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Yli puolitoista vuosisataa ii-
läiset ja kemiläiset kilpailivat 
Simojärven ja sen eteläpääs-
sä olevien järvien kalastus-
oikeudesta. Lukuisia kertoja 
erotuomaria haettiin oikeus-
teitse. Vuosina 1677 ja 1684 
oikeus vahvisti oikeaksi ke-
miläisten suorittamat 42 ja 
40 verkon takavarikot, jo-
hon heillä oli myös oikeuden 
lupa.

1500- luvulla Simo kuului 
Iin hallintopitäjään ja iiläiset 
katsoivat kalastusoikeutensa 
juontuvan siitä. Kemin ja Iin 
raja käytiin v.1603 mutta se 
jäi Simojärven seudulla vielä 
määrittämättä. Simon siir-
ryttyä Kemin hallintopitäjään 
kemiläiset katsoivat Simojär-

ven kalastusoikeuden kuu-
luvan heille. Riitatapauksissa 
oikeus moneen otteeseen 
ratkaisi kalastusoikeuden 
kemiläisten hyväksi. Kemi-
läisten kalastusoikeus käsitti 
Simojärven, Taivallammin 
(Koirajärvi), Hietajärven, 
Iso- ja Pikku-Impiöjärvet 
sekä Pitkänperän (lienee 
Roosinki tai Rytijärvi).  Si-
mon Maksniemessä oleva 
Parsialan talo omisti 1700 
luvulla Korvajärven ja Penä-
möjärven kalastusoikeuden. 

Vielä v. 1761 kiellettiin 
Impiöön torppansa pystyttä-
neeltä Tuomas Kämäräiseltä 
20 hopeataalerin sakon uhal-
la kalastus Pitkänperän- sekä 
Iso- ja Pikku-Impiönjärvillä. 

Perusteluna oli se, että kalas-
tusoikeus kuului kemiläisille. 

Tämä lienee jäänyt kemi-
läisten viimeiseksi ponnistuk-
seksi, sillä runsaan kymme-
nen vuoden kuluttua Impiön 
suku asettui uudisasukkaana 
Impiönniemelle. Kaukoka-
lastus sai väistyä uudisasu-
tuksen tieltä 1700- luvun 
lopulle tultaessa, kalavesien 
siirtyessä uudisasukkaiden 
hallintaan ja kaupallisen hau-
en kalastuksen menettäessä 
merkitystään mm. haukitul-
lin vuoksi.

Kaukaisten eräjärvien käy-
tössä oli hauen kalastuksella  
iso merkitys. Haukea pyy-
dettiin kevään kutuaikana 
ja kuivattiin heti pyynnin 

jälkeen. Kuivattu hauki eli 
kapahauki, oli säilyvyytensä 
vuoksi tärkeä ruokakala. Sitä 
vietiin paljon myös Keski-
Eurooppaan, ”sitä ladottiin 
laivaan niin kuin halkoja”. 
Pohjolan hauki oli ”maailman 
kuulua” . Historian professo-
ri Jouko Vahtola sanookin, 
että ”Pohjois-Suomen kiin-
teä eli lantalainen asutus luo-
tiin hauen avulla”.     

T.I

Lähteet: Paaso, Kalastusta 
kuningasvallan aikaan. Virran-
koski, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Lapin historia lll,  Lappilainen.
fi .

Simojärven kalakilpa

Saunajärven Salamenniska ja Impiönjärvi. Salamenniska / Rytijokisuu oli aikaisin sulava kevätkalastuspaikka. Kuva Timo Impiö 2012.
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Impiön suku ry:n sukukokousta/

Sukujuhlaa 
vietettiin Ranualla 
9. heinäkuuta 2016

Neljännesvuosisata sitten joukko sukulaisia tekivät histo-
riaa perustamalla Impiön sukuseuran. Neljännesvuosisata 
on tietenkin vain kymmenys Impiö nimellä olevan suvun 
iästä, kymmenes sukupolvi on jo aikuisiässä.

Sukuseuralla on ikäänsä suurempi merkitys. Perustajat 
näkivät yhteiskunnallisten muutosten vaikuttavan yksilön, 
kylän ja suvun toimintatapoihin. Tässä muutoksessa sukua 

ja kotiseutua yhdistävä sukuseura on toiminut ajatellulla 
tavalla.

Impiön suku on suku vanhojen ranualaisten sukujen 
joukossa. Sukulaisuuksien lisäksi joukkoa yhdistää yhtei-
nen kulttuuripohja. Kaksi ja puolisataa – kolmesataa vuot-
ta on täällä, vähän erossa suuresta maailmasta,  yhdessä  
eletty, ja koettu.

Ote Timo Impiön avaussanoista sukujuhlassa. 

 Kuva Pertti Pernu.
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Uudisraivaajia
Tässä pääkirjoituksessa teitä lukijoita tervehtii 
sukuseuran hallituksen jäsen Turusta. Kiinnos-
tuksen Impiön suvun vaiheisiin olen perinyt äi-
diltäni. Hänen äitinsä oli meidän naislinjastamme 
viimeinen, joka asui lapsuutensa suvun vanhojen 
sijojen tuntumassa, Portimon kylässä silloisella Si-
mon Ylimaalla. Valittavasti en ehtinyt tuntea hän-
tä. Äitini oli kiinnostunut suvustaan jo koulutyttönä. Sukuseuran ensimmäiset 
kokoontumiset 1990-luvun alkupuolella innostivat häntä kovasti, ja hän 
houkutteli minut mukaansa. 

Sukututkimuksessa minua kiinnostaa kovasti se, miten yleisen historian ta-
pahtumat muokkaavat yksittäisten ihmisten, perheiden ja sukujen kohtaloita. 
Voimme pohtia vaikkapa sitä, millaista esivanhempiemme elämä mahtoi olla 
1500-luvun jälkipuoliskolla pitkän sotakauden aikana. Samoin voimme pohtia 
sitä, miten savolaisten muutto Peräpohjolaan on antanut meille osaa juuristam-
me. Aihetta sivuaa tässä lehdessä sukuseuran hallituksen puheenjohtajan Timo 
Impiön juttu genetiikasta sukututkimuksen tukena.

Tavoitteena on saada lehden jokaiseen numeroon juttuja suvun historiasta 
ja suvun jäsenten nykypäivästä. Melko äskeistä historiaa on tämän lehden juttu 
Lauri Impiöstä, papista ja kansanopiston johtajasta. Lehti voi lisätä sekä suvun 
vanhoissa maisemissa  että muualla asuvien sukulaisten ymmärrystä juuristaan. 
Juurten tunteminen auttaa katsomaan luottavaisesti eteenpäin, samalla kun itse 
kukin ponnistelee omalla elämänalueellaan. 

Entisaikaan valtio rohkaisi erämaihin uskaltautuvia uudisraivaajia. Sellaisia 
olivat monet esivanhemmistamme. Tämän lehden kirjoittajat rohkaisevat lu-
kijoita muistamaan esivanhempien uutteruuden ja toimimaan oman elämänpii-
rinsä uudisraivaajina.

Maarit Kaipiainen
Kustaava Jaakontytär Impiön tyttärentyttären tytär

Sukutiedot talteen
Kari Kuha ylläpitää Jaakko Heikinpoika Impiön s.3.1.1817 ja Liisa Antintytär Saarijärven 

s. 7.11.1815 kantavanhempien jälkeläisten sukutietoja.

Sukutietoihin voi lisätä henkilöitä ilmoittamalla Karille os. Posiontie 109 A, 97700 Ranua, 
sähköposti karikare54@gmail.com  

Ilmoituksessa tulee olla ilmoittajan nimi ja syntymäaika, vanhempien nimi ja syntymäaika sekä 
ilmoitettavan nimi, syntymäaika, mahdollisen puolison nimi, syntymäaika ja vihkipäivä.

Impiön suku ry.
Sukuseuraan voivat liittyä jäseneksi suoraan tai puolison kautta sukuun kuuluvat ja muut sukuseuran toiminnasta kiinnostuneet 
henkilöt. Jäsenet saavat Impiön sukuviesti -lehden sekä oikeudet kotisivujen  http://www.impionsukury.fi / jäsensivuille. Jä-
sensivuilla on mm. tietoa sukuseurasta, valokuvia, vieraskirja.

Jäsenmaksu 10 € vuodelta  maksetaan sukukokouskausittain yhdessä erässä 30 €. Sukukokouskausi on 2017–2019, 
2020–2022 jne. Kesken kauden liittyvä maksaa jäljellä olevista vuosista 10 €/v. 

Jäseneksi voi liittyä ilmoitta malla tiedot puhelimella tai sähköpostilla sihteerille. Maksu tilille FI85 5744 7720 0418 91.

Yhteystiedot:  etunimesi , sukunimesi , sähköpostiosoitteesi , katuosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero. 
Jäsenyydellä tuet sukuseuran toimintaa.
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Liisa Matildan työnhakumatka 
toi Petäjäsalmen 
emännyyden

Iida Kustaava 
Niemelä 
(Petäjäsalmi) 
ja Kalle 
Aukusti 
Niemelä. 
Pariskunta 
koki yhteisen 
kohtalon 
kuoltuaan viikon 
sisällä Espanjan-
tautiin. Kuva Kalle 
Niemelä.

Seppo Laakkonen katsasti savustamon. Kuva 
Sari Laakkonen.

Impiön Jaakko ja Liisa olivat 1870-luvun 
puolivälissä myymässä tilaansa kolmelle 
pojalleen.

Neljä tytärtä sai rahakorvauksen sekä 
lehmän ja kaksi lammasta. Liisa Matilda s. 
15.1.1852 sai rahana 350 markkaa. Sum-
ma oli noin puolentoista hevosen hinta.

Kohti tulevaisuutta
Rahojen kanssa sopi lähteä katsomaan 
mitä kotikylän ulkopuolella on tarjolla.  
Liisa Matilda ja siskonsa Brita läksivät 
työnhakuun. Aivan tuntematonta kohti 
nuoret naiset eivät lähteneet. Herätys oli 
alkanut levitä Pudasjärven koilliskulmal-
lakin. Isot seurat kylissä  kokosivat väkeä 
sanankuuloon matkojen takaa. Kylien ja 
ihmisten välinen kanssakäyminen oli li-
sääntynyt. 

Jalkapatikassa matka kävi talojen väli-
siä polkuja myöten Sarakylään, Rytingistä 
harjujen ja vaaramaisemien kautta kulke-
valle polulle kohti Naamankaa ja Iinatti-
järveä. Kotoa lähtien kuusi–seitsemän 
peninkulmaa taivallettuaan työnhakijat 
tulivat Iinattijärvelle Petäjäsalmen taloon.

Vähän aiemmin v.1872 silloin 24-vuo-
tias Taneli Niemelä sai isojaossa muodos-
tetun Petäjäsalmen isännyyden. Talo oli 
aiemmin toisen omistajan hallussa. Tane-
lin isälle Samuelille jäi Vintturin tila.

Liisa-Matilda sai piian paikan, Brita 
jatkoi matkaa. Syntyikö ihastus Liisa-
Matildan ja Tanelin välillä jo työhönot-
topuheissa, vai kohta sen jälkeen? Joka 
tapauksessa Liisa-Matildasta tuli kohta 
Petäjäsalmen emäntä.

Emännäksi ja äidiksi, suku 
jatkuu lasten kautta uusiin 
sukunimiin
Petäjäsalmen nuori isäntä Taneli ja piika 
Liisa-Matilda huomasivat kohta työsuh-
teen muuttuvan rakkaudeksi. Nuoripari 
Liisa-Matilda s. 15.1.1852  ja Taneli Nie-
melä (Petäjäsalmi) s. 28.1.1848 vihittiin 
27.3.1875.

Lapset
• Marja s. 13.5.1876. Avioitui Juho Au-

kusti Iinattiniemen, Laakkonen kans-
sa.

• Matilda s. 7.12.1877.  Amerikkaan v. 
1901. Naimaton.

• Brita Kaisa synty 1.11.1879. Avioitui 
Heikki Juhonpoika Pirin kanssa.

• Anna Kaisa s. 6.12.1881. Muutti 
Amerikkaan v. 1903.

• Helena s. 30.1.1884. Kuoli 24 vuotiaa-
na.

• Iida Kustaava s. 1.2.1886. Avioitui 
Kalle Aukusti Niemelän kanssa.   

• Selma s. 3.1.1888. Avioitui Jaakko 
Heikinpoika Toljamon kanssa.

• Elviira s. 29.8.1890. Kuoli 22 vuotiaa-
na.

• Eino Taneli s. 24.3.1893. Avioitui Ulla 
Heikintytär Niemelän kanssa. 

Liisa Matilda kuoli 26.3.1912. 60 vuoden 
ikäisenä. Taneli kuoli 25.2.1934. 86 vuo-
den ikäisenä.

Petäjäsalmi
Iinattijärvellä tervanpoltolla oli iso merki-
tys taloudessa, maatalouden ja porokar-
jojen lisäksi. Terva laskettiin hirsilautoilla 
Iinattijokea myöten Iijokeen, kohti Iitä 
ja Oulua. Oulun tervahovin palo v.1901 
romahdutti äkillisesti tervatalouden. Kor-
vaajaksi nousi tukkilauttojen vienti.

Einosta tuli Petäjäsalmen isäntä. Ti-
lalla toimi 1930 luvun alussa perustettu 
lihasavustamo. Viipurin messuilla vuonna 
1933 Eino Petäjäsalmen savulihavalmis-
teet palkittiin ensimmäisellä palkinnolla. 
Kunniakirja on edelleen tallessa. Savusta-
mo toimi vuoteen 2014 saakka.

Timo Impiö

Lähteet: 
• Kalle ja Eija Niemelän, Seppo Laakkosen, 

Kalevi Petäjäsalmen sekä Jouni Pintamo-
Kenttälän kertomat.

• Kari Kuha: Sukuselvityksen kohde Im-
piönsuku ry:n kantavanhemmat.
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Kertomuksen alku
1930 luvulta 1960 luvulle Impiön osuus-
kauppa oli pihapiirissä, joka nykyisin on 
Maila ja Reino Anetjärven talo. Kauppa 
oli seudulle tyypillisen maalaistalon kama-
ripäässä. Iso hirsinen makasiinirakennus 
kartanon sivulla palveli kauppaa.

Viimekesänä Reino Anetjärven kans-
sa tuli muistelua makasiinirakennuksesta. 
Reino tiesi kertomusketjuna koko histo-
rian. 

Rakennuksen alku
Kustaa Impiö s. 1898 toimi Ranuan koti-
seutumuseo hankkeessa 1950-60 lukujen 
vaihteessa. Hän keräsi tietoja myös enti-
sen kotikylänsä rakennuksista. Kustaa oli 
kertonut makasiinirakennuksen olevan 
Impiön vanhimpia rakennuksia. Alun perin 
se on ollut Impiön asuinrakennus, toden-
näköisesti paikalla, jossa myöhemmin on 
ollut 1924 palanut iso asuinrakennus. 

1800-luvun lopulla rakennus siirrettiin 
Heikin perustaman Uusi-Impiön toiseksi 
asuinrakennukseksi. Talo siirrettiin siihen 

Monta kertomusta
paikkaan, jossa Vanha Seppälä on nähtävis-
sä. Taloon rakennettiin jatkoksi kamaripää, 
se tehtiin pirttiä leveämmäksi.

Kertomus jatkuu
Uusi-Impiössä tästä rakennuksesta tuli 
Heikin pojan Matin talo. Matin puoliso 
oli ”naapurista” Anna Simontaival. Matti 
sairastui ja kuoli ”hivuttavan taudin mur-
tamana” v.1912 vain 34 vuotiaana. Ennen 
kuolemaansa Matti myi talon Anetjärveläi-
selle Antti Anetjärvelle, hänet muistetaan 
Impiön Seppänä. 

Sepän poika Heikki s. 1902, Pitkänpa-
lon Heikkinä tunnettu, oli kertonut Reinol-
le rakennuksen vaiheista: 

Seppää ei tyydyttänyt talo, jossa uusi 
kamaripää oli vanhaa pirttiä leveämpi. Sep-
pä ryhtyi toimeen. Hankittiin tukevat kuu-
sipuut, jotka kuorittiin liukkaiksi kaljuiksi, 
niiden varassa vanha pirttiosa siirrettiin 
konaisena sivuun. Rakennuksen koko huo-
mioiden operaatio on ollut kunnioitettava.

Seppä rakensi paikoilleen jääneen ka-
maripään jatkoksi uuden saman levyisen 

pirtin. Syntyi nykyinen vanha Seppälän 
rakennus. 

Talo muuttaa taas, kertomus 
jatkuu
Vanhassatalossa sijaitsevaan Impiön 
Osuuskauppaan tuli vuonna 1932 kau-
panhoitajaksi kahdenkymmenenkuuden 
ikäinen neiti nimeltä Jenni Ojala. Jenni tuli 
Nuuppaalta.

Sepän pojista Jonne (Johannes) oli se 
josta tuli Jennin mielitietty ja tietysti toisin-
kin päin.

Nuoripari rakensi uuden talon Seppä-
lästä ylöspäin v. 1936. Seppälästä puret-
tiin vanha mäen alla oleva pirttirakennus, 
ja rakennettiin uudelleen Jonnen ja Jennin 
kartanolle. Siitä tuli nyt kaupan makasiini.

Sankarikertomus
Jonne kaatui Sallan rintamalla heinäkuussa 
1941 kohta jatkosodan alettua. Nuorin lap-
si Ulla syntyi vasta vähän isä-Jonnen kaa-
tumisen jälkeen. Jennin huollettavaksi jäi 
kuusi lasta.

Jos Jonnen kohtalo olisi ollut toinen, 
hänet olisi v.1900 syntyneenä kotiutettu 
seuraavana talvena ikäluokkansa mukana.

Sotalesken perhe koki lisämenetyksen 
pari vuotta isän kaatumisen jälkeen. Neljä-
vuotias Taimi oli uimassa Kotiniemen Mailan 
kanssa Kotiniemen rannassa. Rannassa oli 
siihen aikaan Impiössä yleinen rantakeittiö.

Uinnin jälkeen Taimi meni lämmittele-
mään rantakeittiön hellan eteen. Hellasta 
tarttui tuli vaatteisiin. Hädissään pieni tyttö 
lähti juoksemaan mäkeä ylös taloon päin. 
Taimi menehtyi saamiinsa palovammoihin.

Jennin päivät täyttyivät lapsista huo-
lehtimisesta, kaupan hoidosta sekä karjan 
pidosta. Jenni saavutti korkean iän, eläen 
102 vuotiaaksi.

Kertomus jatkuu ja elää
Reino myi tarpeettomaksi käyneen ma-
kasiinirakennuksen purettavaksi. Se on, 
jälleen uudelleen rakennettuna, Laivavaa-
rassa lähellä Ranuan kirkonkylää.

Reino ja Maila (Kotiniemen Maila) te-
kivät elämäntyönsä maataloudessa. He 
viettävät ansaittuja eläkepäiviä Anetjärven 
pihapiirissä. Sillä nimellä paikka nykyisin 
Impiössä tunnetaan. Me vanhemmat, enti-
set kyläläiset, muistamme paikan edelleen 
”Kauppana”. 

  Timo Impiö

Reino Anetjärvi hyvästelee monta vaihetta kokeneen rakennuksen jälleen uudelle matkalle. Kuva 
Reino Anetjärvi.
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Marko ja Tiina, 
maatalousyrittäjät

Tiina ja Marko ovat eläinrakkaita. Sen kokee 
myös vasikka Pisara ja koira Salka.

Piharakenteisiin tulevaa kunttaa lähdössä 
etelään. Kuvat Timo Impiö.

Asutustiloja
Niin kuin monet vielä 1960 luvun alkupuo-
lella, niin myös Torvisen veljekset Mauno 
ja Heino Kumpuvaarasta, alkoivat asutta-
maan läheistä Ojavaaraa suuren suoaavan 
laidalla, kumpikin omaa tilaansa.

Veljeksillä oli vaimot Impiöstä: Maunon 
vaimo oli Vanhantalon Helmi (Impiö) ja 
Heinon vaimo Kotiniemen Alli (Impiö).

Uusi sukupolvi viljelee 
Pikkuahoa 
Heinon ja Allin pojista Marko viihtyi met-
sä- ja maataloustöissä. Kotitilan töiden li-
säksi Marko hankki lisäansioita metsätöillä, 
maatalouslomittajana ja mitä työtä tarjolle 
osui. Kävipä hän yhden talvikauden metsu-
rina Porvoon lähiseudulla. 

Sattuipa Korkeavaarassa kasvamaan 
maalla viihtyvä Tiina. Nuoret alkoivat 
seurustelemaa jo rippikouluikäisenä. Pik-
kuahon tila siirtyi nuorelle parille v. 1990, 
nuoren Marko isännän ollessa ”kuudella 
kolmatta”. Lypsykarjasta siirryttiin lihakar-
ja- ja emolehmätuotantoon v. 2002.

Mitä kuuluu Pikkuahoon tänään. Puoli-
vuosisataa tilan perustamisen jälkeen?

Suuresta suoaavasta on tullut yli tuhan-
nen hehtaarin Varpusuon soidensuojelu-
alue. Pikkuahon punaisten rakennusten 
pihapiiriin rajoittuu suosta raivatut pellot. 

Tilalla on Hereford-lihakarjaa, emo-
lehmiä ja vasikoita. Tätä rotua, joka kesät 
talvet on ulkoaitauksessa ja siihen liittyväs-
sä kylmässä pihattonavetassa. Eläimiä on 
yhteensä alun toistasataa yksilöä. Yksilöä, 
sillä kaikilla eläimillä on nimi. Lihatuotteita 
saa tilalta myös suoramyyntinä. Myytävä 
liha palautuu teurastamolta, koska kotiteu-
rastusta ei sallita myyntituotteisiin. Valikoi-
maan kuuluu jauhelihaa, fi leitä ja kylmiössä 
mureutettua paistia.

Marko tekee kaikki metsätyöt omin 
voimin hankintahakkuina. Yhtiölle mene-
vän puutavaran lisäksi polttopuukelpoinen 
puu tehdään haloiksi ja myydään lähiseu-
dulle, ostajina pääosin kesämökkiläiset. 
Ennen hakkuuta Marko kerää sopivista 
kohdin kuntan talteen, myytäväksi pihara-
kenteisiin. Metsä on Markolle paitsi lisätu-

lojen lähde, myös mieluisa hyötyliikunta- ja 
ulkoilupaikka. Metsäpinta-alaa on vähitel-
len kasvatettu tilan elinkelpoisuuden tur-
vaksi.

Huoli maaseutuelinkeinojen tulevai-
suudesta sai Tiinan lähtemään kunnal-
lispolitiikkaan. Vaikutuspaikkana ovat 
kunnanvaltuusto ja -hallitus, jonka varapu-
heenjohtaja hän on.

Tilan töiden ja luottamustehtävien 
vastapainona Tiinan ”kevyempinä” harras-
tuksina on personal trainerin ja kansalais-
opiston liikuntaryhmien vetäjän tehtäviä. 
Syksyisin on mukava piipahtaa metsällä, 
erämiehen tytär kun on.

Huolenaiheeksi on noussut läheiselle 
Hervanvaaralle suunnitteilla oleva tuuli-
voimapuisto, jonka 35 myllyn siivet ulot-
tuisivat 240 metrin korkeuteen maasta. 
Mitä se vaikuttaisi karjan viihtyvyyteen? 
Tilan luontomatkailupotentiaali varmasti 
vähenisi, perustuuhan se pitkälti läheisen 
soidensuojelualueen maisemaan ja linnus-
toon. Onneksi Ranuan kunta on ottanut 
kielteisen kannan tuulivoimaa sallivaan 
kaavaan. 

Nuorimies Miikka on mahdollinen jat-
kaja tilalla. Jatko riippuu kuitenkin maata-
louden tulevasta kannattavuudesta. – Jos-
pa pohjat olisi nähty ja mentäisiin kohti 
parempia aikoja, Marko toivoo tulevasta.

Syksyllä 2016 Ranuan kunta nimitti 
Marko ja Tiina Torvisen vuoden maata-
lousyrittäjäksi.

Timo Impiö 
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Muistelukirja kotiseudulta
Urho Heikkilä on Impiön suvusta lähtöisin olevia Saariharjun 
Heikkilöitä.

Urho aloitti ansiotyöt kanavankaivajana lapionvarressa, josta 
siirtyi metsätyömieheksi, taksiautoilijaksi, huoltamoyrittäjäksi ja 
päätyi autotarvikekauppiaaksi

Eläkepäivien harrasteena syntynyt kirja ”Saariharju, kotiseutu-
ni Ranualla” ilmestyi viimevuonna. 

Kirjassa muistellaan 151 jutun muodossa Saariharjun- ja lähi-
seudun tapahtumia noin vuosilta 1920–1960. 

Kertojan ääni kuuluu tekstissä aitona ja elävänä, murteella 
höystettynä. Teos on saavuttanut suuren suosion. Kirjaa on saata-
vana Ranuan Tarvikekeskus, liikkeestä.

Lainaus kirjoittajan luvalla jutusta Maanjako.

Maalaisten maanjakoa harjotettiin entiseen aikaan keskinäisellä 
sopimuksella. Talon tilasta vaikkapa talon pojalle palsta. Tekastiin 
kauppakirja, joka vahvistettiin totistajain läsnä ollessa.

Ranuan Saariharjussa asusteli Jaakko Heikkilä, joka tunnettiin 
erämiehenä ja maanviljelijänä, mutta oli poikamies, yksin asu. Heti 
kohta sodan jälkeen Jaakko sairastu ja elämä päätty. Jaakon tila 
jäi perikunnalle, siskoille ja veljille. Oli ototettavissa, että Jaakon 
omaisuus jakaantuu kymmeneen osaan. Niinpä perillisten keskuu-
dessa kehkeyty ajatus, että pannaan tila kymmeneen osaan ja arpa 
päälle.

Kun asiaa pohdittiin, Heikkilän Heikki oli sillä kannalla, että 
pyytetään Juho Impiötä vetämään tätä jakoa alkuun. Mutta erimie-
lisyyttä ilmaantu. Totettiin, että ei Juho Impiöstä oo tämmöseen 
suureen hommaan. Juho on koulunkäymätön mies, liekö kokeillu 
koskaan kiertokouluakaan. Mutta Heikki vetoaa Juhon näyttöihin 
ihan kynähommiin asti. Juhohan on Osuuskassan johtaja Impiös-
sä, lisäksi vakuutusasiamies ja laillinen kaupanvahvistaja; visaset 
kauppakirjat onnistuu. Juho tekee lisäksi insinööritöitä maanjako-
paikoissa. Heikin esitystä nyökkäiltiin oikialla ja vasemmalla. Lo-
pulta Heikin esitys hyväksyttiin ja päätettiin pyytää Juholta apua 
maanjako hommaan. Juho suostui.

Jakotoimituksen alloituspaikaksi sovittiin Kortesuon alue, että 
saahaan selville Jaakon rajat valtionmaahan nähten. Monella ve-
neellä lähettiin soutamaan Saarijärven yli. Rantauttiin Oraviaho-
nimiseen rantaan, josta lähti polku Kortesuolle. Välillä oli monen-
laista maastoa, suota enimmäkseen. Viimein Juhon ääni kuulu:

- Toppailee!
Roikka pysähty. Täälläpä sitä töllisteltiin ison Kortesuon kes-

kellä. Iso osa porukasta ei ollu alueella käyny koskaan ja eipä Impi-
ön Juhokaan: Kun työporukasta oli suurin osa poikasia, ne pakkasi 
tirskumaan:

- Tässä sitä on puuhaa, ettei päästetä Impiön Juhoa eksymään!
Juho katasteli ja källäili. Juho tunnettiin siitä, että kiirettä ei 

oo. Kaikki asia Juho pyrki tekemään varman päälle. Juho tuumaa:
- Meillä pitäs saaha poola.
Kirvesmies haki honkapoolan. Juho näytti, poola lyödään pys-

töön. Nyt poola oli pystössä, vähän lyhyempi kuin Juho. Hän kai-
vaa povitaskusta karttalehtiön ja taivuttelee ja suuntailee oman 
ajatuksen mukaan. Kokeneena miehenä hän tietää, miten tässä 
tilanteessa toimitaan.

Juho käskee hakea kymmenkunta taakakeppiä. Hän asettaa 
kartan paalun päähän, suuntailee ja mallailee, kaivaa pusakan-
taskusta vaatetilkun, josta nyppää nuppineuloja ja asettaa kartan 
päälle pystyyn. Hän työskennellessään ei virka mitään, apurit on 
myös hiljaa. Kun Juhon omatekemä prisma on valmis ja taakakepit 
tulleet, lähetään taakottamaan Juhon osottamaan suuntaan.

Juho siikaa suunnan toinen silmä kiinni kuin pilkkaanampujalla. 
Työ lähti käyntiin. Suon ylityksen jälkeen tulee korpi eteen. Pris-
mamies pysäyttää linjantekijät toteten:

- Meijän pitäs nyt löytää tästä kivi.
 Juho pistää taakakepin pystyyn ja sanoo:
- Tästä pitäs löytyä vanha kivipaalu.
Kepillä pisteltiin ja kivi löyty! Juhon prisma totettiin olevan 

tarkka, kun mitattavaa matkaakin oli paalulta peräti 1600 metriä. 
Jopa siinä kyllästyneet kasvot muuttu kaikilla aurinkoisiksi. Leik-
kisästi tuumittiin:

- Insinöörit on aina insinööriä!
Kun Kortesuolta oli maanjakajat palanneet, Impiön Juhoa oli 

jou`uttu kehumaan rajapyykin löytöstä ja muutenni. Heikkilän 
Heikillä oli syytä hymyyn, kun Juho oli semmonen mies, mitä 
Heikki oli aiemmin sanonut.

Joku kerto, että Juho oli tehny jollekki asiakkaalle testament-
tia, kun oli kaupanvahvistaja. Asia osoittautui mutkikkaaksi, joten 
Juho varasi aikaa, että tulee pyytäjän mieleen ja pitävä. Kun asiakas 
lähti, hän sanoi Juholle:

- Muutenhan sinä olisit hyvä mies, vaan sinä olet hidas.
 Juho oli totennu:
- Siksii vähä oon elämässäni jääny muista jälkeen.
Maanmittaustaitoja oli Juholle kertynyt ajan saatossa. Hän oli 

ollu innokas olemaan maanjakotouhuissa insinöörien apuna.
Vanhempaan aikaan, kun oli perustettu ruununtorppia, samalla 

oli tarkistettu manttaalitilojen rajat. Saariharjulla insinööri Nurmela 
oli tutkinut karttoja ja todennut, että järvellä olevasta Isosaaresta 
kuuluu enin osa Heikkiläläisille. Mutta Saarelan isännät lyö hanttiin:

- Isoin osa on aina ollu Saarelaisten.
Heikkilän isännät myöntää:
- Näin on ollu.
Mutta insinööri pysyy kannassaan. Saarelan isännät toteaa:
- Eipä sitä oo rajapyykkiä.
Insinööri Nurmela sanoo:
- On se aamulla, kun minä paan. – Ja näin kävi.
Kun sotan jälkeen perustettiin asutustiloja, tarve oli niin iso, 

että ei tahtonut insinöörit riittää tätä operaatiota viemään. Jou-
tuvat pyytämään eläkkeellä olevia inskiä töihin. Kun asutustilaa 
erotettiin Kalle Sarajärvelle, insinöörinä toimi vanha pappa, joka 
tahto aina kupsahtaa nurin huonossa maastossa. Mutta apumiehiä 
oli riittävästi, niin kyllä se siitä homma pelasi.

Tilan saajana Kalle käveli linjan yli, kun inski haki juuri tasapainoa 
linjalla seisten mättään nokassa ja joutui käsiä humputtamaan kuin va-
ris siipiä yrittäissä tuulella istua kuusen latvaan. Inski karjaisi Kallelle:

 - Elkää koskeko siihen taakakeppiin!
Kalle karjasi takaisin:
- En suinkaan minä oo koskenu taakakeppiin!
- Joo, vain ei siihen saa koskeakaan!
- No, johan on kumma, kun minä en oo käyny lähelläkään 

taakakeppiä.
- Mut ei siihen saa koskeakaa!
Kun päivä päättyy, jonossa käveltiin ja Kalle vävynsä kans käveli 

eellä. Kalle vihjasi vävylle:
- Tuo se on kumma, kun väitetään, että minä oisin koskenu 

inskin keppiin.
Vanha inski käveli jonon hännillä, mutta kuuli Kallen raatin ja 

vielä huuti:
- Mutta ei siihen saa koskea!
Tämmöiset maanjakotouhut oli hupasia ja mukavia vaihteeksi 

metsätyölle, uitolle ja heinähommiin.

Impiön sukuviesti6
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Vanha-isäni Juho Impiö (Mursun-Jussi s. 
1880) muisteli, kuinka hänen nuoruudes-
saan Kenttäpeltoa raivattaessa oli löytynyt 
rautainen vasara. Vasaraa oli jo tuolloin pi-
detty löytönä vanhemmilta ajoilta.

Kenttäpelto on Sauna- ja Impiönjärvien 
välissä oleva hietainen kumpare, rajoittuen 
Lapinlahteen ja Salamijokeen.

Maanomistajan luvalla kiersin viime-
kesänä Kenttäpeltoa metallinpaljastimen 
kanssa. Pellon reunassa n. 10 metrin 
päässä Salamijoesta löytyi oheisen kuvan 
metallikappale. Esine oli n. 20 cm syvällä 
maakerroksessa, johon pelto ei ulottunut. 
Maallikkona päättelin siinä olevan hiiliker-
rostumaa? Hyvin ruosteisen hauras esine 
oli n. 15 cm pituinen. Kuvan perusteella 
Museovirasto arvio löydön atraimen kap-
paleeksi, ja pyysi lähettämään sen Museo-
virastolle.

            
Eräässä kokouksessa tutulla rouvalla oli 
kaulassa kaunis koru, kertoi sen olevan hei-
dän suvun sukukoru. Tämä sukukorusana 
kuulosti korvaani hienolta idealta. Tästä 
syttyi ajatus, että voisikohan Impiön su-
vullakin olla oma sukukoru? Maaliskuussa 
2016 Oulussa oli Impiön suvun hallituksen 
kokous. Kokous sujui normaaliin tapaan ja 
aivan lopussa mieleeni muistui se ystäväl-
lä näkemäni sukukoru. Kerroin kokouk-
sessa koruajatukseni ja kysyin mitä mieltä 
hallituksen päättäjät ovat tästä? Ajatus sai 
myönteisen vastaanoton. Kerroin, että Ro-
vaniemellä on Taigakoru-niminen liike joka 
valmistaa kaikenlaisia koruja hopeasta.

 Päätettiin informoida asiasta sukuleh-
dessä ja pyytää ehdotuksia. Aikataulu oli 
tiukka, koska sukulehti oli menossa aivan 
kohta painoon. 

Maanantaina menin heti liikkeeseen ja 
tapasin korusuunnittelijana tunnetun kul-
taseppämestari Juha Jangerin. Hän kyseli, 
onko meillä jotain toivomusta tai muuta 
erikoista sukuun liittyvää? Kerroin, että ha-
luaisin korun keskelle ison I-kirjaimen, Im-
piön pääelinkeinoja ovat olleet maatalous 

Kenttä

Impiön sukukorun synty      

Lähetin löydön ja ohjeen mukaisen 
löytöpaikkaselostuksen. Aivan äsken Mu-
seovirastosta tuli kiitos lahjoituksesta, 
kertoivat lisänneen esineen kokoelmiinsa 
(KM 41169 atrain). Palautteen mukaan at-
raimen malli on säilynyt muuttumattoman 
rautakaudelta lähtien ja irtolöydön ajoit-
taminen on vaikeaa ilman löytöpaikkatut-
kimusta. Museovirasto arvioi, että löydös 
saattaisi olla 1600–1800 luvulta, päätellen 
löytöpaikkaselostuksessa mainittujen van-
hojen kalapatojen läheisyydestä.

”Kenttä” nimi viittaa joko lappalais-
ten asuinkenttään tai rannikon asuk-
kaiden kaukokalastuspaikkaan. 

  
Timo Impiö

sen vastaanoton muun muassa Facebook 
”Impiönsukury ” ryhmässä sekä henkilöiltä 
joille luonnosta esiteltiin. 

Aikataulu oli tiukka, koska sukujuhla 
9.7. lähestyi ja halusimme kysyä luon-
noksen pohjalta halukkuutta tilaukseen. 
Lähetimme kirjeen korutilauksesta niille 
jäsenille, joita ei tavoitettu sukujuhlassa. 
Myös Facebook ryhmässä korutilauksesta 
informoitiin.

Ensimmäiseen yhteistilaukseen tuli 40 
korua, toinen yhteistilaus tehtiin syksyllä.

Jatkossa korun voi tilata suoraan liik-
keestä, saatavana yksin kappalein. Korun 
läpimitta 2 cm, saa riipuksena tai pinssinä. 
Hinta ilman ketjua 39 € + mahdolliset 
postikulut 6,50 € /lähetys.

Liikkeen yhteystiedot:
Taigakoru
Rinteenkulman kauppakeskus 
Koskikatu 25, Rovaniemi, 
puhelin 016 310 313

Sukukoru on saanut ilahduttavan myöntei-
sen vastaanoton. Kiitos siitä jäsenille.        

Maisa Sarajärvi-Nuorti

ja metsätyö sekä kalastus. Impiön kylä on 
vesistöjen ympäröimä. Vein myös Jange-
rille pari Impiön sukulehteä, Timoa pyysin 
etsimään vanhoista asiakirjoista kaunokir-
joituskirjaimen -I.

Parin päivän päästä sähköpostissa sain 
Juhalta luonnoksen. Luonnos sai myöntei-

 Kuva Timo Impiö.

Kuva Taigakoru.
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Lauri Impiö (1929–2006) oli kotoisin Ra-
nualta, suvun perinteiseltä seudulta. Isä 
oli tietyönjohtaja Erkki Impiö ja äiti Anna 
Lohi. Impiö- ja Lohi-suvut ovat ristenneet 
tällä seudulla moneen kertaan. Lauri oli 
perheen esikoinen ja hänen sai kaksi sisar-
ta, Maijan ja Elsan, jotka molemmat elävät 
edelleen.

Lauri pääsi ylioppilaaksi Haapavedeltä 
keväällä 1948 ja lähti Helsinkiin opiskele-
maan teologiaa. Hän oli ensimmäisiä asuk-
kaita juuri perustetussa lestadiolaisessa 
ylioppilaskodissa. Ripeästi suoritettujen 
opintojen jälkeen hän valmistui teologian 
kandidaatiksi vuonna 1952, sai pappisvih-
kimyksen ja voisi sanoa enteellisen sijai-
suuden Ylitorniolta. Muutaman muun ly-
hytaikaisen virkapaikan jälkeen hän asettui 
kuudeksi vuodeksi Reisjärvelle kristillisen 
kansanopiston johtajaksi (1955–61). Lauri 
avioitui kansakoulunopettaja Leena Antti-
lan kanssa vuonna 1954. Heille syntyi neljä 
poikaa ja tytär, nuorimpina kaksoset.

Lauri Impiön ura Reisjärven opistolla 
päättyi lestadiolaisen liikkeen hajaannuk-
seen maallikko- ja pappisryhmittymien vä-
lillä. 1950–60-lukujen vaihteessa liikkeessä 
syntyi erimielisyyttä joistakin uskontulkin-
noista; Reisjärven opisto jäi vanhoillislesta-
diolaisuuden piiriin. Pappissiiven edustajan 
oli etsittävä muita tehtäviä. 1960-luvun al-
kupuolen Lauri toimi taas seurakuntapap-
pina ja uskonnonopettajana.

Kun vuonna 1923 toimintansa aloit-
tanut Ylitornion kristillinen kansanopisto 
haki historiansa kolmatta johtajaa, Lauri 
Impiö valittiin tehtävään. Tästä johtajan 
työstä 1966–1991 tuli Laurin pitkäaikaisin 
työpaikka. Perhe sai asunnokseen opis-
ton naapurissa sijaitsevan Huttulan talon. 
Leena Impiö toimi opistolla yleisaineiden 
opettajana. He jaksoivat hoitaa sekä opis-
ton että laajemman yhteisön asioita ennak-
koluulottomasti toimien. Opetusohjelmaa 
monipuolistettiin. Opiston kiinteistöllä 
riitti korjattavaa. Marjanviljelystä ja ylä-
maankarjan kasvatusta kokeiltiin. Kansal-
lista tunnettuutta ”pottupappina” Lauri sai 
syksyn 1968 ruoka-apukeräyksestä Lapin 
asukkaille, kun satotuhot olivat laajat talven 
tullessa varhain.

Lauri Impiö lähti mukaan politiikkaan 
ja toimi mm. kokoomuksen puolueval-
tuustossa ja Lapin piirin puheenjohtajana 
1970-luvun alkupuolella. Vuoden 1972 
eduskuntavaaleissa hän jäi ensimmäiselle 

varasijalle. Kun eduskuntapaikkansa uusi-
nut Jouni Mykkänen valittiin Yleisradioon 
johtajaksi, Lauri Impiö astui hänen tilalleen 
vuoden 1975 alusta ja uusi paikkansa vuo-
den 1979 ja 1983 vaaleissa. Eduskuntauraa 
kesti siten kevääseen 1987 saakka. Rovas-
tin arvonimen hän sai vuonna 1983. Hän 
ehti osallistua myös lukuisiin asuinseutunsa 
luottamustehtäviin mm. Ylitornion kun-
nanvaltuuston jäsenenä. 

Suvun historia kiinnosti Lauria kovasti. 
Hän oli aktiivinen sukuseuraa perustettaes-
sa vuonna 1991 ja toimi ensimmäisen suku-
kokouksen kokoonkutsujana vuonna 1992.

Lauri Impiö, 
pohjoisen pappi

Lauri ja Leena Impiö. Anna-Liisa Takalon (Kaipiainen) kotialbumi.

Vuonna 1990 Laurin oli luovuttava 
opiston johtamisesta vakavan sairastumi-
sen vuoksi. Muodollisesti hän jäi eläkkeelle 
kaksi vuotta myöhemmin. Hän muutti Lee-
nan kanssa Ylitorniolta Jyväskylään. Kuole-
ma tavoitti Laurin lomamatkalla Espanjassa 
talvella 2006, jolloin hän oli 76-vuotias.

Lauri ja Leena Impiön nuorin poika 
Markku on tunnettu viihdemusiikin sävel-
täjä ja sanoittaja. Hän oli aiemmin naimisis-
sa iskelmälaulaja Kaija Koon (oik. Kokkola) 
kanssa. 

Maarit Kaipiainen



Sukujuhla 9.7.2016     
Suomenlippu liehui salossa heinäkui-
sena lauantaina, kun noin kahdek-
sankymmentä henkeä kokoontui su-
kujuhlaan Ranuan rauhanyhdistyksen 
tiloihin. Vaikka aurinko ei juuri näyt-
täytynyt ja sää oli viileähkö, sukulais-
ten tapaaminen lämmitti mukavasti 
ilmapiiriä.  

Puheenjohtaja Timo Impiön toivotettua 
väen tervetulleeksi, hiljennyttiin kirkko-
herra Pentti Kalliorannan toimittamaan 
juhlajumalanpalvelukseen. Makoisat kahvit 
juotiin juttelun lomassa ennen varsinaista 
ohjelmaa. Sukujuhlalaulu kajahti komeasti 
Meira Maaningan säestäessä.

Timon Impiön tekemän Sukuseutu-
runon esitti Tellervo Sarajärvi. Runojen ja 
laulujen lisäksi kuultiin Maarit Kaipiaisen 
kertomana mielenkiintoista asiaa geeni-

tutkimuksesta Impiön sukuun liittyen. Täl-
laiseenkin perehtynyt asiantuntija omasta 
suvusta löytyy.

Huomionosoituksin muistettiin Eija 
Niemelää, joka toimi puheenjohtajana 
kaksi kautta sekä Kari Impiötä, joka toimitti 
viisi sukulehteä.

Impiön sukuseura ry:n yleisessä kokouk-
sessa puheenjohtajaksi kaudelle 2017–2019 
valittiin edelleen Timo Impiö ja varapuheen-
johtajaksi Vieno Impiö. Muiksi hallituksen 
jäseniksi tulivat Maarit Kaipiainen, Toivo 
Sääskilahti, Kalle Niemelä, Tuomo Takalo, 
Maisa Sarajärvi-Nuorti ja Sirpa Impiö, Petri 
Heikkilän ja Pirjo Impiön jäädessä pois. Sih-
teeri–rahastonhoitajaksi saatiin Tarja Pernu 
ja toiminnantarkastajaksi Esko Sarajärvi.

Seuraavaksi sukujuhla-ajankohdaksi va-
littiin heinäkuun toinen viikonloppu vuon-
na 2019. Tilaisuus tullaan pitämään Ranuan 
rauhanyhdistyksellä.

Kiinnostus suunniteltua sukukorua 
kohtaan tuntui heräilevän vähitellen. Pientä 
epävarmuutta oli vielä havaittavissa. Jotta 
ensipainokset koruista saataisiin ”uunista 
ulos”, pitäisi tilausmäärän olla riittävä. 

Juhlan yhteydessä oli mahdollisuus ostaa 
arpoja, joiden tuotto meni sukuseuran hy-
väksi. Runsaasti, osin käsintehtyjäkin palkin-
toja oli esillä ja ne arvottiin juhlan lopussa.

Keittiön puolella ruoka- ja kahvitarjoi-
lusta huolehti Vappu Petäjäjärvi avustaji-
neen. 

Sirpa Impiö

Sukuseutu
(Timo Impiö) 

Kotiseutu tai juurten maa,

Näin Impiön seudun nähdä saa.

Kalakenttä ja Saunajärvi,

savun muinaisen tuoksun tuo.

Seudun vedet kymmenet,

metsät, suot ja pellotkin.

Näitä luonto Impiön, 

neidon laajan syrjämaan.

Täällä äidit, isät ahkeroivat,

he täällä lasta vartioivat.

Kalajärvi, niittysuo, 

työllä luonto leivän tuo.

Kesäpäivät aurinkoiset, 

sekä talven tuiskuyöt.

Lyhyet nuo juhlahetket,

enimmäkseen arkityöt.

 Ei kultau syksyin viljapellot,

ei helkä enää aisakellot.

Silti Impiössä tänäänkin, 

voit löytää kylän elävän. 

Nyt heti kaikki tieto kulkee,

tuisku tuskin tietä sulkee. 

Mitä vielä aika tuo,

vaikka autio on niittysuo.

Muuttuu aika, muuttuu maa.

Minne siinä kuljetkaan,

Impiö on sukupiiri, 

siellä missä sinäkin.

Siis luottakaamme huomiseen,

uuden päivän tuomiseen.

Luotti isät, äidit ennenkin, 

miks ei mekin myöhemmin.

Vanhoja aikoja muistelivat Vieno Impiö, Reino Anetjärvi ja Maila Annetjärvi Tarja Impiön 
kyselemänä. Kuva Pertti Pernu.

Sari Kinnunen toimi puheenjohtajana varmalla ja 
lupsakalla otteella. Kuva Pertti Pernu.
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Ranuan korkeatasoinen maatalous
esittäytyi sunnuntaina Impiössä

Maatalousjuhla 
Impiössä. Kuva 
Liitto-lehti.

Ranuan Impiössä, erämaan keskellä olevassa kyläs-
sä, vietettiin sunnuntaina maatalouden merkkijuhlaa. 
Ranualaisia ja lähikuntalaisia oli kokoontunut sinne 
runsain joukoin Perä-Pohjolan maanviljelysseuran 
emäntä- ja isäntäpäiville sekä Ranuan Impiön maan-
miesseuran 40-vuotisjuhlille. Pääjuhla oli sunnuntai-
na, mutta päivien vietto alkoi jo lauantaina erilaisin 
kilpailuin. 

Pääjuhlan ohjelma sunnuntaina oli monipuolinen. Juhlaesi-
telmiä oli kaksi, jonka lisäksi jaettiin ansiomerkkejä ja pal-
kintoja. 

Ranua on noussut yhdeksi karjantuotannon kärkipitä-
jäksi, totesi agronomi Ahti Sorri juhlan tervehdyspuheessa. 
Sotien jälkeen oli kunnassa peltoa vain 1750 ha, eli 3,5 ha 
tilaa kohden. Nyt on peltoa jo 4700 ha, eli 4,5 ha tilallaan. 
Peltoala on siis kaksinkertaistunut ja uudisraivaus jatkuu 
voimakkaana.

Uusia tiloja Ranualle on perustettu runsaasti. Ranua on 
Lapinläänin ja kenties koko maan vilkkaimpia pitäjiä asutus-
toiminnan alalla, agronomi Sorri sanoi. Maatalous on myös 
koneistunut. Sotien jälkeen oli Ranualla vain jokunen trak-
tori, mutta nyt niitä on jo 350. Väkilannoitteita käytetään 

nykyisin keskimäärin 350 kg peltohehtaarille, joka luku on 
maan korkeimpia.

Puheensa lopuksi agronomi Sorri jakoi yhdessä rouva 
Eeva-Liisa Anetjärven kanssa Maatalousseurojen Keskuslii-
ton myöntämät ansiomerkit, joita saivat Juho Impiö, Jaak-
ko Impiö, Eino Niemelä ja Vilho Sarajärvi. Laulua esittivät 
Elmi ja Irja Sarajärvi sekä lausuntaa Aino Marttila ja Kyllikki 
Marttila. Ranuan naisvoimistelijat esiintyivät. Juhlaesitel-
män karjantarkkailusta piti agronomi Urpo Pitkänen. Lapin 
maataloudesta puhui agronomi Lauri Nurmi ihmetellen sa-
malla sitä, että ranualaiset ovat saaneet maataloushengen 
niin hyvin nuorisoonsa. Lapin pääelink einoksi hän luonnehti 
karjataloutta.

Lauantain leimauskilpailun voittajaksi selvisi Onni Kor-
tesalmi 75, 69 pisteellä. 2) Hannes Kortesalmi 65,05. 3) 
Herman Tervonen 58,64. 4) Pentti Hiltunen 58,20. 

Napinläventekokilpailun Voitti Eeva Kortesalmi ja toi-
seksi tuli Tyyne Hietala. Perunankuorimiskilpailun voitti 
Amalia Niemi ja vastantekokilpailun Jalmari Sarajärvi.

Teksti ja kuva sanomalehti Liitto 6.8.1965.  
Leike Jukka Kokon arkisto.
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Reino Anetjärven sukujuhlassa 
kertoma Sepän muuttoreitti 
v.1912 Anetjärveltä Impiöön. 
Vesimatka sinisellä. 
Maataipaleilla Anetjärvestä 
Laivajärveen ja Laukkujärvestä 
Korvajärveen kalusto siirrettiin 
hevosella. Linnuntietä matkaa on 
36 km. Sepän muuttomatka oli 
vajaa 70 km, josta maataivalta 
noin 6 km. Karttapohja 
Retkikartta.fi.

Kertojan isä Aukusti Kuha otti nimiinsä postin kuletukset 
ja piti sitä niin kauvan, kun pääsi eläkkeelle. Se alako n. v. 
1932–33. Kuhassa oli ennen sitä postinjättöpaikka Kuhan 
Kalle-vainajan isän vanhassa tuvassa. Eepi Sarajärvi kuletti 
siitä etteenpäin kesällä pyörällä ja talavella suksella.

Se oli niin pientä siihenaikaan.
Silloin kun kertojan kotona oli postinkuletus, niin sitä 

kuletettiin kakskertaa viikossa puolikymmentä vuotta, ja 
muuttu sitte kolme kertaa viikossa.

Se oli hevospostin nimellä. Posti haettiin iltapäivällä kir-
kolta, kun Simosta tuli hevosposti. Simoon ei aurattu tietä, 
vaan kuletettiin hevosella. Posti lähti kirkolta iltapäivällä, 
matka 10 km, oli kotona yötä ja aamulla lähti 3–4 aikaan 
Impiöön.

Kirkolle piti Kuhasta lähtiä sen verran aikaisemmin, että 
kerkesi asiat toimittaa. Oli ihmisten asioita apteekkiin ja 
metsänhoitajan luona piti käyvä.

Kun tuli kesä, ajovat pyörällä ja sitte Yrjö (Kuha, kertojan 
veli) osti auton ja otti ajon kesän aluksi.

Kun hän lopetti autohomman, ajovat kertojan kotoa 
meleko pitkälle pyörällä noin v.1937 saakka ja sitte kertoja 
autolla rupesi kesällä kulettamaan. Sitte taas kun tuli sota, 
sisko Anni ja Elli rupesivat kulettamaan kesällä pyörällä ja 
talavella hevosella

Kun me tultiin sodasta kun sota loppui, ei ollu autoa, niin 
ajoivat ensimmäisen kesän pyörällä ja talavella hevosella.

Impiiön lähettiin aamulla klo 7–8 välillä ja joskus meni 9 
asti. Impiössä oli pari tuntia, että kerkesi hevosen syöttää, 
ja tuli sieltä takaisin samana päivänä.

Kun saatiin auto, ajettiin autolla niin kauvan Impiöön 
postia, kun tuli Mikko Kutilalle postin kuletus. Posti olisi sit-

ten pitäny ajjaa Posiolle asti, kun tuli se maantie sinne. Kutila 
otti niin halavalla, ettei enää kannattanut pikkuautolla ajaa.

Kun tuli tuisku, oli tiet ummessa joskus kolmekin viik-
koa ja silloin piti ajjaa hevosella. Heillä oli pienenlainen auto 
ja matkustajia oli niin paljon ja posti lisäksi, ettei kuljettaja 
tahtonut sopia autoon. Matkustajat piti sovittaa pieneen au-
toon, kun se oli ainoa liikenne Impiöön, niin sitä joutu har-
kitsemaan, kun jokainen matkustaja piti ottaa. Siihen aikaan 
ei ollu liioin poliisin tarkastuksia.

Mielenkiintoinen asia sattui ennen sotia, kun kertoja en-
simmäistä vuotta ajeli Impiöön postia. Simojärvellä oli joku 
emäntä, muistaakseni Porosaaren emäntä, eikä ollu vaikeuksia 
mennessä, kun oli normaali lasti. Oisikohan emäntä ollu ensi 
kertaa autossa. Hän meni kirkolta Mustaanvaaraan asti ja oisi 
pitänyt mennä Impiöön. Niimpä hän pyrki Mustavaarassa pois 
autosta ja sanoi, että kun näin hyvin on tähänasti päästy, niin 
kyllä hän tämän loppumatkan kävelee. Matkaa oli 5 km.

Oli semmoinen homma, että oli sitä ruokaa tarjolla ta-
loissa kun hevosella ajettiin, ei ollu kiirettä.

Isä ajoi ja rovasti Koivisto oli matkassa mukana. Pappi oli 
työmatkalla. Impiössä oli joitakin lapsia kastettavana. Tullessa 
se alako hevosessa höpisemmään, montako kuppia joi kahvia 
ja montako kertojan isä. Oli sanonnu, kun oli aikansa höpissy, 
että hän joi yhtä kuppia enempi kuin sinä. Pappi oli juonnu 
parikymmentä kuppia. Kun Impiössä emäntä halusi aina sitä 
ruokaa tarjota, hävetti kun vakituisesti tarjosi eikä millään 
ottanut maksua. Oli ahkera tarjoammaan ruokaa.

Sitten kun me hevosella ajettiin talavi, siellä Impiössä oli 
Ossuuskauppa, väkisin tarjosi kyytille pakettia, kiireistä tava-
raa ja siinä usein sattu, että matkalla reki oli meleko täynnä 
pakettia ja postia ei tahtonu sopia millään.

Posti kulki, Kuhan Matti kertoi     
Toini Tuiremon tekemät haastattelukokoelmat. Ranuan kirjasto.
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Timo Impiön DNA raportti. Isälinjan osumat.

Impiön sukuviesti -lehden edellisessä numerossa Maarit Kai-
piainen kertoi geenitutkimuksesta ja alustavasti Impiön sukuun 
kytkeytyvistä tuloksista. Maaritin esitelmä aiheesta kuultiin suku-
juhlassa. Monilla ei ollut mahdollisuutta kuulla esitelmää. Hiukan 
lisätietoa aiheesta on tullut juhlan jälkeen.

Ns. suurelle yleisölle on tarjolla isälinjan (vain miehille) ja äi-
tilinjan tutkimuksia sekä koko geeniperimän tutkimuksia. Kaik-
kia voidaan käyttää sukulaisuuden arviointiin. Teetin isälinjan eli 
Y-kromosomin haploryhmän tutkimuksen, jonka tulos N-L159 
liittää sukumme esi-isät Suomessa yleiseen idän suunnalta tullei-
siin asuttajiin, lempinimeltään ”Niilon klaaniin”. N-haploryhmään 
kuuluu suomalaisista miehistä on n. 60 %. Heidän arvioidaan kul-
keneen Afrikasta Intian kautta itäiseen Aasiaan ja sitten Siperian 
kautta taas länteen – nämä matkat siis usean kymmenentuhannen 
vuoden aikana. Pohjoiseen Euraasiaan N-linjan kantajat ovat voi-
neet siirtyä vasta viime jääkauden jälkeen.

Nykyisen Ranuan seudulle asettunut Impiön mieslinjan esi-isä oli 
Antti Hyttinen. Meillä ”Hyttisillä” on ollut yhteinen esi-isä n. 1000 
vuotta sitten mm. sukujen Levänen (Nurmes), Kotkamaa (Kok-
kola), Häkkinen (Pieksämäki, Taipale), Vääränen (Kangasniemi), 
Hynninen, Riipinen (Pieksämäki, Maavesi), Hynynen ja Hynönen 
(Karjalankannas > Joroinen, yksi haara Iisalmessa) kanssa. Lähin 
isälinjan tutkimuksessa löytynyt sukulainen oli Vesa Sirniö. Sirniön 
suvun kantaisäksi on jäljitetty Pekka Ollinpoika Hyttinen s. n. 1580. 
Kari Kuha on selvittänyt Impiön sukupuussa mainitun Antti (An-
ders) Hyttisen polveutuvan samasta Pekka Ollinpoika Hyttisestä.

DNA-testejä on tehty Suomessa väestömäärään verrattuna 
hyvin vähän. Näinkin läheisen osuman löytyminen oli onni Impi-
ön suvun juuria ajatellen. Onnellinen sattuma oli, että tuloksia oli 
tulkitsemassa Y-DNA-tulosten tulkitsemiseen erikoistunut Jukka 
Kylli, Vesa Sirniön sisarenpoika. Sirniön suvun isälinjan DNA on 
tutkittu tämän hetken perusteellisimmalla tavalla. Yhteistyöha-
luisesti Jukka Kylli otti yhteyttä ja kertoi DNA-osumasta. Tar-
kentavassa sähköpostikeskustelussa hän kertoi tulosten osoit-
tavan, että Vesa Sirniöllä ja minulla on ollut yhteinen esi-isä noin 
viisisataa vuotta sitten.    

Kylli pitää mahdollisena, että isälinjamme on tullut Pohjois-
Pohjanmaan jokilaaksoihin jo karjalais-savolaisten ensimmäisen 
leviämisen aikoihin. Ko. alueen jokilaaksoissa löytyy useampia 
Y-DNA-osumia, joilla on ollut yhteinen esi-isä 800–900 vuotta 
sitten?

Isälinjan testistä näkyy ”iso kuva” Karjalan ja Savon kautta tul-
leista sukujuurista. 

Teetin myös niin sanotun ”serkkutestin”, jossa näkyy sukulai-
suuksia molemmista sukupuolista noin seitsemänsiin serkkuihin 
saakka. Tässä listassa on 1700 nimeä. Lista päivittyy sitä mukaa, 
kun uusia testituloksia tulee. Serkkulistan ”10 kärjessä” ovat: Juk-
ka Kokko, Tomi Kummala, Maarit Kaipiainen, Paavo Ilmari Loh-
vansuu, Tyyne Mocorin b. Honkanen, Erkki Aikkila, Alpo Illikai-
nen, Markku Holopainen, Sakari Pernu ja Riitta Rytilahti.

DNA-testi on toistaiseksi olemassa hyvin vähäisestä osasta 
ihmisiä. Y-kromosomi eli ”isälinja” on sama suvun isästä poikaan, 
ellei väliin satu sukulinjoja eriyttävää mutaatiota. 

Timo Impiö

Sukuluettelo
Kari Kuhalta on saatavana monisteena sukuselvitystä. Selvitys on päivitetty. Siihen on lisätty mm. 

tietoja Jaakon ja Liisan esivanhemmista, valokuvia ja tekstiä joidenkin henkilöiden kohdalle. 
A 4 kokoisia sivuja on 132 sisältäen 693 sukutaulua ja aakkosellisen hakemiston syntymäaikoineen.

Sukuselvityksen hinta on 40 €. 

karikare54@gmail.com   
Posiontie 109 A, 97700 Ranua 

DNA-testien kertomaa 
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Impiöläiset maistuvaiset. Kuva Sirpa Impiö.

Makeaa suuhun pantavaa 
Impiön kyläläiset ovat kautta aikain 
olleet ahkeria leipojia. Kahvipöydässä 
makeita leivontaherkkuja on tarjottu 
senkin seitsemää sorttia. Yksi suosikki 
tarjottavaksi on ollut suklaaleivos, jota 
monet pitäjäläisetkin alkoivat kutsua 
nimellä impiöläinen. Tätä kahvileipää 
tehtiin lähes jokaisessa kylän talossa 
viikonlopuksi ja vieraiden varaksi. Ohje 
kulkeutui kylään terveyssisar Esteri Ma-
tala-ahon mukana. Hän asusteli jonkin 
aikaa 50-luvulla Pirttijärven kamarissa.  

Menipä muinoin kyläläinen nuori 
mies Rovaniemellä kahvilaan, ja näh-
dessään vitriinissä tutun näköisen lei-
voksen, pyysi saada palan impiöläistä. 
Ei osannut myyjä luonnollisestikaan 
moisella nimellä kakkupalaa antaa, vaan 
halusi tarkennusta. Oli kuulemma jotain 
tuuloman torttua. 

Sirpa Impiö
 

Impiöläinen 

•  2 munaa 
•  2 kkp sokeria 
•  1 kkp maitoa 
•  3 kkp vehnäjauhoja 
• 2 tl leivinjauhetta 
• 150g voita sulatettuna 

Vatkaa munat ja sokeri. 
Lisää sitten jauhot + lei-
vinjauhe ja maito vuorotel-
len. Lopuksi lisätään rasva. 
Levittele taikina tasaisesti 
leivinpaperin päälle pellille. 

Tee isommalle pellille 
puolitoista- tai kaksinker-
tainen annos taikinaa. 

Paista 200° 20–30 mi-
nuuttia. Jäähdytä. 

Kuorrutus: 
•  200g tomusokeria 
• 1 rkl tummaa 
 kaakaojauhetta 
•  1–2 tl vaniljasokeria 
• 4 rkl voisulaa 
•   5 rkl kylmää kahvia

Sekoita kuivat aineet kes-
kenään ja sitten rasva. Lisää 
lopuksi kylmä kahvi vähitel-
len hyvin sekoittaen. Levi-
tä kuorrutus jäähtyneen 
pohjan päälle ja koristele 
kookoshiutaleilla tai nom-
parelleilla.

Hallituksen kokouksesta, 
joka pidettiin 29.3.2017 Oulussa

Jäsenten sähköposti-
osoitteita puuttuu 

Postikulujen vähentämiseksi 
toivomme jäseniltä sähköpos-
tiosoitteita. Jos sait tammikuun 
jäsenkirjeen paperisena, niin 
sp.osoitteesi puuttuu, sen voi 
lähettää os. tarjak.pernu@
gmail.com

Sukutiedon keräämiseksi ja tallentami-
seksi päätettiin perustaa digi-tallentei-
nen tietokansio sukuseuralle. Jäseniltä 
toivotaan vanhoja kuvia henkilö-  ja 
mahdollisesti tapahtuma tietoineen, 
sekä muisteluja tapahtumista, henki-
löistä ”vanhojen kertomaa” jne.

Aineistoa voidaan julkaista sukuleh-
dessä ja mahdollisesti sukuseuran koti-
sivuilla. 

Lähetä kuvat ja jutut timo.impio@
pp.inet.fi . Paperikuvan voi lähettää skan-
nattavaksi Timolle tai Ranuan suunnalla 
voi sopia esim. albumista skannauksesta.



Impiön suku ry:n 
hallitus kokoontui 
täysilukuisena 
maaliskuun 
lopulla Oulussa. 
Kokoontuakseen 
hallituksen jäsenet 
matkustivat yhteensä 
noin 4000 km.
Vasemmalta Tarja 
Pernu Oulu,  Toivo 
Sääskilahti Ranua 
Ruona, Kalle Niemelä 
Oulu, Vieno Impiö 
Ranua Impiö, Tuomo 
Takalo Nivala, Maarit 
Kaipiainen Turku, 
Maisa Sarajärvi-Nuorti 
Rovaniemi, Sirpa Impiö 
Rovaniemi.
Kameran takana 
Timo Impiö Porvoo 
(Simojärven 
mökkireissuun liittyen). 

Takalon perhe Lanterin talon pihalla Nivalassa noin 1929. Eturivi: Eino, 
Tuomas Takalo, Anna-Liisa sekä Kaisa Liisa Portimo. Takarivi: Toivo, Jussi, 
Kaarina, Hilda, Roope ja Siiri. Tuomas ja Kaisa Liisa olivat avioituneet 
ollessaan siirtolaisina Michiganissa. Kaisa Liisan äiti oli Kustaava Impiö. 
Kuva Maarit Kaipiainen.

Erkki Impiö s. 1864 ja puoliso Iida Matintytär Pernu (Koppelojärvi) Impiö 
s.1864. Kuva Sulo Impiö. Erkki (vanha Perä-Erkki), Takalon perheen Kaisa-
Liisa ja sivulla 3 oleva Iida Kustaava olivat serkuksia, eli Impiön suvun 
kantavanhemmiksi nimettyjen Jaakko Heikinpoika Impiön s. 3.1.1817 ja 
Liisa Antintytär Saarijärven, Impiö s. 7.11.1815 lastenlapsia.
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Kuva Maisa 
Sarajärvi-Nuorti.

Tänä vuonna 2017 Suomi viettää itsenäisyyden 100-vuotisjuhla-
vuotta. Olen syntynyt 1950 ja muistelen lapsuuteni itsenäisyys-
päivän viettoa Nikkilässä. Vaikka elettiin arjen aherrusta, silti 
itsenäisyyspäivä oli aina juhlallinen ja arvokas. Muistan jo rätise-
vän patteriradion, josta kuuntelimme itsenäisyyspäivän ohjelmia. 
Vuonna 1958 kyläämme saatiin sähköt ja sähköradion, josta ei 
virta loppunut.                    

Äiti-Aili ja isä kiirehtivät aamulla karjanhoidosta sisälle ennen 
kello yhdeksää, jolloin kokoonnuimme pirtinpöydän ympärille 
syömään aamupuuroa ja kuuntelemaan radiosta Helsingin Täh-
titorninmäeltä Suomenlipun tankoon nostoa. Tunnelma oli juh-
lallinen, musiikki vakavan koskettava. Lapset eivät saaneet liian 
äänekkäästi keskustella, hiljaa kuunneltiin. Joulukuun kuudes (6) 
päivä oli isälle tärkeä. Isä-Vilho oli ollut kaksi kuukautta vaille viisi 
vuotta sotatoimissa Suomen itsenäisyyden puolesta Luton ryh-
mässä kaukopartiotiedustelijana salaisissa tehtävissä vaikeissa olo-
suhteissa, Mannerheimin käskyn alaisena Pohjois-Suomessa mm. 
Liinahamarin satamassa. 

Itsenäisyyspäivänä äiti järjesti aina pirtin «kuurauksen» eli 
suursiivouksen, koska koululaiset ovat silloin apuna kotona, siinä 
touhussa kului koko päivä. Eipä siihen aikaan lähitienoossa mitään 
muuta «huvia» ollutkaan. Jokaisella lapsella oli kykynsä mukaan 
oma tehtävä. Jorma, Tarmo ja Tapio vetivät kelkalla halkoja pirt-
tiin, kamariin, navettaan ja saunalle, he olivat myös isän mukana 
suoniityltä hevosella heiniä hakemassa. Tellu-siskoa ei kiinnosta-
nut siivous, vaan mieluimmin olisi lukenut kaiken aikaa kirjoja. Itse 
en ollut lukuihminen.

Isä teki äidille kuusenhavuista kaksi luutaa ja asetti pitkään var-
teen katon luutimista varten. Vieressä oli pesuvati, jossa oli talvis-
aikaan lunta, kesäaikaan vesisanko, jossa kasteltiin havuluutaa, ettei 
pöly leijailisi kovin ilmassa. Me naiset pyyhimme kostealla luutulla 
hirsiseiniä, äiti kaikkein ylimpää, Tellu seuraavaa korkeutta ja minä 
alaseiniä. Tehtävässä piti varoa, ettei tikkuja mennyt sormiin, eikä 
sammaltilkkeitä saanut liian rajusti pyyhkiä. Ikkunaverhot otettiin 
pois, pestiin karjakeittiössä ja tuotiin sisälle kuivumaan. 

Meillä oli iso luonnon laattakivistä tehty pirtinuuni, tilava «uu-
ninpankko», jossa kivetyksen päällä pidettiin irtolautoja. Siivotessa 
laudat laskettiin alas ja pyyhittiin kostealla, samoin uunin pinnat. 
Uunin kohdalla katonrajassa koko pirtin seinän pituudella oli isot 
pyöröhirret, joiden päällä kuivatettiin reenjalaksia.                                                      

Kaikki vuodevaatteet vietiin päiväksi ulos tuultumaan, pyy-
hittiin puusänky, jossa oli heinillä tai oljilla täytetyt patjat. Patjan 
päällisen saumaan ratkottiin aukko ja vanhat täytteet poistettiin, 
päällinen pestiin, kuivattiin, täytettiin uudelleen ja aukko ommel-
tiin käsin kiinni. 

 Koko päivän radio oli auki taustalla, joten kaappien pyyhki-
misetkin sujuivat mukavasti. Musiikin lisäksi radiosta tuli puheita, 
isänmaallisia runoja, kuunnelma ja uutisia, jotka toivat tuulahduk-
sen muualta maailmasta ja juhlistivat näin itsenäisyyspäivän tunnel-
maa kauempaa. Työntouhun välissä juotiin pullakahvit. Syödäkin 
piti iltapäivällä jossain välissä.

Vaikka siivous oli toisaalta raskasta, joulun tulo ja sen odot-
taminen kaikkine siihen liittyvine touhuineen antoi voimaa teke-
miseen. Koulussa joulujuhlan ohjelmien harjoittelu alkaa tiivistyä, 
jännitys lisääntyy. Taustalla häämöttää myös joululoman odotus. 

Päivä on kulunut jo pitkälle, pimeä hämärtää jo ikkunoista. On 
pyyhitty huonekalut pesty ikkunat ym. ja asetettu uuninlaudat pai-
koilleen. Äiti on käynyt navetassa antamassa lehmille heiniä ja sy-
tyttänyt tulen karjakeittiön vesipadan alle. Isä on käynyt hevosella 
vettä hetteestä. Säälin hevosta, kun se vetää raskasta vesirekeä 
ja puolet matkasta on vähän ylämäkeä. Viimein päästiin luutua-
maan lattiaa. Ulkona on ollut pikku pakkanen. Sisälle kannetaan 
raikkaat petivaatteet. Verhot silitetään ja ripustetaan paikoilleen 
vielä viimeisillä voimilla. Siivouksen jälkeen mielessä liikkuu tulevat 
joululeipomiset, pullat tortut, piparit, voiko parempia ajatuksia 
kouluikäisellä tytöllä olla?

Iltasella kello on jo kuusi (6), on aika sytyttää kynttilä itse-
näisyyspäivän kunniaksi. Onneksi laatikosta löytyy valkoinen 
kynttilänpätkä, jonka Tellu sytyttää ja asettaa sen mummon ja 
papan kamarin ikkunalle. Kynttilänloiste muistuttaa vielä ulkona 
pimentyneen itsenäisyyspäivän kiitollisuutta ja tunnelmaa. Kuun-
telemme vielä radiosta mielenkiinnolla presidentin linnanjuhlat. 
Siivous on ohi. Joulu saa tulla, vaikka paljon tekemistä vielä riittää. 
Tänään armonvuonna 2017 maailmalla kuohuu, paljon uhkakuvia 
ja levottomuuksia. Lainaan V. A. Koskenniemen runoa: «O Herra 
siunaa Suomen kansa, suo sille voimas runsaus, se kaikiss` että 
vaiheissansa ois oma kansa, valittus. O Herra, kalliimpana saamme 
sun kädestäsi synnyinmaamme”. 

Maisa Sarajärvi-Nuorti
24.3.2017

Itsenäisyyspäivän vietto  



• Teeritie 2–4, Ranua • Avoinna ma–pe 8–17, la 9–13
• p. 020 743 7000 (8,35 snt/puh + 16,69 snt/min)

Konekauppa • vaihtolaitteet • varaosat ja tarvikkeet • 
renkaat ja rengastyöt • maa- ja metsätaloustarvikkeet

Tervetuloa!
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