
Marko Jurvansuu                       OHJELMA

JURVANSUUN SUKUJUHLARETKI 14.7.2001

ILMOITTAUTUNEITA 162, joista lapsia 21 ja näistä alle 5-vuotiaita on 4 kpl.

              

LAUANTAIN MATKA

PUDASJÄRVI – TAIPALEENHARJU VÄLI

Tervehdys

Tervetuloa  teille  sukulaiset  ja  te  muutkin  tälle  retkelle  joka  kiertää  Jurvansuun  suvun
perinnemaisemien kautta.  Tämän retken idea on tullut Ritva Jurvansuulta ja toteutuksesta vastaa
Marko Jurvansuu yhdessä Pekka Isomursun ja Teuvo Vähkyrän kanssa.

Tervehdys sukujuhlatoimikunnan puolesta matkustajille ja kunniavieraalle Mauno Puuruselle.

Ilmoitusasiat: 
Jurvansuun sukujuhla on kaksipäiväinen eli launtaina on tämä kiertoajeluretki jonka jälkeen illalla
on  vapaata  ohjelmaa  Hilturannassa.  Sieltä  voi  jatkaa  Havulaan  tansseihin  illemmalla.  Retken
ohjelmasta  lisää  hetken  päästä.  Sunnuntaina  on  juhlapäivä  jonka  ohjelmasta  myös  lisää
myöhemmin.

Sukujuhlatoimikunta  on  koonnut  tätä  juhlaa  varten  kirjoituksia  suvun  jäseniltä  sekä  selvittänyt
suvun vaiheita ja historiaa. Nämä kirjoitukset sekä arvokas sukukaavio joka keskittyy vuonna 1810
syntyneen Jaakko Jurvansuun perillisiin ja jatkuu aina näihin päiviin asti löytyy sukujulkaisusta jota
myydään hintaan 50 mk kappale. Julkaisussa on ensimmäistä kertaa selvitetty kattavasti varhaisten
Jurvansuiden ja  heistä periytyvien sukujen yhteydet  toisiinsa.  Tästä  syystä  jokainen löytää mitä
todennäköisimmin siitä  uutta  tietoa  omasta  suvustaan.  Julkaisu  sisältää  erittäin  mielenkiintoisia
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artikkeleita  mm.  Jurvansuun,  Raution,  Heikkilän,  Isomursun,  Jaurakkajärvien  ja  Sivosen  suvun
jäsenistä.  Aineiston  arvoa  nostaa  se  että  pääsemme tutustumaan  Amerikkaan  menneiden  suvun
jäsenten vaiheisiin; osa heidän jälkeläisistään on mukana myös tällä retkellä ja huomisessa juhlassa.
Tätä  sukujulkaisua  voi  ostaa  myöhemmin  sukujuhlatoimikunnan  jäseniltä  joiden  yhteystiedot
löytyvät julkaisusta ja Jurvansuun suvun internet sivuilta www.jurvansuu.net

Palataanpa tämän ja huomisenpäivän ohjelmaan. 
Linja-autot palaavat retken päätyttyä Pudasjärvelle linja-autoasemalle noin kello 16.30-17.00. Illalla
on Hilturannassa kello 18.00 alkaen kaikille vapaata ohjelmaa joka käsittää mm. makkaran paistoa,
saunomista.  Kello  19.00  on  Hilturannassa  illallinen  niille  jotka  ovat  siihen  ilmoittautuneet.
Myöhemmin illalla on tanssit  Havulassa,  jossa duo Wilbert  on järjestetty soittamaan sukujuhlaa
varten aikavälillä 21.00-01.30. Hilturannassa on illalla mahdollisuus tutustua sukulaisiin ja etenkin
päästä  tuntemaan  Amerikan  serkkuja  jotka  ovat  siellä  yötä.  Tämä  voi  olla  ainut  mahdollisuus
vuosikymmeniin nähdä uuden mantereen sukulaisia joten ei kannata päästää tilaisuutta hukkaan.
Hilturannassa on siis  myytävänä  limsaa,  makkaraa ja  kahvia paikallaolijoille.  Samaten myydään
sunnuntain juhlaan ruokalippuja jotka kannattaa ostaa ennakkoon niin pääse nopeammin syömään.

Hilturannassa ja sunnuntain juhlassa voi osallistua arvontaan, jossa pääpalkintona on Lauri Ehtosen
lahjoittama kannel sekä runsaasti  pienempiä palkintoja.  Erikoisuutena on myytävänä  Anna-Liisa
Piirosen  valmistamaa  pettuleipää  ja  jauhoa.  Leipää  kannattaa  maistella,  pidetäänhän  ruisleipää
johon on lisätty 10-15% pettua terveelliseksi sen sisältämien hivenaineiden takia.

Sunnuntaina on ensin jumalanpalvelus Pudasjärven vanhassa kirkossa kello 10.00 jonka jälkeen
voi  tutustua  suvun  hautapaikkoihin  tai  kotiseutumuseoon  joka  sijaitsee  hautausmaan  vieressä.
Museoon opastetulle  kierrokselle  on  kuitenkin  erillinen  maksu  6  mk per  henkilö  ja  jos  menee
ryhmänä  tulee  halvemmaksi.  Opas  on  varattu  tätä  varten  paikalle.  Ilman  pääsymaksua  on
mahdollista juoda kahvit Niemelän pirtissä, maksaa voi omantunnon mukaan. 

Paikalle kokoontuneista suvun jäsenistä otetaan valokuva sankarihaudan luona kello 12.30 mihin
osallistumista pidetään suotavana. Ryhmäkuvasta voi tilata itselleen ison valokuvan hintaan (60 mk)
tai halvemman värivalokopion hintaan (30 mk) sunnuntain juhlan yhteydessä. Valokuvan voi tilata
tänään Hilturannassa tai huomenna seurakuntatalolla. Tilaukset voi tehdä ruokalippujen ostamisen
yhteydessä.

Kaikilla  pitäisi  huomioida  se  että  sunnuntain  juhlapaikka  on  muuttunut  Hilturannasta
Seurakuntatalolle. Eli vaikka sunnuntain aamiainen on Hilturannassa, niin lounas on kello 13.30 on
Seurakuntatalolla  (ilmoittautuneille).  Tämän jälkeen on juhlaohjelman vuoro johon kuuluu mm.
Amerikan  sukulaisten  Roy,  Ruth  ja  Maija-Liisa  Jurvan  esityksiä.  Ruth  Jurva  lapsineen  on
lupautunut  jakamaan  ”Beany  Babies”  pehmolelujakin  suvun  lapsille  eräänä  juhlanumerona.
Puheiden  lisäksi  on  yhteislaulua  ja  musiikkiesityksiä  joista  erään  esittävät  Kaisa  ja  Pauliina
Kellokumpu. Juhlassa tulee esille myös sukuseuran perustaminen suvun historian selvittämiseksi ja
sen vaiheiden tallentamiseksi.

TAIPALEENHARJU (noustaan, esittelijä,  40 min) n. 9.00-9.40

Autot  menevät  savustamon  risteyksestä  harjun  päälle  ja  pysäköivät  lopuksi  ”solan”  jälkeen
Sankalan kestikievarin pihaan, jossa noustaan autoista kuuntelemaan Antti Taipaleen esitystä. 
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Linja-autot  matelevat  harjun  keskellä  olevalla  tiellä.  Vasemmalla  puolella  näkyy  Aittojärvi  ja
oikealla puolella Taipaleenlampi.

         

Kylällä on vanhoja tuulimyllyjä  ja villisikatarha. Savustamosta on voinut ostaa kylmäsavustettua
poronlihaa, mutta on nyt valitettavasti suljettuna. Taipaleenharju liittyy myös Hetekylän historiaan
sillä  aikanaan  harjun  ylitse  kulki  puutie  jota  pitkin  veneet  saattoi  vetää  ylitse  Aittojärvestä
Taipaleenlampeen. Täten vesitse Hetekylän suunnasta tullessa reitti on ollut Hetetjärvi-Iso-Vuorma-
Aittojärvi-Taipaleenlampi josta on Ontamojärven kautta yhteys Tuulijärveen ja siitä edelleen kirkon
rantaan Pudasjärvessä. Voi siis sanoa että jokseenkin varmasti esi-isämme ovat uurastaneet monet
kerrat kirkkomatkallaan tämänkin harjun ylitse.

Ennen talojen väliseen solaan menoa kertoa Repolasta seuraavaa:

Vasemmalla  puolella  oleva  harmaa  talo  liittyy  suvun  historiaan  siten  että  1810  syntyneen
Hetekyläläisen Jaakko Jurvansuun vaimo Greta Henrikintytär oli omaa sukuaan Repola ja kotoisin
kyseiseltä paikalta. 

Seuraavaksi nousemme autosta Sankalan kestikievarin pihalle jossa Taipaleenharjun historiaa tulee
meille kertomaan Antti Taipale. Autoihin palataan 40 minuutin kuluttua eli kello xx.xx, tai
heti esityksen päätyttyä.

Lähtö Jaurakaiselle.

Kuten aikaisemmin on tullut mainittua tämä sukujuhla keskittyy vuonna 1810 Mattilassa syntyneen
Jaakko Jurvansuun perillisiin. Sukujulkaisusta kannattaa katsoa sivua 47 jossa on lueteltu Jaakon
perilliset.  Jaakolla  ja  Gretalla  oli  lapsia  yhteensä  11  kappaletta.  Eräs  Jaakon lapsista  oli  Greta
Jaurakkajärvi  os.  Jurvansuu  joka  oli  naimisissa  Sakari  Jaurakkajärven  kanssa.  He  asuttivat
Jaurakaista joka on meidän seuraava pysähdyspaikkamme.

Sorvarinjärvi: kalaisuus
Pyöriänniemi:
Itärannantie 

JAURAKAINEN (noustaan autosta, 30 min) n. 10.10-10.40
 
Etummainen auto menee pihan perälle jossa voi  kääntää ja muut autot jäävät  tiensivuun jättäen
kulkuaukon. 
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Seuraava kohteemme on Jaurakainen jossa pääsemme ulos autosta ja tutustamaan vanhaan taloon
joka on ollut Greta ja Sakari Jaurakkajärven kotipaikka. Greta oli omaa sukuaan Jurvansuu ja oli
1810 syntyneen Jaakko Jurvansuun tytär. Greta ja Sakari muuttivat Hetekylästä tänne asumaan ja
rakensivat omin voimin kahdestaan talonsa jossa nyt vierailemme.

Sirkka Fredrikssonin kirjoitus tästä paikasta löytyy julkaisun sivulta 36.

Alunperin Rautiolaiset luovuttivat Jaurakaisen suutarimestari Fredrik Wilhelm Ekdahlin (1823)  ja
vaimonsa  Carinin  asuttavaksi;  Carinhan  oli  Raution  tyttöjä.  Sitten  Jurvansuiden  omistama
Uudentalon tila Hetekylässä vaihdettiin tähän Jaurakaisen tilaan ja tänne tuli sitten asumaan Sakari
ja Greta os. Jurvansuu Jaurakkajärvi ja Ekdahlit muuttivat Hetekylään Uuteentaloon.

Jaurakaisen taloa tulevat esittelemään siinä edesmenneen miehensä Heikki Jaurakkajärven kanssa
asunut Martta Jaurakkajärvi ja hänen tyttärensä Eila Ruokangas.

Aikaa tähän kohteeseen on varattu 30 minuuttia joten kaikkien pitäisi olla takaisin autoissa kello
xx.xx.

Seuraava kohde on Hetekylä ja siellä Mattila ja Jaakola. Hetekylän varhaishistoriasta voi mainita
sen että kun vuosina 1633, 1663, 1700 ja 1770 Hetekylässä mainitaan olleen 4-6 taloa niin sata
vuotta myöhemmin 1875 tiloja oli jo 51 kappaletta. Lukua voi pitää suurena kun samaan aikaan
samaan suuruusluokkaan  pääsi  vain Kuivaniemi  (65),  Kello  (61),  Ylikiiminki  (68),  Alakiiminki
(61) sekä suurimpana Kollajan kylä jossa oli 73 tilaa. Tämä tilasto on esitetty 1993 Jouko Vahtolan
johtamalla Oulun Sukututkimusseuran kevätretkellä Ii-jokilaaksoon. 

JURVASENKUIVA, MATTILA ja VANHA KOULU (noustaan, 60 min) 11.10-
12.10

Kerrottavaa Mattilasta Juurikantien ajamisen aikana:

Nykyisen  Mattilan  pihapiirin  nimi  oli  ennen  Pätsi  eli  Pätsilä  tai  Jurvanen.  Pätsi  nimi  johtuu
Utajärveltä 1500-luvulla tulleesta Päts -nimisestä miehestä, joka asettui asumaan tälle paikalle,
mutta muutti sitten pois. Tämän jälkeen tuli Pätsilän isännäksi Henrik Andersinpoika Oinas (1679-
1769), joka rupesi käyttämään sukunimeä Pätsi. Jaakko Jurvansuu josta tämän sukujuhlan vieraat
pääosin periytyvät (1810-1877) oli Henrik Oinaan pojan pojan pojan poika. Eli meidän sukumme
polveutuu siis Oinaista. Paikka on siis ollut suvulla noin 300 vuotta ja on edelleenkin.
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Pätsin tilan vaiheet jakamisineen ja eri isäntineen on kattavasta käsitelty Jaakko Antero Jurvansuun
kirjoittamassa artikkelissa joka löytyy sivulta 8.

Mattilasta on sukujulkaisuun kirjoittanut Anna-Liisa Piironen ja juttu löytyy sivulta 28.

Jurvansuuntiellä auto hiljentää vauhtia Paavolan Riston ja Annikin talon kohdalla selitysten ajaksi.

Olemme  nyt  sitten  tulleet  Hetekylään  Jurvasen  kuivalle  ja  Mattilan  eli  Jurvansuun  tielle.
Kulkusuuntaan  nähden  vasemmalla  puolella  on  Paavolan  Riston  ja  Annikin  talo  jonka
läheisyydessä on ennen sijainnut Jurvansuiden omistama Uusitalo. Tämä Uudentalon tila oli yksi
niistä kolmesta tilasta joihin alkuperäinen Jurvansuu-Pätsin tila jaettiin isonjaon aikaan 1800-luvun
loppupuolella.  Äsken  vierailimme  Jaurakaisella  joka  siis  vaihdettiin  tähän  Uudentalon  tilaan.
Sukujulkaisusta  löytyy  sivulta  11  kuva  jossa  on  tällä  paikalla  olleesta  talosta  vuodelta  1926.
Nykyisin  Uudeksitaloksi  kutsutaan  Riston  ja  Annikin  talon  takana  olevaa  Paavolan  Paavon  ja
Saimin taloa. 

Jatketaan matkaa ja pysäytetään Vuopion kohdalla

Vasemmalla  puolella  on  Vuopion  tila  joka  Pöykiöiden  omistuksessa  nykyään.  Takana  siintää
Jurvasenlampea jota myös kutsutaan Alalammeksi.  Aikanaan se  on ollut  komea lampi,  mutta  8
vuotta  Hetetjärven  ja  Ison-Vuorman  kuivatuksen  jälkeen  vuonna  1890  se  kuivatettiin  pikku
Olvasjärven  kanssa.  Isojen  järvien  kuivatuksen  tarkoituksena  oli  lisätä  heinämaata.  Noin  10-15
vuotta sitten Komon sillan yläpuolelle sitten tehtiin kivipato joka hiukan nosti lammen vettä. Vettä
ei  kuitenkaan ole riittävästi  kalastusta  varten mutta  kaikenkattava  heinikko on tehnyt  lammesta
hyvän metsästysvesistön.

Mennään Mattilan pihaan

Nyt tullaan sitten Mattilan pihapiiriin. Ensimmäinen talo tien oikeassa laidassa on entinen koulun
talo josta Koulun osa on purettu ja jäljellä on vain opettajan puoli jossa asuu tällä hetkellä Esteri
Jurvansuu. Monet muistavat Esterin miehen Jurvansuun Jaakon eli ”äijän” joka oli erittäin pidetty
mies. Hän se leikkasi Jurvalankin pojan tukan niin kuin monelta muultakin kylän nassikalta. Uhkasi
aina käyttää keritsimiä jos ei löydä hiustenleikkuriaan, mutta löytyihän se aina.
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Kuusten  katveessa  on  tallin  seinässä  kaiverrus  ”Heikki  Jaakon  Poika  Jurvansuu  1903”.  Hänen
perillisiään  löytyy  mm.  Peltoloista,  Vähkyreistä  ja  Nybergeistä.  Samaan aikaan  eli  useita  Juho
Heikkejä joita on voitu kutsua myös Heikeiksi.

Mattila onkin suurimmalle osalle varsin tuttu paikka. Mattilaa asuttaa nykyisin Aino Jurvansuu ja
hänen  poikansa  Martti.  Tämän  talon  erikoisuus  oli  se  että  aikoinaan  se  oli  kokonaan,  niin
ulkoseiniltä  kuin katoltaakin päällystetty päreillä. Kannattaa käydä katsomassa talon päätyseinää
jossa on vielä jäljellä alkuperäistä pärepintaa.  Taloon voi käydä  tutustumassa myös sisältä.  Osa
pirttiä on kuitenkin mennyt sisävessan ja saunan rakentamisen yhteydessä, mutta muuten pirtti on
alkuperäisessä kunnossa. Katsokaa myös julkaisun sivu 29 jossa on kuva Mattilan pirtistä. Vielä on
näkyvissä laipion valkoinen rappaus; kai sen tarkoitus oli pitää pirtti valoisana.

Halkoliiterin  luona  on  näkyvissä  vanhaa  kivijalkaa,  jolta  paikalta  Jaakolan  talo  on  siirretty
nykyiselle paikalleen. 

Aikaa Mattilassa vierailuun on varattu tasan tunti eli autot lähteävät pihasta kello xx.xx.

Jurvasenkuiva, JAAKOLA (noustaan autosta, 25 min)

Ajetaan auto Jaakolan pihaan jossa voi kääntää.

Julkaisun sivu 10.

   

Jaakko Jurvansuun (1810-1877) pojat  Matti  Jurvansuu (1840-1891) ja Jaakko Jurvansuu (1844-
1922) omistivat yhdessä koko 1341 hehtaarin suuruisen tilan. Jaakko rakensi Jaakolan talon. Jaakko
kuitenkin menetti puolet Jurvansuun tilasta, kun se myytiin 13.12.1899 pakkohuutokaupalla talokas
Juuso Keinäsen saamisesta. Tila on nyt  Pietarilan suvulla, joka on pitänyt hyvää huolta vanhasta
Jaakolan talosta ja ystävällisesti esitellyt taloa Jaakon jälkeläisille.

Tämän Jaakolan Jaakon tytär oli Aino Eriika Isomursu os. Jurvansuu, jonka asuinpaikalla Kipinässä
tänään käydään. Jaakolla oli myös muita lapsia kuten Juho Heikki Jurvansuu joka oli sukujuhlamme
vetäjän  Jaakko  Anteron  Jurvansuun  ja  toimikuntamme  jäsenen  Sirkka-Liisa  Fredrikssonin  isä.
Jaakolla oli myös poika Aukusti Aleksanteri Jurva joka kuoli 1950 Amerikassa (julkaisu s. 31). Hän
oli ollut harvinaisen riski mies ja ammatiltaan poliisi. Hänen kerrotaaan olleen niin vaikuttava mies
että jopa Al Capone pysähtyi  häntä sen takia kättelemään. Tämän Aukustin poika Roy Jurva ja
hänen vaimonsa Ruth ovat tänään joukossamme. Jaakolla oli vielä lisäksi tytär Maria Sofia Pernu.
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Saamme tutustua täällä Jaakolan pirttiin ja jatkamme matkaa 25 minuutin päästä eli kello xx.xx.

HETI JAAKOLASTA JUUSTOLAA KOHTI LÄHDETTÄESSÄ

Ajetaan hiljalleen mäkeä alas ja seuraavat jutut liittyy lähiympäristöön.

Uuden  tien  valmistuttua  katosi  oikealta  puolelta  se  kuuluisa  Jaakolan  mäki  jossa  kylän  lapset
(eritoten Jurvalan ja Sormusen lapset) kävivät talvisin laskemassa potkurilla. Mäen alla oli routa
nostanut  asfalttiin  ison  harjanteen  joka  oli  siinä  vuodesta  toiseen.  Parhaat  kipinät  sai  potkurin
jalaksista  kun  lastasi  jonkun tytöistä  istumaan eteen  ja  otti  vielä  taakse  jonkun  ookaamaan  eli
seisomaan jalaksille. Kun vauhtia otti vielä kaupalta asti niin äkkipysäys mäen alla oli taattu kuten
komea kipinäsuihkukin.

Jaakolan  mäen  alla  nykyisen  tien  oikealla  puolella  on  näkyvissä  vankkoja  ja  korkeita  kuusia.
Korkein näistä on nimeltään Jurvansuun kuusi, jonka alaosa on yhtenäinen, mutta korkeammalla
kuusi jakautuu kahdeksi puuksi. Tämä kuusi on ikuistettu myös Martta Jurvansuun (1910-1992)
puiseen  tervattuun  hautaristiin,  jonka  näemme huomenna  Pudasjärven  hautausmaalla.  Ristin  on
veistänyt tädilleen Viljo Jurvansuu. Kuusten katveessa on vanha Jurvansuu joka oli Juho Heikki ja
Liisa Kustaava Jurvansuun kotitila. Tämän paikan historiasta löydätte asiaa julkaisusta sivulta 17.
Juho Heikin ja Liisan  lapsista Martta, Lilli ja Santi asuivat tällä paikalla ”pikku puolella”. Vanhan
Jurvansuun kautta pääsee Jurvansuun kankaalle josta meni polku Ahvenlammille.

Taksiautoilija Yrjö Jurvansuu rakensi nykyisen Jurvalan joka on tien vasemmalla puolella oleva
keltainen talo. Vihreän talo on uusi puoli (1980) jonka päädyssä sijaitsi Hetejärven postikonttori
jonka  postinhoitajana  oli  Ritva  Jurvansuu.  Lomittajana  toimi  siellä  myös  Marko  Jurvansuu  ja
Isonmursun  Pekka  niinkuin  joku  voi  vielä  muistaa.  Taloa  isännöivät  autoilija  Viljo  ja  Ritva
Jurvansuu.

PAAVOLANKUIVA (ajetaan kuivan läpi)

Julkaisussa on asiaa tästä paikasta sivulla 26 Heikki Heikkilän kirjoittamana. Paavolankuiva on
saanut nimensä Påhl (Paavo) Oinaasta, joka asui tällä paikalla 1600-luvun alkupuolella.

Heikkilä  on  Maria  Heikkilän  os.  Jurvansuu  (1874-1940)  ja  hänen  puolisonsa  Heikki  Heikkilän
(1876-1937)  kotipaikka.  He avioituvat  vuonna 1898.  Tässä talossa on asunut  suurperhe,  monta
sukupolvea  saman  katon  alla.  Parhaimmillaan  noin  40  henkeä  yhteistaloudessa.  Yhteisellä
sopimuksella jaettiin viljelysmaat ja luonnoniittyjen käyttövuorot sekä  asuinpaikat joista vedettiin
arvalla.

Tällä hetkellä Heikkilän tilaa ja maataloutta hoitaa Juha Heikkilä perheineen. Hänen vanhempansa
Reino ja Annikki asuvat myös tilalla. Samassa pihassa on myös Heimo Heikkilän talo jota sanotaan
Anttilaksi. Heikkilän ja Anttilan talojen nimet tulevat veljeksien Heikin ja Antin nimistä jotka saivat
kyseiset talot yhteisperheen jakamisen jälkeen.

RAUTIONKUIVA, Rautio ja Oinas (ajetaan läpi)

Autot menevät koulun jälkeisestä risteyksestä vasemmalle Raution kuivalle ja pysäyttävät harjulle.
Selitysten jälkeen  käännytään Viitaniementielle  oikeaan ja  tullaan takaisin  Hetekyläntielle  josta
jatketaan.
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Rautiosta löytyy asiaa julkaisun sivulta 15.

Rautio  on  Matti  Jaakonpoika  Jurvansuun  (1840-1891)  tyttären  Valpurin  (1868-1940)  ja  hänen
puolisonsa  Johan  Matinpoika  Raution  (1859-1930)  kotipaikka.  Pihapiiriin  kuului  kaksi
asuinrakennusta,  joista toinen oli suuri savupirtti,  joka paloi 1948. Rautio nimi juontaa juurensa
lautamies  Henrik  Andersinpoika  Oinaasta,  joka  seppänä  ollessaan  muutti  nimensä  Rautioksi.
Tehdessään Pudasjärven kirkon sakariston oven lukon 1781 hän vielä käytti sukunimeä Oinas. 

Oinaan talon paikka on vanhin tiedossa oleva asumuksen paikka Hetekylässä.  Nykyisin paikalla
asuu Kälkäjän sukua. Alkuperäinen Oinaan talon paikka on siis edelleenkin asuttuna. Perimätiedon
mukaan paikalla asui Henry Oinas 1500-luvun loppupuolella. Mahdollisesti paikkaa on jo aiemmin
käyttänyt hänen isänsä Paavali Oinas. Talon pihapiiriin kuului asuinrakennus, jonka sisäänkäynti oli
nykyistä  Raution taloa päin.  Nykyiset  Siurun talon aitat ja ulkohuoneet kuuluivat myös samaan
pihapiiriin.  Nykyisin  Oinaita  asuu  Lehdossa  joka  on  tästä  400  metrin  päässä  eteenpäin
kulkusuunnassa.  Taloa  isännöi  vast’ikään  edesmennyt  Martti  Oinas  puolisonsa  Marjatta  Oinaan
kanssa. Tällä retkellä on mukana videokuvaajana heidän pojanpoikansa Jorma Oinas, jolle suuret
kiitokset tästä avusta.

Sirkanperän  jälkeen  tulee  Petäjäniemi  jonka  oikealla  puolella  on  Ruunaharju  josta  löydetty
Hetekylän  tien  suoristamisen  yhteydessä  kivikautisia  tulipesiä.  Ovat  oikealla  puolella  tietä
mutkassa. Harju on hakattu.

Oulun Yliopiston arkeologit tekivät kaivauksia Ruunaharjussa kesällä 1995. Internetistä voi tästä
löytää Jari Okkosen kirjoittaman raportin josta seuraavat tiedot on poimittu. Kaivauksissa löytyi
kuusi  kuoppajäännöstä,  joista  kaksi  oli  7x5 metriä  ja  pienemmät  parimetrisiä.  Nämä muinaiset
keittokuopiksi tunnistetut muinasjäännökset löytyivät virallisesti TVL:n soranoton yhteydessä kun
Hetekylän tietä kunnostettiin ja oikaistiin. TVL:n työnjohtajan valistuneisuuden ansioksi voidaan
lukea se että hän ilmoitti asiasta eteenpäin ja soranotto siirrettin muille alueille. Aikaisempia löytöjä
Petäjäniemen asunpaikkakohteesta ovat kivikirves, rombinmuotoinen reikäkivi ja hioin. Viereiseltä
Petäjäniemen  tilan  pelloilta  on  talon  miesväki  jo  1920  luvulla  tehty  löytöjä.  Ruunaharjussa
sijaitsevat  kuopat  on tunnettu paikallisten mukaan ”Lappalaisten  hautoina”,  mutta  arkeologisten
tutkimusten valossa ne ovat  toimineet keittokuoppina. Ehkä nissä on paistettu hirviä tai peuroja.
Hiiliajoituksen mukaan kuoppien pohjaosassa on pidetty tulta noin 400-190 eKr eli esiroomalaisella
aikakaudella,  mutta  myös  tuhatkin  vuotta  myöhemmin  kuten  hiiltymiskerrosten  päällekkäisyys
osoittaa. Samantyyppisiä kuoppia on löytynyt muualtakin Suomesta esim. Kuusamosta.

13.30-15.00 Niemitalon Juustola Lounas

Hetekylän  tiehaaran  läheisyydessä  Kaitaojalla  käytiin  Lapin  sodan  ensimmäinen  taistelu.
Saksalaiset pakenivat Yli-Kiimingistä päin, räjäyttivät Jokikokon sillan, Suomalaiset saivat kiinni
Juustolan  kohdilla,  josta  seurasi  tulitaistelu.  Tästä  löytyy  lisää  kirjoista.  Paikallaolevan
muistomerkin esittely: sukututkija Mauno Puurunen.

Lounaan nautimme Juustolassa jossa on tarjolla poronkäristys hintaan 50 mk tai lohikeitto hintaan
35 mk. Hintaan kuuluu Alkusalaatit, leipä, voi, juomat ja jälkiruokana juustokahvit.

Matka jatkuu kello 15.00. 
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MURSU, KIPINÄ (ajetaan ohi, n. 15.10)

Ajetaan Kipinän tietä kohdalle josta Mursu näkyy ja ajetaan madellen kohti siltaa.

Julkaisussa on tästä paikasta asiaa sivulla 34 ja kirjoittajana on Pekka Isomursu.
 
Pekka Isomursu kirjoitti seuraavan:

”Kipinän talo, joka paremmin Mursuna tunnetaan, oli Iso-Jaakon tyttären Ainon Ja hänen miehensä
Aukusti Isomursun sekä heidän suuren perheensä kotitalo. Talo mainitaan jo 1700-luvun kartoissa
Kipinä-nimisenä,  mutta  Aukusti  isä  Aukusti  (1846-1927)  osti  talon  Amerikassa  ja  Ruijassa
hankkimillaan  rahoilla  ja  muutti  asumaan tilalle  Mursunsaarelta  (alkujaan  sukunimi  oli  Kerälä,
muuttui asuinpaikan mukaan jo 1800-luvun alkupuolella Isomursuksi). Tänne Aino tuli miniäksi
19-vuotiaana 1913 ja täällä Iso-Jaakko kuoli 1922.

Päärakennus on rakennettu  vuonna 1900, ja sitä on laajennettu vuonna 1903. Tätä ennen vanha
asuinrakennus oli nykyisen talon itäpäädyn vieressä.  Talo on ollut asumattomana jo 1960-luvun
lopulta lähtien. Pihapiirin rakennuksista on purettu 1960- ja 70 luvuilla navetta ja hevostalli, jäljellä
ovat vielä sauna, aittarakennus ja liiteri.

Oulu-Kuusamo maantie kulki ennen talon pihan läpi. Talo oli  vilkas paikka, kulkivathan kaikki
jokivartta ylös- ja alaspäin matkaavat siitä ohi. Moni poikkesi taloonkin, olihan siinä kestikievari,
paikka,  jossa  kulkijat  saattoivat  yöpyä,  syödä  ja  lepuuttaa  hevosiaan.  Monesti  oli  pirtti  täynnä.
Ensin  Mursu  oli  reservitalona,  tarjoten  kyytejä  matkamiehille  silloin,  kun  varsinaisen  kievarin
hevoset olivat kaikki käytössä. Kestikievariaika alkoi ensimmäisen maailmansodan tienoilla, kun
monien  halukkaiden  joukosta  kunnan  ja  kruunun  edustajat  seuloivat  sopivat  urakan  suorittajat.
Aukusti  ja  hänen  Matti-veljensä  hoitivat  kestikievarin  hevos-  ja  kyytiasioita,  Aino  emännän
tehtäviä.  Paljon  tarvittiin  myös  oman  väen  ja  monien  piikojen  ja  renkien  apua.  Autoliikenteen
lisääntyessä  kievaritoiminta  sitten  loppui  jo  ennen  toista  maailmansotaa.  Kievariaikoina  ansaita
saattoi myös rahtia ja kyytejä ajamalla. Kauppaakin oli lupa pitää, ja posti oli Mursussa pitkään.
Siinä työskennellessään Aino Isomursu tuli tutuksi monille.
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Mursu  oli  tietenkin  myös  maalaistalo,  karjaa  pidettiin  ja  heinääkin  tehtiin.  Viljaakin  viljeltiin,
joskus jopa nisun (vehnän) viljely onnistui. Puuta saatiin metsistä, ja työtä riitti. Joki antoi lohta
joskus  runsaastikin.  Palvelusväkeä  tarvittiin,  ja  moni  piika  ja  renki  löysi  puolisonsa  talossa
ollessaan, meni naimisiin ja rakensi oman mökin.

1960-luvulla talo sitten hiljeni, nuori polvi oli muuttanut koulut käytyään muualle, eikä talonpidolle
ollut  jatkajaa.  Antti-poika  jäi  kyllä  naapuriin  asumaan,  mutta  löysi  oman  työnsä  metsäalalta.
Opettajia  tuli  monesta  Ainon  ja  Aukustin  lapsesta.  Aino  kuoli  jo  vuonna  1954,  61-vuotiaana:
työntäyteinen  elämä  vei  terveyden.  Aukusti  ja  Matti  asuivat  talossa  1960-luvun  puoliväliin,
kuolemaansa asti. Taloutta hoiti tuolloin Helena Sarajärvi apunaan Matti-poikansa. He rakensivat
sitten oman talon Syväojan tien varteen Mursun tilasta erotetulle tontille.”

KIPINÄNKOSKI / Ii-joki (hiljennetään sillan tienoilla, mutta ei pysähdytä)

Kerrotaan matkan aikana Kollajanniemelle seuraavaa.

Teuvo Vähkyrä kertoo seuraavaa:

”II-JOKI JA KIPINÄNKOSKI”
Idjajohka  on saamenkieltä  ja tarkoittaa  yö-jokea.  Suomen kieleen on tästä  muotoutunut  meidän
tuntemamme Ii-joki. Ii-joki on toinen Pohjois-Pohjanmaan suurista joista ja koska sen keski-  ja
yläjuoksu  on  säästynyt  voimalaitosrakentamiselta,  on  siellä  vielä  tavattavissa  joen  alkuperäistä
luonnetta.  Yli  340  km  pitkä  Ii-joki  lähtee  Ii-vaaran  rinteiltä  jatkuen  halki  Koillismaan
vaaramaisemien laskien lopulta Perämereen. Suurimmat sivujoet ovat Koston-, Livo-, Siuruan- ja
Korpijoki. Suurimmat järvet ovat Irnijärvi, Jokijärvi, Jongunjärvi ja Pudasjärvi. 

Etenkin kalastus ja nimenomaan lohenpyynti houkutteli uudisasutusta joki levisi jokea pitkin 1500
luvulta  alkaen.  Kalastuksen  kanssa  ristiriitaan  jouduttiin,  kun  1800-luvulla  Ii-jokea  ryhdyttiin
käyttämään  puutavaran  uittoon.  Puuta  tuli  paljon  etenkin  lautojen  mukana  jotka  kuljettivat
tervatynnyreitä ja sisämaan sahojen tuotteita alajuoksulle. Lohella oli merkittävä osuus Iijokivarren
asukkaiden  taloudessa  1950-60  lukujen  taitteeseen  asti  jolloin  joen  alaosan  viisi  voimalaitosta
pysäyttivät  lohennousun.  Iijoella  harjoitetaan  tänä  päivänä  runsasta  kotitarvekalastusta.  Yksi
parhaista  harri-  ja taimen paikoista  on juuri Kipinässä jossa ovat  nykyisin  Ii-joen mahtavimmat
kosket. 

Nimitys Kipinän koski on sikäli harhaajohtava että kyseessä on kylän nimen muuttuminen kosken
nimeksi. Oikeastaan pitäisi puhua Vuormankoskesta. Kosken pahin paikka on ns. ”Toho”, jossa vira
ahtautuu keskuskallion ja  rantakallion välistä.  Siinä kuohut ovat  voimakkaat  ja  korkeat  ja  vene
kaatuu  helposti.  Pääuomaa  on  seurattava  Tohon  jälkeenkin  sillä  väylä  kaartuu  vastakkaiselle
rannalle ja vaarana on ajautua karikolle. Lautta- ja uittomiesten vanha hokema olikin:” Väännä,
väännä  Vähkyrän  niemeen  ettei  kiipase  Kipinän  niemeen.”  Sillan  yläpuolisia  koskia  ovat
Lapinkorva ja Ämmänkorva.

Kipinänkosken vasemmalla puolella ovat  Paukkerin suvun talot  ja oikealla  puolella  Kälkäjän ja
Vähkyrän  talot.  Jurvansuun sukua on myös  Kipinän kosken portaalla,  sillä  Jaakko Jaakonpoika
Jurvansuun pojan Heikki Jurvansuun tyttären tytär Liisä Vähkyrä emännöi Vähkyrän tilalla.
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VENETTÄ HOI!  (Ritva Jurvansuu os. Kantola kertoo)

Kollajanniemelle saatiin tie vasta v.1982, joten ainoa kulkuneuvo oli vene. Kaikki kauppa-asiat,
rehut, rakennus ym. tarvikkeet oli tuotava yli joen veneellä. Maidot vietiin maitoautolle joen yli. 

Joka talossa oli paljon väkeä ja monta venettä. aina joku vieras matkalainenkin halusi tulla joen
taakse,  eikä sattunut olemaan omalla törmällä venettä. Ei muuta kuin huutamaan: ”Venettä  hoi!
pitäis päästä sille puolen jokea...”
Akkila oli lähinnä, mihin huuto ensiksi kuului. Akkipa vastasi: ”Ei ole tällä puolen jokeakaan sen
paremmat oltavat, mutta tullaan hakemaan.” 

Monesti tämän jutun kirjoittaja itsekin matkalaisia soutanut joen yli,  kun asuin Kantolanharjulla
lapsena. Ja aina joku jätti 20-50 penniä soutupalkkaa, ”että tuli hyvä mieli” Muistan hyvin, kun
Maanmittausinsinööri Jokinen käveli karttalaukun ja kameran kanssa ja veimme hänen Niemelle.

MUURIPADALLA JOEN YLI  (Ritva Jurvansuu os. Kantola kertoo)

Kerran  kaksi  Penttiä  olivat  tulossa  illan  vietosta  Nuorisoseuran  talolta  ja  Kollajanniemelle  piti
päästä, mutta eipä olut yhtään venettä rannassa. Mitä neuvoksi? Hoksasivat, että Laura Kantolan iso
muuripata oli rannassa, yritetään sillä. Tuumasta toimeen ja pata vieritettiin veteen suurten kivien
yli ja laudan kappaleet airoiksi. Pata kantoi hyvin, eikä kaatunut, mutta yksi paha vika siinä oli. Pata
alkoi pyöriä vimmatusti virrassa ja sitten tuli uittoväylän puomi eteen, eikä siitä päässyt  yli.  Oli
palattava takaisin rantaan ja piti viedä pata takaisin paikoilleen. Kirjoittaja ei muista olivatko pojat
nukkuneet yön verkkoladossa vai tulivatko pirttiin kolkuttelemaan. 

Tämän tarinan Ritvalle kertoi Pekka Sivonen. Eivät Pentit varmaan uskaltaneet äidilleni kertoa, että
muuripadalla yritettiin mennä toiselle puolen jokea.

KOLLAJANIEMI/Niemitalot (noustaan autosta, 40 min) 15.40-16.20

Ajetaan  Niemitalon  Pekan  pihaan,  jossa  voi  kääntää.  Jaakko  Kaukon  Vuormalta  esittelee
Kollajanniemen historiaa.

Niemitalon talo on Anders Abram Jurvansuun eli Kitron Aapon (1862-1949) vaimon Pieta Sofia
Niemitalon  (1863-1923)  kotitalo.  Tästä  isosta  talosta  on  jäljelle  jäänyt  osa  joka  on  Martta
Niemitalon  os.  Kantolan  omistuksessa.  Aapon  vaimo  Pieta  asui  lapsuutensa  tällä  paikalla
Kollajanniemellä.  Kitron Aapolla ja Pietalla oli  seitsemän lasta joista yksi  oli pitkään ikään 101
vuotta elänyt Kaisa Reeta Sivonen Yli-Kiimingissä. Kaisasta on kirjoitus sukujulkaisun sivulla 44 ja
onpa julkaisuun asti säilynyt myös Kaisan kertoma tarina suuresta hauesta jonka Niemitalon Akki
pyydysti Ii-joesta. Kaisa oli tähän hauen pyynnin aikaan ollut lapsenlikkana täällä Kollajanniemellä
äitinsä kotipaikalla. Tarina löytyy sukujulkaisusta.
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Kollajanniemeä  meille  tulee  esittelemään  Jaakko  Kaukko.  Häntä  kokoonnutaan  kuuntelemaan
Martta Niemitalon pihalle.

Aikaa tähän kohteeseen on 40 minuuttia eli autot lähtevät kello xx.xx

KOLLAJANNIEMI (Teuvo Vähkyrä)

Kollaja-niemen historia  juontaa  juurensa saamelaisasutukseen.  Guolle on tarkoittanut  jonkilaista
kalanpyydystä  ja  siten  selittää  alueen  merkittävyyden.  Aikoinaan  Kollajankylä  käsitti  koko
jokivarsialueen aina nykyisen Yli-Iin Hirvelän talon luota Livojokisuuhun Pudasjärven alapuolella.
Jo 1500 luvulla oli Kollajalla veroa maksavia taloja ja Kollajanniemellä oli asutusta 1600 luvulla.
Kerrotaan myös että Isonvihan aikaan 1712 oli Takkisen isäntä karkottanut Venäläiset heittämällä
pirtinpöydän  heidän  peräänsä  niin  että  ulko-ovikin  lensi  irti.  Kollajanniemen  asutus  kasvoi
Takkisesta Keskitakkiseksi ja Niemitakkiseksi josta ilmeisesti periytyy nimitys ”Niemitalo”. 

Ii-joen  uittiyhdistys  teki  oman  tukikohdan  Kollajanniemelle  1900-luvun  alussa.  Niemellä  on
keväsin  käynyt  kuhina,  kun  kolmekin  sataa  miestä  on  siellä  pestautunut  uittohommiin  Iijoen
keskijuoksulle. Nykyisin uittoyhdistyksen talo on kunnostettu, vaikka uitto on Iijoella loppunut.

Iijoen  toisella  puolella  vastapäätä  Kollajanniemeä  on  Kantolanharju.  Siellä  asutus  on
todennäköisesti  vieläkin vanhempaa.  Siellä  on edelleenkin  Repola-niminen  talo,  joka mainitaan
varhaisimmissakin  asiakirjoissa.  Yksi  Repolan  omistajista  on  ollut  aikoinaan  ”kuohari”  eli
eläinlääkäri Matti Kantola.

Linja-auto palaa Hilturantaan (16.30) ja Pudasjärven linja-autoasemalle (16.45).
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