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wnw
quvui alkuvaiheilta on syytA muistaa,
rJetEL nykyEen Saanna4un, sa;tnlar-
ven eli silloisen Kollaian lghn \anhimpia
asukkaita oli\at Ranuan historian mulaan
uudisasukkaat Antti luhaninpoika I'lur-
su ia Antti Henrikinpoika Parld<inen.
l'lolemmat oli\rat ldhtdisin Pudariiirveka.
f4ursu muuttimuualle io ennen 1700 -lu-
vun vaihtumista.

Aat oli silloin ankeat. Verottajia liikkui
kolmelta taholta, ioista kaikki pyrkivet ot-
tamaan osansa. f4y6s niilkivuodet 1595-
97 verottivat asukaslukua. Nelkavuosien
aikana Pudasidrven seurakunnan vekiluku
vaheni noin neljanneksella eli perati 250
henki16lh.

f'lyds Pudasjarvea koetteli lsoviha vuo-
sien l7l5-19 valille. Lainaus Pudasjerven
historiasta kenoo: "luonnollista kuolemaa
kauheamDi oli isovihan aikrna niiden koh-
talo, iotka menehtyivet kasakoiden ki-
sisse". Kappalaisena oli Dani€l Angelius
lmpiii, Hyftiset asui\at todennekdisesti
Hietaiarven-Seeriiarven viliselle alueella
tai Autiovaarassa. AndeE l.iEtinen sai
torDoarioikeudet 1720-luwlla. Andersin
poika Pehr Saariiirvi
(s. 1728), siirtyi D/19/i-
seen lmpiaKin | 772.

Han ei kuitenkaan ol-
lut lmpi6n ensimmeinen
asukas. lmpidn uudistilaa
on anottu 1769, anoiana
Tuomas KAmiriinen,
jota oli kutsuttu Tuomas
lmpiitki. Han kuitenkin
kuoli ennen kuin lupa
tuli. Tilan ensimmainen
omistajaonkin ollut Pehr
(Pekka) lmpiit, ensim-
mAinen lmpi6 -niminen.

l,.ppalais€t (nyk:
lappilaiset) pitiviit lmpi6n
kyhn paikkeilla kesdlei-
rejiin mm. kelastellen.
Lappalaisten keskuspaik-
kana oli Kultikankaan
seutu, jossa nylgisin on
Simojarven hautausmaa.

Heidiin pedeirilliiin oli n. 200 henke6.
Lapin ia 

"lannan' raia kulki Simoiarven
Kultamasalmessa, (nyk Kultisalmi). Pbik-
kanimet, kuten Lapinkunnas ja Lapinniemi
ovat ilmeisesti lappalajsten peruja.

Lastun tarina
Perimatiedon mukaan Siurua -ioessa oli
niihty lastu Kelan kylen kohdalla. Sen ha-
vaitsija liihtikin ylivirtaan kohti Saarijiir-
vea, josta arveli lastun olevan pereisin.
H:inen tarkoituksenaan oli tuhota lastun
Hhtiipaikka ja mahdollinen asuia. l.latkalla
h:in ioutui yttpymden pystypuun iuurella,
iossa piti rakotulia. Epaonneki puu paloi
poikkiia kaatui h?inen pailben silla seura-
uksella, eft:i han kuoli, eike koskaan piii.s-
syt tarkistamaan, mi$e oli lastu lahtenyt
liikkeelle.

Torpparioikeudet
Saadiarven ensimmeinen asukas Ttirii oli
kuollut ja asuinpajkka jai tyhiilleen, joten
Anders Hyttinen (s. 1680) siirtyi Pudas-
iarven Jurmun kylSsta noin 1700 Saadiiir-

ven eli silloiseen Kollaian kyliun. Asutta-
misen kannalta torDoa o[ valttamat6n.
Torpperilla oli | 5 vuoden verovapaus, ioka
antoi siki 4aksi tuntuvan verovapauden ja
rauhoitti asumista.

Niinpa (ett)ei tarvinnut olla jatku\rasti
muut6massa oaikesta toiseen. lmDiai kir-
ioitettiin Ruotsin vallan aikana muotoon
lmbid. Erait tutkiiat erottelevat sanan
kahteen osaan lmbi ia ii. Tlste viiitedi:h
tulleen merkityken neitsyt- tai neitseelli-
nen saaritai paikka Saari sopinee sen aian
maantietoon parfiaiten koska lmpi6n nie-
mi on ollut tulvaveden aikana ioka puolel-
ta vesien ymp:iritima saari?

Muut elinkeinot
Asutu|<sen alkuaikoinaerankavnti. metsiin-
riista ja katastus olivat peiielinkeinoja. Vas-
ta 1740 -luvun oaikkeilla alkoivat Deuran
pyynti, poronhoito ja kaskeaminen (kaski-
viliely). Sen seurauksena voitiin jo viliella
ruista ia naurista seki pici:i kariaa. Karjalle
saatiin heina luonnon niityiltii, jokivalsista
ja soilta (Sulo lmpitin mukaan)
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I mpi i5l iii n e n te nrc h dys
llokemme rcimme t joto Teille, rckoot inpiiilaiset swun jasenjulkoisun ensimm,isen
numeron,

Vuoden 2007 heiniikuttsso sukuseurcmme kokous teki Inpiijn koulullo historiollisen
,ddtoken. Sukuseuro tddtettiin rekisteroidd, mikd onnettiin toimikunnon tehtaNdki.
Uusi toimikunto kokoontui syyskuusso Ronwlle, jo olleurjoitti yleiskokouken vo,tuukin
hokemuksen Potentti- jo rckisteriho/litukeen. Pienen totkenntksen jdlkeen Sukuseuo rc-
Nste iitiin joulukuun alusso 2007, virolliseko nineltddn Impi'n suku t\/, kotipoil*anoon
Ranuo,

Sutuseuron torl@itukseno o n selvittiiii swun vdiheito jo histotioo, voolio swun petintei-
td ja edistiiij yhteenkuulwuuden tunnettojdsenten keskuudessd sekd tehdd sukuseuroo ja
sukututkmustydtd tunnetuki jo muutoinkin edistdd mm. kotiseututi/dtii.

Idmdn toteuttomiselsi seuro iiirjestiiii nohdollisuukienso mukoon sutukotoukia,
sukupiiiviii jo rctkii sekd nuito niihin wrottd\/io tiloisuukio, tekee sukuo/sukujo koskevoa
tutl,imustoimintoo, ketiiii jd drkistoi sukud/sukujo koskevoo tietoutto seki jokoo tutl.rnus-
ja peinnetietoo jo hotjoittao sewon toimintototkoitusto edistiivaa julkoisutoimintoo.

Ndiden periootteiden mukoon hollitus on loojentomosso toimintoomme. Uusi hdllitus
kokoontui helmikursso 2008 tunuollo. Uusi jasenkeriiq ponkoistiin kiiyntiin, koiki holli-
tuke, josenet osdlrrstwot siihen. Jdsenkerd/kestd jo liittymisestd torkemmin toisoollo.

Holitukel,e esitetti,,n seurcn julkoisun perustomisto, jo se sdi kdnndtusto vorsinkn
nuofempien jdsenten keskuudesso. ftfustovo ,eht koko us pidettiin Oulussd keviiiillii, johon
kutsuttiin mukoon toimittojo Tuomo Stot.k, orustomoon Mden teon ommotillisisso kysy-
mykissd. Pddtoimittojoki vohvistettiin hollitukesso Ko lmpi6.

,(otis,vujen lootimisesto kesfusteltiin jo onnettiin Kdti Kuholle tehtardki etsia jo volito
sopio ohjelmisto seuron k6'l1tddn. Niinpii Koi on sittennin toteuttonut kotisivut, yhteiset
Mii ntyjiiry i - hnp iii -suku siv ut.

Kinnissa olevbn oktiiviteettbn vuokiun voi jo yheydellii todeto, ettei holliuksenne
istunut lookercilloon, voon o, hyvdssd yhteistydssd edennyt suunnitellullo tovollo. Somo
vauhtiiotkuu; montoideoo onpoiktnosso.kunhon n(nnii esitetyrohjelnotpy6iviit omollo
Poinolloon" , sewoovot jo ohttsvot oven tokono.

Adoiso lehtemme lukijo, kiidessii on historiollinen julkoisu, sijilqd se jdlkipolvi e jo
esittele sukudisil,e, yst(ill,e jo k'/likniehi e.

f\oikello kunnioitul$ello imbiiiliiisten hwiil,si

Eijo Niemelii, puheenphtajo Inpiijn suku t'f
040-577 | I I 9 eijd.nienelii@W2.inet.fi

Keitri konsiktnosso?
Sukwiestimme lonsikwosso poseeroo./buk-
ko tuimon ndkii;tstd seurokuntoo, Edilemdt-
tii inpi6ldisii, heitiihiin siin'. Mutto ketii
kuvon henUliit todello nohto,/otkoon ollo?

Niinpii toivonnekin lukijoidenne. inrpiii-
Idisten teroittwon kyndnsij jo hiercisevon
muistin\/stytiitd. Olisi hienoo, jos julkoisun
seurdovosso numerosso o/rsi nimet muillekin
kuin etuolon kohdello juu@tolla miehelld,
luho lmgiirlk ja ,,/'ini Anetiitve ii (istu-
mossd). kwd otettu 1932-1935.
Tiedot prydetiiiin liihettiiniiik K iIftipi6 e.

lmpi6n suku ry:n kotisivuti
www. mantyjarvenimpionsuku.ll

Kotisivujen laatiia:
Kari Kuha, sukututkija

Suomen Sukututkimusseuron
esimiehen tervehdys
Suku seuraa meidan mukanamme synty-
m:sdmme asti. Suomelaisessa yhteiskun-
nassa on erikokoisia sukuia. lhmiset myds
mieldvet sukukisitteen ykil6llisesti. Toi-
set pitevAt kaikkia kanta\anhempien i:ilke'
Hisi: sukulaisina, kun taas toiset pienem-
pil piirie. Nylgpolvien pienien perfieiden
arkip?iiv:e on, eftiijonkun perheen lapsel-
la ei viln:imittii ole tiiteiii, setie tai enoia.
On myds lapsia, ioilla ei ole serkukia ol
lenkaan, L;hisuvun puuttumisen saattaa-
kin korvita )steviit. Ystavyys on hyva asia,
mutta se ei ole sama asia kuin suku, Yste-
vyyssuhteen voi katkajsta milloin tahansa,
mutta sukulaisuussuhdetta ei koskaan,

Swun keskuudessa on taioumukiasa-
moihin asioihin. Ulkonak6 ja monet muut
seikat yhdisEvat sukulaisia. Ulkona6lliset

tai keytdiytymiseen lii$wat asiat saatta-
\/at kulkea toisistaankin kaukaisissa suku-
haaroissa samanlaisina. Samannak6isen
tuntemattoman ihmisen nakeminen saat-
taakin hatkehdytdii, jos kohtaaminen ta-
pahtuu y'Eftaen. Samannak6isilla voi olla
hyvinkin kaukajnen esiisa tai -aiti, jolta
yhtahinen yhdennak6ig/ys on periyrynyl
Suvusta tulee vah\ra tekija, kun jonkin tai-
pumuksen omaa\at sukulaiset hyddynta"
vat hhjakkuuttaan. Musiikki, ku\rataiteet
tai matematiikka suvun lahjakkuutena voi
edesauttaa suvun menest/misd yhteis-
kunnassamme, Suwn keskuudessa voi-
daan my<is todeta lahiaftomuutta johon-
kin asiaan.

Jotkuu sivulla 7
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Sukuseura jololle - muistelus
I mpi6n sukututk i mulcsen alkuojoilto
Osmo l((lrhd tutki 1980 -luvullo Ronuollo vorhoisosutuksen historioo. Tyii kdsitti
suurin piirtein koko kunnon olueen. Edellinen tutkjmus on vuodeho I 984 | knuon
kunto (tekjjdnd: Morko Toljamo). Ronuon historio ilmestyi 1980 luvullo.

Ronuon Kldirisso oii usein myijs Aintoisio juttujo O. Kuhon tutkimukisto.
NijmAsoivotollekioittoneeninnostumoonsynnyinseutunihistotiosto.l99lkevijijl-
la otin yhteyttd sukumme meftittijvimpiin hooroihin jo niin kokoonnuimme Mwsu-
nohon vonhosso Ditissii 06.04.1991 ensimmiiiseen, olustovoan kokoukseemme.

okouksessa kavi ilmi kaikkien osallis-
ujien yhteinen tavoite, ,otta lmpi6n

suku halutaan saada koolle niin pian ja
laajalti kuin mahdollista. Eli haluttiin pit;.e
sukukokous.

Lauri lmpiiin esityksesti sovittiin,
etdi kokoukessa Esna ole\rat muodos-
tavat lmpidn suvu n | .sukutoimikunnan ja
pyydet?iin mukaan lisaa jasenia. Tietysti
haluftiin myds maSritelh lmpidn sukuun
kuulu\rat, jotta he voidaan kutsua ensim-
maiseen yhteiseen sukukokoukeen.

Sukututkimuken kokoajaki p5:teF
tiin pyydie tunnettua alan henkilda Yriii
Heikkilee.

Varsinainen sukutoimikunnan kokous
pideftiin Ranuan SYP:ssa 20.04.1991. Mu-
kaan oli kokoontunut lisaA swun iasenia.
Yrj6 Heikkila oli nyt kokouksessa mukana
ja han lupautui tekemaAn lmpidn suku-
selvityken. Kokoukessa arvioitiin, enii
mahdollinen sukukokouken pitoaika voi-
si olla seuraavana kesdna eli 1992.

Sukutoimikunta kokoontui useaan ot-
teeseen vuosien 199 | ja 1992 aikana Ra-
nualla SYP:ssi.

Yrjij Heikkilen ilmoiteftua 1992 ke-
vaalla saavansa lmpi6n sukututkimuken
kesaen mennessa valmiiki, voitiin aloittaa
toimikunnassa sukujuhlien suunnittelu.
Jaakko lmpi6 huolehti kesaki P92 suun-
nitellun sukukokouken kutsujen postitta-

misen. Ranuan yla-aste $atiin kokouken
pitopaikaki. Sukukokousohielma pai-
teft iin alkaa lumalanpelvelukella Ranuan
kirkossa ja sen jelkeen sepp€leen laskulla
sankarihaudoille ionka jiilkeen kokoon-
nuttiin yliiasteelle. Ensimmiijseen yhteis-
taparmiseemme lmpidn sukua ker:i:intyi
io 390 iisenti.

PdivliuhlavlSesteella sisalsi kahvinelun
ja ruokailun liseki mm. musiikkia ia yh-
teislaulua. Yriit Heikkihn sukuamme ko-
koa\ri esitys oli juhlan huipentuma. Hanen
laatimansasukupuu, eli "lakana" oli mitoil-
taan valta\ra. Paperilla oli pituutta iuhlasalin
laidasta laitaan. Osallistujat piilisivat kuule-
maan ,a tapeemarn sovun jiisenie ja Heik-
kihn esiq/ken pohialta saivat selvitetyiki
myds monia, omia sukulaissuhteitansa.

Niinpe osallistuiat oli\ratkin perjn t),y-
tyveisia kokouken antiin. Ensimmdisessa
sukukokoukessa oli io mukana tietoko-
neita. Kokouweki saikin ihmetelh kuinka

Sulo lmpi6 mielihoftostuksesso rodiormo-
t66t iy hte'/kien P or i s so.

niippariisti tietokoneelta sai esille suvun
eri haarojen jiisenia ia miten se mm. hel-
pottaa sukututkimustydti.

Sukumme silloiset voimahahmot, ku-
ten kansanedustaja Lauri lmpiit ja Erkki
lmpi6 (Hirviaho) olivat alulta alkaen voi-
mallisesti mukana swun tutkimuken ja
sukuiuhlien j:iriestellssa.

Vetoankin sukumme iAseniin, eni
perinteet sail),vet ja jatkuvat. Sen turvaa
osaltaan ,okainen suvun j:isen liittym? h
lmpi6n Suku ry:n sukuseuraan.

Sulo lmpiii

Sukututkjo Ytjd Heikkild.

IMPION SUKUVIESTIN
lukijoille

Julkaisumme ensimmeiset, tutunmakui-
setkin tarinat ia muigteluket $ettavat io
kirvoittaa lukijoiden muistikwia? Sellainen
on tarkoituskin, niinpa toivommekin, ette
saisimme toimituken k4/ft6itn mahdolli-
simman palion tekstia, mieluimmin lyhyi
nakin jakoina julkaistaviki, vaikkapa ru-
noja, valokwia, piirroksia, karftoia ine.

Jo nyt nayttii.ii olevan/olleen kiinnos-
6v"aa pohtia, mistd llYPlON nimi on pe-
raisin? Oulun yliopiston nimistdekpertti,
professorilouko Vahtola esittikin io epei-
ynsa lmpidn nimen kytkemisesd suoraan
naisiin, saariin tms. Henen mielest1in
lahempana saattaisi olla ioku kytkds saa-
menkielen nimist66n tai sanastooni onhan
lmDidn seutu saamen kielen raia'alueita,

Teti aihetta on tiedusteltu myds Helsingin
nimistdtoimistosta, Palaamme asiaan.

f4utta myits lyhyet vitsit, tarinat, hen-
kiliikuvat - midi erilaisimmat muistikuvat
kiinnostavat lehden tekii:fi. Siki rohke-
nenkin piietoimittaian valtuuttamana toi-
voa, etdi kaikki dimiinlaatuinen aineisto
saataisiin ilahduttamaan - eivain toimitus-
ta. \raan koko lmpi6n suwn lukiiakuntaa.
Yhteystiedot o\rat toisaalla julkaisussa.
Nopein aineiston toimitustapa lienee sah-
kdposti. Tietysti otamme \astaan my6s
palautetta lehden sisaki$e, ulkoasusta,
samoin uusia ku\ra- ia iuftuvinkkeja.

Sykyisin terveisin Tuomo Starck
"naPPiken ;erelti"
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luho htrpi6:

Ellnfnlffi
Impiiin solmenniskosto oli tehty ns. kolopoto. Hienoisto (ohuisto) koivoistd (o,t
lodottu puutolPien viiliin. Siinij oli 6 tysiin oukkoo jo keskelld reneviiy'a joko
voitiin holutesso loudoillo sulked, ettd ei muikut P66se Pois Sounojijrvesta kun ne
kviiijllij lmpiiinjijvest' nousee sinne. Kun kevdisin olkoi suveto (ttoo), ettii tuli ns.
viercsto vettii jiiijn olle, olkoivot kolot liikkuo. Silloin pontiin rysia solmen potoon.

L/alat tule!'at kev5elh lmpi6njirvestii.
I\muikkurvs:ii ei kev:Alli Danar. Ne
(muikut) ovat kevialE hihola ne otettiin
Saunaiarveen lihomaan. R)sin:i saatiin
haukia seke ahvenia ia s:irkiii, \raan ei niiste
isoa s€elista ollut.

Kun veftd alkoitulla, pantiin rysa Mus-
taanjokeen ia Roosinginoiaan. Roosingista
nousi usein muikkuia huomattavasti. Kun
tulva laskeusi, pantiin oia tukkoon. Siften
elo-syyskuulla aukaisliin pato ia pantiin
muikkur)sa ia saatiin muikkuja ioskus
huomattavastikin. Ensimmaiset kalat saa-
tiin salmen Dadosta.

Kun Rytiiokisuuhun ja Salmen niskaan
teen) sula suureni, pyydettiin haukiver-
kolla haukia. Heti iiiiften lfid6n ialkeen
alettiin pyydi:i nuotalla ia verkolla. Silloin
oli(\rat) kalat liikkeelh, siiatkin. Silloin saa-
tiin siikojakin nuotalla ja verkolla. Ei suu-
ria saaliita muulloin kun se.en kutuaikana
fsiirki .

Koukkupn/nti alettiin heti jiiiden iel-
keen ia pyydettiin niin kauan, kunvesihm-
pesi, ette s/iitit alkoi pilautumaan. Vain ei
sird suuressa mii:iriissa harioitettu. Silloin
kun vesi lempisi tuli perhosia vedenp:iiil-
le. Sanottiin, ettA on perhon aikr, silloin
oli(vat) siiat liikkeelH. Silloin vedettiin ah-
kerasti nuottaa ja verkoillakin pyydettiin.

Siften pI/dettiin siikoia verkoilla syk-
sy'la syyskuun aikana,la kun silloin ei ollut
siiat rauhoitettuja niin lokakuunkin aika-
na iokien suista Mustastajoesta rysalhkin
pyydeftiin. " KAiseimisei" harjoiteftiin hy-
vilH ilmoilla, s€atiin ionkinmoisia tulokia-
Sanottaneeko se keistemiski kun mina
laakon poikas€na ollessa usein minulla
kumppalina. Menimme l.4ustalle joelle sii-
an pyynnrn.

Posusimme iokea mennessiimme,
Danimme kaitaseen kohtaan verkon ioka
ylti 3 kertaa joen yli ia aloimme heti sii-
koia pa;iniim:iin ja saimme 65 siikaa siite
yhesti verkosta. Roosinginojas6 sain 22
haukea yhdesta apaiasta. Vaarin kanssa
lmDidniiirven Pikkukoikkurista 16 haukia
yheste ap4asta. Se onkin parhaita kais-
paikkoja, \rain hyva se oli lsokoikkurikin.

Juho lnpiii jo vonho suustolddottavo hlok-

Yhdesta aoaiasta lienen saanut kiiskia lm-
pi6n rannasta. Arvokkain saelis olen (on)
ollu muikkula lmpidnjerven haudasta.

Kerrankin vedettiin apaja niin piti kala-
veneellS viedi 5 kenaa maihin. Juomukija
pidettiin joulukuulla. Niita pideftiin ymperi
lmpiiinFrvei. Ahoniemesse ja sen talana
me Didimme . Olin kerran saamassa vhes-
€ verkosta 55 siikaa Vain se verl..ko oli
22 syldi:i pitkii. S€n ,raariyainaja sairastais-

sa houriioissa kuto. lmpidhiset kalastanu,
kun olin viela maata katoiana? (akajana-
ko). Niin yhtene piii*ine (kerran) key$ivat
hautanuottaa Rytiiarvessa ia yhtena peiva-
na Koiraiarvessa vain eivet saaneet kalo-
ia, Mustavaaralaiset on aina kalastaneet
Saunajerve*a. Nylyisin kulkee Oulusta
asti kalastaiia. Vaari-vainajan kanssa olen
patiokin kalastanu kaikilh pyydykilld; olin
hiinen kuollessaan 15 vuotias.

Metsasqd<sesta
l.4etsiistimiseen ei minulla ole ollut innos-
tusta. koskaan en ole monta maalintua
ampunu, Vesilintuja ionkin verran. Satimil-
h qlE olen pyydinyt ia saanuki. rysv.on
minulla ollu paljo alle l0 woden (ikiises-
td). Meidan iiitin isa Ukkot/aari teetti Sir-
niitssa minulle pyssyn Pernussa ollessaan
ja toi tenne. f''line en sita silloin lyennyt
kivttimitin. Olin alle l0 kun arnmuin en-
simmiiisen vesilinnun. Eika ne lmDiii6sa
sanotta\rasti maalintuia metsa$Aneet. Sati-
mia lqlE oli, 3 pitkie (ansa) sadin -reissua
joissa(ta) kokiessa meni yhdesse reissussa
pa'vii.

Ja kotiymp?irillA (ymparistdsse) oli
eriftSin meilld pojilla (satimia) kun io ky-
kenimme pr^amaen. Hyvine lintwuosi-
na oli Mla linnunlihaa talvellakin keift:i.
Olihan silloin lmoidssa vkitalo. Olihan se
vernttain \rauras olihan poroja yli 300 ia
bhmia hhes 30 sekA lampaita melko kar-
ja. P'ssylle metsiniiminen oli verrattain
vah5inen($ .

Oravia oli jonkin verran ia lintujakin,
lmpiitssi iarvessd karimeftiielh keftuhuo-
ne johon(sta) usein keviitkesilh liiydettiin
kenrnpenikoita- Siella kesa ruokittiin ia
syksytatvella tap€ftiin ja nahkat mr/tiin.
Meidiin isa ei silloin ioutanu, kun oli y|(si
talo. kalastamaan. Uss€in oli iso miestyd-
voima kun kuivattiin l.4atal4iirvi ia Rydhm-
oi sekA tehtiin muita maanDarannust6iti.
Han oI aina mukana johtamassa ja usein
keviiila oli tukinuitoissa. Suurriistaa ei
pyydetty, silla sitte (kun) meidan isamme
isoise(n) ei ole impidliiisista kukaan elavea
karhua nfiny. En ole muistiin Dannu mon-
tako (lintuia saatu) millonki, ehke parhailla
kertaa | 0 s€udus.sa- 75 vuo$a ialkeenpiiin
oli lmpi6n sadinmaina yleense kaikkj noin
l0 kilometrie lmDid$a iteouolelle olevat
maat. Ei metsastysmatkoilla ole sattunu
miteiin ikavyyksija.

I M P I O N  s U K U V I E S T I
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lookka lmpia kotivevllaan SaunojoNello. kotitolo Vanhatalo toustolla.

Tervan "ruukaaminen"

Tervan r! !kaarninen, pann t ;han nain,
ennen sanott in joku teki  saman teon ja

loku to nen sano et la nin ne ruukaa tehe.
T:ih:in sanottin etta tervaa sit; ruukataan
(o la tapana/ ol i tapana tehd: i tk) .

Se nr;nnyst:i alettiin siten etta l(uori-
mtr (sanoitin koloraura) kolott in m;nry
nin yos kln ma.sta- iao n y let t i in,  i : ret-
fl n va n no n Z yrnp:irysm tasta leqinen
se k; kuor matia. Eita puu pysiTtuoreena
ia annetaan o la lsean vLroden ett:i se pih

S tten rehdain :ihes metrin korkuinen
renkku jonka pei te kuorimisra jatkett in
Se ja seuraava kes, annertin pihkottua.
S tten syl(sylh hakattiin ia aierrin terva-
haudale ia s;retr  in hieno ks jossa(ista)ol
miir;, ett: e 2 rulmaa vahvempaa saa
ola Vain useinhan rerva poltet t i in iuur l '
kosta lYinln ml istn oessa (aikana) ol
mestar na Vaaran ukko. lsonvaaran f4atin
la NrskaJaakonym rse. la st ten o imeiden
sa la lYustanvaaran Aleks.

O en mineki ol  u 9 er i  paikala tervaa
polt tamassa. Suurn tervahauta jota oln
Mustavaaran Aleksin kanssa polttamassa
ahri(antoj) tervaa 130 plo ikkoa. Olin
s#sken Antin kanssa Vohonperassa poh
tarn.ssa k!n otett in pe tor haudan p;;ilti

erti aletaan ottaa sysii. Tul kova my|s-
kypuuska erta alko kaarla puita haudan
potol le.  N in me dan pir i  iuosra suole ja
jitti:t tervahauta paliaana palamaan. Siini
t etysti paloi rervaa(k n) vaikka se ei kov n
kauan paljaana ol ut. Si loin kun tervaa oli
enemman nin sakeat tervat v iet  in tavel
a Kelaan. josta ne kevai le veiv,t lauta la
lihen. Vetelain tewain pa:iasiallsin ostaja
ol medan ei t in ise Luusuan Ukko. Se vei
Kemrlarvele ia mihin ieneevien)t .  Kun ol i
vahemman sakeaa tervaa viet in hevose la
ku k essa Ouluun.

Poronhoito
Poro! jakovat is; ja Heikkised siten ett,
(He kl(  )sete hal l ts ikaikkiporotv is iv!otta
ia me le anto vuokraav is harkaavuodes-
sa ja shre v iden vuoden l(u utrua 160 po-
roa. Emp:i muisra m nCilaisia va kka mini
ol n vastaanoftamassa ia O I lan Paavo o i
per; in karsojana. Si lo n | thd n ensikeffan
pororetki  le.  O in l7 vuoden ikeinen. En
ole kiynyt vierail a palkisi la poroerotuk-
sssa kun yhdest N: jrvrss, Tlasiossa
olen ldynyt Raistakassa ja Haarah kusessa
ia Pudasirrvela yht on kokouksrssa.

JK:Vanhaidlussi  k ir jo i t tel i  nam:i  muisrelmat joskus 1960luvun puol ivr ln paikke l-
la. H:in ol silo n n. 85 -vuotias. l'4uisteluissa puhutaan vaarista. My6s sa-Kal e puhui

M ielenkiintoista ol si myos selviftra, miten laajast "Vanhaise'-n mitys on (o lut) kay
tosse ia onko kayttoa ueella joku yhteinen/yhdrstav, tekija?

Vanhaisin muistiinpanosta kirjo tellut Timo lmpitt, (velo$ikot Jukka Kokko ja
keventa# kappaleiako seke su keissa oievat sevennykset Tuomo Starck)

lotkDu seur a ov ossa nu net asso

''Eltmani varrelta '

tiin kirloiftamaa.
luho Uussl) lmpon G.l8.l .  880, k. 1969) nruis



Suvun jutuista sukupuuhun
Sukututkimushon alkao siitd ykinkertoisestd toi,'nenpiteesti ettii fhden henkjlijn
tietoihin lisiitiiiin jonkun toisen henktldn tiedot.rb sukuloisuutto kwoovd suhde ns.
liihtiihenkiltiiin, ensimmdiseen sukututhimukseiliseen kohteeseen; tdmdnjdfkeen
koikki onun sitten tutkimukesso toistoo. lGonneisto muodostuu pehe, joko tulee
sukututk mukessd kdsdttuo dind sekd vookotososso ettii Wstyliniasso laihtdhenki-
,tistd kotsottoesso.

qukurutkiFn..oman uteliaisuuden,ensi-
\J9la|nen paamaara on usernKrn rrnlan
vieminen mahdollisimman kauas, aiassa
taaksep;in tai maantieteellisesti aiirialu-
eille, sen kaikkein viimeisimmiin tiedon
saaminen. rystylinian kohdalla perheet
valmistuv'at ykin:iin kapealla linlalla yhden
lapsen - toisen vanhemman/ molemmat
vanhemmat, kunnes tiedot vahenevat ja
tuloket jlivet paremminkin arv-aukiki.
Ta\r.llisinta on tutkia miespuolista linjaa
ja vasta sitten "Ciydentii:i" sukuun tulleilla
naisten suvuilla ia lopuksi lehtea tutkimaan
muiden sisarusten/lasten ja heid;n kaut-
tansa tulevien sukuien tietoja.

* * *

Kun siis etenemistuloket ensimmaisesti
sukulinjasta j:iivet saamatta, on tullut aika
aloittaa tutkimusten laajentaminen. Misdi
henkildsdi haluaa lahtea samaa historian
kaukaisuutta kohti, on aivan tutkiian oman
valinnan ia kirkonkirjojen seka muiden
lihdeaineistqen antaman mahdollisuuden
velinen ratkaisu. Joka tapaukessa matkan
varrelta voi saada aivan arvaamatonta ve-
toapua siit; ykinkertaisesta tosiasiasta,
ena taaksepain ajassa taiv"altaessa ihmisia
on joka sukupolvessa aina vain vehemmiin
kuin ialkelaisten kaartissa.

N;iin onkin ajvan vaisdmatdndi, ett;
eri sukuja tutkiessa tulee vastaan samoja
henkildit;. Tat;'esi-isien katoa voi hy6-
dyn6e omiin tutkimukiinsa ja tutkia seka
tarkastaa muiden sukututkijoiden tekemia
sukutauluja. Niisd voi tarkastella, miten
kyseinen tutkija on $anut tiedot edell),t-
tiien tietenkin etta lahdetiedot o\rat hyvin
esitettyna, ,a vertailla neutraalisti omien ja
muiden tietojen oike€llisuutta.

* * ! t

Tutkimusta voi tarkastaa missa vaiheessa
tahansa, ia olla kriininen kaikkiin, myds
omiin muistiinpanoihinsa. Oman ldyte-
misen innoittama onna voa tuottaa vir-
heellisiikin tietoja. Samalla lailla tutkijan
aiatusmaailma, moraaliset kesityket tai

iokin muu kriiftanen odotus olleesta ja

menneeste voi antaa vi;riie suuntae tut-
kimusten kulkuun. Vielak;in ei ole men-
neil,yft: maakunta-arkistoien pime&se
mikrofilmien lukukoneiden aeresse se,
eft: tutkija hy'kaa bytamansa tuloksen
vain perusteella, ettei se vastaa henen
omia odotuksiaan tai suwn imagoa; avio-
ton. vain torpasta HhteD/t, loinen, piika
jne. 'Hevos\rarkaista ja mustalaisista' ker-
ronuja iuftuja ei kannaftane edes mainita
sukututkimuken loppupisteen panemi-
sen syyne mutta omin korvin kuultuna ja
todeksi koettuna nekin voi nain mainita
- ny(fa:inkin.

Se hetki, kun kaikki suktihaarat ja hen-
kildt o\rat omissa lokeroissaan, oli sitten
esiq,smuoto viuhkamainen puoliympyre,
suuri pyramidi tai mahta\,.a Puu, on su-
kututkijan unelman tayttfnys. Ongelmat
o\rat joko ratkaistu taisiirrefty sivuun uut-
ta tutkimuskierrosta odottamaan, mutta
se tunne olennaisen osuuden tai koko-
naisuuden antamasta "valmiista sukutuF
kimukesta" on oikeutettu 'a laillisesti
ansaittua onnea,

* * *

"Valmiiseen tulokeen" on kulunut aikaa
- kaiketi ka)4etty kaikki mahdollinen aika
arkistoissa ia loput kotona materiaalin
tutkimiseen ja jerjest?imiseen. Onko ai-
ka\raraus ollut omaa vai perheen listalta
napattua; sen tietlli ja arvio \rain jokainen
tutkijan laheinen - toiottavasti ioka suh-
teessa positiivisissa merkeissa. Tutkimus
on vienyt jonkin verran rahaakin - maire-
han vaihtelee sen mukaan mite ontelmia
on esiintyD/t ,a misti asti tietoja on met-
siistetty - tutkimus on kuitenkin ollut hy-
vin hallitseva osa aivokapasiteetista. Heti,
kun jokin pieni aavistuskin on tullut esille
"),hteisisdi" juurista ionkun kanssa iutus-
tellessa, "on kaikki pelissa ja muu ),mperil-
la oikeastaan lakkaa olemasta".

Sukupuuta on suunniteltu, poistet-
tu okia, lisiitty uusi haaroia ja muotoiltu
omanlaiseksi sen p€rusteella, mit6 tutki-
muket ia moninkertaisetkin tarkistukset
ja vertailut o\rat antaneet aihette. Tutki-
muken aikaiset perhekortit ja tutkimus-

merkinnat ovat leikkineet aikanaan omaa
laatikkoleikkiean ja o\/at hyvia pohiamer-
kintdje jatkossakin. Niisti koottu arkisto
on aina aryossaan kun seuraavia ongelmia
ryhdytifin ratkomaan. lrralliset tiedot tai
"ylij:i.:imahenkildt" voi\rat ratkaista ionkun
toisen tutkimuken - tai eivat.

* * *

Sukupuu on rakennettu - kutsutaan
"suku" koolle! Ketki o\rat "suku" - kuka
voi kuulua sukuun? "Suvun" mairitelmii
riittti, mutta sukuseura ottaa oman kan-
tansa s:iiint6jensa kautta; kuka kuuluu su-
kuun ja sukuseuraan nyt? Perustettaessa
sukuseuraa onkin ensimmainen pohdin-
nan paikka kisille- milb nimelld nimille/
taloille / tiloille / henkilitn j?ilkeEisille/ jne.
sen "sukuun kuulumisen" katsotaan ole-

Tehiin hetkeen, toiseen voiton koke-
miseen, sukuseuratydn aloittamiseen olisi
hyva saada paljon samanhenkisie ja mielel-
Een samaan pitim:Uraan suuntautuneita
aktiivisia, sukua myds uusika nakiikulmilta
tutkivia mul/aan. Toimiioiden voimavaroja
tarvitaan tutkimusten ja ideoiden eteen-
piiin viemiseent jarrutt4at ilmestyvat kyl-
le aina kutsumattakin. Sukuseura eEie ia
rakentuu iatkuvaan mielenkiintoon suvun
henkildiden ja tapahtumien tutkimiseen.
Usean tutkijan voimin tehtynii tulokset-
kin o\rit suuremmat - historia ia henkil6t
hhestyvat nylq,paiv:in arkielej:ia ja anta-
vat uutta ymmerrysdi omaan ajatus- ja
arvomaailmaan. Sidi paitsi, sukuseuran
kokouksissa toinen puoli iloitsee saavu-
tukistaan, toinen uusien henkildiden ta-
paamisesta ja kaikki oman historian esiin
tulemisesta; jaettu ilo on v:ihint;ian kakin-
kertainen ilo!

Maiia-Liisa Pukinkowa
Oulun sukututkimusseuran puh. joht.

t
Kuvo oikeallo:
Ndkynd Rovaniemen Ronto,titikontielle
1920-luvulla. lousto o A*ko jo soioolo.
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Eka-luokollo I mpiiSn konsokoulusso ( I 9 5 7 - 5 8)
Koulumotkoni Nikkidstd lmpiddn o,i l0 kilometttd. Wihito kulietettiin toksillo,
joito ojoivot Antai lhme jo loo,kko Sorojiini. Autoisso oli ohdosto: istuimme oioit'
toin sylikkdin. Sisdkurvisso tuntui, ettaj "koikki kootuu piiiilh", ei oltu ohidustehosti-
misto kuukukoon. Motko-ojonvietteend loulettiin. Ykjluokkoloiset olivot innokkoito
jo InEmonnin loulukirjo kovdssd kdytdssd. Niinpd monet kdnsonloulut soltvdt korvisso
viehkn.

Cimojarvelte koululaiset kulieteniin
Jhevosella. Aiurina oli emanta Siime
seaskilahti. H;vonen veti pankkorekei,
jossa oli vanerikoppi suoiaamassa pakka-
selta ,a lumisateelta. Liikaa istumatilaa ei
kopissakaan ollut, mutta sopu sijaa antoi.

totkoo sivullo 2

Swut o\at kokoontune€t sukuko-
kouksiin ja juhliin wosilgmmenien 4an.
Sukuseuiatoiminta pitei y'H swun yh-
teykie kaukaisimoiinkin sukuhaaroihin.
Suvun diytyy tietiia, keti sukuun kuuluu.
Sukuseuratoiminnassa kaikkien ei taryitse
toimia sukututhioina. silh sukuseuratoi-
minnassa ldytyy myos muita dirkeita teh-
6via, Suvun toimintaan kuuluu muun mu-
assa oman kulttuuriperinn6n ker:iiminen,
seilytt:iminen ia siirteminen seuraaville
sukuoolvilb. Sukuseura onkin keskeises-
sa asemassa, ettA menneiden ja nylsfs-
ten sukuoolvien tiedot ia taidot siirrediin
tulevilb sukupolville, koska eliima ja siiti
selviytyminen perustuu usein vanhempien
sukupofuien antarnarn kokemukiin ia nii-
den avulla toimimise€n.

Suomen Sukututkimusseura on valta-
kunnallinen sukututkijoiden tieteellinen
seura ia edun\ralvontajarjesto. Seura on
o€mstettu io keisarin\rallan aikaan vuonna
| 9 | 7. Seuran tarkoitukena on edistiie ia
vaalia suomalarsta sukututkimuken mo-
nivuosisataista perinnetdi. Seura pyrkii
ohiaamaan eri tavoin sukututkiioita kou-
luttamalla ja opastamalla, iotta iokainen
sukututkija Suomessa voisi tehde sukutut-
kimusta kunnioittaakeen menneiden su-
kupolvien tydci, mutta m)/iis siini:ikseen
luotettavasti ia monipuolisesti tietoa ny-
lqisille ia tuleville sukupoMlle. Sukututkiia
onkin dirkea linkki swun omassa histori-
allisessa tietoisuudessa, mutta myds iat-
kuvasli muuttuvan ia tule\ran identiteetin
rakentamisessa.

Toivotan lmpidn-suvulle menestylcek-
kliti tulevia vuosia sukuseuratoiminnan ia
s0kututkimuksen parissa.

Markku ltuorilehto
Suomen Sukututkimusseuran esimies

Kuskilla ia hevosella oli nnkka tydpaiG,
kun kaki kenaa piiviissa saman reissun
teki. Penemiijerven oppilaat oli\rat lmpiiin
taloissa ns. "komeeria'. Sukurakkaus toi-
mitodella.

Kouluaineis@ mieluisimDia olivat lu-
keminen, piineminen, laulu ia kisiq/itt.
Opettajana toimi Martta Tiihonen, joka
oli arvovaltainen, temperamenttinen; kis-
kyja oli totelta\ra- Kuri ja iarjestys oli\rat
erinomaiset, eika opettajalle pullikoitu.
Toisaah hen antoi myds hyviie palautetta:
ios lukuldksyt osasi hyvin, sai lukea loppu-
tunnin lainakiriaa. toisten tankatesg luke-
mista,

Leinakirja oli kuin palkinto osaami-
sesta. Sain Kirjoitusvihkoon kiiltoku\ran ja
kisityd$e "kiitosmaininnan". Leena Heik-
kila, Esko Hietala, laakko ia Lauri lmpiii,
Voitto linafti. Olavi Kortesalmi, Karsa Kuu-
kasjiirvi, hula Pernu, Tuula Saraiarvi, Leila
Torvinen, Tauno Torvinen ia l'4aria-Liisa
SarajSrvi oli\rat ekaluokalla.

Muistan eriian Fhlan erityisen dirkea-
ni jo ennen kouluaikaani, Vdoiuhlan.
Silloin lmpiiin koululle tuli s5hkiir. Juhlassa
oli monenlaista ohielmaa, mutta hauskim-
pana jai mieleen llmo lmpiiin ponnekas,
s:hkdsdi kertov-a runo. iossa usein toistui
lause ".. ia niite oitkin virtaa" - "arvoisat

kansalaiset" (tarkoitti: - sehkd-virtaa).
Tietenk;;n ei pide unohtaa loulu-

iuhlaa. Erikoista oli, ettii sain osallistua

tois- ja kolmasluokkalaisten tonttuleikkiin.
Tunnelma oli "ai\ran aito" puwstusta myd
ten. Oisiei upeaa paperipussia, ioka sisal-
si piparin, omenan, karkin ja ioulupullan!
Jokainen sai omansa ia avuliaat lryEiliiset
mahdollisti sen. tuli ioulumieli.

Keviilh vietettiin myd,s Aitienpeivda,
ohjelma kevitlaulut, -runot ja -naytelma.
Kahvin l.anssa saimme ihanae kermaciyte-
kakkua ja pullaa. Liekii muualla Suomessa
ollutkaan niin hyvia leipojia kuin lmpidssa?

Kouluruokailuun oiti kotoa tuoda
omat maitoputlo ja voileivdr. Keitt4e Eba
lmDiii sitten huolehti didillisesti. etta
kaikki lapset saivat liimpimin aterian -
seki "pakko-lusikallisen" kalamakaitljya.
Hyviiste ruuasta muistelenkin keittejaa.
Koulukiusaamista ilmeni v:ihan io silloin:
mm. tukasta vetimisti ia piiiihineen siep-
paamista Useimmiten juuri kotiinliihtd'a
odotellessa.

Koulukyydin odotellessa aika kevi
Ditk;ki. varsinkin silloin kun oli kesititita
kaki tuntia. ltselhni oli oli sukulaistaloia
koulun vieressa, ioissa sain usein vietdi:i
aikaa oostitalon Heikkiliiilla ia enoni luo-
na Matti lmpiiilla. Kiitotlisena muistelen
didi harvinaista sukulaisrakkautta, ioka
liimmitt a edelleen. Kerran kevelimme
Pitkiinpalon Koikkurivaaran ia Niskelan
kautta kotiin Nikkilii:in. Olipa lapselle pit-
ke matka.

Seuraavana syksyna perustettiinkin
Nikkiliin koulu vuokratiloihin aivan kotini
viereen. Siinal:iDasin lmDi6n koulun mm.
t;smiillisyFte ,a p:itevid opettajia, Martta
Tiihosta ia Eero Mansnefia.

Ro\raniemi 18. 8. 2008,

Maisa Saraiirvi-Nuortti
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Jurvelin Oy on kehinwai ia kasvava
monialayritys, jonka keskeistii osaa'
mista ovat pitkajiinteiset, toimivat ia
teh okkaat asu misvi i htyvyyteen ia
kiinteistdn arvon sailvttarhiseen
liittwiit palvelut:

. KI I NTE'STONH UOLTOPALVELW

. SINOUSPALVELUT

. KONEPALVELUT

. REMONTTIPALVELUT

. VIHERRAKEN NU SPALV ELUT

ota yhteBta,
kun etsit osaaiaa!

sronaErurff
Puunostajat Ranualla

R a n uan h a n ki ntato im islo
Keskustie 1 1, 97700 RANUA

Sto'a Enao Me'se
wwwstoftenso.com/meEa

" Htiiipuvut " Juhlapuvut
- Mittatilausty6t - Korlausompel-

* Erikoistvot

Sipolanranta 24, 90840 Haukipudas
Puh.040 3628 962

www.marlii.li

Suoriamme leimikoiden aNioinnit veloituksotk
02046 47820
02046 47823

Esko SarajeM
Jorma Sarajevi

/w,-
Sukuseuraan liittymismaksut ia iiisenmaksut
lmpi6n suku ry sukuseuraan voi liitq/a jiiseneksi yli ls_wotias ai-
kuinen henkil6, joka on lmpi6n sukua, tai aviossa sukuun kuuluva,
tai muuten seurasta kiinnostunut henktl6.

Uittymismaksul
- Liitfymismaksu on 10,00 euroa henkilii kertamakrl
- Maku suoritetaan lmpi6n suku ryln tilille Nordeaan, joko tilil-

lepanolomakkeella, tai siihk6isesti, ihan viitenumeroa, mutta
k.iLki.n liiffwiFn ii.Fni.n nimFr n'll.i.rln'

lesenmak5u!
- Jasenmaku on tarkoitettu kaikilie iaseneki liittyville henkildille

iase suoritetaan lmpi6n suku ry:n tilille Nordeaan.
- ld.senmaku on | 0,00 euroa / wosi.
- 

'Ensimm:iinen 
iasenmakuera on 2O,OO euroa, ioka siseftii:i kau-

det 2008-2009. Erep:iive on 31.3.2009.
- lasenmeksu laskutetaen mydhemmin ieseneki liittymisen ieL

keen.

NOROEA I1O730-666077 TtLts[RTO GTRERING tS
tal
Lq

TAF'KE'| OEO'TE :

Lllclar.Lt ,r-rrklEe

I I ,4PIbN SUKU RY
RANUA

6
i

PANKKI
aANKEN



IMPION SIJKU Rv:n

Liittyjiin nimi Postiosoite
Liittlmis-
maksu/ e

Jiisen-
maks.r/ e Yhteense./ e

L i i1 ty rn is- j a j as e nma k ul ! h t e e ns li

Maksu maksetaan seuran tilille : NORDEA 110730-666077
MPI6N SUKU RY

Huom ! Jos seuralla ei ole teidein sukutietoj4 niiti kysr{Aan teilta sitten erikseen
eli mahd. siihktipostiosoite, josla tietoja voi tarviftaessa kysye:

Paikkaja aika Allekirjoitus

TAme lomake lAhetet?iiin tulostamisen ja tii]'tiin jelkeen seuaavaan osoitteeseen :
( sukuseunn rahastonhoitajalle)

SIRJ(KA LAHTI

Taimitie 5
90540 ouLU

Ps. lomakkeen Ut]4dstii antaa lisatietoja Kari Kuha puh. (016) 357275, 040 8206548


