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mpiön suku ry:n sukujuhla Impiön koululla
lauantaina 10.7.2010.

Simojärven ranta-asutus oli 1960-luvun
alkuun saakka kesäisin veneliikenteen ja
talvisin jääteiden varassa. Maantie päättyi
sitä ennen Impiön Simorantaan. Sääskilahdessa oli asutuksen lisäksi kauppa ja koulu,
kaikki liikenne ja huolto kulki Simorannan
kautta. Siitä olikin muodostunut pienimuotoinen satama varastoineen.
Heino Niemelä eli Lapinniemen
Heino kertoi ensimmäisten moottoriveneiden ilmestyneen Sääskilahteen viimeistään 1930-luvun alkupuolella. Sotia ennen
moottoriveneitä oli järvellä vain joitakin.
Heino, Soppanan poika ja tottunut vesillä liikkuja, ison selän rannalta, tunsi järven haasteet.
Yritteliäs nuorimies oli sotavuosistaan
huolimatta ehtinyt rakentaa 17 soutuvenettä, ennen kuin ryhtyi rakentamaan
1940-50-lukujen vaihteen tienoilla vuokra-ajoon sopivaa moottorivenettä.

Vene kelejä myöten…
Veneen rakentamisessa Heino luotti kokemukseensa, jota oli kertynyt järvellä
liikkumisessa kaikilla keleillä. Keulan muodon hän suunnitteli alaosastaan teräväksi,
jotta se halkaisee lainetta mutta leveni
ylempää niin, että se aallon kasvaessa sulavasti kantoi yli.
Uuden veneen saapuessa ensikerran
Sääsken laituriin paikalle tulleet katsojat
olivat epäilleet keulan muotoa liian teräväksi. Sukeltaa aaltoon tuolla keulalla, oli
yleinen arvio. Myöhemmin voitiin todeta
veneen rakenne onnistuneeksi. Yhtäkään
kyytiä ei tarvinnut perua myrskyn vuoksi, vaikka pohjoistuulella aallokolla onkin
kasvumatkaa Vohonperästä lähtien parahimillaan yli 15 km.
Kajuutallinen vene oli varsin kookas,
pituutta 8, 4 metriä ja leveyttä 2,3 m. Iso

Juhlan ohjelmasta, tarjoiluista ja muista yksityiskohdista lisää tämän
lehden pääkirjoituksessa sekä keskiaukeaman Juhlaliitteessämme.
Ilmoittautumisen yhteydessä voit myös liittyä jäseneksi.
Ilmoittautumisohjeet ja ohjelma tässä lehdessä, katso sivut 5–8

Heino
Niemelä
vene tarvitsi kunnon moottorin, mutta
niitä ei sotien jälkeisinä vuosina niin vain
ollut tarjolla. Fanni-vaimon kotiin Impiön
Vanhaantaloon ostettiin traktori kauppias
Väinö Koiviston kautta. Sodan jälkeen
toiminut avustusjärjestö Unnra välitti
edullisesti Amerikan armeijan ylijäämävarastosta vanhoja sotilasajoneuvoja.

… tarvitsee voimakoneen
Tällaisen Heino onnistui saamaan traktorikaupan yhteydessä. Sen moottori oli 6
-sylinterinen 90-hevosvoimainen. Heino
käytti moottoria kesällä veneessä ja pyöritti muulloin sillä kenttäsirkkeliä.
Unnran runko ja ohjaamo-hytti jäi
Vanhantalon kulmille. Se palveli pikkupoikia ”aikansa trampoliinina” koko 50-luvun.
Peltinen katto jousti juuri sopivasti eikä
melu jättänyt toivomisen varaa.

Kyytiä kätilölle ja koululaisille
Aluksi venekyydit olivat pääosin satunnaisia. Yksi vakiokyyti tuli alusta saakka. Ter-

veyssisar ja kätilö kiersivät kerran kesässä
kaikki ne Simojärven talot, joissa oli pieniä
lapsia. Kierros käsitti koko järven Pohjasperää ja Kortteenperää myöten. Kätilö Martta, reipas ja rohkea nainen, asui
Sääskilahdessa. Monestikohan Heino haki
vuorokauden ajasta ja säästä riippumatta kätilöä taloon, jossa uusi asukas pyrki
maailmaan?
Kohta tuli mukaan myös koulukyyti
Impiön koulun oppilaille. Ohjelmassa oli
myös monilukuisten juhlajoukkojen kuljetuksia hautausmaajuhliin tai Simojärven
koululle kesäseuroihin.
Puhelin oli vielä harvinaisuus, eikä alkuun sellaista ollut Lapinniemessä. Kyydin
tarvitsija nosti Simorannassa valkoisen
merkin pystyyn, tai pimeällä vilkutti valoa.
Tästä lahden vastarannalla asuva venemies
tiesi lähteä kyydin hakuun. Hartaasti odotettu Länsirannan tie teki valmistututtuaan
venekuljetuksen tarpeettomaksi. Tämä
Lapinniemen Heinon palveluyritys toimi
kymmenkunta vuotta.
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Rahastonhoitaja: Sirkka Lahti, 040-540 6633
Sulo Impiö, 050-300 0332
Jorma Sarajärvi, 0400-399 068
Seppo Laakkonen, 0400-346 588
Kari Kuha, 040-820 6548

Niin se vain on, että aika kuluu nopeasti. Vuoden 2007 kesäisestä Impiön sukuseuran juhlasta ja sukukokouksesta on kulunut jo kolme vuotta. Mieleen painuvan tapahtuman muistaa kuin eilispäivän. Aika on mennyt hyvin joutuisasti sukuseuran hallituksen monien projektien parissa. Ja työ on ollut mielenkiintoista
– varsinkin sukuviesti-lehden tekeminen. Nyt odottelemme innolla ensi kesän
sukujuhlaa sekä mielenkiintoista sukukokousta Impiössä.
Sukuviesti-lehtemme juhlanumero paneutuukin tällä kertaa suurelta osin
kesän juhlaan. Lisäksi mukana on monia kertomuksia suvun jäsenistöstä, kuten
tarina Impiön Britan sukujuuresta polveutuvasta Kummalan sukuhaarasta sekä
juttu Kanadaan 50-luvulla muuttaneesta sukuseuran jäsenestä, Pentti Raumanista. Lehti sisältää myös tuoretta tietoa suvun nuorten harrastuksista ralliautoilusta
yliopistopolitiikkaan.
Tätä lehteä on ryhdytty tekemään positiivisella mielellä. Sivumäärää on lisätty kahdeksasta kahteentoista, jotta sen kirjoituksia piristämään sopisi enemmän
menneistä ajoista kertovia vanhoja ja suvun nykytilaa valottavia tuoreita kuvia.
Toivon, että sukuseuran jäsenet jatkossakin kirjoittaisivat ajatuksiaan ja kertomuksiaan ylös ja pistäisivät ne rohkeasti tulemaan lehden toimitukseen julkaistavaksi. Lehden toimituskunta voi vaihtoehtoisesti tehdä jutun tarjoamastanne
mielenkiintoisesta aiheesta.
Kuten suurin osa jäsenistöstämme tietää, Impiön sukuseura on saatettu alulle 1992. Alussa sukuseuran tilaisuuksissa riitti kiinnostuneita osallistujia, mutta
kuten harrastustoimintaa ylläpitäville seuroille saattaa käydä, alkuinnostus hiipui,
eivätkä osanottajat jaksaneet seurata mukana. Kesällä 2007 yleiskokouksessa
hallitukseen valittiin uusia jäseniä, jonka toivottiin puhaltavan uutta tuulta seuran toimintaan. Myös aikaisemmin mukana olleista toimijoista osa jatkoi, jotta
toiminta ei menisi ’aivan hulinaksi’. Sukuseura päätettiin myös rekisteröidä yhdistysrekisteriin.
Uusi hallitus kokoontui toiseen istuntoonsa helmikuussa 2008, jolloin päätettiin perustaa sukuseuralle oma lehti sekä laatia uudet verkkosivut. Jukka Kokko
oli aiemmin ylläpitänyt sivustoa, mutta ei muilta kiireiltään joutanut jatkamaan
tätä toimintaa. Kari Kuha päivittikin kotisivut Mäntyjärven suvun verkkosivuston
yhteyteen (www.mantyjarvenimpionsuku.net). Siellä Impiön suvulla on oma erillinen sivustonsa kaikkien luettavissa.
Ensi kesänä järjestetään perinteinen sukujuhla sekä Impiön Suku ry:n ensimmäisen yleiskokous Impiön koululla. Toivotankin Teidät, hyvät impiöläiset, sekä
kaikki sukuseuran toiminnasta kiinnostuneet tervetulleiksi juhlaamme! Tuokaa
ihmeessä myös omaisenne, ystävänne ja tuttavanne tutustumaan sukuseuramme
toimintaan. Myös tulevalle hallitukselle toivotan työntäyteisiä vuosia ja paljon uusia ideoita toteutettaviksi.
Tapaamisiin ensi kesänä Impiön koululla 10.07.2010 klo 10.00 alkaen!
Eija Niemelä, puheenjohtaja

Ruokaohje Impiöstä 1800-luvulta
Kampsut
1/2 l verta
1/4 l vettä tai kaljaa
1 1/2 tl suolaa
Ruisjauhoja
Veri, vesi/kalja ja suola sekoitetaan. Ruisjauhoa lisätään niin paljon, että tulee sakea, leivottava taikina.
Leivo ruisjauholla levy, josta leikataan neliöitä n. 6 cm x 6 cm.
Laita palat 1 litraan suolalla maustettuun kiehuvaan veteen. Palojen välissä aina vettä, ettei palat tartu toisiinsa.
Keitä n. 1 h. Voi lisätä kuorittuja perunoita. Tarjotaan voisula kastikkeen kanssa.
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Reijo Savola, Oulu

Emmottin suvun alkulähteellä
Josef -niminen mies muutti Pudasjärvelle v. 1842. Hänellä oli erikoinen sukunimi – Emmott. Nimi mukautui pian paikallisten suussa ”Elmotiksi” ja niinpä
Pudasjärven pappikin merkitsi hänen sukunimensä tuossa muodossa kirkonkirjoihin.
Tämä puuseppä Josef meni Pudasjärvellä naimisiin Reetta Timonen-Leskelän
kanssa, ja he asettuivat asumaan Korennon kestikievarikartanoon.
Herastuomariksi kohonneen Josefin perhe otti käyttöönsä helpommin lausuttavat sukunimet Korento ja Laakkonen, mutta Josef itse piti alkuperäisen
sukunimensä kuolemaansa saakka.
Emme tiedä syitä muuttoon – onko
kyseessä avioero, muut ongelmat vai yksinkertaisesti seikkailunhalu? Tiedämme
kuitenkin, että Thomas oli kirvesmies ja
sahuri. Indalin sahalla riitti ammattimiehelle tuohon aikaan töitä. Ehkä Thomas oli
merimiehenä ollessaan vieraillut aiemmin
Sundsvallissa ja ihastunut paikkaan.
Englannistahan puut olivat jo tuohon
aikaan vähissä nopean teollisen vallankumouksen aikaansaaman puunhakkuun
seurauksena. Kiinnostus sahatoimintaan
on säilynyt vahvasti Emmottien-Laakkosten suvussa: Thomas Emmottin pojanpojanpojanpojanpoika, appeni Seppo Laakkonen omistaa sahan Pudasjärvellä.

Emmotteja etsimään
Paluu sukujuurille vihreisiin nummimaisemiin. Terttu Laakkonen, Arja Ahonen, Seppo Laakkonen, Niko Savola ja Sari Laakkonen – kaikki Thomas Emmottin jälkeläisiä – Emmott
Hallin tiluksilla Colnen Laneshawbridgessa (18.07.2009).

Voimme puhua Impiö -suvun Emmotteista siitä lähtien, kun Josefin pojanpojanpoika Johannes Laakkonen (s. 1913) avioitui
Impiö -sukuun kuuluvan Alma Elviira Petäjäsalmen (s. 1913) kanssa. Heidän lapsiaan
ja jälkipolviaan asuu Pudasjärvellä ja Pohjois-Suomessa. Mutta mistä tuo Emmott
-suku ja -nimi onkaan peräisin?

Englannista Ruotsiin
Josef Emmottin isä oli Thomas (s. 1769)
ja äiti oli alun perin raumalainen Regina
Tibiander Malm (s. 1779). He eivät olleet
naimisissa ja Josef syntyi aviottomana lapsena 30.03.1819 Ruotsin Sundsvallissa. He
asuivat silloin Indalin sahalaitoksen sahurituvassa. Thomasia nimitetään kirkonkirjoissa rakennusmestariksi.
Impiön sukuviesti

Thomas Emmottilla on jälkeläisiä Pudasjärven -haaran lisäksi erityisesti Tornionjoki -laaksossa ja Pohjois-Ruotsissa.
Osalla jälkipolvista on yhä käytössä alkuperäinen sukunimi ruotsalaisessa muodossa Emmoth. Vaikka Thomas Emmott
asui Ruotsissa ja hänen avopuolisonsa oli
suomalainen, ei hän itse ollut suomalainen, eikä liioin ruotsalainenkaan. Hän oli
kotoisin kauempaa: Pohjois-Englannista
Colne -nimisestä kylästä Lancashiren kreivikunnasta.
Thomas muutti Ruotsiin 1800-luvun
alussa, eikä koskaan palannut Englantiin.
Hän oli n. 30-vuotias, kun lähti Englannista, missä hänellä oli Nancy Hartley
-niminen vaimo. Thomas päätyi ja jäi kuitenkin Ruotsiin.

Kesällä 2009 päätimme lähteä Lancashireen ihmettelemään, millaisesta paikasta
vaimoni suvun mystiset englantilaiset sukujuuret ovat kotoisin. Matkaan lähtivät
vaimoni Sari Laakkonen, poikamme Niko
Savola, appivanhempani Seppo ja Terttu
Laakkonen, sekä kälyni Arja Ahonen puolisonsa Jari Ahosen sekä heidän tyttärensä
Anniina Ahosen kanssa.
Lensimme Lontooseen, tutustuimme
siellä kiireisen miljoonakaupungin nykypäivään ja historiaan muutaman päivän
ajan. Lontoosta ajoimme Oxfordin, Southamptonin ja Stonehengen kautta kohti pohjoista ja Manchesterin lähettyvillä
sijaitsevaa Colnea.Maisemat olivat hyvin
vihreitä ja ympärillä kumpuili nummia.
Emmott -suvun juuret Pohjois-Englannin Lancashiren alueella juontavat juurensa
Vilhelm Valloittajan aikaan, n. tuhat vuotta taaksepäin. Valloitettuaan Englannin ja
tultuaan valituksi sen kuninkaaksi Vilhelm
loi hallintojärjestelmän jossa hän hajautti
omat ritarinsa eri puolille maata.

Jatkuu sivulla 12 ►
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Pentti Rauman (91)

”Ameriikanserkku” Pentti Rauman
Pentti Sakari Rauman syntyi 21.3.1919
Kärkölässä. Hän asusteli sotien jälkeen
Impiön kylällä, jonne hän edelleenkin on
aktiivisesti kirjeenvaihdossa. Näissä viesteissään hän on kertoillut polveilevasta
elämästään Kanadassa, jonne hän muutti
1951. Edelleen hän on varsin kiinnostunut
suvun jäsenistä ja heidän kuulumisistaan.
Pentti Rauman asustaa Thunder Bayssä, Mile Housessa, jossa hän asustaa Meerinsä kanssa. Kanadassa hän onkin työskennellyt elämänsä mittaan. Isoilla järvillä
laivatöissä ja tehnyt hirsitalourakoita sekä
Beringin salmen alueella että Kalliovuorten
ympäristössä. Hirsitalojen rakennustyöt
jatkuivat vielä 2000-luvun puolelle asti.
Yksi hänen mielipuuhistaan nykyisin on
kalastus ja saaliista pääsevät hänen itsensä
lisäksi nauttimaan monet ystävät ja tutta-

vat. Kalastusta hän mielellään kuvaakin,
että ”se on kuin aamuvoimistelu aivoille ja
keholle”.
Pentin kirjeenvaihto Impiöön on kestänyt vuosikymmeniä. Kuvia ja lehtileikkeitä tulee lähes jokaisen kirjeen matkassa. Kotikielenään hän puhuu englantia,
mutta kirjoittaa kirjeensä edelleen erittäin
hyvällä suomenkielellä.
Marja-Liisa Piira

Kalastus on Pentti Raumanin mieliharrastus,
jonka saaliista hän ja Meeri nauttivat ystävineen.

”Savotat ja uitto ankaraa työtä -

Seurat ja kinkerit kokosivat väkeä
Isäni Erkki L . Impiö (Perä-Erkki) kertoo,
millaista oli elämänmeno ja -kulku Impiön
kylän seudulla1900-luvun alkupuoliskolla.
Ansiotyöhön mentiin savottaan metsätöihin. Valmiita asuinkämppiä ei savotoilla
ollut, vaan ensin piti tehdä ihmisille asumus. Se oli turvekattoinen kämppä, hevoset joutuivat olemaan ulkosalla yli yön. Tukit ajettiin täyspitkinä runkoina vesistöjen
rantaan, kun vedet olivat sulaneet uitettiin

puut puroja ja jokia myöten meren rantaan tehtaalle.
Kaatomiehillä oli justeeri, kirves ja
puupäinen pokasaha. Pokasahan terä eli
lavi piti ylensä olla merkiltään ”Orsi”. Pulaajan palkkataksat olivat huonot. Jos esim.
kävi huono tuuri ja lavi katkesi, se saattoi
maksaa koko päivän palkan.
Isoisäni vanha Erkki, joutui aikanaan
1900-luvun alussa kokemaan kovan kohtalon. Hän urakoi hakattujen puiden uiton, mutta vähävetisen kevään johdosta
työt eivät sujuneet ja metsäyhtiöt joutuivat ajattamaan puut uiton sijasta hevospelillä. Aiheutuneet kustannukset lankesivat
isoisän maksettaviksi. Hän menetti omistamansa ½ manttaalin tilan metsäyhtiöille.
Saariharjulla asuttuaan hän siirtyi myöhemmin vuokralaiseksi Heikkilän tilalle.
Kun isäni osti nykyisen Perälän tilan,
noin 1930 paikkeilla hän pääsi mummin
kanssa muuttamaan yhteistalouteen Perälään.

Kinkereiltä lukutaito

Erkki ja Kustaava Impiö
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Kun seuroja pidettiin Impiön kylällä, niihin
kokoontui runsaasti kylän väkeä jopa Simojärven ympäristöstä saakka. Se oli koko
seudun suuri yhteinen tapahtuma. Lisäksi pidettiin kinkereitä monesti seurojen
kanssa samaan aikaan. Kinkerit olivat vanhaa perua, kansakoulua edeltänyt tapah-

tuma, jossa oli pappi tai joskus maallikkosaarnaaja, joka huolehti kylän nuoren väen
kuulustelusta. Hän kyseli katekismuksesta
muutamia kappaleita, kuten käskyt jne.
Siten kirkko valvoi ihmisten lukutaitoa ja
katekismuksen osaamista.
Lukemaan ja laskemaan opittiin kiertokoulussa, joka toimi ennen kansakoulua.
Henkilöä, joka ei osannut lukea ja laskea,
sanottiin ”ruunan kummiksi”.

Erkinpäivän rasvakasti
Eräs myöhäinen kevään tulo, muistaakseni 1957 on jäänyt mieleen. Kotona oli
tapana juhlistaa kevään tuloa Erkin päivänä, joka on aina toukokuun 18 päivä. Ruokalistalla oli perinteistä keitettyä vesilintua
eli rasvakastia, joka oli erikoista herkkua
siihen aikaan.
Erkin päivänä suvun jäseniä saapuikin
meille juhlaan ja koska asuttiin autotien
ulottumattomissa, vieraat saapuivat kuka
suksilla tai hevosella. Isä haki hevosella
juhlavieraat, kuten Heikki Anetjärven ja
Juho Impiön jäätä pitkin ajaen Impiöön ja
takaisin. Silloin kevät oli myöhäinen, sillä
jää ei yleensä ollut kulkukelpoista enää
toukokuun lopulla. Sen jälkeen kesän tulo
eteni nopeasti ja kesä tuli ajallaan.
Sulo Impiö
Impiön sukuviesti
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Kustaava
Liisa
Briitta
Juho
Anna
Heikki

Jaakko

Liisa
Anna

Henrik
Jaakko

Pekka
Andreas
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Sigrid
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Anna

Sigrid
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Vanhan oven sarana

ieleeni palaavat vanhan oven kitisevät, ruostuneet saranat
aitan ovessa. Ovi on nähnyt auringonpaistetta, sadetta ja
pakkasta. Satoja, varmaan tuhansia kertoja ovea on avattu
ja lukittu. Syksyllä aittaan on viety säilytettäväksi elintarvikkeita, viljaa, lihaa, ym. Tai toisinpäin taas, aitasta on haettu
tarpeen tullen tarvikkeita. Ovi on auennut ja saranat ystävällisesti niianneet kulkijalle, mutta väsyneinä joskus kummasti kitisseet ja narisseet työn paljoutta. Saranat kiikkuvat ovessa, toinen sarana
ylempänä ja toinen alempana.
Väliaikoina saranat ovat levänneet ja keskustelleet, kuinka kauan niiden pitää
kestää tavallisen maatalon aitan ovessa. Kesät tulevat ja menevät, samoin talvet ja
tuiskut. Talvella kylmänkankeat saranat aukaisevat oven haluttomasti ja kankeasti,
mutta aukaista täytyy, muuten isäntä antaa lopputilin, irrottaa pois ovesta ja heittää
loppuiäksi lojumaan jonnekin romukoppaan… Sitähän aitan saranat eivät millään
halua, alistua nyt sellaiseen ei, he ovat kuuliaisia isäntäväelle. Ylpeänä he kumartavat
taas kevään auringon lämmittäessä ja ystävällisesti toivottavat isäntäväen kevätsiivoukseen. Aitta kuurataan viimeisen päälle kuntoon kesää varten.

Mitä sarana kertoisi?
Kesällä saranat kuulevat ja näkevät kaikenlaisia, jopa salaisia asioita. Silloin niillä alkaa
oikein jännittävä aika, eikä talven väsymystä enää muistetakaan. Kun talon täysiikäinen, vaalea lettipäinen tyttö tulee nukkumaan aittaan kesäksi ja silloin saranoiden
täytyy niiata ja oven avautuessa olla aivan hiljaa hiiskumatta.
Jännittyneinä saranat kuuntelevat illan hiljaisuudessa kuuluuko koputusta. Sillä
niiden täytyy olla erikoisen valmiita niiaamaan ovella, jos tyttö aukaisee oven. Ilta
hämärtyy hiukan, silloin kuuluu jotakin, ovatko ne askeleita? Saranat eivät oikein saa
selvää, mutta sitten kuuluu vaimea koputus, kop, kop, tyttö vetää peittoa korville,
mutta koputus kiihtyy, voimistuu ja tytön on pakko nousta sängystä ja mennä ovelle.
Saranat ovat valmiina ja odottavat kuumeisesti, avaako tyttö ensin rautaisen säpin
ja työntääkö oven auki jolloin saranat pääsevät kunniatehtävään – niiaamaan tulijalle
tervetuloa. Saranat ovat uteliaisuudesta aivan malttamattomina; onkohan tulija se
sama tumma-kiharatukkainen, komea kaupungissa agronomiksi opiskeleva nuori
mies? Jokohan tänä kesänä kenties häitä juhlitaan? Seuraavana yönä saranat kuuntelevat kaiken korvat höröllä, mutta ne ovat salaisuuksia, joita nekään eivät kerro.
Jos saranat osaisivat puhua kuinkahan paljon ne kaikkea elämäntarinoita tietäisivätkään?
Teksti: Maisa Nuorti
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Impiön suku ry:n juhlaohjelma
10.7.2010 Impiön koululla
9.30
10.00
10.45

13.30
14.30
15.30

Lipunnosto
Sukujuhlan avaus, puheenjohtaja Niemelä Eija
Jumalanpalvelus, toimittaa kappalainen Nätti Pekka
Kirkkokahvit, suolapalaa tarjolla
Kokoontumislaulu: Kymmenen virran maa
Sukujuhlan vanhimpien ja nuorimpien kukitus
Kunniapuheenjohtajan kukitus
Yhteislaulu
Yleinen sukukokous, avaus puheenjohtaja Niemelä Eija
Ruokailu
Tutustumistuokio
Ulkona renkaanheittoa, vetäjä Jurvelin Pentti
Kokoontumislaulu
Näytelmä, Katsahdus entisajan elämästä
Vapaa sana
esim. runoja, lauluja, muisteluksia
Arvontaa
Päätöskahvit

Lastenleikkipaikka avataan klo 10.00 kirjastoon, jossa ohjattua leikkiä, ongintaa, piirtämistä ym.
Vetäjänä Sirkka Lahti
Halutessasi voit osallistua sunnuntaina Simojärven Hautuumaajuhlaan 11.7.2010

Juhla-ateria

Ilmoittautuminen

✩ Lapinmuorinkeitto
(kermainen porokeitto)
✩ Suolakurkku
✩ Juusto, suolalohi
✩ Leipä
✩ Kotikalja, maito, mehu

Sitovan osallistumismaksun voi maksaa pankkiin
Nordean tilille:110730-666077

✩ Täytekakkukahvit
✩ Pulla
✩ Juusto
✩ Pikkuleipä
Impiön sukuviesti

Mainitse osallistumismaksun yhteydessä kaikkien
juhlaan osallistuvien henkilöiden nimet nimikortteja varten. Tiedustelut: Eija, p. 040-577 1919.
Ilmoittautuminen torstaina 10.6.2010 mennessä.
Ilmoita samalla mahdollinen ruoka-aineallergia.
Osallistumismaksu: sukuseuran jäseniltä 15€
muut ilmoittautuneet 23€
lapset 7–14-vuotiaat
7€
7

IMPIÖN SUKUJUHLALAULU v. 2010
Sukujuhla meillä Impiössä,
kaikki koolle on kutsuttu.
Koulun tilat pesty puhtaaksi,
ohjelmia rustattu.

Vieraita paljon toivottu,
sähköpostia naputeltu.
Johtokunta usein miettinyt,
mitä juhlass` tarjotaan?

Koivujen oksat portailla huiskii,
kesän juhlasta kilvan kuiskii.
Suomenlippu salkoon nostettu,
sukujuhlan iloksi.

Ruokaa täytyy vieraille kantaa,
sillä se kaikille puhtia antaa.
Kahvi kielenkannat kirvoittaa,
jutut alkaa muistumaan.

Haalarit jo nurkkaan heitetään,
kaasu pohjaan polkaistaan,
Impiössä kaikki valmiina.
Koulu juhlakunnossa.
Silloinpa alkaa laulut ne soida,
juhlavieraat kun karkeloivat.
Kuulumiset kaikki vaihdetaan,
historiikit kerrataan.
sävel: Juhannusaatto,
sanat: M.S-N.

KYMMENEN VIRRAN MAA
Maa ponteva Pohjolan äärillä on,
se on entistaistojen tanner.
Niin rohkea, reima ja horjumaton,
se on muistojen mainio manner.
Tämä maa minun mieltäni innostaa,
se on kymmenen, kymmenen virran maa!
Revontulta sen talvinen taivas luo,
kun pakkanen parhaana räiskää,
ja tunturilaaksojen vuolas vuo,
se kallioseinihin läiskää.
Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa
tämä kymmenen, kymmenen virran maa!
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Kesäaurinkos kanssa ma valvonut oon ja
viettänyt yötöntä yötä. Ja vaipuen vienohon
haaveiluun vain katsonut Luojan työtä.
En tenhoas tuota voi unhottaa,
oi kymmenen, kymmenen virran maa.
Olet voiman ja vilppauden kotimaa –
tätä kannat kaksoisleimaa.
Se mieleni toivoja toinnuttaa,
se antavi intoa reimaa.
Oi loistaos loitos aikojen taa,
tulevaisten toivojen kallis maa!

Impiön sukuviesti

Viiden veljeksen perillisistä

Kummalat Impiön sukuun
Britan sukuhaaraa voisi Impiön suvussa nimittää hyvällä syyllä
Kummalan tai Sarakylän tai Jukuan tai Pisteen sukuhaaraksi.
Brita Jaakontytär Impiö (s. 12.5.1849) avioitui vuonna 1870
Tuomas Matinpoika Iikin (s. 14.1.1845, myöhemmin Kummala),
kanssa. Avioliitto ei kestänyt kauaa, koska Brita kuoli jo vuonna
1874. Heidän poikansa Juho Jaakko Kummala syntyi 19.8.1871
ja jäi ilmeisesti heidän ainoaksi lapsekseen. Hän oli vasta parivuotias
jäädessään äidistä orvoksi. Tuomas Matinpoika kuitenkin avioitui
uudelleen vuonna 1877.

Jo Tuomas Matinpojan isä Matti Matinpoika Iik (s. 17.4.1799) tunnetaan sarakyläläisenä. Hänet mainitaan Kummalan
talon vanhimman mäkituvan rakentajana.
Iikin sukunimi tulee todennäköisesti Livon
yhdestä kantatilasta, Illikaisesta ja on mahdollisesti sotilasnimi.
Tuomas Kummala hallitsi Jukuanvaaran, myöhemmin Ylitalon, kruununtorpan
toista puolikasta ja hänen jälkeensä (kuoli
v. 1891) torpan hallinta siirtyi hänen pojalleen Juho Jaakolle. Juho Jaakko Kummala anoi vuonna 1908 torpan siirtämislupaa
Kouvanjoen ja Nurkkasuon väliselle alueelle alas Jukuanvaaralta.

Pisteellä hintaa?
Torpan nimeksi tuli Piste, perimätiedon mukaan siksi, että se näytti Jukuanvaaralta katsottuna pieneltä pisteeltä. Pisteen torppa lunastettiin kruunulta omaksi
vuoden 1922 lain perusteella n. 53 000
markalla. Lunastushinta oli korkeimmasta
päästä ja määräytyi torpan mailla kasvavan
arvopuuston määrällä.
Juho Jaakko Kummala avioitui vuonna
1897 Anna Kallentytär Sarajärven (s.
28.5.1875) kanssa. Heille syntyi kymmenisen lasta, joista aikuisiksi varttui seitsemän poikaa: Kalle (s. 1900), Kustu
(s. 1905), Jaakko (s. 1907), Tuomas (s.
1909), Artturi (s. 1914), Matti (s. 1915)
ja Johannes (s. 1921). Kustu ja Johannes
kuolivat perheettöminä, mutta Kallen,
Jaakon, Tuomaan, Artturin ja Matin jälkeläiset muodostavat nykyään tuntemamme
Kummalan suvun.

Asutustiloilta rintamille
Vuoden 1922 laki mahdollisti Juho Jaakon
pojille asutustilojen perustamisen KouvanImpiön sukuviesti

PPetäjäsalmen
l
sukua
k ((vas. ylh.)
lh ) TTaneli,
l EEino, Ull
Ulla, Al
Alma sekä
k TToivo, K
Kalle
ll ja RRauha
h
joen asutus-alueelle ja näin kotiseudulle
jäämisen. Vanhin poika Kalle perusti Pilkkulan asutustilan aivan Pisteen naapuriin.
Samoille seuduille syntyi Tuomaan Hyötylä ja Kouvanjoki -vartta hieman alemmas Matin Joentaus. Pisteen tila jakautui
Jaakolle ja Artturille. Sota koetteli kovin
myös Kummalan veljeksiä: Jaakko ja Tuomas kaatuivat ja heidän pienet lapsensa jäivät sotaorvoiksi. Myös Kalle kuoli sodassa
saamaansa sairauteen kotonaan vuonna
1944 ja Artturi haavoittui vaikeasti.
Seuraava sukupolvi (Kallen 8 lasta, Jaakon 3 lasta, joista yksi kuoli pienenä, Tuomaan kaksi lasta, Artturin kahdeksan lasta,
joista kaksi kuoli pienenä sekä Matin kuusi
lasta, joista yksi kuoli pienenä) jälkeläisineen on jo levittäytynyt laajemmalle, mut-

ta yhä Pisteen seudulla asuu Kummaloita.
Ja meillä muualle levinneillä on juuret tiukasti Kouvanjoki -varressa, Jukuanvaaran
juurella. Ja suvun miesten nimet: Matti,
Tuomas ja Jaakko toistuvat sukupolvesta
toiseen.
Teksti: Merja Kummala-Mustonen

Lähteet:
Pudasjärven seurakunnan kirkonkirjat
Sarkain ja savottain Sarakylä,
toim. E. Taskila, 1993.
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Moottoriurheilu ja politiikka kiinnostavat:

Impiön nuori polvi
näkyy jo julkisuudessa
Impiön sukuun lukeutuvia, uusia nimiä on
esiintynyt julkisuudessa yhä useammassa
yhteydessä. Urheilun saralla tapaa silloin
tällöin ainakin parin lupaavan moottoriurheilijan nimet. Kari Piira esimerkiksi tuntuu viihtyvän ja esiintyvän menestyksekkäästi kotimaan sekä ralli- että jokamies
-luokissa. Kari ylsikin jo vuoden 2009 tuloslistoilla kiivaan jokamiesluokan Suomen
mestaruus pronssille.
Markus Niemelän yhteydet sukuun
ovat myös läheiset, hän on mm. tämän
lehden kannessa esiintyvän veneenrakentaja – Heino Niemelän pojan, Ahdin
poika. Markuksen tähtäin on rata-autoilun
piirissä ja luonnollisesti varsin korkealla.
Onpa eri yhteyksissä uutisoitu hänen toiveistaan ja mahdollisuuksistaan tavoitella
lähivuosina nousua jopa formula-luokkien
kuninkuuslajin, F1:n pariin.
Raumalla 1984 syntyneen moottoriurheilijan ura kääntyi voimakkaaseen
nousuun kaudella 2006, jolloin hän kilpaili
formula Renault UK -sarjassa Englannissa. Tuolloin lopullinen sijoitus oli jo sarjan
seitsemäs. Seuraavana vuonna hän siirtyi
GP2-sarjaan ja korvasi tallista jo F1-sarjaan
nousseen japanilaiskuljettajan. Ura on kuitenkin kohdannut joitakin ongelmia hänen
lievän loukkaantumisensa takia.

Englannin kautta USA:aan
Kaudella 2008 Markus voitti Yhdysvaltain Champ Car Atlantic -sarjan, jota hän
puolusti myös 2009. Sarjan palkintona oli
muhkea nippu dollareita, mutta talli näyttää pimittäneen rahat häneltä perin mystillisesti. Palkintosumma oli ajateltu ”likoon”
uuteen paikkaan GP2-sarjassa. – Eteneminen uralla on pitkälle kiinni muutamista
avaintekijöistä, esim. pääsystä rahakkaisiin
GP2- tai IndyCar -sarjoihin, sekä riittävän
kovaan ja voittavaan talliin. Tätä tietä tasoittamaan tarvittaisiin isohkon rahapalkinnon tarjoava menestyskausi – ja rutkasti onnea matkaan.
Amerikan-sarjoihin jämähtäminen ei
Markusta vielä tyydytä, vaan tavoite on
lopulta formulakuninkuusluokassa. Käynnistyvä 2010 -kausi näyttää kääntyvän voimakkaista formulatestauksen haaveista ja
toiveista huolimatta USA:n länsirannikolla
ajettavaan, suosittuun Sprint-Car sarjaan.
Myös sen kulkupelit ovat rajuja rautoja;
moottoritehot yltävät jopa 900 hv:aan auton painaessa vain 500 kiloa.
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Kari Piira
Markuksen isän, Ahti Niemelän mukaan pojan vauhti on kovaa niin radalla
kuin monessa asiassa myös ”siviilissä”.
Pääsy kunnolliseen nousuun esim. testauksen ja koeajojen kautta edellyttää kuskeilta myös kovaa rahallista panosta, joka
yleensä tulee talliin kuljettajan ”myötäjäi-

sinä”. – Summat tietysti ovat sitä luokaa,
että ne pitävät miehen liikkeellä. Esim.
F1-talleihin pääsy joka tapauksessa on
kiinni miljoonaluokan panostuksista, mikä
yleensä edellyttää hyvin määrätietoista ja
nousujohteista uraa alemmissa sarjoissa,
painottaa isä-Niemelä. Hän kuitenkin on
varsin luottavainen Markuksen tähänastisiin menestyksiin mm. Englannin ja USA:n
ankarasti kilpailuilla radoilla.

Yliopistosta politiikkaan?
Vuoden 2009 lopulla kerrottiin lehdissä
myös, miten fil. yo. Ville Impiö (25) on
ponnistellut esiin sekä opinnoissaan että
politiikan saralla. Suomen ja Skandinavian
historiaa Oulussa opiskeleva Ville on nykyisin jo Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, ja valittiin
vuoden lopulla Suomen ylioppilaskuntien
Liiton (SYL) hallitukseen Oulun ylioppilaskunnan edustajana. Hän vaikuttaa myös
puoluepolitiikassa: hän oli vuoden 2008
kunnallisvaaleissa ehdokkaana ja on kerännyt kokemusta mm. Oulun kaupungin
sivistys- ja nuorisolautakunnissa sekä Keskustan opiskelijaliiton liittohallituksessa.
Pyrimme valottamaan hänen uranäkymiään Impiön Sukujulkaisun seuraavassa numerossa.
Markus Niemelä
Impiön sukuviesti

Kun Jussi tuliluikun sai:

Sirniön seppien pyssy pysyy
ranualaisen suvun hallussa
Vanhaan Impiöön syntyi vuonna 1880 poika, joka sai
nimekseen Juho Heikki. Aikuisena hänet tunnettiin
Impiön Jussina tai Mursun Jussina, Mursuaho-nimisen
talon mukaan. Impiö oli 1800-luvun lopulla yhtenäisenä kantatilana, ilmeisesti tilana suurimmillaan karjoineen, hevosineen ja poroineen. Jussi oli pojista
vanhin. Jotain ajasta kuvaa se, että esikoispoika sai
8-vuotissyntymäpäivän lahjaksi suustaladattavan luodikon.

Piippu kahdesta aihiosta
Ase oli Sirniön maineikkaan seppäsuvun osaamisen
näyte. Jussi vanha-isä tunsi pajatekoisen ”pyssyn” tekotavan. Muistan hänen kertoneen siitä seuraavaa:
piippu tehtiin kahdesta puoliskosta, reikää varten
molempiin taottiin ura, puoliskot liitettiin yhteen ahjossa ”keittämällä”. Keittäminen oli kuumentamista
lähelle raudan sulamispistettä, jolloin ne liittyivät yhdeksi raudaksi.
Reikä tasoitettiin poraamalla. Rihlapenkin ohjurin
mukaan porattiin (”vedettiin”) sitten rihlat. Piippu oli
kulmikas, 7-kulmainen. Muut osatkin olivat vaatineet
tietoa ja taitoa sepältä. Ase on nallisytytteinen.
Iskurin sytyttäessä ulkopuolisen nallin se sytyttää
(alla olevan) reiän kautta piipussa olevan ruudin. Väljyyden mitoituksen mukaiset luotipihdit piti tietenkin
olla varustuksena. Luodit valettiin lyijystä avattavilla
luotipihdeillä.

Luodikon väljyys on noin 7-8 millimetriä, ase on
siis tarkoitettu kaiketi lintuaseeksi. Tähän viittaa tiedetty käyttötarkoitus ja myös sen perä, jota ei ole
tarkoitettu tukeutumaan olkapäähän vaan ainoastaan poskelle. Raskaspiippuinen, pienirekyylinen ase
on tarkoitettu tuelta ammuttavaksi tarkkoihin laukauksiin.

Nuukasti käytetty
Ruutia, nalleja ja luoteja on käytetty säästäen. Vanhoissa aitan seinissä on nähtävissä, kuinka pilkkaan
ammutut luodit on kaivettu puukolla uusiokäyttöön.
Iskurista päätellen luodikko on aikanaan ollut ahkerassa käytössä. Lieneepä koko veljessarja ollut käyttäjinä, kukin vuorollaan?
Virattomaksi jääneen syntymäpäivälahjansa vanha-isä halusi säilyttää arvokkaasti. Suullinen toive oli,
että suustaladattava periytyy aina vanhimmalle pojalle. Isä-Kallen jälkeen aseen sain minä. Ase on nyt
minulla ja seuraavaksi luovutan sen pojalleni Jussille.
Jussi on perheineen työkomennuksella Keniassa. Lähivuosina kotimaahan paluun aikana seuraava omistaja, Eino-poika on kouluiässä ja hänellä on kylliksi
ikää muistamaan pyssyyn ja Wanhaan-Impiöön liittyvän tarinan. Kosketus Impiöön on meidän miessarjassamme, Eino mukaan lukien, säilynyt Simojärvellä
olevan vapaa-ajan asunnon kautta
Timo Impiö

Sirniön seppien suustaladattava taidonnäyte herättää kiinnostusta läpi vuosikymmenien; kolmen sukupolven tutkijat luodikon äärellä (vas.) Jussi, Eino ja Timo.
Impiön sukuviesti
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► Emmot-sukuhaara
Jatkoa sivulta 3
Vilhelm Valloittajan ritari Duc de Emot
asetettiin Lancashireen. Duc de Emotin
juuret olivat Normandiassa kuten Vilhelm
Valloittajankin ja normandialaiset aateliset
polveutuivat ennen kaikkea sinne muuttaneista viikingeistä.

Englantilaista aatelia
Ensimmäinen kirjallisissa lähteissä mainittu
karjatilallinen Emmott Colnessa on Henry
de Emot, joka hyvin todennäköisesti oli
Duc de Emotin jälkeläinen. Hän kuului
Englannissa alhaisaateliin ja käytössä oli
esim. titteli paroni.
Suku on asunut samoilla sijoilla siitä
lähtien, kun Henry saapui sinne vuonna
1296. Sukunimen muodot Emot ja Emote
muuttuivat myöhemmin muotoon Emmott. Edward II:n aikainen tutkinta-aineisto vuodelta 1311 mainitsee Robert de
Emote -nimisen henkilön, joka on vapaa
maanvuokraaja, ja viljelee 10 eekkeriä 7
shillingin ja kuuden pennin vuokrahinnalla.
Clitheroe Court Recordsin mukaan
Thomas vanhempi oli lautamies vuonna

1425 ja lisäaineiston mukaan
Thomas ja William olivat Colnen maanvuokraajia vuonna
1443. Vuonna 1524 eräs Thomas Emmott maksoi tukipalkkiota maasta, jonka omisti
Whalley Abbey.
Thomas on etunimi, joka
esiintyy suvussa säännöllisesti.
History of Lancashire -teoksessa Emmott Hall mainitaan
1600-luvulla talona, joka sijaitsee Colnen kylän ulkopuolella ja siellä eli 5 sydäntä ja sitä
asutti tällöin William Emmott.
Sydänten lukumäärällä kuvattiini veronmaksukykyä.

Loppuosa EMMOT
-sukuhaaran tarinasta
Sukulehden
seuraavassa numerossa

Colnen toriristi, joka tunnetaan myös Emmottin ristinä.
Edessä Seppo, Sari ja Terttu (18.7.2009).

Sukuseuraan liittymismaksut ja jäsenmaksut
Impiön suku ry sukuseuraan voi liittyä jäseneksi yli 15-vuotias aikuinen henkilö, joka on Impiön sukua, tai aviossa sukuun kuuluva,
tai muuten seurasta kiinnostunut henkilö.
Liittymismaksu:
- Liittymismaksu on 10,00 euroa henkilö kertamaksu
- Maksu suoritetaan Impiön suku ry:n tilille Nordeaan, joko tilillepanolomakkeella, tai sähköisesti, ilman viitenumeroa, mutta
kaikkien liittyvien jäsenien nimet julkaistuna.

Jäsenmaksu:
- Jäsenmaksu on tarkoitettu kaikille jäseneksi liittyville
henkilöille.
- Jäsenmaksu on 10 € / vuosi ja se suoritetaan Impiön
sukuseuran tilille Nordeaan 110730-666077 vuosittain
tai kolmen vuoden jaksoissa.
- Jäsenmaksu tarkistetaan sukuseuran yleiskokouksessa
kolmen vuoden välein.

✂

PANKKI
BANKEN

