen emäntä näytti lähes 70 
– vuoden takaiset majoitustilat 
ja Elsa muisti, minkä ikkunan 
alla hän aikanaan nukkui. Kä-
vipä hän aikanaan lypsämässä 
kerran lehmätkin vaaran päällä 
olevassa talossa.

Pertti Pernu

(Elsa nukkui pois viime kevät-
talvella. Toimitus)

Rukoushuoneen pihassa Väster-
landsjössä. Evakot majoittuivat 
salissa. Kotiniemen, Kaarre Hil-
dan, Niemelän Adelen, Sääski-
lahti Heikin, Hietalan Aunen, 
Ojalan Heikin ja Selman perheet 
majoittuivat oikella näkyvän 
ikkunan takana olevaan saliin. 
Vasemmalla olevat ikkunat ovat 
keittiön ikkunoita. Keittiöitä 
oli kaksi. Keittäjänä toimi Sally 
Gidmark. Kuva Pertti Pernu.

Västerlandsjön rannassa, valkoisen seurakuntatalon pihasta kuvat-
tuna. Börje valokuvaajana. Lyydia, Elsa ja Paavo. Järven takana lap-
set laskivat mäkeä talvella. Kuva Pertti Pernu.

Kotisivun kuva Paavo Impiö/Raili Impiö.
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Kultaisen kunnian hetki. MM-Kultajoukkue. Taina ylhäällä vasem-
malla, vieressä Marja-Liisa Hämäläinen (Kirvesniemi), edessä va-
semmalta Hilkka Riihivuori ja Helena Takalo. Myös Helana kuuluu 
Impiön sukuun miehensä Teuvon kautta. Kuva Taina Itkonen

Pieni tyttö oli aina menos-
sa niin, että äiti sanoi ”tuo se 
ei malta olla h etkeäkään pai-
kallaan”. Taina asui viitisen 
kilometriä Ranuan kirkolta 
sijaitsevan Kivijärven rannas-
sa Toivo isän, äiti Helvin ja 
kolmen veljen kanssa. Toivo, 
Impiön Vanhantalon poika ja 
Helvi Kivijärven tyttö. Äiti hoiti 
karjaa ja isä hankki sivuansioi-
ta kuorma-auton kuljettajana. 
Pienestä pitäen Taina osallistui 
maatalon töihin, olipa joskus 
isän mukana auton apumie-
henäkin.       

Hiihtoinnostus alkoi 
omatekoisilla laduilla kodin 
lähellä ja jatkui kirkonkylän 
koulussa välitunneillakin. Intoa 
lisäsi pärjääminen koulun hiih-
tokilpailuissa. Kunnan parhaat 
jatkoivat Lapin piirin kilpailui-
hin ja aloitetun valtakunnalli-
seen HS- kilpailuun. HS - kil-

pailussa Taina otti kultaa alle 
16v. sarjassa.

Lahjakkuus huomattiin ja 
kävi kutsu nuorten hiihtäjien 
leirille Vuokattiin. Siellä Taina 
sai ensimmäiset valmennusoh-
jelmat ja ohjaajan. Määrätietoi-
nen harjoittelu koulun ohella 

vaati hiihtämistä iltasin ot-
salampun valossa kirkonkylän 
ladulla. Taina kertoi joskus 
Multikankaan kohdalla mietti-
neen, mitä hautuumaan asuk-
kaat mahtavat tuumia tuosta 
yksinäisestä pimeässä hiihtä-
jästä.

Harjoittelu tuli palkituksi 
nuorten EM-kisoissa Ranskan 
Autransissa v. 1974. Taina 
voitti pronssia sarjassa alle 19v. 
Seuraavana vuonna nuorten 
EM-kisoissa Liedossa Taina 
oli mukana voittamassa kultaa 
3x5 km viestissä.

Isä Toivo paneutui voite-
lun nikseihin ja kulki mukana 
kilpailumatkoilla. Tainankin 
kohdalla joissakin tärkeissä ko-
timaan kisoissa peli menetet-
tiin voitelussa. Tätä tapahtuu 
hiihdossa, kullekin vuorollaan. 
Ylioppilaskirjoituksetkin veivät 
osan yhdestä talvesta.

Lahden MM- kisois-
sa v. 1978 Taina Impiö nimi 
kaiverrettiin arvokilpailujen 
mitalistien aina säilyvään kun-
niatauluun. Viestikulta tuli 
joukkueella: Taina Impiö, Mar-
ja-Liisa Hämäläinen, Hilkka Rii-
hivuori ja Helena Takalo. Taina 
pohjusti menestyksen ensim-
mäisellä osuudella tullessaan 
vaihtoon selvällä erolla takaa 
tuleviin.

Hiihtoharjoittelu jatkui 
Jyväskylän liikuntatieteellisessä 
opiskelun ohessa. Harjoitte-
lulenkki Laajavuoren polulla 
tuli kohtalokkaaksi. Polvi sär-
kyi liukastumisesta tulleessa 
kaatumisessa. Leikkauksen 
jälkeen harjoittelu jatkui ja 
edessä oli lähtö leirille Nor-
jaan. Juuri ennen lähtöä lääkäri 
tarkasti polven ja määräsi leik-
kauspöydälle heti seuravana 
päivänä.

Toisen leikkauksen jälkeen 
keskustelussa urheilun jatka-
misesta hoitava lääkäri sanoi, 
”että kannattaisi keskittyä 
siihen, että voi jatkossa elää 
normaalia elämää”, antaen 
ymmärtää, että polvi ei tule 
kestämään huippu-urheilun 
rasituksia. Päätös oli vaikea 
nousevalla urheilu-uralla. Taina 
valitsi keskittymisen normaa-
liin elämään. Huippu-urheilu 
oli ohi. Normaalielämään tuli 
kuulumaan työ, aktiivinen lii-
kunta, urheilukin, lapset ja 
perhe-elämä.

Liikunnanopettajan työ 
löytyi Sodankylästä. Sieltä löy-
tyi metsänhoitajan työpaikka 
miehellekin, Pertille jo lapsuu-

den tutulle. Perheeseen syntyi 
neljä lasta, poika ja kolme tyt-
töä.    

Pohjoisen asukkaiden ta-
vallinen osa on lasten muut-
taminen kauas kotoa opiske-
lun ja työn perässä. Näin se 
on mennyt Tainan ja Pertin 
perheessäkin. Pertin mukana 
perheeseen tuli suunnistushar-
rastus. Koko perheenä on kul-
jettu suunnistustapahtumissa, 
joskus ulkomaillakin. Kuinka 
ollakaan: veteraanisarjassa Tai-
na nappasi hiihtosuunnistuk-
sen SM- kullan. 

Suunnistuskisojen järjes-
telyt työllistävät pariskuntaa 
edelleen. Edelleen perhe ko-
koontuu suunnistustapahtumi-
en merkeissä. Jukolan viestin 
Venloissa kisaa joukkue Nei-
dot Itkosen, Tainan ja kolmen 
tyttären muodostama per-
hejoukkue. Vapaa-aikanakin 
Taina ohjaa lasten ja nuorten 
liikuntaharrasteita. Taina pitää 
valitettavana hiihdon muuttu-
mista välineurheiluksi. Menes-
tyäkseen pitää jo kouluikäisenä 
satsata suksikalustoon aivan 
liian suuria summia. Tämä ra-
joittaa harrastajien määrää.

Metsä ja luonto ovat Tai-
nalle rauhaa ja voimaa anta-
via paikkoja. Mieliharrastus, 
marjastus tarjoaa molempia. 
Tainallakin on omat hillapaikat 
Ranualla, ne joista ei kerrota 
muille. Lasten luokse mentä-
essä mukana ovatkin kanta-
mukset hilloja ja hirvenlihaa.

Timo Impiö

Hiihtäjän muotokuva
Taina Itkosen (Impiö) juttelemana  
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Serkukset, sotavuosina orvoiksi jääneet ja 
sen jälkeen lapsuutensa Seppä-Antin suo-
jissa varttuneet, nyt jo ikämiehet Reino ja 
Voitto Anetjärvi muistelevat elävästi lähi-
hahmoiksi muodostuneita ”Vanha-isää” ja 
”Vanha-äitiä”; samoin erityisellä lämmöllä 
sota- ja evakko-vuosia ja niitä seuranneita 
nuoruusajan kommelluksia ja elämänko-
kemuksia.

Monet paikalliset suvut ja usein – eri 
syistä vaihtuneet sukunimet kuuluvat 
myös Anetjärven suvun muovautumiseen 
läpi 1600- ja 1700- lukujen. Suvun alkutai-
paleilta tulevat vastaan mm. Pitkä-, Kor-
va-, Kokkoniemi-, Köngäs-, Peura, Kuonti-
järvi ja Kallunki-nimet, kunnes astuu esille 
puheena oleva Anetjärven suku. Heikki 
Ollinpojalla oli yhteensä 12 lasta; pojat 
Olli Heikki (s. 4.3.1859, k. 1935), Antti 
(s. 22.5.1874, k. 19.6.1961) ja Jussi Ab-
raham (s. 1876, k. ??); tytöt; Anna-Sofia 
(s. 30.8.1855, k. 1944), Britha Kaisa (s. 
28.12.1856, k. 1930), Ulrika (s. 9.4.1861, 
k. 1919), Johanna Loviisa (s. 22.2.1869, 
k. 1955), Eeva Karoliina (s. 7.10.1871, k. 
20.9.1943) Olga Mathilda (s. 25.7.1879, k. 

30.4.1968), Matlena Erika (s. 22.11.1862, 
k. ?), Liisa Gustafva (s. 23.7.1865, k. 
26.3.1868) ja Gretha Maria (s. 18.7.1852, 
k. ?).

Näistä Antti tuli seutukunnan kuu-
luksi hankittuaan sepän ammattitaidot. 
”Onnenlahjat eivät menneet tasan” kuvaa 
Reino Anetjärvi, Isä-Heikin todettua vart-
tuvalle Antille, ”että nyt sitten pittää sinun 
Antti mennä naimisiin sen Tuomi-Annin 
kanssa”. Ilmeisesti tämä kävi sekä Antin 
että Anna Greeta Tuomivaaran pirtaan: 
Antille se sopi, samoin Annalle. Impiössä 
takomassa käytyään jopa ennen 1910-lu-
kua, tuntui Impiön kylä elävästi kiinnosta-
valta.

Luottamustehtäviä

Seppä-Antti Anetjärvi sai pian huomata, 
että hänen jäyhään ja oikeudentuntoiseen 
olemukseensa luotettiin. Niinpä jo ennen 
Anetjärveltä lähtöä hänet nimettiin mm. 
osana köyhäinhallintoa piirimieheksi Kyn-
siperään, samoin kuin Kynsiperän taksoi-

tuslautakunnan erityistä tasapuolisuutta ja 
arvostelukykyä edellyttävään tehtävään.

Seppä-Antti kävi seppäkurssin Sirni-
össä. Sirniön seppäkylä oli laajalti kuuluisa 
mm. metsästysaseiden, jopa seinäkellojen 
tekoon kykenevistä sepistään. Antin rau-
dankäsittelytaitoja arvostettiin aina Simo-
järven ympäristössä ja erityisesti Ranuan 
Impiössä. Siellä hänellä oli paja jo ennen 
muuttoaan. V. 1912 hän lämpeni muut-
toajatukselle ja niinpä hän myi Anetjärven 
tilansa apelleen Janne Tuomivaaralle, 
toteuttaakseen pitkän – jopa hankalankin 
muuttomatkan Impiöön.

Muutto Impiöön

Seppä-Antti siirsi perheensä ja omaisuu-
tensa monivaiheisen muuttoreissun päät-
teeksi Impiön kylään, josta oli jo ostanut 
”Seppälän”, ison talon kauniin Impiöjär-
ven rannalta. Samalla rannalla seisoi myös 
paja, joka oli Antille tuttu jo aikaisempien 
takoma-reissujen ajalta. Vaativaa muutto-
matkaa taitettiin jalan, hevosilla, venekyy-
dissä jokia, järviä ja kannaksia myöten, osin 
kahdestikin, kaikki tarvittava tuotiin muka-
na. Sepän asiakaspiiri kasvoi tunnettuuden 
myötä; Impiössä oli kuulemma taitava Sep-
pä, joka täytti kaikki takoma-tarpeet mm. 
viikatteet ja saranat. puukot, kirveet ym.

 
Viikate oli tuon ajan maataloudessa 

välttämätön työkalu, se oli myös sepän 
ammattitaidon näyttö ja tae. Varsinkin kun 
hän osasi terän uudelleen kallitsemisen, 
jossa terä taottiin uudelleen ”liippakelpoi-
seksi”. 

Antilla oli myös taito liittää yhteen 
katkenneet viikatteen terät. Liitoskohdat 
hän lämmitti hehkuvaksi ahjossa, jonka 
jälkeen liitoskohdat kastettiin ”purakses-

Anetjärveltä Impiöön, erään sepän saaga

Kun Seppä-Antin taonta tuli tutuksi 
Impiön kylälle koitti ”uusi aika”

*Millainen mies oli Seppä-Antti, joka oli hyvin kuuluisa Anetjärvellä ja Impiössä, mutta myös laajoilla alueilla eri pitäjissä.
* Mihin hänen maineensa taitavana sepäntyön taitajana ja ihmisenä perustui?

* Millaista ajankuvaa Antti Heikinpoika Anetjärven muistikuvat luovat nyt hänen aikansa kylän ja lähiympäristön arkipäi-
västä, työstä ja vuodenkierrosta?

Syyskuun lopulla kokoontuivat nyt Impiön kylällä ”uuteen elämään” kunnostetun, jopa kauppana ja koulunakin palvel-
leen talon pirttiin ”vanhoja muistelemaan” mm. Seppä-Antin perhepiirissä varttuneet serkukset Reino ja Voitto Anetjärvi, 

sekä kylän kehitystä ja elämää läheltä seuranneet Kaisa Anetjärvi sekä Raimo ja Leena Ihme, isäntänä Kari Impiö. 
Sukuviestiäkin varten tilaisuudessa polveilleet muistikuvat ja tarinat tallensi ja muokkasi jutuksi em. lehdistä 

tuttu Tuomo Starck.

Seppää muistelemassa. Vasemmalta Markku Ihme, Kari Impiö, Tuomo Starck, Reino Anet-
järvi, Voitto Anetjärvi ja Kaisa Anetjärvi. Kuva Liisa Ihme.
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sa”. Tämän jälkeen liitoskohdat asetettiin 
limittäin noin kahden tuuman matkalta ja 
taottiin yhteen.

Puras oli aine, joka helpotti sulan rau-
dan liittymistä toisiinsa. Kun purasta ei aina 
ollut saatavilla, käytti Antti puraksen kor-
vikkeena hienoa hiekkaa.

Toki sepän kuului hallita myös raudan 
oikea karkaisu, jotta työkalu saatiin ”hy-
vään terään”. 

Karkaisun jälkeen Antti testasi sen pai-
namalla terää metallityökalulla, jolloin siitä 
piti kuulua tietty napsaus. Napsahdusääni 
kertoi Antille, että oliko terä karennut oi-
kein.

Yhtä tärkeä oli kevyt ja sopivan käyrä 
viikateen varsi.

Sepän ammattiin kuului piirre, että hän 
saattoi laskuttaa työnsä heti, kun asiakkaat 
tulivat noutamaan taottuja töitään. Niinpä 
seppiä pidettiin äveriäinä, sillä rahaa ei noi-
na aikoina maalaiskylien piirissä vielä oltu 
totuttu paljolti näkemään. Niittäminen 
viikatteella oli hartiavoimia kysyvää kovaa 
työtä, johon saatiin merkittävää helpotus-
ta vasta sotien jälkeen, kun hevosvetoiset 
niitto- ja haravakoneet alkoivat yleistyä.

Laadukas rauta oli Sepän taonnan on-
nistumiselle tärkeä raaka-aine, samoin 
tarkoin valittu hiili ahjoon. Antti piti tapa-
na polttaa tätä varten sysiä itse, omassa 
miilussa Lapin kunnaalla. Erityisesti hän 
arvosti koivusta poltettua hiiltä, mutta 
myös hänen omistaman kenttäsirkkelinsä 
sivutuotteena syntyneistä männyn pinta-
laudoistakin sai käypiä sysiä. Merkittävä 
tekijä Sepän työn kehitykselle oli sotien 
jälkeen saataville tullut ”Ruotsin-teräs”, 
joka oli tasalaatuista ja hyvin muotoutuvaa 
ja siitä sai hyvän terän niin viikatteisiin, kuin 
muihinkin taontatarpeisiin. 

Juureva persoona

Antti oli myös persoona, jota kunnioitet-
tiin oikeamielisyydestään, ja samalla hän 
tuli hyvin toimeen läheistensä kanssa. Lap-
set olivat hänelle tärkeitä ja pääsivät lähelle 
häntä. Reinolle Antti oli sanonut: ”Sinusta 
se tulee iso sepän kolskutin” - Hän ehkä 
tunsi itsensä hiukan pettyneeksi, kun kas-
vatuspojista ei tullutkaan jatkajaa Sepän 
tuottoisalle työlle. Toki hänellä riitti ”puo-
livirallisia” apulaisia, varsinkin kiireisimmän 
niittosesongin alla, jolloin ahjon palkeisiin 
kelpasivat ”liehtareiksi” nuoremmatkin 
oppipojat. Myöhemmin Antin sepän tai-
toihin perehtyi ainakin pari ”sepän kisälliä 
kauempaakin pitäjästä”

Myös ruokailutavat olivat hänelle tyy-
pilliset; hän oli pöydässä kunniapaikalla, ja 

käteen kävi vain iso, UNRA-lusikka, jonka 
koppaa koristi reikä. Jollei juuri sitä ollut 
katettu pöytään, saattoi ”väärä lusikka” 
lennähtää pirtin nurkkaan. Hänelle oli ta-
vallisesti tärkeää päästä leikkaamaan ateri-
an lisäkkeeksi viipale setsuurilimppua.

Seppä oli periaatteen mies, hän luki 
usein Raamattua, ja veisaili ”soututoo-
lissaan” virsiä, hänellä oli hyvä, kantava 
ääni ja nuottikorva. Kun naapuri lyöttäysi 
hänen kanssaan veisuuseen, se ei aina su-
junut Antin nuottikorvan mukaan ja hän 
saattoikin tokaista:” Ei se mee nuin!” Jo-
hon sanavalmis kumppani kuittasi: ”No, 
siinä onkin nyt uusi nuotti”. Vaikka hän ar-
vosti lapsia ja piti lasten ja nuorten puolta, 
hän oli tarkka siitä, että kun radio oli har-
voin auki, ei pirtissä saanut kuulua mitään 
ylimääräistä ääntä.

Hän piti myös huolta ulkonäöstään; 
pajassa oli yllä tietysti asianmukaiset työ-
vaatteet, mutta ”siviilissä” eivät pussihou-
sut kelvanneet. Kun tuli aika ryhdistäytyä 
esimerkiksi kameran eteen, olivat vaaleat 
viikset jämäkästi vaakasuorassa. Ylle kel-
pasi valkoinen paita, yleensä mustat suorat 
housut ja puolipitkä takki, päässä lierihat-
tu, kaikkiaan tyylikäs isännän asu.

Työaika ja vuoden kierto

Sepän pajasta alkoi kalskuttelu kantau-
tua järvelle jo aamuvarhaisella, tavallisesti 
huhtikuun seutuvilla. Mitä erilaisimmiksi 
tarvekaluiksi rauta taipui pitkälle syksyyn, 
kunnes valon vähyyskin alkoi rajoittaa 
”päivän-näön” (työ)aikaa. Kymmenien vii-
kateteränippujen lisäksi olivat muotonsa 
saaneet niin puukot, kirveet, haat, saranat 
kuin hevosenkengät.

Talveksi tartuttiin monen sorttisiin 
puhdetöihin. Silloin raaka-aineena oli 
useimmin puu. Rysän paikkuussa oli liina-
lanka ja pieni puikkari. Rysän kaaret olivat 
ylhäällä orsilla, ja lattian rajassa työsken-
nellen syntyivät kalaisissa järvissä tarpeel-
liset kevätrysät ja verkot. Syksyisin haettiin 
leivän jatkoa metsistä ansoin, satimin ja 
muin pyydyksin. Ampuma-aseita niinä ai-
koina oli harvoilla.

Elämän menossa iskivät sotavuodet, 
jotka jättivät ison jälkensä niin Ranualle 
kuin laajemminkin maan pitäjiin tehden 
maan miesvahvuuteen ison loven. Reinolta 
ja Voitolta kaatuivat isät, toiselta pian pe-
lottavan tykkijylyn alettua, toiselta aivan 
pitkien sotavuosien lopulla. 

Lapin sotaa pakoon pojat laitettiin 
Keski-Ruotsiin: Reino Örnsköldsvikis-
tä pohjoiseen Banafjälliin ja Voitto Örn-
sköldsvikistä lähteen Norrflärkeen, Kun 
ajat kävivät rauhallisemmalle tolalle ja olot 
tasaantuivat, päästiin palaamaan takaisin 
kotiseudulle. 

Sotien jälkeen vähitellen alkoi kylälle 
ilmaantua traktoreita, jopa Seppä-Antin 
tyttären (Tilda) pojalle Antti Ihmeelle 
kylän ensimmäinen BMV merkkinen tak-
siauto 1950 -luvun alussa. Paremmat ajat 
näyttivät olevan ovella: maantiet paranivat 
ja saivat sorapinnoitteensa, niiden myötä 
kasvoi liikenne, elämä täyttyi työvuosilla ja 
tasaantui perheiden vaurastuessa. 

Kiitos isovanhemmille

Niinpä oli varmaan hyvä ja turvallista pon-
nistaa elämässä eteenpäin, kun muut olot 
olivat turvalliset Vanha-Isän ja Vanha-Äidin 
ohjauksessa. 

Vielä, kun tulee Seppä-Antin elämän-
laadusta puhe, se kääntyy helposti ja het-
kessä myös hevosiin. Hän mm. osti pojan 
(Edvard) pojalleen Urho Anetjärvelle 
Kontiolta Oulusta nimekkään Vornan Vi-
re-nimisen hevosen, jolla Urho osallistui 
menestyksellä ravikilpailuihin. Se periytyi 
Suomen vetokuninkaasta, ja oli ”nimensä 
väärti”. Työajossakin se oli niin riski, ett-
eivät reen pankot ja kiinnikkeet sitä aina 
toppuutelleet; tuli kuulemma längistä pois, 
jollei reki tullut perässä!

Teksti: Tuomo Starck
Kuvat: Kari Impiön arkisto ja 

Tuomo Starck

Seppä-Antti. Kuva Kari Impiö
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Muistan, kun isän isä, jota sa-
nottiin pikkuvanhaisäksi, melo 
pikkuvenneellä vanhalta puo-
len ja minä menin vastaan. 
Vanhaisä kaappasi aina kaina-
loon ja läksi nousemaan rin-
nettä ylös. Kainalossa ei ollu 
hyvä olla mutta ei ilenny sanoa 
vastaan. Vanhaisä oli niin pal-
jon vanhempi, kuin vanhaäiti 
Elsa. Kerrankin, kun Elsa oli 
rotkottanut niin Jaako sanoi, 
että se on tuo minun vanhuus 
tuonu äitin päähän monta har-
majaa hiusta. Vanhaäitiä Elsaa 
en muista.

Joulupukkia ei tunnettu, 
lahjoja sitten isot siskot saat-
toivat antaa. Sika teurastettiin 
joka jouluksi, ite kasvatettu. 
Kinkku paistettiin jouluksi. 
Kahvileipänä oli nisua ja juus-
toa. Kampanisuja ja pipareita 
ei ollu. Ruuan puolesta oli jou-
lu. Jouluaatto oli melkein kuin 
tavallinen työpäivä ja illalla oli 
joulua. 

Sota-aikana ei ollu ruoka-
pullaa koskaa, sitä oltiin oma-
varasia. Evakossa minä olin jo 
kuustoista. Ei siellä ollu joulu-
pukkia mutta lahjoja ruotsa-
laiset anto. Evakko paikka oli 
Östersundin lähellä. Me oltiin 
Vanhantalolaisten kanssa sa-
massa paikassa, Kotiniemeläi-
set oli eripaikassa. Ruotsalais-
ten nuorten kanssa oltiin hyviä 
kavereita, osa heistä kerkesi 
oppia Suomea. Jouluna sai 
olla Lusia kulkueessa. Koskaa 
minulla ei ollut minkäänlaista 
pelkoa evakossa.

Kiertokoulua kävin Impi-
össä ennen sotia. Koulu taisi 
kestää kuukauden. Lukemaan 
ja laskemaan oli kyllä jo ope-
tettu kotona. Meijeri (sepa-
raattori) oli ollut käytössä jo 
ennen, kuin minä olin pikku-
tyttö. Puimakone on myös 
ollut käytössä aikaisemmin. 
Haravakone ja niittokone oli 
käytössä. Minäkin ajoin niitä 
sodan aikana.

Kassakokokkous kesti 
monta päivää. Kokkouksessa 
kävijöitä oli meillä yötä. Sitä oli 
siihen aikaan pienlainan kysyjiä 
joka kokkouksessa. Kokkous 
käsitteli jokaisen lainapyyn-
nön. Lainan pyytäjiä oli ympäri 
pitäjää. Simojärveltä oli pal-
jon ja Kelankylästä oli monta. 
Muistan Luokkasen Antin joka 
kävi ussein. Takkuut piti olla 
selevät ja sitten kokkous päät-
ti, että annetaanko rahhaa. 
Sen jonka hekemusta käsitel-
tiin piti mennä ulos siksi aikaa. 
Talo anto ruuan.  Se oli ihan 
mahotonta se tupakin poltto. 
Minä muistan, kun äiti ruukasi 
sanoa, että savua on niin pal-
jon, että keppi pystyssä pys-
syy. Jotku pakkasi sylykemään 
lattialle, ei puhettakaa, että 
kielto oisi auttanut niille.

Voi hyvänen: luonnon nii-
tyllä oon ollu. Viikot oltiin ja 
pyhäaikana käytiin kotona. 
Nuorungalla oltiin yötä laus-
sa. Heti, kun mentiin piti tehä 
makkuuheinät. Palolammilla 
ja Matalallajärvellä oli sauna. 
Lehmisuolla oltiin kovassa 
yötä. Aamulla keitettiin tee ja 
syötiin kovvaa leipää. Sitten 
käytiin niittämässä ja tultiin 
puurolle, kauraryyniä oli sä-
kissä mukana ja päivällä syötiin 
kovvaaleipää ja kuivaa lihhaa, 
josta tehtiin lihakeitto. Aila se 
oli se paankantaja, se oli kokki. 
Kaloja ei jouvettu onkimaan. 
Kahvia ei ollu. Kotona oli aa-
mukahvi.

Nuoret oli konkkasilla, 
siellä oli mukana aikuisiakin. 
Muistan, että Kotiniemen setä 
oli ahkera olemaan mukana ja 
sitten Jaako setä. Minä en oo 
ollu nukkeihminen, Singellä 
ei kans ollu nukkea, Rauhalla 
oli nukke. Vanhassa talossa 
leikittiin nukella. Alama kun 
anto uija suuressa karjakeit-
tiön paassa, niin siinä me ko-
lome tyttöä uitiin ja uitettiin 
nukkea. Se oli mukava. Alama 

oli oikeen hyvä lapsille, vaikka 
aikuisille saattoi joskus sanoa 
kärkevästikin. 

Kokiksi lähin siinä pari-
kymppisenä. Impiöstä kok-
kina oli Hilija varsinni ja Aila 
muutaman kerran. Ainoki oli 
kokkina ja sitte se oli muonit-
tajana. Kotiniemen Elsa vissiin 
oli kokkina ja Annikki, Van-
hantolon tyttäriäkin on ollu 
kokkina kans. Minä olin nelijä 
vuotta yhtäjaksoa. Keväästä 
kesään vain olin kotona. Ro-
vaniemellä kävin Veitsiluodon 
kokkikurssin, kestiköhän se 
pariviikkoa. Kotiniemen An-
nikki ja Lampelan Annikki oli 
samalla kurssilla.

Savotassa talavella oli hyvä 
laittaa ruokaa mutta kesällä se 
oli niin ja näin. Ruokatarpeet 
ei tahtoneet säilyä. Koiviston 
Väinö muonitti ja liha oli kesäl-
lä säilykelihhaa.

Alama oli kätilönä ja elläin-
lääkärinä, mitä missää tarvit-
tiin. Vanhassatalossa, kun Ala-

ma lämmitti pirtinuunia, niin 
siinä pottuja paistettiin sakilla.

Kanto-Alli tuli Vanhaanta-
loon ihan pienenä. Muistan, 
kun se ryömi lattialla ja kierto-
koulun opettaja laittoi soitto-
kellon lattialle ja siirti sitä aina 
Allin tavoittaessa sen ryömi-
mällä. Kanto Helemi oli Allin 
äiti. Helemi oli Kanto Jalama-
rin tytär. 

Täti Riita Kaisalle, äitin si-
sarelle, sattu onnettumuus. 
Sen mies Matti puhisti pyssyä 
sisällä, pyssy laukesi ja luoti 
kimposi lattian oksasta ikku-
nan taakse pihlajaan ja joten-
ni oksanhaarasta takasi sisälle 
osuen Riita Kaisaan. Täti oot-
ti kaksosia ja ne lapset synty 
siinä. Ei se heti kuollu, se sai-
rasti pitkän aikaa. Matti sahasi 
sängynlaitaan kolon, että Riita 
Kaisa saattoi istua. Matti ei sii-
tä  palannu entiselleen. Kyllä 
se vielä oli Mursunahossa mo-
nesti, korjasi rekiä ja muuta 
semmosta.

Lapsuus ja nuoruus Impiössä
Anni Ikosen kertomaa s.1929. Ylöskirjoitettu äänitteen mukaisesti. Kyselijänä  T. Impiö

Kuva Anni Ikosen albumista



11Impiön sukuviesti

Impiön koulun joulujuhla vuonna 1958
Impiössä elettiin talven pimeintä aikaa 
marraskuun vaihtuessa joulukuun alkuun.  
Pienelle ekaluokkalaiselle joulun lähesty-
minen alkoi aiheuttaa pientä jännitystä.  
Päässä pyöri ajatus, että minkälainen se 
koulun joulujuhla oikein on? Olin kerran 
aikaisemmin päässyt käymään isosiskon 
joulujuhlassa, mutta nyt oli eri asia, kun 
itse olin koululainen.  Silloin minua kiin-
nosti, että miten se joulunäytelmän teko 
tapahtuu, vaikka yläluokkaisethan sen 
tekivät.  Jännityksellä odotti, että ketkä 
kaikki pääsevät esittämään joulujuhlaan 
ohjelmaa? Entä minä, joka olin niin hirve-
än ujo, hiljainen, pääsenköhän mukaan, 
uskallanko?

Alaluokan opettajamme Martta Tii-
honen oli touhukas ja temperamenttinen 
nainen, hän osasi järjestää ja pitää ohjat 
käsissä. Kaikki oppilaat harjoittelivat yh-
dessä tuttuja joululauluja. Sitten opettaja 
valitsi toisluokkalaisia tyttöjä tonttuleik-
kiin ja yllätys, kun itse pääsin ainoana 

ekaluokkalaisena siihen mukaan. Lau-
loimme ja leikimme laulun «sinivuorten 
yö». Harjoitukset olivat hienoja hetkiä. 
Kaikilla oli jonkinlaiset tonttuasut ja pu-
naiset tonttulakit. Erikoisesti jäi mielee-
ni Hiltusen (ent. Hekkilä) Pirkon oikein 
kaunis tonttupuku, aivan kuin» joulukor-
tissa». Asussa oli vielä oikein värikäs vyö 
ja taisipa olla siinä «pieni tuppikin»? Jou-
lujuhlassa yläluokkalaiset esittivät näytel-
män, runoja ja joululauluja.

Alaluokka toimi pukuhuoneena ja 
yläluokan koroke esityspaikkana. Kaik-
kein odotetuin ohjelma oli tietenkin itse 
joulupukki. Aikaisemmin luokissa oli 
arvottu, että kenelle joutuu laittamaan 
pikku paketin. Vihdoin... Joulupukin ke-
pin kolinan kuultua kaikki alkoi laulaa 
laulua «joulupukki, joulupukki...» ja jän-
nitys nipisteli vielä enemmän, että mi-
tähän paketista löytyy? Lopultakin koitti 
hetki, joulupukki avasi konttinsa ja jakoi 
jokaiselle lapselle paketin. Kontissa oli 

vielä oppilaille koulun antama joulupussi, 
joka sisälsi: pullan, piparkakun, omenan 
karkkia ja suklaapatukan. Iloisena avasin 
Esko Hietalalta saamani kauniisti kääri-
tyn lahjan, jossa oli punaiset lettinauhat 
ja suklaalevy.

Juhlassa oli erittäin tärkeä kyläläisten 
tapa antaa joulukortteja koteihin ja kou-
lulaiset kavereille. Korteissa oli aina sana 
«kuusella». Koulun joulujuhla oli koululai-
sille syyslukukauden tärkein tapahtuma 
ja yleensä sitä juhlistettiin niin, että tytöil-
le teetettiin uudet mekot ja pojille uudet 
paidat tai villapuserot.» Oi niitä aikoja,...» 
ne tahtoisin, niin elää uudelleen...». Kun-
pa nykyopettajat ymmärtäisivät miten 
suuri kulttuurillinen merkitys koulun jou-
lujuhlista jää lapsille rikkaina muistoina! 

Rovaniemellä 
Maisa Sarajärvi-Nuorti  v. 2014

Impiön koulu tänään
Lainaus koulun kotisivulta:  ”Kolmi-
opettajainen kyläkoulu sijaitsee Impiön 
kylän keskellä maalaisympäristössä Ranu-
an kunnan itäosassa. Koulupiirissä on lähes 
sata savua ja niissä asuu vireitä, osallistuvia 

asukkaita. Koulurakennus on 40-luvun lo-
pulla rakennettu kiinteistö. 90-luvun puo-
lessavälissä rakennettiin liikuntahalli, joka 
avasi monipuolisen koulukiinteistön käy-
tön. Liikuntatila on koulukäytön lisäksi ky-

läläisten käytössä. Lisäksi koulun pihalla on 
jääkiekkokaukalo ja koulun piha-alueelta 
lähtee noin 3,7 km pitkä valaistu latupohja. 
Ulkoiset puitteet ”Simojärven eteläosan 
koululle“ Impiön koulussa ovat erinomai-
set.  Tähän kolmiopettajaiseen kyläkou-
luun koulupäivänä saapuu kaksi taksibussia 
ja ne tuovat 28 oppilasta aloittamaan työ-
päivän. Loput 6 oppilaasta ajelee pyörällä 
tai kävelee kouluun lähietäisyydeltä. Tänä 
lukuvuonna koululla on 5 esioppilasta. 
Koulupäivän parhaasta tunnista, ruokatun-
nista, vastaa koulun keittäjä-siivooja. Kun-
nan kiinteistönhoitaja käy tarvittaessa te-
kemässä korjaus- ja huoltotöitä koululla.“

Viime joulun alla lapset toivat koulus-
ta tiedon,  että joulujuhlaa ei tänä vuonna 
ole, vaan oppilaat tekevät kirkkoretken. 
Vanhemmille se tuli yllätyksenä ja monia 
harmitti lähes seitsemänkymmenen vuo-
den perinteen katkeaminen.

Joulun jälkeisenä välituntivalvojana ju-
tutettu opettaja Piia Koskela kertoi, että 
lapsista kokeiltu kirkossa käyntimatka oli 
hyvä, mutta tulevista koulun jouluista ei 
ole mitään suunnitelmia.

Nyt marraskuulla kuulimme, että tänä 
vuonna koululla palataan perinteiseen jou-
lujuhlaan. 

 ( T.I.)Välitunti Impiön koululla joululoman jälkeen 2014. Kuva Timo Impiö, välituntivalvojan luvalla
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Joululeivonnaisia Impiön Mursunahosta 
Koska 50-luvulla pakastimia ei ollut, jou-
luun valmistautuminen Mursuahon pirtissä 
aloitettiin vasta lähempänä joulua. Kauhe-
asti ei leivottu, sillä aina ei ollut varaa ja 
monen asian suhteen oltiinkin omavarai-
sia. Jouluherkkuina olivat tortut, rusinapul-
la ja piparit. Pipareita leipoi ensin Ikosen 
Annin (os. Impiö) sodan jälkeen, kun so-
keria alettiin taas saada. Rieskaa paistui 
leivinuunissa arkenakin ja sitä oli tarjolla 
aina. Jotta rieska olisi ollut tuoretta joulu-
pöydässä, se leivottiin aina mahdollisim-
man lähellä joulua. Joskus rieskan rinnalle 
leivottiin myös mausteista joululeipää, jota 
kutsuttiin Oulun limpuksi. Leipien pääl-
lisiksi oli tarjolla suolakalaa ja itse tehtyä 
juustoa ja voita. Vaikka joka joulu kinkkua 
ei ollut, joulupöytään oli aina hankittu jokin 
paisti. Joulun erikoisena herkkuna oli pöt-
kö ostomakkaraa, jota ei muulloin saatu. 
Jokaiselle riitti pieni pala.  Makkara loppui-
kin yleensä nopeasti joulupöydästä.

Joululeipominen muuttui nykyaikai-
semmaksi, kun pakastin löysi tiensä Mur-
suahoon 1960- ja 70- lukujen taitteessa. 

Leipomiset tehtiin itsenäisyyspäivänä, sillä 
kaikilla oli silloin vapaata koulusta ja töistä. 
Ainoastaan rieska leivottiin joulunaluspäi-
vinä. Jääkaappi- ja pakastin mahdollistivat 
maitotuotteiden pitkän säilymisen. Makei-
siin leivonnaisiin tulivat uutena auttilaiset, 
piparkakut ja viipaleleivät. Mursuaholai-
sessa joululeivonnassa ei kuitenkaan vielä 
1960–70 luvulla näkynyt maitorahkan, 
smetanan ja jogurttien tulo markkinoille, 
vaan leivontaohjeet perustuivat vehnä-
jauhon, voin, sokerin, munien ja joskus 
piimän erilaisiin yhdistelmiin. Impiössä oli 
oma kauppa, joka toimi eri tiloissa vuo-
teen 1984 asti ja helpotti leivontaa varten 
hankittavien aineiden saamista. Hiljalleen 
makeiden leivonnaisten valmistamisesta 
tuli viikoittainen harrastus ja Impiöläinen 
leivontakulttuuri kehittyi vahvaksi. 

Mursuaholaiseen jouluun kuuluvat ny-
kyjään olennaisena osana edelleen rieskat, 
joista Impiön kylä on tunnettu muualla 
pitäjässä. Joulutortut, auttilaiset ja viipale-
leivät ovat säilyneet ja saaneet rinnalleen 
muun muassa viinerit ja ässät. Monia jou-

luna tarjottavista leivonnaisista leivotaan 
ympäri vuoden. Kaikkien ohjeiden alkupe-
rästä ei ole tarkkaa tietoa ja monet ohjeet 
ovat tottuneissa käsissä hieman muuttu-
neet ja saaneet ripauksen näppituntumaa 
sekä hiljaista tietoa, jota on vaikea välittää 
eteenpäin kirjallisessa muodossa. 

(Vanhojen aikojen muistelut perustu-
vat Maija Kuhan kertomaan.)

Viineri on Vanhasta talosta tullut jouluherk-
ku, jonka ohje on vuosien saatossa hieman 
muuttanut muotoaan.

VIINERIT (Vanhan talon ohjeesta mukailtu) n. 60-70 kpl
½ kg voita
1,5 kg (n. 23 dl) vehnäjauhoja
½ l maitoa
2-3 pkt (á 50 g) hiivaa
1 tl suolaa
3 kananmunaa
½ dl sokeria

PINNALLE: 
300g paistonkestävää vadelmamarmeladia 
Tomusokeri-vesikuorrutus 
250 g tomusokeria
4 rkl vettä 
1 rkl sulaa voita

1. Nypi rasva ja jauhot keskenään murumaiseksi seokseksi.
2. Lämmitä maito haaleaksi ja lisää maidon sekaan hiiva, suola ja kardemumma.
3. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi ja lisää vaahto voi-jauhoseoksen sekaan.
4. Sekoita lopuksi maitoseos muiden aineiden sekaan. Sekoita taikinaksi.
5. Leivo taikina n. ½ cm vahvaksi suorakaiteen muotoiseksi levyksi. Leikkaa levystä taikinapyörällä n. 1 cm 

levyisiä suikaleita. Pyöritä suikaleet vähän kierteelle ja kieputa viineriksi. 
6. Kohota.
7. Voitele munalla ja lisää viinerin keskelle marmeladisilmä
8. Paista viinerit n. 225 asteessa kauniin ruskeaksi.
9. Jäähdytä. 
10.  Tee tomusokeri-vesikuorrute: sekoita vesi ja tomusokeri, lisää voi. Lisää varovasti vettä tarvittaessa siten, 

että seoksesta tulee juoksevaa, mutta kuitenkin niin kiinteää, että se pysyy hyvin viinerin pinnalla.
11.  Koristele viineri tomusokeri-vesikuorrutteella.
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IMPIÖLÄINEN RIESKA (7-8 kpl)
Mursuahossa syödään yleensä Annelin ja Seijan leipomaa rieskaa, joka leivotaan edelleen perinteiseen tapaan 
tulikuumassa leivinuunissa. Jokaisella leipojalla on uunin lämmitykseen omat niksinsä, että rieska ei pala tulikuu-
massa uunissa. Anneli ja Seija esimerkiksi käyttävät uunia lämmittäessä uunin arinalla sanomalehtiä. Kun uunia 
lämmitetään, sanomalehdet suojaavat pohjaa liialta kuumumiselta. Lopuksi uuni hämmennetään niin hyvin, että 
sanomalehdetkin palavat.
Tarvikkeet: leivinuuni, uunipelekka, kaulin, (rieskaformu, rieskan pistelin)
¾ l vettä
¼ l maitoa
1 tl suolaa
1 rkl soodaa
n 1. kilo jauhoseosta (4/5 (n.800 g) ohrajauhoja, 1/5 (n. 200 g) vehnäjauhoja)

1. Aloita rieskan valmistus lämmittämällä leivinuuni kuumaksi. Jotta uuni on tarpeeksi kuuma, sen lämmittä-
minen kestää noin kaksi tuntia.

2. Valmista rieskataikina juuri ennen leipomista, eli vasta kun uuni on kuuma.
3. Valmista taikina yhdistämällä kylmät nesteet leivontakulhossa.
4. lisää suola, sooda ja jauhot sekoittaen samalla.
5. Lisää jauhoja sen verran, että taikina on mahdollisimman pehmeää, mutta leipominen kuitenkin onnistuu. 

 Taikina ei saa olla liian kovaa! Pehmeämmästä taikinasta tulee parempi rieska. Mitä enemmän on 
kokemusta rieskan leivonnasta, sitä helpompaa löysemmän taikinan leipominen on. Harjoitus 
tekee mestarin!

6. Aloita leipominen jakamalla taikina 7-8 yhtä suureen osaan. Pyöritä osat palloiksi.
7. Taikinaa ei saa päästää kuivumaan, joten peitä odottamassa olevat taikinapallot liinalla tai tuorekelmulla.
8. Kauli palloista runsaassa vehnäjauhossa pyöreitä, ohuita rieskoja. Rieskojen ihannepaksuus on noin 3-5 

milliä. Siisti rieskojen reunat rieskaformulla halutessasi. Ylijääneistä rieskapaloista voit tehdä uuden ries-
kan.

9. Jauhota rieskan pinta ohuesti ja pyyhi jauho pois. Pistele valmiisiin rieskoihin reikiä esim. haarukalla tai 
rieskapistelimellä.

10. Paista rieskat 300-asteisessa uunissa nopeasti niin, että pinta saa vähän väriä
 Leivinuunissa ensimmäiset rieskat paistuvat todella nopeasti, joten ole tarkkana!

11. Jäähdytä rieskat. Harjaa rieskan pintaan jäänyt jauho pois.
12. Nauti lämmin, uunituore rieska maitolasin ja oikean voin kera. Erilaisten suolakala-, liha- ja kasvispäällisten 

kanssa rieskasta tulee impiöläinen juhlaherkku.

Teksti Satu Malinen, ohjeiden viimeistely Salla Impiö, kuvat Siiri ja Sylvi Impiö

Rieskan paistaja työssään tulisen kuuman uunin äärellä. Tuore rieska on parhaimmillaan oikean voin ja kylmän mai-
don kera.
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Olin kesäkuussa täyttänyt viisi vuotta. 
Asuin Helsingissä äitini ja puolivuotiaan si-
sareni kanssa. Isä oli sodassa.

Oli jouluaatto. Meillä oli joulukuusi, 
jossa oli langalla oksaan kiinnitettyjä oikei-
ta kuusenkynttilöitä. Serkkujani oli meillä 
joulua viettämässä ja ilman täytti herkulli-
nen ruokien tuoksu. Jouluksi oli säästetty 
monia korttiannoksia, jopa yksi karamelli-
pussi oli piilossa keittiön yläkaapissa. Olin 
siitä tietoinen.

Minulla oli kuitenkin sinä jouluaattona 
kokonaan muita ajatuksia. Olin kokopäi-
vän kuin tulisilla hiilillä, jännittynyt. Minua 
askarrutti yksi ainoa ajatus enkä uskaltanut 
kertoa kenellekään, koska jotenkin aavis-
tin, että sille naurettaisiin ja aikeeni estet-
täisiin. Päähäni oli iskostunut seuraavat 
joululaulun sanat: 

”-käy lämmin henkäys talvisäässä, kun 
joulu on, kun joulu on”

Lämmin henkäys! Sen minä halusin 
kokea.

Ongelmana oli, etten tiennyt milloin 
se tulisi ja että minun piti mennä ulos se 
kokemaan. Ulos meneminen yksin illalla 
pimeässä, se oli kiellettyä. Mietin tulisiko 
henkäys ennen joulupukkia vai joulupukin 
jälkeen. Aatto-illan kuluessa sitten jossain 
vaiheessa pujahdin ulos pihalle. Pihaltam-
me johti suuri portti kadulle. Sen vieressä 
oli pienempi portti, josta mahtui vain yksi 
ihminen kerrallaan ulos. Jollain konstilla 
sain sen auki ja pääsin kadulle. Ilman muu-
ta ajattelin, että se lämmin henkäys kulkee 

pitkin katuja, kuin raitiovaunu.
Oli aivan pimeätä. Talojen ikkunoita 

peittivät sota-aikana pakolliset paksut, 
mustat paperiverhot. Pommikoneet tuli-
vat usein öisin eikä yhtään valojuovaakaan 
saanut näkyä missään. Lunta oli hyvin vä-
hän, joten sekään ei paljoa valaissut. Yh-
tään ihmistä ei liikkunut kadulla.

Seisoin keskellä ajotietä sisävaatteissa-
ni. Tuli uusi ongelma. Mistä päin se lämmin 
henkäys tulisi? Halusin tuntea sen poskel-
lani. Oli täysin hiljaista. Pelotti, mutta halua 
kokea henkäys oli suurempi. Sen piti olla 
lämmin ja varmasti se oli myös ystävälli-
nen.

En muista tunsinko mitään vai kuvitte-
linko tuntevinani. Jossain vaiheessa äitini 
juoksi hätääntyneenä kadulle hakemaan 
minut pois. 

Kesti vuosia ennen kuin sitten ym-
märsin, että se lämmin henkäys tarkoittaa 
ihan jotain muuta, kuin tuulenpuskaa. Se 
on ”Joulun Ihme”. Pieni Jeesus-lapsi, joka 
syntyi tähän pimeään maailmaa. Hänes-
tä lähteet henkäys, joka hetkeksi tekee 
meistä ihmisistä iloisia, ystävällisiä ja hy-
väntahtoisia. Antamisen ilo valtaa ihmiset 
ja kaupat pursuavat lahjojen ostajia. Halu-
aisimme, että kaikilla olisi hyvä olla, ainakin 
jouluna.

Joulun sanoma tuntuu erityisen tär-
keältä tänä päivänä kun kaikkinainen ah-
neus valtaa alaa. Ihminen on itsekäs sekä 
suhteessa luontoon että kanssaihmisiin. 

Meille on annettu tehtäväksi hoitaa ja var-
jella koko luomakuntaa, ja mitä olemme 
saaneet aikaan? Sotia ja taas sotia sekä 
riistetyn ja saastuneen luonnon. Yltäkyl-
läisyyden keskellä olemme tulleet sokeiksi 
toisten hädälle. Tarvitsemme totisesti jou-
lun sanomaa. Toisin sanoen, siteeratakseni 
toista joululaulua:

”Oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen”.

An-Lis Takalo
Kirjoittaja on nivalalaisen 

Tuomo Takalon puoliso. Tuomo on 
Portimon Kaisan pojanpoika.

Tapahtui Jouluna 1 943 Helsingissä

Kirjoittaja viisivuotiaana. 
Kuva An-Lis Takalo.

Impiön sukuviesti joululahjaksi!

Lisälehdet 5€ kpl, lisäksi postimaksu.

Tilaukset os. Timo Impiö, Kiviaidankuja 1 A 10, 06100 Porvoo 

tai sähköpostilla timo.impio(ät)pp.inet.fi, 

tai puhelimella 040 8354647. 

Maksu lehtien mukana

lähetettävällä pankkisiirrolla.
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90 vuotta sitten asustelivat Saunajär-
ven rannalla taloissaan veljekset Juho, 
Jaakko ja Kalle. Veljeksistä vanhin Juho 
asusti vaimonsa Hildan ja lasten kanssa 
Mursuahossa ja häntä kutsuttiin Mur-
sun Jussiksi.

Jaakko asui vaimonsa Alman ja las-
ten kanssa Wanhatalossa, joka oli vel-
jesten lapsuudenkoti. Kalle taas asui 
Kotiniemellä vaimonsa Kreetan ja las-
tensa 2-vuotiaan Erkin ja 11 kuukau-
den ikäisen Elsan kanssa.

Mursuaho ja Wanhatalo olivat Sau-
najärven vastakkaisilla rannoilla ja niis-
tä vähän kauempana sijaitsi Kotiniemi. 
Kaikilla kolmella veljellä oli maanvilje-
lystä ja karjaa, lehmiä, vasikoita sekä 
hevosia. Pajaniemen nokka esti Koti-
niemeltä suoran näköyhteyden Mursu-
ahoon.

Jouluaattona Kotiniemellä aloittivat 
Kalle ja Kreeta päivänsä navettatöillä ja 
karjan ruokinnalla. Navettarakennuk-
sessa porisi isossa muuripadassa vettä. 
Siitä Kreeta-rouva aikoi kantaa siivous-
veden taloon ja suorittaa siellä vähän 
joulusiivousta.

Pirtissä 2-vuotias Erkki oli herännyt 

ja kurkisteli parhaillaan pirtin ikkunas-
ta navetalle päin, odottaen isää ja äitiä 
jo malttamattomana. Samassa heräili 
pikku Elsakin ihmettelemään talon hil-
jaisuutta. Silloin pirtin ovi jo aukesi ja 
vanhemmat astuivat sisälle.

Kreeta alkoi valmistella aamuateri-
aa ja kyllähän se maistui. Syötyään Erkki 
ryhtyi leikkimään Elsan kanssa, saaden 
tämän nauramaan. Kreeta puolestaan 
aloitti siivoukset ja leipomukset, mutta 
ensimmäisenä hän 

otti leivinuunista yön ajan pais-
tumassa olleen joulukinkun ja laittoi 
uuniin uudet tulet, lämmittäen sen 
kuumaksi. Sitten hän leipoi rieskat, 
ruisleivät ja pullapitkot. Kalle puoles-
taan kanteli kamareihin ja hellan laatik-
koon sekä navetalle ja saunalle puita. 
Saunalle hän varasi vielä vettä joulu-
saunaa varten, mutta kiukaan hän aikoi 
lämmittää vasta illalla. Kun koko talo oli 
lämmitetty, niin Kallella jäi aikaa teroi-
tella sahaa ja kunnostaa hevosvaljaita.

Siinä se päivä mennä hurahti ja oli 
taas iltalypsyn aika. Sieltä päästyä per-
he kokoontui syömään joulupäivällisen 
ja sen jälkeen alkoi kuistilta kuulua ko-

linaa. Kun Erkki meni äidin kanssa kat-
somaan, niin kuistille oli jätetty vähän 
lahjoja. Siellä oli Erkille ja Elsalle kudo-
tut villaiset lapaset, myssyt ja kaulaliinat 
sekä villasukat. Kalle ja Kreetakin saivat 
lahjansa ja kun oli jo ihan pimeää, niin 
untakaan ei lasten tarvinnut houkutel-
la. Pian vanhemmatkin siirtyivät nuk-
kumaan, sillä aamulla olisi taas aikainen 
navetalle meno. Vähän samaan tapaan 
kului jouluaaton vietto veljienkin talois-
sa.

Nyt 90 vuotta myöhemmin joulu-
aattona sytytettiin kynttilät palamaan 
Juhon ja Hildan sekä Jaakon ja Alman 
sekä vielä Kallen ja Kreetan haudoille 
Simojärvellä.

Tämän nykyisen ajan joulut ovat 
erilaisia, kuin mitä ne olivat silloin. 
Saamme elää yltäkylläisyydessä ja jäl-
jelle jääneiden suvun jäsenten keskuu-
dessa kulkevat tarinat menneiltä ajoilta 
sukupolvelta toiselle.

Kirjoittanut Kaarina Sääskilahti
(mieheni on Kallen tyttären Aunen 

vanhin poika eli Kalle oli mieheni 
isoisä).

Joulutarina 1920-luvulta 

Kuva ja runo Kaarina Sääskilahti.



Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy
Haarasuontie 19, 90240 Oulu
Puhelin 010 8216 000 
www.jurvelin.fi 

Jurvelin Oy on kehittyvä ja kasvava mo-
nialayritys, jonka keskeistä osaamista 
ovat pitkäjänteiset, toimivat ja tehokkaat 
asumisviihtyvyyteen ja kiinteistön arvon 
säilyttämiseen liittyvät palvelut:

• KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUT
• SIIVOUSPALVELUT
• KONEPALVELUT
• REMONTOINTIPALVELUT
• VIHERRAKENNUSPALVELUT

Ota yhteyttä, 
kun etsit osaajaa!

Viihtyvyys ja 
kiinteistönne 
arvo!
Ykkösasioita meille. 

Koulutettu hieroja
T:mi MARIAN SALMELA

*HIERONTA- ja
HEMMOTTELUHOIDOT

Kuusitie 1 B (Kodintukun talo)
puh. 040-7400 225

SÄHKÖASENNUKSET JA 
KODINKONEHUOLTO

Sähköasennus ja kodinkonehuolto

*Sähköurakointi 
*Sähkötarvikkeet
*Kodinkonehuolto 
*Ilmalämpöpumput

K.VAARALA ky

RANUA
puh. 0400–397710

Tervetuloa!

Mifuko

info@mifuko.fi
www.mifuko.fi


