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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.

Nro 10 • huhtikuu 2019

Sukukokous 1992
Ensimmäisen sukukokouksen 

ohjelmassa oli seppeleenlasku 
sankarihaudalle. Puheessaan 

Anna-Liisa Kaipiainen vertasi Impi-
ön sukua Uuno Kailaan runoon Ka-
ravaani, sanoen mm: - olemme näh-
neet kuvia autiomaassa vaeltavasta 
kamelikaravaanista, se on ehkä rah-
titavaraa kamelin selässä kuljettava 
matkue, tai paimentolaisheimo, jo-
ka on muuttamassa alueelta toisel-
le keitaissa pysähtyen. Matkan ku-
luessa tapahtuu monenlaista. Sattuu 
kuolemia, sattuu syntymiä, mutta 
yhdessä kulkeminen on turvallista. 
Me kuulumme tähän Impiön suvun 
karavaaniin. Luen muutamia säkeis-
töjä tuosta Kailaan runosta.

”Tien lapsia olemme, matkaan syntyneitä, karavaani-heimoa retkellä elämän.
 Ja ei tule koskaan loppua matkallemme, vaelsimmepa auringon alla tai pimeän.

 Yli ikuisuuden hietikot valkenevat, monenkaltaiset päivät, paahtein ja keitahin;
 me nauramme, juomme ja suutelemme – taikka, sudet tuskan saartavat meitä  
laumoin nälkäisin.

 Vaan eteenpäin, ohi päivien kaikenlaisten, karavaania vie iankaikkinen kaipaus.
 Ei, ei tule koskaan loppua matkallemme, ja sen määränä lienee vain jokin kangastus.

 Tosin loppuvat kerran askelet vaeltajilta, kukin vuorostaan on nukkuva syliin maan.
 Vaan katso: kaikki he kuitenkin mukana ovat, nekin, joiden tomu on uupunut vaeltamaan.”

Tähän karavaaniin me olemme syn-
tyneet, ja ennen meitä syntyneiden 
tomu on kuivunut vaeltamaan. Kaik-
ki nekin mukana ovat, me kannam-
me perinnössämme näitä ennen kul-
keneita. 

T.I.

Ensimmäinen sukukokous v.1992. Kuva Pertti Pernun kuvia. Kuvaaja ei ole tiedossa
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Kympit täynnä
VUONNA 2008 silloinen Impiön suku ry:n hallitus 
teki viisaan päätöksen Impiön sukuviesti lehden 
perustamisesta. Pienoisen kirjan verran, yhteen-
sä 140 sivua, on sukuun liittyviä juttuja kansissa. 
Monet ovat olleet mukana juttujen teossa ja asioita 
kertomassa. On kertomuksia kaukaisista, vanhois-
ta sukujuurista, kertomuksia kauas muuttaneista, 
kertomuksia kotiseudun henkilöihin ja historiaan liittyen, juttuja tähän päi-
vään ja lähihistoriaan liittyen. Jokainen juttu on samalla yleisempi kertomus 
ihmisen elosta, kotona tai kaukana, menneessä tai nykypäivässä. Mielenkiin-
nolla olemme päässeet näkemään asioita, joista emme ole ennen tienneet. 
Jospa jotkut, tulevat Impiön suvusta kiinnostuneet, löytävät kymmenien, 
ehkäpä satojenkin vuosien päästä, meidän aikana kirjattua historiaa.

TULEVANA KESÄNÄ kokoonnumme kymmenenteen sukujuhlaan / su-
kukokoukseen. Ensimmäiseen sukujuhlaan v. 1992 kokoontui nelisensataa 
osallistujaa.

Tilaisuudessa Yrjö Heikkilä esitteli suuren työnsä, Impiön sukuselvi-
tyksen. Alkaen Anders Jaakonpoika Hyttisestä, joka muutti Saarijärvelle ja 
muutti nimensä Saarijärveksi. Pekka Antinpoika Saarijärvi s. 1728 muutti 
Impiöön noin v. 1772 ja muutti nimensä Impiöksi. 

Ylläpidettävän sukuluettelon kantavanhemmiksi on päätetty ottaa Jaak-
ko Heikinpoika s. 1817 ja puoliso Liisa Antintytär (Saarijärvi) s. 1815. Jaak-
ko oli neljättä sukupolvea Impiöön muuttaneesta Pekka Antinpoika ”ensim-
mäisestä” lukien. Ilmeisesti Yrjö Heikkilä katsoi, että Jaakko Heikinpojasta 
alkaen henkilöluettelon ylläpito on vielä kooltaan hallittavissa. Sukuluette-
loa ylläpitävä Kari Kuha kertoi luettelossa olevan 3844 henkilöä, mukana 
puolisot ja heidän vanhemmat. Kantavanhempien jälkeläisiä on 2610, nuo-
rempia puuttuu jonkin verran. Kari arvioi jälkeläisiä olevan 3000 -3500.   

Jälkeläisten määrä lisääntyy eksponentiaalisesti jokaisesta sukupolvesta 
taaksepäin. Pekka Antinpojan, ensimmäisen Impiön, syntyneiden jälkeläis-
ten kokonaismääräksi Kari arvioi 20 000- 30 000, ehkä ylikin. Sukupolvia on 
11. Tiedostossaan Karilla on jälkeläisiä 6287 ja heidän puolisoitaan 2142. 

Timo Impiö

Impiön suku ry.
Sukuseuran jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka kuuluu su-
kuun. Lisäksi jäseneksi voi liittyä myös sukuun kuulumaton Impiön suvusta 
kiinnostunut henkilö. Jäsenille jaetaan Impiön sukuviesti lehti ja jäsenet saa-
vat alennuksen sukujuhlan osallistumismaksusta. 

Jäsenmaksu on 10 € vuodelta. Jäsenmaksu maksetaan sukukokouskau-
sittain yhdessä erässä 30 €. Sukukokouskausi on 2020-2022, 2023 -2025 
jne. Seuraava jäsenmaksu kaudelle 2020–2022 peritään tammikuussa 2020. 
Kesken kauden liittyvä maksaa jäljellä olevista vuosista 10 €/v.

Jäseneksi voi liittyä kotisivulla www.impionsukury.fi Liity jäseneksi sivun 
lomakkeella, tai ilmoittamalla tiedot puhelimella tai sähköpostilla sihteerille. 
Maksu tilille FI85 5744 7720 0418 91

Yhteystiedot:  etunimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, ka-
tuosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero. 

Jäsenyydellä tuet sukuseuran toimintaa.
Facebookissa on keskusteluryhmä ”Impiön suku ry”. Ryhmään voi liittyä 

myös sukuseuraan kuulumaton.

Jaakko Impiön ja Liisa Saarijärven 
kuopus, Lauri Herman – lieneekö ni-
mitetty Lassiksi kotikulmilla? – pää- 

     tyi lähtemään Amerikkaan 1880-luvun 
lopulla niin kuin Peräpohjolasta monet 
muutkin jo tuohon aikaan. Mm. Laurin si-
sar Kustaava oli miehensä Taneli Lohen ja 
tämän kahden veljen kanssa ollut lähdös-
sä Amerikkaan kesällä 1883.

Amerikkaan lähtiessä Laurilla oli mu-
kana vaimo Reeta Raiskio sekä esikois-
poika Juho Jaakko, sedän mukaan ni-
metty. Perhe ei asettunut suomalais-
ten siirtolaisten tavanomaisille seuduille 
Michiganiin tai Minnesotaan, vaan Yh-
dysvaltain luoteiskolkalle Columbiajoen 
suupuolelle. Lauri teki kalastamisesta it-
selleen ammatin – Impiönjärven ja Sara-
järven rannalla asuneella Laurilla oli var-
masti kalastuksen perusteet hallussa. 

Jos Impiöstä lähtisi maapallon iso-
ympyrää seuraten kohti Laurin perheen 
uutta kotiseutua, pitäisi suunnata Grön-
lannin pohjoislaitaa sivuten vinosti Kana-
dan yli Ison valtameren rannikolle. Lau-
rin ja Reetan matka kulki kuitenkin Eng-
lannin kautta ja Atlantin yli. Rautatietä 
Minnesotasta länteen rakentanut Nort-
hern Pacific Railway Company piti siirto-
laistoimistoja Saksassa ja Skandinaviassa 
saadakseen väkeä asuttamaan rautatien 
varren uusia yhdyskuntia. Suomessakin 
lienee kuultu tämäntapaista siirtolaismai-
nontaa. 1880-luvulla oli jo mahdollista 
päästä rautateitse Yhdysvaltain läntisiin 
osavaltioihin asti.

Laurilla oli ennen vuonna 1884 sol-
mittua avioliittoaan ollut suhde, kuten 
nykyisin sanottaisiin, aiemmin Kuhas-
sa ja sitten Impiössä piikana olleen An-
nan kanssa. Anna sai Herman-pojan hei-
näkuussa 1883. Rippikirjan mukaan Anna 
työskenteli Impiössä vain vuonna 1883; 
rippikirjasta ei ilmene, minne hän lähti 
seuraavaksi. Vauva kastettiin vasta seu-
raavan vuoden helmikuussa. Kastemer-
kinnässä ei ole mainittu lapsen isää, mut-
ta isyys on ollut tiedossa ja Hermanin jäl-
keläisiä pidetään sukulaisina.

Vajaa vuosi Hermanin syntymän jäl-

Jaakon ja Liisan kuopus  
lähti Amerikkaan

keen Lauri vihittiin pappilassa Reeta An-
tintytär Raiskion kanssa. Reeta oli ko-
toisin Sarajärven Raiskion talosta, pari-
kymmentä kilometriä Impiöstä etelään. 
Nuoripari asettui asumaan Laurin van-
himman sisaren Anna Kaisan ja tämän 
miehen Antti Sarajärven luo Sarajärven 
kylän taloon n:o 1. Keväällä 1885 Lauri 
ja Reeta saivat esikoisensa. Ilmeisesti toi-
ve toisenlaisesta elämästä sai heidät liik-
keelle pari vuotta myöhemmin. Rippikir-
jan mukaan Lauri ja Reeta lähtivät Sara-
järveltä Amerikkaan vuonna 1888. Kari 
Kuhan selvityksen mukaan he lähtivät ke-
sällä 1887. Pudasjärveltä pois muuttanei-
den luettelossa ei heistä ole merkintää 
kumpanakaan vuonna.

Lauri (1859–1941) ja Reeta (1862–
1937) asettuivat asumaan Columbiajo-
en pohjoisrannalle Washingtonin osaval-
tioon. Kotipaikkoina olivat kylät nimeltä 
Deep River, Seal River ja Rosburg. Per-
heen sukunimi oli ainakin toisinaan muo-
dossa Empi. Vuonna 1889 syntyi Hilda, 
vuonna 1897 Henry ja kuopuksena John 
Herman vuonna 1899. Esikoinen, ame-
rikkalaisittain Jack (1885–1965), jatkoi 
isänsä ammatissa, mutta Columbiajoen 
eteläpuolella Astoriassa, Oregonin osa-
valtiossa. Hän oli aviossa taivalkoskelai-
sen Sofie Hietalan (1888–1974) kanssa. 
Lapsia oli kolme: Edna ja John kasvoivat 
aikuisiksi, Hilda kuoli pienenä.

Laurin ja Kreetan tytär Hilda (1889–
1961) avioitui syntyjään kalajokisen Antti 
Juolan (1882–?) kanssa, joka hänkin toimi 
kalastajana Astoriassa. Heillä oli pojat Ei-
no ja Arvo sekä mahdollisesti tytär, jon-
ka nimi on amerikkalaisissa lähteissä epä-
selvä. Henry (1897–1977) oli niin ikään 
kalastajana Astoriassa. Hän oli aviossa 
Matilda Luoton tai Luodon (1895–1966) 
kanssa. Henry oli muuttanut takaisin jo-
en pohjoispuolelle jossain vaiheessa, sil-
lä hän oli Kari Kuhan kokoamien tietojen 
mukaan Rosburgissa sijainneen Impiön  
talon viimeinen asukas. Kuopus John 
Herman (1899–1971) toimi puuseppänä, 
myöhemmin Kaliforniassa. Hänen puoli-
sonsa oli Silvia Niemi (1909–1975). Hen-

ryllä ja Johnilla ei ilmeisesti ollut lapsia.
Hilda Impiön ja Antti Juolan jälkipol-

vista on löytynyt enemmän tietoja. Eino 
Juola (1918–83) työskenteli kalasäilyke-
tehtaassa. Nuorena hän oli innokas ur-
heilija ja harrasti metsästystä ja valoku-
vausta. Hän oli kahdesti naimisissa; lapsia 
syntyi poika ja kaksi tytärtä. Arvo Juolas-
ta (1922–2001) tuli Michiganin valtionyli-
opiston professori. Hän oli erikoistunut 
koulutustutkimukseen. Hän oli naimisis-
sa ja pojan ja tyttären isä. Eino ja Arvon 
lapsenlapsia on tiedossa muutamia; ny-
kyiset perheet ovat usein varsin pieniä. 
Einon poika Robert toimi matematiikan 
professorina Boisen valtionyliopistos-
sa Idahossa. Robertin poika Patrick Juo-
la on hänkin yliopistouralla; hänen alansa 
on tietojärjestelmätiede, jota hän opet-
taa ja tutkii Duquesnen yliopistossa Pitts-
burghissa. Hän on erikoistunut tekstien 
vertailuun; hänen menetelmillään voi-
daan mm. selvittää, onko eri teksteillä sa-
ma kirjoittaja. Hän kykeni vuonna ripeäs-
ti 2013 perustelemaan, miksi nimimerkki 
Robert Galbraith on Harry Potter -sarjan 
kirjoittanut J. K. Rowling.

Laurin ja Reetan hautakivestä löytyy 
kuva verkkohaulla. Kivi on Seal Riverin 
hautausmaalla Rosburgissa. Vainajien ni-
met ovat siinä muodossa Lars Empi ja 
Reeta Empi. Leikkiä laskien voisi sanoa, 
että he eivät empineet, kun toisenlaisen 
elämän mahdollisuus tuhansien kilomet-
rien päässä kotoa alkoi houkutella.

Kari Kuha on selvittänyt Lauri Impiön 
ja hänen jälkeläistensä vaiheita amerikka-
laisen tietoaineiston perusteella ja julkais-
sut ne monisteessa Impiönsuku ry:n kan-
tavanhemmat (2016). Kiitokset Karille!

Maarit Kaipiainen

Lars Empi  
1859– 941 
Reeta Empi 
1862–1937. 
Kuva netin hau-
takivikuvastot
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J aakko Heikinpoika Impiö, s. 3.1.1817 
ja puoliso Liisa Antintytär Saarijärvi, 
Impiö, s. 7.11.1815 olivat  myyneet  

     0,3125 manttaalin, 1353 hehtaarin ti-
lan Impiö N:ro 1 pojilleen Heikille, Jaa-
kolle ja Laurille v.1875. Myöhemmin Lau-
ri myi osuutensa veljilleen ja läksi Ame-
rikkaan.

Veljekset Heikki ja Jaakko jakoivat ti-
lan. Heikki perusti uuden ”kartanon” Im-
piöjärven rinteelle. Myöhemmin paikka 
on tunnettu Uusi-Impiönä ja Seppälänä. 
Veljekset hallitsivat tilojaan, siihen aikaan 
yleisellä sopujaolla, vuosikymmeniä.  Ti-
lan virallinen halkaisutoimitus suoritet-
tiin, ”tehdyn hakemuksen perusteella”, 
v. 1906.   

Toimitus alkoi kokouksella 11. elo-
kuuta v. 1906, maanmittari K. A. Sario-
lan johdolla

Uskottuina miehinä toimituksen ai-
kana olivat Kalle Ihme, Jussi Hiltunen ja 
Kalle Koivula. Isojaon mittaukset oli teh-
ty v.1861. Viljelyksissä oli tullut muutok-
sia, joten ”kotisaran” uudelleen mittaus 
katsottiin välttämättömäksi.  Ulkopals-
toilla Rytilampi, Palolampi, Kanto-oja, 
Korvaoja sekä Pasonjoki riitti isojaon ai-
kainen mittaus. Rajat Kruunmaata vasten 
oli avattu, avattavaksi tuli rajat Saarijär-
ven, Heikkilän ja Simontaipaleen, tiloja 
vasten. Töihin päätettiin ryhtyä 3.syys-
kuuta. Apumiehiksi piti palkata 12 mies-
tä, puoliksi kumpikin osapuoli. Maanmit-
tarin ja apumiesten majoitus ja ruoka so-
vittiin Jaakko Impiön luokse. Osapuolet 
sopivat kustannuksista keskenään.

Syyskuun 10. pv kokouksessa to-
dettiin uudelleen mittaukset tehdyksi ja 
viedyksi kartalle. Sovittiin tilan uudelleen 
jyvittämisestä, myös ulkopalstat jyvitet-
tiin.

Kokouksessa 14.9 tarkasteltiin jy-
vitystä ja allekirjoitettiin nautintoselitys. 
Yhteisiksi lohkaistiin Myllypalsta, vene-
valkama Simojärven- ja Impiöjärven ran-
nassa. Sovittiin yhteisistä teistä, kotipel-

Impiön kantatilan 
halkaisutoimitus v.1906

tojen jakamisesta kahtia, sekä yhteises-
tä kalastusoikeudesta Roosingin ojaan ja 
Mustaan jokeen.

Syyskuun 18. päivän kokouksessa 
tarkasteltiin ja hyväksyttiin erotusjako. 
Sovittiin tarvittavista veneenkuljetuspai-
koista ja venevalkamista.

Toimitus päätettiin kokouksessa 22. 
pv syyskuuta.

Pinta-alojen tasaus tilojen välittä tapahtui 
jyvitetyillä muuntohehtaareilla alla olevan 
esimerkin mukaan.

Korkeaa taitoa ja -ahkeruutta.
Mittauksessa määriteltiin ”kotisaralta” 
480 maastokuviota. Miten paljon mitta-
linjoja lieneekään tarvittu kartan teke-
miseksi? Silloista kruununmaata vasten 
idänpuoleinen rajalinja, Roosingin kulmil-
ta Mustavaaran länsireunaan, oli lähes 7 
km pitkä. 

Isojaon aikoihin v.1861 metsien ar-
vo oli kaski-, tervas- ja kotitarvemetsä-
nä. Halkaisutoimituksen aikana v.1906 
metsien arvo oli noussut aivan eri tasol-
le puutavarakaupan myötä. ”Viljelyssä ta-
pahtuneet muutokset” lienee pitänyt si-
sällään metsien arvonnousun, joka sekin 
vaati entistä tarkempaa kartoitusta.

Mittaukset ja kartalle vienti tapahtui-
vat 6-7 pv:n aikana! Kahdentoista apu-
miehen työ on ollut ilmeisen hyvin orga-
nisoitu ja apumiehet päteviä, ja onhan va-
loisan päivän pituus syyskuun alussa vielä 
nelisentoista tuntia. 

Samalla tavalla kunnioituksella ja 

Kauppakirjalla Jaakoppi, vaimonsa 
suostumukselle, myi Impiön tilan pojilleen 
Heikille, Jaakolla ja Laurille, sekä määritteli 
tyttärille maksettavat korvaukset. Lauri myi 
osuutensa veljilleen ja läksi Amerikkaan.

Tila
Peltoa Varsinaista metsämaata

Pinta-ala ha Muunnettua Pinta-ala ha Muunnettua

Impiö 1:1 4,90 4,577 430,95 579,81

Uusi-Impiö 1:2 5,18 4,578 474,44 579,84

häm mästellen, on katsottava maanmit-
tarin paperitöitäkin. Ulkopalstat mu-
kaan lukien on tehty kartta 1353 ha:n 
alueesta. Kartalle on viety yhteensä yli 
500 maastokuviota, niistä on mitattu pin-
ta-alat neliömetrin tarkkuudella. Pellot, 
metsämaat, ja niityt on jyvitetty maanlaa-
dun mukaan. Maastokuviot on taulukoitu 
todellisin- ja jyvitetyin pinta-aloin. Tiloja 
jakava raja on määritelty niin, että jyvi-
tetyt pinta-alat ovat lähes tarkalleen yhtä 
suuret molemmilla tiloilla.  

Mittausten aloituksesta loppuko-
koukseen kului aikaa runsaat kaksi viik-
koa!

Ahkeria ja korkeantason osaajia näyt-
tävät silloiset maanmittarit olleen. Vel-
jekset Heikki ja Jaakko tekivät ilmeisen 
onnistuneen apumiesten rekrytoinnin. 

T.I.
Lähteet: kauppakirja 1875 ja jakokirja 
karttoineen 1906. Maanmittauslaitoksen 
arkisto Jyväskylä

V uonna 1929 syntynyt Lauri joutui 
aivan pienenä toteamaan naapu-
rin, Myllylän talon, ikkunasta su-

rullisen tapahtuman, ”oma koti palaa”.
Elämä jatkui uudessa talossa. Siihen 

aikaan vastuu teiden hoidosta kuului ni-
mismiehelle. Nimismies järjesti tienhoi-
don siten, että Erkin johtama puolen-
kymmenen miehen porukka hoiti käytän-
nön työt. Sorateiden hoito oli lanausta ja 
korjailua lapiopelissä. Sotavuosina tien-
pito siirtyi Vesivaltiolle. Nykypäivään on 
säilynyt soratien kuopista ilmaus ”nimis-
miehen kiharat”. 

Vilmilässä pidettiin karjaa. Erkki kä-
vi autokoulun Oulussa. Siihen aikaan lii-
kenne oli vähäistä ja autot epävarmoja. 
Niinpä autokoulun opetus keskittyi au-
ton huoltoon ja korjaukseen. Lomiensa 
aikana Erkki ajoi arkipäivinä linja-autoa 
Ranua - Rovaniemi välillä. Joskus viikon-
loppuina perhe sai tehdä linja-autolla ky-
läreissun Impiöön.

Alkoi sota-aika, ja isä Erkki joutui rin-
tamalle. Äiti komennettiin Osuuskaupan 
johtajan sijaiseksi. Tässä vaiheessa äiti 
lapsineen muutti kirkonkylään mummo-
lan, eli Keskitalon pihatupaan. Talossa oli 
karjaa. Kesäaamuisin mummo huusi lem-
peästi tytöille, että nouskaahan ylös ja läh-
tekää paimentamaan karjaa kylän keskus-
tan ohi Multiniemeen. Karjakulkueen piti 
ylittää matkalla Salmensilta, joka oli heik-
ko ja kapea. Pelotti, ettei vain sillalla tuli-
si autoa vastaan, jolloin karja häiriintyisi.

NOIN VUODEN KULUTTUA Anna äiti 
pyydettiin Kansanhuollon tehtäviin. Työ 
Osuuskaupassa piti jättää. Kansanhuol-
lon tehtävä oli työläs ja vastuullinen. Pi-
ti organisoida elintarvikekorttien jake-
lu ja jonkin verran osallistua myös niiden 
jakeluun. Siinä tuli kierrettyä mm. Simo-

Näköala Ranuan kirkonkylän 
elämään sota-ajan tienoilla

Vanhan Impiön Jaakon nuorin lapsi Erkki s. 28.7. 1901 avioitui Anna Matintytär Lohen s. 12.9.1905 kanssa. Joulun 
aikoihin v. 1927 vihitty pariskunta hankki Kivijärven rannalta Vilmilän talon, joka on kirkolta n. 7 km Rovaniemen 
suuntaan. Tyttäret Elsa Mursula s.1931 ja Maija Impiö s. 1933 muistelivat Impiön sukuviestille perheen vaiheita. 

Impiön tilan numeroksi tuli 1/1 ja Uusi-Impiön 1/2. Raja näkyy kartassa punaisena viivana, se 
lähtee vasemmasta yläkulmasta Lapinniemestä, jatkuen Impiönniemen kautta mutkitellen oikean 
alakulman Mustalammille. Maanmittauslaitoksen arkisto Jyväskylä

➤
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järven kylät, kuten Putkivaara, Piittisjär-
vi ja Pohjasperä. Tiettömällä järviseudulla 
moottorivenekyytiä tarjosi Kalle Sääski-
lahti. Kaupoista palautetut pahville liima-
tut ostokortit piti verrata luovutettuihin 
elintarvikkeisiin.

Muiden, kuin elintarvikkeiden os-
toon, myönnettiin lupa hakemuksen 
perusteella. Ihmiset kävivät tekemäs-
sä hakemuksia paikanpäällä. Työruuhkan 
helpottamiseksi äiti opetti toisella kym-
menellä olevat tytöt avustamaan tarvit-
taessa hakemusten teossa. Muistissa on 
esimerkiksi muoto: ”Anon kunnioittaen 
tärpätti, hartsiöljy ja vernissan ostolupaa 
40 m2 alalle”. Tarvittaessa tytöt osasivat 
auttaa esimerkiksi maalauskohteen ne-
liömetrien määrittelyssä, ja muussa hake-
muksen täytössä. Jokainen hakemus kä-
siteltiin yksitellen kansanhuoltolautakun-
nassa. Tavarapula oli suuri, ja kokoukset 
kestivät iltamyöhään.

ANTTILAN TALON KATOLLA oli kir-
konkylän ilmavalvonta. Impiöstä ainakin 
Aili oli ilmavalvonnassa Anttilassa. Antti-
lassa oli myös saksalaisten tukikohta. Ra-
nualaisten ja saksalaisten välit olivat hyvät 
Lapin sotaan saakka. 

Sota haittasi kansakoulun käyntiä. 
Oppikouluun kaupunkeihin ei uskallet-
tu lähettää lapsia pommitusten pelossa. 
Joukko ranualaisia palkkasi ylioppilasnei-
tosen opettamaan oppikoulun ensim-
mäisiä luokkia. Koulua pidettiin Metsä-
hallituksen pihapiirin saunarakennuksen 
pirtissä. Nimi ”saunakoulu” jäi elämään 
aikalaisten muistissa. Opetus oli niin hy-

vää, että saunakoulun käyneet pääsivät 
jatkamaan oppikoulua suoraan kolman-
nelle luokalle.  Koulupaikkoina välteltiin 
kaupunkeja, koska ne olivat kovien pom-
mitusten kohteina. Tämän vuoksi Laurin 
koulupaikkakunnaksi valikoitui Haapa-
vesi. Elsa ja Maija menivät myöhemmin 
Laurin kanssa kouluun Haapavedelle.

SYKSYLLÄ 1944 tuli lähtö Ruotsiin evak-
koon. Ensimmäinen evakkopaikka oli 
Örnsköldvik, jonka lähellä oli Östflär-
kin kansakoulu. Koululla oli yhteismajoi-
tus ja kerrossängyt. Toinen paikka Utan-
landsjö oli hyvä, ja siinä sai olla loppuajan. 
Petäjän Oton perhe ja pari muuta per-
hettä asuivat samassa huoneessa meidän 
kanssa. Lauri sai anomuksesta lähteä jat-
kamaan koulunkäyntiä Haapavedelle vie-
lä sulien vesien aikaan. Sillat oli pommi-
tettu, joten Torniosta piti mennä laivalla 
Ouluun

Erkin perhe kuului pieneen etujouk-
koon, joka palasi evakosta Ranualle jo 
helmikuussa, kun oli varmistunut, et-
tei Neuvostoliitto miehitä Lappia. Ylei-
nen pelko oli ollut, että Neuvostoliit-
to miehittää Pohjois-Suomen Oulujokea 
myöten ja evakot kotiutetaan Etelä-Suo-
meen. Paluumatka Torniosta Ranualle oli 
kylmä kärsimys helmikuisen taivaan alla 
avoimella kuorma-auton lavalla, kun vaa-
tetuksena oli pääosin syksyllä mennessä 
olleet pukineet.

Evakosta palattua entiseen asuntoon 
oli asettunut toinen perhe. Erkin per-
he pääsi vuodeksi asumaan Lohen ta-
lon, Kotirannan, vinttikamariin. Raken-

teilla oli Vesivaltion halli- ja muita raken-
nuksia. Isä-Erkki joutui yölläkin käymään 
työpaikalla uunia katsomassa. Talossa oli 
vain yksi avain. Yölliseen avainongelmaan 
keksittiin ratkaisu; Maijan jalkaan sidot-
tiin naru, se ikkunasta ulos. Palatessaan 
isä veti narusta, Maija heräsi ja kävi avaa-
massa oven.

VANHANTALON (IMPIÖN) TOIVO me-
ni sodan jälkeen naimisiin Kivijärven Hel-
vin kanssa. He ostivat setä-Erkiltä Vilmi-
län talon. Erkki rakensi silloisen Osuus-
kaupan vastapäätä matkustajakodin. 
Koulun loma-aikoina Elsa toimi pyykkä-
rinä ja Maija petasi vuoteita. Matkustaja-
kodissa oli 6-7 huonetta. Majoittujia oli 
monenlaisia; savotan kämpille menijöitä/-
tulijoita, kirkolla asioivia syrjäkylien asuk-
kaita, Ranualle rakennettavien sähköjen 
rakentajia, ja monia muita. Matkustajista 
ei ollut ongelmia tai järjestyshäiriöitä.

LAPSISTA LAURI jatkoi lukioon ja 
pappis uralle. Elsa ja Maija valmistuivat 
merkonomeiksi Rovaniemen kauppa-
opistosta. Vähän myöhemmin sisaruksia 
pyydettiin töihin Neuvostoliiton puolelle 
rakennettavalle Rajakosken voimalatyö-
maalle, jossa konttoritöihin tarvittiin luo-
tettavia henkilöitä. Elsa lähti, Maija oli jo 
saanut vakituisen toimen pankista.

Rajakoskella Elsa kohtasi Kauko Mur-
sulan. Insinööri oli Ranualla jo tutustunut 
Impiön Toivoon ja Pauliin. Puhe voima-
laitostyömaan asuintalon käytävällä läh-
ti luontevasti käyntiin. Pariskunta Elsa ja 
Kauko asuivat lapsineen vielä neljä vuotta 
Neuvostoliiton Ylä-Tuuloman voimalai-
tostyömaalla.   

Maija ura jatkui Metsähallituksessa, ja 
pisimpään Kelan Ranuan konttorissa.

Mukana muistelemassa oli myös Kau-
ko Mursula, hän täytti 90 vuotta elokuus-
sa 2018. Kauko tunnetaan Jyväskylän 
seudulla intohimoisena urheilun seuraa-
jana ja ilmiömäisenä urheilutietäjänä, jo-
ka aikanaan osasi Urheilun Pikkujättiläi-
sen melkein ulkoa. Talven 2018  Pyeong-
changin talvioympialaiset tuli tietenkin 
katsottua suorana lähetyksenä vuorokau-
den ajasta piittaamatta.

Erkki kuoli 30.1.1984 ja Anna 29.11.1980

Maisa Sarajärvi-Nuorti  
ja Timo Impiö

Annan ja Erkin perhe Laurin papiksi vihkimisen kuvassa. Elsa ylärivissä vasemmalla, Maija oikealla. 
Kuva Maija Impiö

Näköala Ranuan kirkonkylän elämään sota-ajan tienoilla

OHJELMA
10:00 Jumalanpalvelus.
 Kirkkokahvit ja seurusteluaikaa

Noin 11:45 alkaen
 Avaus.   Vieno Impiö
 Impiö aikojen muutoksissa   Timo Impiö
 Impiön suku ry, sukuseuran yleinen sukukokous.

13:30 Ruokailu  
 Ensimmäisen sukukokouksen v. 1992 videon esittely.   Timo Impiö
 Arvonta

Noin 15:30 Kahvi
 Ohjelmassa mukana mm. lauluja.
 Ensimmäisen sukukokouksen videoinnin muistitikkuja saatavana rajoitetusti  
 arvonnan jälkeen, tai siitä voi jättää tilauksen. Hinta 30 €.
 Sukuseuran toiminnan tukemiseksi myydään arpoja 3 €/arpa, kaksi arpaa 5 €.

 Kirkkokahvit:  kahvi, tee, mehu, karjalanpiirakka, kinkkupiirakkapala.
 Ruokailu:  Karjalanpaisti, perunat, salaatti, puolukka ja suolakurkku, kinkku,  
   juusto, kylmäsavulohi, rieska, ruisleipä+ levite, maito, mehu, kotikalja ja vesi.
 Kahvit:  Kahvi, tee, mehu, täytekakku, pikkuleipä, leipäjuusto.

Ilmoittautuminen kesäkuun 30 pv:n mennessä.  
Osallistumismaksu tilille FI85 5744 7720 0418 91 
Ateriapalvelujen vuoksi ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä.
Osallistumismaksu sukuseuran jäseniltä 24 €, muita 29 €. Alle 15 vuotiaat maksutta. 
Maksutietoihin osallistujien nimet. Ilmoita myös alle 15 vuotiaiden nimet ja mainitse  
alle 5-vuotiaat erikseen. 

Ruokapalvelut: Kiireen Raja

Kari Kuhalta saatavana Impiön suvun sukuselvitysmonistetta.

Impiön suku ry. sukujuhla 
13.7.2019

Ranuan Rauhanyhdistyksellä. Kirkkotie 4
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Sadan vuoden ajan Impiöstä vainajat vietiin Pudasjär-
ven hautausmaalle. Kesällä kuolleet haudattiin tila-
päishautaan mm. Kalakenttään tai Lapinkunnaaseen, 
josta lopullinen matka jatkui talvella hevoskyydillä.

Simojärven hautausmaa otettiin käyttöön 1870- 
luvun lopulla. Hautausmaajuhlaa on vietetty 1936 al-
kaen. Tulevana kesänä juhla on 14.7, eli sukujuhlaa 
seuraavana päivänä.

Simojärven 
hautausmaa

T täytettyäni maaliskuussa seitse-
män vuotta aloitin syyskuun 1. 
päivänä 1954 ensimmäisellä luo-

kalla Impiön kansakoulussa. Luokalleni 
tuli kaikkiaan 10 oppilasta (suluissa asuin-
paikka): Heino Heikkilä (Piilola), Timo 
Impiö (Mursunaho), Seppo Pernu (Mus-
talahti), Veli Sääskilahti (Aittola), Eila Im-
piö (koulu), Aila Ojala (Vitikkoniemi), 
Mirja Ronkainen (Penämö), Irja Sarajärvi 
(Rinne), Sinikka Sarajärvi (Korkeavaara) 
ja minä, Tellervo Sarajärvi (Nikkilä).

KOSKA MAANTIETÄ MYÖTEN Nikki-
lästä Impiöön tuli matkaa 10 km, oli sel-
vää, että kotoa käsin oli mahdotonta päi-
vittäin kulkea koulussa. Sama tilanne oli 
monella muullakin koululaisella. Kaik-
ki kaltaiseni oppilaat joutuivat majoittu-
maan Impiön kylän taloihin.

Todennäköisesti varhainen kotoa 
muuttaminen on osasyynä siihen, että 
koskaan en ole tuntenut koti-ikävää mis-
sään paikassa.

Impiön kansakoulussa  
v. 1954 – 1958

Sain asua enolassani Mursunahossa, 
jossa enoni Kalle Impiön ja vaimonsa Ai-
lin perheen lisäksi asuivat isovanhempa-
ni Juho ja Hilda Impiö. Serkkuni Timon 
kanssa olimme samalla luokalla, Taimi oli 
tulossa ekaluokalle seuraavana syksynä, 
Maija, Liisa ja Nanni olivat meitä ylem-
millä luokilla. 

Serkkujen kanssa ei koskaan tullut tyl-
sää hetkeä, sillä etenkin Maija oli mestari 
keksimään kaikenlaisia hauskoja leikkejä, 
joihin me nuoremmat innolla osallistuim-
me. Aina kaikki puuhamme eivät olleet 
sallittuja, ja niinpä sapiskaa tuli tämän täs-
tä. Muistiini on kirkkaasti jäänyt tilanne, 
jolloin Taimin kanssa hiippailimme Nan-
nin kamariin yläkertaan, jonne meno oli 
ehdottomasti kiellettyä muutoin kuin 
Nannin luvalla, ja sitähän meillä ei aina-
kaan sillä kertaa ollut. Nannin pöydällä oli 
ruudullinen vihko ja sen vieressä Porvoon 
liituvärit. Jostain keksin ottaa rasiasta pu-
naisen värin ja väritin melkein kokonai-
sen vihon sivun punaiseksi. En älynnyt, 

Simojärven rannoilla on 500 vapaa-ajan asuntoa ja 120 vakituista asuntoa. Kultikankaan hautausmaan hiekkarannalle tulee juhlaväkeä myös veneellä.

Nikkilän perhettä. Yllärivissä vasemmalta: 
Edwin (Eepi), Aila ja Vilho. Pojat vasemmalta: 
Juha, Tapio, Jorma ja Esko. Tytöt: Marja-Liisa ja 
Tellervo. Kuvasta puuttuu Tarmo ja Eepin vaimo 
Tilda,  joka Kummalan suvun kautta kiertyy 
Impiön sukuun. Kuva Tellervo Sarajärven albumi.

Kultisalmen silta hautausmaan tielle valmistui v.1972. Sitä 
ennen hautausmaajuhlaan kuljettiin moottoriveneen vetämällä 
”roomulla”. Ennen Länsirannan tien valmistumista 1960- 
luvun alussa, vesimatka Impiön Simorannasta oli 14 km. 
Matkalla piti ylittää 5-kilometrinen Isoselkä, joka Vohonperälle 
aukesi peninkulman pituisena. Havereita ei sattunut, mutta 
kerrotaan joskus myrskyn yllättäneen, ja täpötäyden roomun 
matkustajilla oli pelko, että selvitäänkö.
Kuvassa Eemeli Pernun  hautaussaattue Kultukan rannasta 
lähteneenä.
Kuva Pertti Pernun toimittama. Muut hautausmaakuvat Pertin 
kuvaamia kesällä 2018.

Tuttujen tapaaminen on tärkeä osa juhlaa.

Hautausmaajuhlan Jumalanpalveluksen yleisöä.

Kuvanveistäjä Esko Seppäsen tekemä sankaripatsas pystytettiin v.1964. ➤
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että vihko sattui olemaan kouluvihko. Sii-
tä nousi kyllä aikamoinen mekkala.

Taimin kanssa söimme joskus sa-
laa pensaista punaisia viinimarjoja, mikä 
myös oli kiellettyä. Punaiset viinimarjat 
maistuivat minusta erityisen hyviltä, kos-
ka meillä kotona kasvatettiin ainoastaan 
mustaviinimarjaa.

ENSIMMÄINEN OPETTAJANI oli Toini 
Virisalo, ja ihailin häntä kovasti. Istuim-
me paripulpetissa Eila Paulintytär Impiön 
kanssa. Äitini oli opettanut minut luke-
maan jo ennen kouluun tuloa, joten ujo-
na lapsena pyysin Eilaa avuksi. Jokaisella 
lukutunnilla Eila uskollisesti kysyi opet-
tajalta, että saako Tellervo lukea läksyn 
suoraan. Aina sain luvan.

Ensimmäisen luokan koulutehtävät 
olivat helppoja ja tekaistiin kaiken muun 
mielenkiintoisen sivussa. Toisinaan isoisä 
komensi Timoa ja minua tekemään kou-
lutehtäviä ja ihmetteli, kun ei koskaan 
nähnyt meitä läksyjen parissa.  Aina me 
kerroimme, että joo, läksyt osataan jo.

KILIKELLOLLA SOITETTIIN oppitun-
ti päättyneeksi, ja kaikki juoksivat väli-
tunnille. Pojat pelasivat pääasiassa jal-
kapalloa, tytöt hyppivät narua ja ruutua 
tai pelasivat seinäpalloa. Yhdessä leikit-
tiin Kuka pelkää mustaa miestä, kissaa 
(=hippaa) tai piiloleikkejä. 

Koulun takapuolella seisoi iso lauta-
tapuli, ja se oli mielenkiintoinen paikka. 
Lautojen väleihin jäi kapeita, nelikulmai-
sia reikiä, ja tapulilla kiipeillessämme las-
keuduimme joskus syvälle rakoihin. Se 
tuntui toisaalta kiehtovalta ja toisaalta 
pelottavalta. Sieltäkö ahtaan paikan kam-
moni on saanut alkunsa?

JOKA LAUANTAI isäni tuli hakemaan mi-
nut koulun päätyttyä hevosella kotiin ja 
toi taas maanantaina kouluun.

Ensimmäisen syyslukukauden jälkeen 
äiti päätti anoa minulle koulunkäynnin 
lykkäystä, atoppisen ihoni ja allergioitte-
ni takia ja koska seuraavana syksynä kun-
ta aloittaisi koululaisten taksikuljetukset. 
Niinpä vietin kevätkauden kotona ja jäin 
luokalleni.

Syksyllä aloitin ekaluokan uudestaan. 
Parin päivän päästä olin niin kyllästynyt, 
että vetosin taas äitiini, joka sopi opet-

tajan kanssa pääsystä samalle luokalle 
entisten luokkatoverieni kanssa. Osasin 
kaikki ekaluokan asiat, olin opetellut ne 
kotona. Virallisesti minut siirrettiin toi-
selle luokalle joulutodistuksessani.

TAKSIKYYDITYS Posiontien varressa 
asuville koululaisille oli järjestetty kah-
dessa vuorossa. Ensimmäinen vuoro ajoi 
Niskalaan asti. Sieltä taksi palasi hake-
maan oppilaat, jotka asuivat välillä Nik-
kilä – Viitavaara. Koska sodanjälkeiset 
perheet olivat isoja, kumpikin vuoro oli 
tupaten täynnä oppilaita. Mitään henkilö-
rajoitteita takseilla ei silloin ollut. Joskus 
saattoi käydä niinkin, että useampi lapsi 
oli pois koulusta ja kaikki loput vietiin ko-
tiin yhdellä kerralla.

Kerran viikossa eka - tokaluokkalaiset 
pääsivät koulusta jo puolilta päivin. Silloin 
he joutuivat odottamaan koulukyytiä kol-
me tuntia, pitkämatkalaiset vielä kauem-
min. Silloin tällöin kauniina päivänä isän-
puoleinen serkkuni Sinikka, moni muu ja 
minä, lähdimme kävelemään kotiin päin. 
Monesti olimme Korkeavaaralla ennen 
taksia, jolloin usein soitin Torvisen Aar-
nen talosta äidille ja pyysin saada jäädä Si-
nikan luo yöksi.

ERÄÄN KERRAN taas maleksimme kou-
lun loppumisen jälkeen kylällä ja menim-
me Osuuskauppaan katselemaan. Sat-
tui, että enoni Matti Impiö, jonka talossa 
kauppa sijaitsi, näki minut ja antoi minul-
le 10 markan setelin. Panin setelin heti 
kiertoon ja ostin sillä 10 tikkaria, jotka 
jaoin kavereille. Ennen kuin pääsin kotiin, 
puhelinlangat olivat laulaneet ja äidillä oli 
minulle jälleen asiaa: 

- Kenelle sinä annoit 10 tikkaria?
- Onhan siellä syöjiä…
- On varmasti! Mikset tuonut kotiin 

yhtään tikkaria sisaruksillesi?
- Ööö…
Sen jälkeen oli turha odotella ylimää-

räisiä, satunnaisia tuloja mistään. Kaik-
ki oli ansaittava omalla työllä, kuten esi-
merkiksi joulu- ja pääsiäiskorttien myyn-
nillä. 

KOLMANNELLA LUOKALLA aloin kir-
joittaa näytelmiä. Säästin kaikki kaupan 
valkoiset käärepaperit ja kirjoitin vuoro-
sanoja pitkille liuskoille. Värväsin muita 

halukkaita oppilaita näyttelemään kans-
sani ja raahasin kotoa äidin vaaleanvih-
reän silkkiyöpuvun ja käärmenahkakär-
kiset korkkarit sekä muuta rekvisiittaa 
mukanani. Joka lauantai meillä oli viimei-
seksi luokan yhteinen tunti, jolla näytel-
miä sitten esitettiin. Jostain syystä kaikki 
näyttelijät olivat tyttöjä. Pojilla oli aivan 
omanlaisiaan esityksiä. Etenkin seuraava 
vuoropuhelu oli suosittu heidän keskuu-
dessaan:

- Pannaanko piippuun? - Pannaan vaan.
- Kumman massista? - Kumman vaan.
- Ei oo massia. - Ei oo mullakaan.
- Ollaanko iliman? - Ollaan vaan.
Ja sitten seurasi kumarrus, jota säesti 

kengänraapaisu sivulle ja takaisin. Liekö 
sekin tapa ollut sotaperuja. 

ILMEISESTI JOKA KOULUSSA kautta 
aikojen on esiintynyt koulukiusausta ai-
nakin jossain muodossa. Siltä ei vältytty 
Impiössäkään. Eräs minua vuotta nuo-
rempi, teräväpäinen tyttö, keksi milloin 
mitäkin.

Kerran tulin muutamien toisten tyttö-
jen kanssa koulun ulkovessasta ja uteliaa-
na kyselin, että onkohan opettajilla oma 
vessa koulun toisessa kerroksessa, missä 
opetta jien asunnot sijaitsivat. Siitäpä tä-
mä edellä mainittu tyttö keksi alkaa kiris-
tämään minua. Jos en toimisi hänen halu-
amansa mukaan, hän kertoisi opettajalle 
mitä olin sanonut. Aikansa uhattuaan hän 
houkutteli toisen, minua vuotta vanhem-
man, toteuttamaan uhkauksensa. Van-
hempi viittasi ja kertoi, että Tellervo on 
sanonut rumasti. Opettaja käski minua 
jäämään koulun jälkeen ja kiusaaja oli tyy-
tyväisen vahingoniloinen. Toisten pois-
tuttua luokasta opettaja kysyi, mitä olin 
sanonut. Nolona kerroin, mutta opettaja 
päästi minut heti pois luokasta. Taisi pi-
dätellä nauruaan. 

NELJÄNNELLÄ LUOKALLA siirryt-
tiin yläluokkaan, ja opettajaksi tuli Eero 
Mansner. Myös hänestä pidin paljon. Ylä-
luokkalaisilla oli lupa lainata lauantaisin 
yksi kirja luokan takaosassa sijaitsevas-
ta kirjastokaapista. Joka kerran yritin lai-
nata mahdollisimman paksun kirjan, jot-
ta saisin nautiskella siitä mahdollisimman 
pitkään. Kotiin tultua etsin nurkkapaikan 
ja menin lukemaan. Siitä tuli taas sano-

mista. Piti osallistua lauantaisiivoukseen. 
Siinä asiassa sisareni Maisa oli paljon pa-
rempi (ja on edelleenkin!). 

TUOHON AIKAAN nykyisenlainen il-
mastonmuutos ei vielä ollut sekoittanut 
vuodenaikojen sääolosuhteita, vaikkakin 
sää oli yleisesti kylmentynyt vuosisadan 
vaihteen jälkeen.

Isäni näytti kerran Nikkilän mailta 
sankan kuusikon, jossa joskus aiemmin 
oli ollut Impiöläisten ruishalme. Lapsuu-
dessani ruis ei mitenkään olisi joutunut 
valmiiksi ennen pakkasia.

Ohraa viljeltiin, ja Nikkilän kylällä oli 
oma Puimayhdistys, joka omisti yhtei-
sen puimakoneen (joka moottoreineen 
on edelleen nähtävissä Nikkilässä). Oh-
ran viljely kävi kuitenkin vaikeaksi ja lo-
petettiin kokonaan useamman epäonnis-
tuneen sadon jälkeen.

TALVET OLIVAT pitkiä, kylmiä ja lumi-
sia. Usein lumi tuli aikaisin, ja vielä kou-
lun päättäjäisten aikaan saattoi löytyä ki-
nosten jäänteitä. Tämä kaikki vaikutti 
koulun liikunnan tunteihin. Näin jälkikä-
teen muistellen näen itseni joka talvi, jo-
ka liikunnantunnilla hiihtävän kilpaa. Aina 
aluksi lähdin innokkaasti matkaan ja tun-
sin, miten sukset liikkuivat kepeästi. Kun-
nes tuli verenmaku suuhun, voimat lop-
puivat ja jotenkin raahauduin maaliin. Jo-
ka kerran sama tulos. 

Kotona silti hiihtelin hiljaa pientä la-
tuani kuutamossa ja melkein pidin sii-
tä. Mutta edelleenkin ihmettelen ih-
misiä, jotka posket pinkeinä kertovat 
hiihtäneensä niin ja niin monta tuhatta 
kilometriä talvessa ja tehneensä hiihto-
matkoja Lappiin. Suotakoon se heille. It-
se menen talvella mieluummin aurinko-
rannalle uimaan.

AINOA TUOLTA AJANJAKSOLTA Im-
piön koulussa on hallussani valokuva, jos-
sa seisomme pulpettikaverini Eilan kans-
sa koulun nurkalla valmiina lähtemään 
kirkolle koululaisjumalanpalvelukseen 
ala luokanopettajan, Martta Klinkin mie-
hen autossa. Kuvan otti Eero Mansner.

Seuraavana syksynä jatkoin koulun-
käyntiäni vastaperustetussa Nikkilän 
koulussa, jotka aloittivat vuokrahuoneis-
sa lähinaapureissani.

Tellervo Sarajärvi

Kiikkuköysien jäljet Kotiniemen elohuoneen orressa kertovat 1950- luvun nuorista. 
Tuumaa paksujen köysien varassa oli kahdesta leveästä lankusta tehty kiikkulauta. 
Lauantai-iltaisin kylän- ja lähiseutujen nuoriso kokoontui kiikulle. Saattoipa jotkut tulla 
moottoripyörällä vähän kauempaakin. Kaikki eivät aina kerralla kiikkuun mahtuneet, 
mutta löytyi muuta yhteistä ajankulua. Kuva Timo Impiö

Maamiesseuran järjestämät ravit Impiössä 1950- luvun alussa. Kuvassa Urho 
Anetjärvi Seppälän raisulla hevosella. Toinen kärryllä ajava oli Heino Heikkilä 
mustalla juoksijallaan. Aukusti Kuukasjärvi (Vierelän Auku) ajoi reslalla juoksijaksi 
tiedetyllä hevosellaan. Jotkut muutkin ajoivat reslalla, osa istui etureen pankolla. 
Kuva Vieno Impiön albumi. Hevostieto Reino Anetjärvi.

Moottorikyytiä 
Impiönjärvellä. 
Vasemmalta: Rauno 
Sarajärvi, Reino 
Anetjärvi, Voitto 
Anetjärvi ja Antti 
Impiö. Kuva Vieno 
Impiön albumi

Impiön kansakoulussa v. 1954 – 1958
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Elinkeinoista ja elämästä
Mailan muistiaikana kävivät vielä Matalajärven niityllä, mut-
ta Maila ei ollut mukana.

Kotiniemellä oli 4-5 lehmää. Maito jalostettiin voiksi ja 
piimäksi. Kermaa alettiin viedä meijeriin 1950-luvun puo-
lenvälin paikkeilla. AIV rehun teko kuoppa-aumoihin alkoi 
50- luvulla.

Linja-auto seka-autona oli kulkenut 30-luvulla. Linja-
auto alkoi kulkemaan 40-50-luvun vaihteessa. Matkustajia 
tuli Simojärveä ja Mäntylää myöten. Tulivat jo yöksi taloi-
hin, koska auto lähti aikaisin. Ihmisiä saattoi tulla yön mit-
taan pirtinlattialle nukkumaan, auto lähti jo viiden maissa.

Ruokajärjestystä Kotiniemellä: Aamukahvi, noin yhdek-
sältä puuro, päiväkahvi, ruoka siinä kolmen maissa, iltakah-
vi, illalla leipää. Päiväsyönnin jälkeen levättiin.

Koulutielle
Molempien koulu alkoi Korkeassa vaarassa supistettuna 
kouluna. Sitten yläluokat jäi Korkeavaaraan ja alaluokat tu-
li Rinteeseen. Koulusta tuli kaksi opettajainen. Maila pääsi 
Impiön uuteen kouluun jouluna kolmannelle luokalle. Rei-
no viidennelle. Jatkokoulu oli iltakouluna joitakin kertoja 
viikossa. Kotitalousosa käytiin Kuhan koululla, viikot siel-
lä asuen. 

Mitä lapset leikkivät?
Joulupukki kävi niin kauan, kuin molemmat muistavat. Rei-
nolla oli poljettava puuhevonen. Sen oli tehnyt Niemen 
Aukusti Porosaaressa. Hevonen siirtyi myöhemmin Mur-
sun Timon leikkikaluksi. 

Reino kertoi, että hänellä oli hevoselle tallikin vanha-
isän pöydän alla.

Tytöt tekivät paperinukkeja sanomalehdestä vaattei-
neen ja vuodevaatteineen. Paperinuken teko oli hyvin suo-
sittua.

Käpysillä olo oli suosittu leikki. Metsästä haettiin kä-
pyjä, joista kanta leikattiin puukolla tasaiseksi, niin että ne 
pysyivät pystyssä. Pelaajat olivat huoneen vastakkaisilla sei-
nillä. Pystyyn riviin asetettuja käpyjä heitettiin jollakin esi-
neellä sukkapallolla tai pallolla.

Pallosilla oloa tehtiin myös, samoin napposilla pelattiin. 
Napposta pelattiin pienillä kivillä. Kivi heitettiin ilmaan ja 
maasta kaapattiin kivi, muihin kiviin koskematta, käteen, ja 
otettiin heitetty kivi kiinni. Sitten jatkettiin kahdella kivel-
lä, kolmella jne…

Konkkasilla olo oli suosittu ulkoleikki, samoin nelimaali.
Maila ja Reino Anetjärvi 2018

Muistipaloja Impiöstä
Edellisessä lehdessä alkaneen muistelun jatko.

Kansakoulun alku Korkeavaarassa
Kun sota v. 1945 oli ohi, niin aloitettiin ns. pirttikouluissa 
kansakoulujen pitäminen, niin myös kotikylässäni Impiös-
sä. Impiön kylän väki oli evakossa Ruotsissa, josta palattiin 
keväällä 1945.

Samana keväänä aloitin Korkeavaarassa Ihmeen pirtis-
sä kansakoulun. Pirtissä oli samaan aikaan 4 eri luokkaa. 
Opettajana toimi Juulia Kyyrönen. Opettajalla oli täysi työ 
pitää järjestys. Varsinkin pojat pyrki keksimään omia tem-
pauksia. Esim. koulussa oli lämmin ruoka, mutta lautasista 
oli puutetta. Piti tuoda kouluun omat lautaset, niin eräät 
pojat toi alumiiniset lautaset ja merkitsivät lautasensa pi-
kipalloilla. Kun lautaset keittiössä pinottiin, niin piki siirtyi 
lautasen sisäpuolelle. Piki aiheutti sotkua toisiin lautasiin.

Hiihtokilpailut oli siihen aikaan muoti-ilmiö joka kylässä 
ja koulussa. Opettaja kehotti tehkää kilpahiihtolatu, huo-
menna pidetään kilpailut. Seuraavana päivänä järjestäydyt-
tiin jonoon numero rinnassa. Olin toisten mukana jonossa, 
kun vuoroni tuli. Opettaja otti esille kamferitippapullon ja 
sokeripalan, johon kaatoi pullosta, antaen sen suuhuni sa-
nomalla, jotta sinä tarvitset vahvistusta. En muista mikä oli 
sijoitukseni kilpailussa, mutta jännittävää se oli.

Tuloksia laskettaessa huomattiin, että eräs pojista oli 
paljon toisia nopeampi, ja voitti. Kun alettiin ihmettele-
mään, miten se voi olla mahdollista, todettiin hänen oikais-
seen ja oli siten ensimmäisenä maalissa. Hänet hylättiin.

Silloin ei kaikki opettajat olleet luonnon ystäviä. Kou-
luun saatiin lisää miesopettaja. Kouluun johti metsän läpi 
polku, jota kuljimme. Keväällä huomasimme, että pöllöllä 
oli pesä polun varrella.

Kerroimme tästä miesopettajalle. Oli yllätys kun seu-
raavana aamuna tulimme taas polkua pitkin, niin pöllö oli 
erittäin vihainen ja lensi kohti, jotta piti väistellä. Koulussa 
piirustustunnilla opettaja toi 2 pöllön poikasta malliksi, jot-
ka piti piirtää. Vaikka ihmeteltiin, että mistä ne ovat lähtöi-
sin, hän ei sitä meille kertonut.

Sulo Impiö 2018

Maanvilj. Kalle Impiön tamma Simojär-
vellä seisoi eräänä päivänä tallissa epä-
määräisen näköisenä, pää riipuksissa. Se 
huokasi ja mietti, että kunpa se nyt vain 
tuo Impiön Kalle älyäisi laittaa ajoissa sen 
karsinan ennen kuin tulee kiire.

Tamman seistessä pilttuussaan tämän-
tapaisissa raskaissa aatoksissa, aukeni tal-
lin ovi ja sisään astui maanvilj. Kalle Impiö, 
joka tehtyään ensin luudalla pari siivoavaa 
liikettä, astui sitten tamman luo ja sanoi:

No tamma. Mitä mietit?
Vastaukseksi hirnahti tamma niin 

omituisesti, että, olisi vaikea esittää näin 
painettuna sellaista hirnahdusta, katsoi 
sitten isäntäänsä silmiin ja painoi päänsä 
kainosti alas.

Maanvilj. Kalle Impiö käsitti heti mis-
tä on kysymys. Katseli kuitenkin tam-
maa puolelta ja toiselta ennen kuin me-

Juho Impiö, vanhaisä, niin kuin silloin sa-
nottiin, piti postitoimistoa, hoiti osuus-
kassaa ja muita ”virkoja”. Mieluusti hän 
kertoili ennen tapahtuneita meille lapsil-
lekin.

Joskus sotia edeltäneellä vuosikym-
menellä Jussi oli tehnyt metsäkaupat Ke-
miyhtiön kanssa. Kauppa tehtiin syystal-
vesta ja puut oli toimitettava heti jäiden 
lähdettyä Simojärven uittoon. Lyhyehkö 
alkumatka tehtiin kyläkunnan yhteisuit-
tona Simojärveen, jossa uittoyhtiö otti 
puut vastuulleen. Pinotavara piti kuoria 
keväthankien aikaan, jotta se ehtii kui-
vahtaa ennen uittoon panoa. 

Talvella pinotavara, paperipuu, tuo-
tiin katkomattomana ja kuorimattomana 
rankana rannassa olevaan lanssiin. Maa-
lis-huhtikuussa auringon lämmittäessä oli 
sopivaa aikaa katkoa ja kuoria paperipuu 
kuivumaan. Luppoaikana työhön sai teki-
jän melkein ruokapalkalla.

Eräs paikkakunnan kiertelevä työ-
mies lupautuikin laittamaan rangat pape-
ripuupinoksi. Ruoka tuli talonpuolesta ja 
yönseutu meni pirtin leveällä seinänvie-
ruspenkillä maaten. Rivakalta ammatti-
mieheltä työ tapahtui parissa viikossa. 

ni hakemaan lautoja, nauloja ja vasaraa 
ryhtyäk seen karsinan tekoon.

Ja tamma ajatteli, että on minulla vii-
sas isäntä.

Mutta maanvilj. Kalle Impiö otti ja 
laittoi karsinan, levitteli kuivikkeita, talut-
ti tamman karsinaan ja vetäytyi itse hie-
notunteisesti pirtin puolelle.

Ja kun hän sitten jonkun ajan kulut-
tua meni talliin, oli aika täytetty: Yhden 
tamman asemasta oli karsinassa nyt kol-
me tammaa.

Tai ei maanvilj. Kalle Impiö vielä tien-
nyt olivatko ne äsken syntynyttä varsaa 
tammoja, sillä hän oli hieman hämmäs-
tynyt kun ei tiennyt edeltäpäin kuin yhtä 
varsaa, kaksoiset ovat hevosten keskuu-
dessa harvinaisia.

Joka tapauksessa oli maanvilj. Kal-
le Impiöllä nyt kolme hevosta. Jotka vii-
meksi mainitut olivat myös tammoja, hy-
vin kehittyneitä, toinen huomattavasti 
toista isompi.

Maanvilj. Kalle Impiö katseli onnelli-

sen näköisenä tammavarastoaan ja taput-
teli onnellista äitiä lautaselle. 

Oikeinko sinä niitä kaksi…
Niin kuin näkyy, hirnahti vastauksek-

si tamma, sillä hetkellä ilmeisesti onnelli-
sempana kuin isäntänsä Kalle Impiö.

”Liiton” kirjeenvaihtaja, joka asiasta 
kertoo toivoo, että käsittämätön ja kaik-
kiviisas Kaitselmus ohjaisi muutkin Simo-
järven tammat seuraamaan Impiön tam-
man hyvää esimerkkiä, sillä nykyisin ovat 
paikkakunnalla hevoset hyvin vähissä.

Samalla kun toivomme, että muutkin 
kuin Simojärven tammat pitäisivät mie-
lessään Impiön tamman antaman seurat-
tavan esimerkin, ehdotamme, että kaikki 
hevosystävät kohottaisivat kolminkertai-
sen eläköönhuudon Impiö tammalle.

Olli – Pekka 

(Lähde Sanomalehtien dikiarkisto)
Pakinan Kalle oli Kalle Heikinpoika s.1883. 
Uusi-Impiön isäntä ja yksi Impiön neljästä 
Kalle Impiöstä

Impiön tamma
(Pakina Pohjolan Sanomissa 22.6.1920)

Postikorttipöllit Valmista työtä katsastaessa Jussi ihmet-
teli vähäistä hukkapalojen määrää, mitä 
rangoista jäi kaksimetrisiksi katkottaessa. 

- Mulla oli melekeen kokoajan tulet, 
siinä niitä kerkesi palamaan osa, työmies 
selitti.

Kohta Kemiyhtiön herra tulikin mitta-
kaverinsa ja ison raharepun kanssa. Ra-
haa oli paljon mukana, samalla reissulla 
piti mitata ja tilittää Simojärven leverans-
sikaupat, joita harvasta asutuksesta huo-
limatta monia neljäkymmentä kilometriä 
pitkän tiettömän järven ympärillä. Yhtiön 
miehillä ei ollut moittimista tavarassa. Pi-
notavarakin hyvin kuorittua, tasamittais-
ta eikä alamittoja ollut.

Heti jäiden lähdettyä alkoi oma uit-
to Saunajärven perältä kohti Simojärveä. 
Jussilla meni keväinen päivä pilveen pui-
ta veteen laitettaessa. Tähteiksi jäänei-
tä ranganpätkiä oli laitettu pinoon mitan 
täyttävä pää ulospäin. Vastakkain oli kak-
simetrisen puolikkaita, mutta päästään 
mitantäyttävien rankojen väli saattoi olla 
täytettynä useammalla lyhyellä pätkällä. 
Onneksi Kemiyhtiön miehet eivät olleet 
huomanneet, eivät osanneet kuvitella-
kaan, että Jussin pinoissa voisi olla vilp-
piä. Ei auttanut muu kuin heitellä pätkät 
maalle. Mieli kehitteli ankaraa puhetta, 
jonka töissä ollut saisi kuulla. Sivullisille 

Nuottakota Mursunahon rannassa kertoo kalastuksen 
merkityksestä menneiden aikojen Impiössä. Kuva Timo Impiö

tästä ei kannattanut puhua.
Viikko meni, Jussi kuuli äskeisen työ-

miehen vielä olevan halonteossa kyläkun-
nalla olevassa talossa. Asiaa tehden Jussi 
meni käymään talossa. Haettu mies olikin 
sopivasti halkorantteella.

- Laitettiin puut vetteen, mahat arva-
ta mitä mulla on asiana.

- Hyvinkö paperipuu kellu, kerkesi-
hän se jo kuivahtaa?

- Eläpä nyt venkuroi, vaikka ylleesä 
oon tykänny sinun tyylistä, mutta nyt me-
nit liian pitkälle elleskapissasi, niitä pöllin 
pätkiä pinnoon laittaissa. Oli tipalla, että 
minut laitetaan huijarin kirjoihin.

- No kun minä yönseutuna teillä näin, 
kuinka palijo postin mukana on nykyjään 
postikortteja, niin ajattelin, että nuista 
pätkistä on kätevä tehdä postikortteja. 
Eikö se oo hyvä olla niille omat pöllisä, 
että ei tartte koko pölliä siliputa posti-
korttien takia? Elä sinä Jussi turhia mu-
rehi, laiton ne pinon alaossaan niin että 
ei varmasti näy silimään. Ei ne pikkupuut 
palijo pinoa kasvattaneet. Se ei oo etes 
pikkurosenttia siitä, mitä uitossa yhteesä 
hukkuu jo ennen Simojokiniskaa. 

Nauruksi kääntyi aiottu nuhtelu. Hy-
vä työmies postikorttipöllien tekijä oli, ja 
mukava raatimies yönseutuina. 

Timo Impiö
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Ranuan kirkolta nimismiehen kans-
liasta soitettiin syyskesällä vuonna 
1944 Im piön myymälään käsky, he-

ti alkaa valmistautua evakkoon lähtöön. 
Impiöstä lähti joku viemään viestiä kä-
vellen kohti Nikkilää. Matkan valmistelu 
alkoi välittömästi. Lampaat haettiin pois 
Matalajärven korven haasta. Pirtinuu-
niin laitettiin tuli. Isä-Edvin teurasti kii-
reesti yhden lampaan josta saatiin evääk-
si paistettua lihaa. Lehmät otettiin nave-
tasta pois. Lampaat laitettiin heinäladon 
keskelle, heinät tukittiin tiiviisti ympärille 
ja lampaat jätettiin yksinään kotiin. Niil-
le jätettiin juotavaa ja heiniä. Seuraavana 
aamu na saatiin hevoskärry lainaan naapu-
ri Salmelalta, isä ajoi omalla hevosella, ja 
mentiin Korkeavaaran tienhaaraan odot-
tamaan linja-autoa joka lähti Simon- ran-
nasta keräämään lapsia ja vanhuksia. Ed-
vin-isä ajoi hevosta.

Tyyne siskon kansa lähdimme karjan 
mukana kävelemään kohti Kuhaa, se oli 
päivän matka. Toinen porukka kiersi Si-
mojärveä ja tulivat Sääskijärven kautta 
Kuhaan, jossa alettiin jakamaan joukko-
ja, perustettiin eri ryhmiä. Tähän mei-
dän ryhmään tuli 109 eläintä. Lähinaapuri 
Ronkaiset olivat eri ryhmässä. Seuraava-
na päivänä matkattiin Ranuan Nuuppaalle.

Näissä levähdyspaikoissa oli edelli-
nen karjaporukka levännyt, ja toiset ryh-
mät tulivat heti tilalle. Karjalle oli ruu-

Evakkomatka  
karjan ajajana

at, karjapaimenille oli levähdyspaikoissa 
usein kouluilla hernekeittoa, matkaa teh-
tiin päivittäin noin 35-40 km. Matka jat-
kui  Simojokivartta lähelle Alaniemen los-
sia, siellä tuli tieto, että suomalaiset olivat 
ottaneet pois lossin.

Alettiin tutkimaan tilannetta. Antti 
Heikkilä oli porukan vetäjänä tässä ryh-
mässä. Saksalaiset seurasivat koko mat-
kan sivuvaunullisilla moottoripyörillä, 
kolme henkeä aina per pyörä. Kaikki pai-
kat olivat miinoitettuja, rummut, sillat ja 
puhelinpylväät. Ilman saksalaisten lupaa 
ei saanut pysähtyä mihinkään, ei edes tie-
puoliin.

Lossille oli matkaa 6 kilometriä.  
Heikkilä lähti tutkimaan, mistä mennään 
joen yli eläinten kanssa, ja sitä kautta jat-
kamaan matkaa. Sitten tuli yht`äkkiä tie-
to, saksalaiset jotka seurasivat meitä,  
tuovat ponttoonisillan. Saksalaiset pe-
lastivat meidät. Karjakulkue huoltajineen 
pääsi jatkamaan näin matkaa Alaniemes-
tä Simoon joen yli. Simosta noin pari ki-
lometriä, ylitettiin rautatie. Simon Maks-
niemessä yövyttiin, ja siellä saatiin syödä 
hernekeittoa. 

Matkat olivat aina pitkiä, ja välillä py-
sähdyttiin kaksi-kolme kertaa. Sitten 
pääs tiin Kemiin ja luvattiin olla yötä Koi-
vuharjun koululla, karja vietiin jo hakaan.  
Kohta tuli saksalaisia 20 hengen joukkue ja 
he ajoivat heti karjan pois. Ei muuta kuin 

tienpäälle, oli kova vesisade ja iltahämärä.                                                                                                                                      
Sinä yönä matka jatkui Kaakamoon. Siellä 
oli yöpaikkana lehmille aitaus. Karjan hoi-
tajille vain pieni entinen rautatievartijan 
vartiotupa, eikä kaikki edes sopineet si-
sälle. Minä ja Tyyne jouduimme olemaan 
ulkona seinänvieressä räystään alla vesi-
sateessa. Seuraavana aamuna saavuttiin 
Tornioon. Siellä tarkastettiin kaikki tava-
rat, ja erikoisesti hevosmiehiltä, jos oli 
aseita? Siinä meni aikaa 1,5 tuntia. Ase-
man lähellä oli syöntipaikka ja äkkiä syö-
mään, siinä ei meidän porukkaa tarkas-
tettu ollenkaan.

Simojärveltä koottu porukka pysäy-
tettiin Simossa, jossa he olivat toista päi-
vää myöhemmin, kuin me. Simonnie-
messä saksalaiset räjäyttivät Putaan sil-
lan, joten ne olivat siellä motissa. Kun 
joki jäätyi, he pääsivät pois kotiin ennen 
joulua.

Meidän porukka pääsi Haaparantaan 
ja ruotsalaiset ottivat karjan hoitoon, 
ja haltuunsa. Veivät ihmiset täisaunaan. 
Kaikki vaatteet piti riisua pois, ruotsalai-
set polttivat ne ja antoivat tilalle puhtaat 
ehyet vaatteet. Meikäläiset olivat huo-
noissa vaatteissa, kuten useimmat suo-
malaiset. Ruotsalaiset sotilaat ohjasivat 
meitä. Haaparannan leirikeskuksessa vie-
tettiin 1,5 vuorokautta 

Vihdoin perillä Arnemarkissa
Seuraava päivä, ootettiin iltaa ja ruotsa-
laiset sotilaat yötä vasten lähtivät kuljet-
tamaan karjaa Kaaliksin pysäkille, siinä ei 
monta tuntia tarvinnut odottaa , niin juna 
tuli ja karjaa alettiin lastata junaan. Seu-
raava paikka oli Buuden. Siellä syönnin 
jälkeen jatkoimme matkaa karjan muka-
na junassa. Oli iltahämärä, meidän vau-
nu jätettiin Aarnemarkkiin Piteon lähel-
le. Siihen purettiin karja. Ruotsalaiset jär-
jestivät karjalle ruokaa ja henkilöt vietiin 
seurantalolle. Siinä sai asua. Seuranta-
lo oli minun vakituinen asunto koko 8,5 
kuukauden ajan.

Tyyne siskolle oli kova kuume. Kah-
den viikon kuluttua hänet vietiin Sunds-
valliin sairaalaan ja hän pääsi pois vasta 
seuraavana kesänä sieltä kotiin. Hevos-
miehet pääsivät pois jouluksi. Vanhukset 
Edvin-isä ja Tilda äiti olivat Öndeswiikis-
sä, jossa oli muitakin ikäihmisiä.

Evakossa työskentelin pienessä kar-
jasuojassa, siinä oli hyvä hoitaa lehmiä. 
Olin silloin vasta 15-vuotias. Seurantalol-

K ustaava Impiön jälkeläinen, 
sukuseuran hallituksen jäsen 
Tuomo Takalo täyttää 80 vuot-

ta 14.4.2019 Nivalassa. Tuomo on ko-
tipaikkakunnallaan tunnettu monitoi-
mimiehenä, joka suunnittelee, raken-
taa ja korjaa mitä vain. Vanhemmilta 
perityn maanviljelytyön ohella hän on 
toiminut kone- ja laitealan yrittäjänä.

Tuomo on ollut Nivalan kirkolla, 
Malisjoen rannalla sijaitsevalle kotipai-
kalleen uskollinen. Hänen lapsuuten-
sa aikaista tilan päärakennusta ei enää 

ole, mutta tontilla on neljän asunnon rivitalo, jossa asuu Tuomon ja An-Lis-vai-
mon lisäksi heidän vanhempi poikansa perheineen sekä Tuomon kaksi sisarta.

Tuomon isä Toivo oli syntynyt esikoisena Ylä-Michiganissa, missä nuoripari 
Tuomas Takalo ja Kaisa Liisa Portimo (Kustaavan tytär) olivat siirtolaisina. Tuo-
mas ja Kaisa palasivat Nivalaan ja pystyivät myöhemmin hankkimaan kirkol-
ta Lanteri-nimisen tilan. Toivo sai aikanaan perustaa oman talonsa osalle Lan-
terin maita. Päärakennus siirrettiin Tuomon äidin Hilja Vilkunan kotipaikalta 
Seppälän tilalta. Tuomo on Takalon perheen serkkusarjan vanhemmasta pääs-
tä, joten hänellä oli mahdollisuus tuntea isovanhemmat Tuomas ja Kaisa Liisa. 
Tuomas-pappa opetti viisivuotiaalle kossille saunavastan sitomisen taidon, jos-
ta on ollut iloa läpi elämän.

Tuomo oppi maatalouden työt vanhempiensa rinnalla; sisaret hankkivat 
pitemmän muodollisen koulutuksen. Insinööriopinnot olisivat kiinnostaneet 
Tuomoa, mutta kotitila tarvitsi jatkajan. Maatalousyrittäjyyden ohella Tuomol-
la on ollut konepaja, jossa on valmistettu mm. saksinostureita, laivan osia, te-
räsrunkoisia halleja ja rehusäiliöitä sekä myöhempi yritys, jossa on valmistet-
tu mm. parvekelasitusten lasituspöytiä. Rokuan matkailualueen kapearaiteista 
rautatietä varten Tuomon yritys valmisti junanvaunuja. 

Nuorena miehenä Tuomo lähti silloisen tyttöystävänsä, kaverinsa ja tämän 
tyttöystävän kanssa Kuusamon karhunkierrokselle. Kuinka kävikään: näiden 
pariskuntien kiinnostukset kiepsahtivat matkan aikana toisin päin. Tuomo al-
koi seurustella helsinkiläisen psykologian opiskelijan An-Lis Sandellin kanssa. 
Avioliitto solmittiin 1965 ja An-Lisista tuli kantava voima Nivalan kulttuurielä-
mään mm. lukion opettajana ja kansalaisopiston rehtorina. Pariskunnalle syn-
tyi kaksi poikaa, joista Jukka on jatkanut maatalouden yritystoimintaa kotikul-
milla. Vesa-Pekka opiskeli kaivosalan diplomi-insinööriksi ja asuu Espoossa.

Tuomoa on vaikea kutsua eläkeläiseksi, sillä toimeliaisuus jatkuu. Hän on 
ollut mukana talkoohankkeissa, joissa on rakennettu rakennelmia seurakun-
tien tarpeisiin sekä avustettu rajantakaisen Karjalan yhteisöjä. Tuomolla ja An-
Lisilla on kesäpaikka Keski-Suomessa rauhallisessa järvimaisemassa. Sinne on 
siirretty Lanterin tilan mittavan kivinavetan kivet rakennustarpeiksi. Ranta-
maisemaan on noussut mökin ja vierasaitan lisäksi savusauna uskomattoman 
jyhkeistä Karjalan hirsistä. Tuomo sai itse suunnitella työkalut, jolla näitä hirsiä 
voitiin työstää; tavalliset eivät riittäneet.

Maarit Kaipiainen
sukuseuran hallituksen jäsen

ta oli noin kilometri karjasuojaan. Karjan 
lypsi Heikkilä niminen nainen. Maito lai-
tettiin tonkkiin, jotka meijeriauto keräsi 
pois. Ruotsalaiset möi maidon. Ruokana 
oli lehmillä nurmiheinät ja sokeriruoko. 
Lehmät tykkäsivät kovasti näistä ruuista 
ja söivät ahneesti. Lypsäjä sanoi, että älä 
anna noin runsaasti lehmille sokeriruo-
koa, lypsävät liian hyvin, mutta lehmät 
laihtuvat. Joten pienensin annosta.

Housunosto.
Mentiin kauppaan. Valikoitiin sopivat 
housut, en puhunut rahasta mitään. Mi-
nulla oli viikkorahaa 5 kruunua. Löin vain 
kolikot tiskiin ja sanoin, että tuon seuraa-
valla viikolla lisää rahaa. Myyjänä oli ta-
lon nuorin tyttö. Kauppaan tuli myös it-
se kauppiaan rouva ja samalla sattui sinne 
kyläsepän rouva, joka alkoi puhua, että 
hänkin voisi avustaa housunostajaa. He 
puhuivat keskenään, enkä kaikkea ym-
märtänyt. Sanoin vaan, että ensi viikol-
la tuon lisää rahaa. Seuraavalla viikolla 
menin kauppaan viiden kruunun kanssa, 
mutta kauppias ei huolinut sitäkään, sa-
noi vain, että ne housut on maksettu. 

Karanteeniaika.
Ruotsissa olisi ollut silloin kolmen viikon 
karanteeni aika, mutta nuoret ruotsalais-
pojat kavereineen olivat portilla jo seu-
raavana iltana ja halusivat mukaansa pe-
laamaan ja luistelemaan, ”com hit”. Kylän 
keskellä oli lampi ja siihen pojat olivat ra-
kentaneet valaistun luistinradan. 

Johanssonin veljekset alkoivat hou-
kutella luisteluporukkaan, mutta sanoin, 
että osaan luistella, mutta ei minulla ole 
luistimia. Silloin toinen veljistä sanoi, että 
lähdetäänpä katselemaan sinulle hokka-
reita. Heidän kotitalon vintiltä löytyi heti 
sopivat luistimet, jotka olivat olleet en-
nen perheen käytössä.

Työskentelin päivällä myös sahalla, 
jonka johtaja antoi aina käteen päiväpal-
kan. Olin myös apuna Johanssonin maati-
lan pelloille apumiehenä ajamassa lantaa.     
Myöhemmin ostin itse monot, ja toiset 
sain joululahjaksi. Ne olivat upeat, Suo-
messa ei oltu nähty sellaisista vielä unta-
kaan. Autoin myös toista naapuria alku-
kesästä pellolle lannan levityksessä.

Kemijärvi 26.07. 2018
Toivo Sarajärven kertoman kirjasi 

Maisa Sarajärvi-Nuorti
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Tuomo Takalo.  Kuva Timo Impiö



• Teeritie 2–4, Ranua • Avoinna ma–pe 8–17, la 9–13

• Tarvikkeita työhön ja huviin • 

Mönkijät • Moottorikelkat • Varaosat ja tarvikkeet • 

Veneet ja perämoottorit • vesijetit • tarvikkeet vesille • 
Renkaat ja rengastyöt • Maa- ja metsätaloustarvikkeet

Laatumerkkien erikoisliike
- jo 30 vuotta

www.tarvikekeskusoy.fi


