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Impiön Suku ry:n kesäjuhla ja sukukokous tarjosi isolle joukolle seuran jäseniä sekä heidän perheilleen arvostetun
tilaisuuden tapaamisiin – vuosienkin takaa, hersyviä keskusteluhetkiä ja mahdollisuuden viihtyä yhdessä.
Maistuvien tarjoiluiden ja yleisöä
hauskuuttaneen teatteriesityksen ohessa pidettiin sukukokous, joka tavan
mukaan toistuu kolmen vuoden välein.
Kokouksessa valittiin Sukuseuran hallitus ja muut toimihenkilöt.

Seija Piira (vasemmalta), Maija Kuha sekä Vuokko Gardemeister aloittivat sukujuhlapäivän kuulumisten vaihdolla ja juttutuokiolla tutun koulun pihassa.

Koulun pihassa juhlan osallistujat
toivotti tervetulleiksi mm. kappalainen
Pekka Nätti. Lisää tapahtumasta (ss.
6-8) kuva- ja tekstimuisteluksessa.
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Merkittävä maatila 1200-luvulta
Tässä tiivistelmä kesällä 2009 tehdyn
Englannin-vierailun kokemuksista, joista alkuosa julkaistiin Sukuviestin kolmannessa numerossa viime kesänä.
Reijo Savola kertoo:
Talo oli Colnen suurimpia. Vierailimme
kenties jo n. 800 vuotta vanhalla tilalla
Laneshawbridgen Emmottissa, joka sijaitsee korkealla maastossa n. 2,5 mailia Colnen keskustasta itään.
On todennäköistä, että paikalla on
ollut talo jo 1200-luvulta lähtien. Emmott Hall – niminen päärakennus muistutti ennen linnaa tai suurta kartanoa.
Nykyään vanhaa kartanoa ei ole enää
jäljellä – se on purettu v. 1968, jota ennen se oli jo jonkin aikaa autiona. Rouva
Kathleen Green-Emmott oli talon viimeinen asukas. Hänen kuolemansa (v.
1939) jälkeen Emmott Hallia käytettiin
sota-aikana sotilaiden väliaikaisena majapaikkana.
Tämän jälkeen rakennus jätettiin
tyhjilleen pitkäksi aikaa, jolloin se pääsi rapistumaan ja kunnostaminen olisi
ollut hankalaa. Rakennus oli alun perin
yksinkertainen maalaistalo, joka oli ra-

kennettu paikallisista kivistä, joita sai
läheisestä kivilouhimosta.
Sitä laajennettiin vuosisatojen kuluessa tarpeen (ja omaisuuden) karttumisen mukaan. Sen pääosa koostui

läntisestä ja pohjoisesta siivestä, joissa
molemmissa oli kaksi kerrosta.
William Emmottin (kuollut v. 1641)
listaa salin, oleskeluhuoneen,
Jatkuu sivulla 3

Emmott Hallin jo rapistunut pääportti, joka kuitenkin kertoo hieman tilan loiston ajoista
(2009). Kuvassa Sari, Niko, Anniina, Jari, Terttu, Seppo ja Arja.
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merkitys tiedotusvälineenä
Impiön Suku ry:n toinen kausi pyörähti käyntiin kesällä 2010 pidetyn
yleisen kokouksen jälkeen.
Sukuseuran hallintohan toimii kolmen vuoden jaksoissa, sukujuhlan yhteydessä pidettävän yleiskokouksen välein. Silti seuran tilikausi on kalenterivuosi ja uusi kalenterivuosi alkoi vuoden 2010 alussa: tämä on kirjanpidon
kannalta helpompi järjestelmä. Yleiskokous valitsi uuden hallituksen ja uusiakin jäseniä saatiin mukaan. Toimihenkilöt löytyvät viereiseltä palstalta,
samoin hallituksen jäsenet yhteystietoineen.
Nyt lehtemme, Impiön Sukuviesti ilmestyy neljännen kerran. Lehden
nro 1 ilmestyi lokakuussa 2008, sen suunnittelu ja lopulta ilmestyminen
oli jotain sanoinkuvaamattoman hienoa. Sukuseuran lehti on viesti seuran
jäsenille toimivasta hallituksesta, lehdessä on monia kiinnostavia artikkeleita alkaen vaikkapa 1- numeron IMPIÖN synty – jutusta. Toisen lehden jutussa Suvun tietopankki, oli haastateltavana nyt edesmennyt Yrjö
Heikkilä. Kolmannessa lehdessä käynnistyi Emmotin suvun alkulähteillä, Reijo Savolan tutkimusmatka Pohjois-Englantiin, unohtamatta kaikkia
ihania vanhoja ja uusia kuvia, jotka olemme saaneet sukuseuran jäseniltä
julkaistavaksi.
Tässäpä muutamia minua erityisesti kiehtoneista tarinoista. Lehdissämme on ollut monia muita erityisen hyviä artikkeleita; se on sukuseuran
kiistaton tiedotusväline, kotisivujen rinnalla. Ne ovat myös monipuolinen
yhteyslähde, joita Kari Kuha ylläpitää. Hän on uusinut hieman sivustoa, ja
niinpä jo ilmestyneet Impiön Sukuviesti-lehdet on luettavissa pdf-muodossa näiltä sivuilla.
Siellä on myös tilauslomake, jolla voi tilata lehteämme tai Maisa Nuortin tekemää ihanaa Impiön laulua cd-äänitteenä, myöhemmin sukujuhlasta videota. Samaten siellä on palautelomake, jonne toivomme palautetta
päätoimittajalle lehden sisällöstä. Olisikin suotavaa yhä lisätä kotisivujen
käyttöä jäsenten keskuudessa, sillä esimerkiksi se on huomattavan nopea
tietokanava.
Tämän sukulehden suunnittelukokouksissa riittää kesäjuhlasta puheenaihetta. Hallituksemme uusi jäsen Pirjo Impiö kirjoittaa koskettavan
muistelon juhlasta. Juhlivaa sukua on kuvannut pääosin Kari Impiö. Myös
Emmot-matkan loppuosan tarina on erittäin kiinnostava, siksi kannattaakin
ottaa esille edellinen numero ja lukea samalla myös tarinan alkuosa, jotta
pääsee mukaan kiehtovalle matkalle.
Ville Impiön haastattelu kertoo uuden polven näkymistä ja Maisa Sarajärvi-Nuorti kuvaa tutulla tyylillään ihania muistoja vanhoilta ajoilta tällä
keralla savusaunan tuoksuissa ja löylyissä.
Sulo Impiön muistikuvat vanhasta metsästystarinasta sekä Timo Impiön kooste Impiön luonnonniityistä (Anni Ikosen ja Vieno Impiön keskustelujen pohjalta) on pala Ranuan historiaa.
Tässä muutamia poimintoja; toivotan kaikille nautinnollista lukuhetkeä
sukumme lehden seurassa.
Eija Niemelä, puheenjohtaja

Mitä – missä
– milloin?
Impiön ensimmäisen puimakoneen
käynnistyminen oli varmaan ”yhtä juhlaa”. Niinpä puimamiehillekin katettiin
päiväkahvi kunnon posliineista. Henkilönimet ovat pääosin tallessa; niihin
palaamme seuraavassa numerossa,
mutta: Mikä olikaan kuvassa tiettävästi
olevan sepän nimi? Entä maamoottorin
merkki, mitä muuta se tuo mieleen, ja
milloin oheinen kuva on tallennettu?
Vastaukset Kari Impiön sähköpostiin.
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Emmot Hall, jatkoa sivulta 1
keittiön, maito- ja voihuoneet ja huoneita yläpuolella, sekä alatalon, jota käytettiin työpajana sekä erillishuoneen.
History of Lancashire kuvailee rakennusta: ”Klassista etusivua yhdistää
alempiin päätykolmioihin portaittainen kaiverrettu kaide. Se on esimerkki
myöhäisrenessanssin rakennustyylistä,
jota ei tavata paljon maan tässä osassa”.

Portti menneisyyteen
1700-luvulla rakennetun pääportin
kivipylväät ovat massiiviset ja pohjaltaan
neliönmuotoiset, ja niitä on laajennettu
kierukoihin päättyvillä tukiulkonemilla
molemmin puolin.
Tilalla on vielä useita rakennuksia:
tien vastakkaisella puolella olevat Lower Emmottin karjarakennukset ja tilan
maalla sijaitsevalle kalanviljelylaitokselle
johtavan tien varressa sijaitseva sivurakennus. Se oli alun perin talli, mutta nykyisin yksityisasunto.
Kävelimme kalanviljelylammen kautta
tilalla sijaitsevan Hullown Well –nimisen
pyhän lähteen – myös Emmottien lähteeksi mainitun luokse. Aikoinaan suku
siirsi viljeltyjä taimenia lammesta ja niitä
pidettiin talon viereisessä altaassa keittiön lähellä.
Allas on kuin suuri kylpyamme ja sen
pohjalle johtaa 14 askelmaa. Alimmat
kolme ovat peräisin 1600 – luvulta. Paikalliset tuntevat sen myös nimellä Toivomuslähde (Wishing Well).

Historian havinaa
Tilanne oli historiallinen: Thomas

Emmottin jälkeläiset kaukaa PohjoisSuomesta olivat kirjaimellisesti ”suvun
alkulähteellä”. Seppo Laakkonen
totesikin, että paikka vaikuttaa jotenkin tutulta. Ehkäpä tämä suvun tärkeä
paikka on piirtynyt jälkipolvien mieleen
–ehkä tiedostamatta vuosisatojen takaa?
Emmottit perustivat tilansa tämän
lähteen ja kahden läheisen päätien läheisyyteen ja ryhtyivät aluksi pitämään
kestikievaria. Aikoinaan Josef siis jatkoi
suvun monisatavuotista perinnettä pitäessään Korennon kestikievaria - Ehkä
hän oli Pudasjärvellä kuullut isältään
vanhasta elinkeinosta – ehkä häntä
kiinnosti kievarin pito edes tietämättä
tarkemmin suvusta historiasta?
Laneshawbridgen lähiympäristössä
suku oli jättänyt puumerkkinsä laajalti:
kylässä on mm. Emmott Arms –niminen pubi, sekä useita suvun mukaan nimettyjä katuja. Jopa Laneshaw-joen yli
johtava kivisiltakin on aiemmin nimetty
suvun mukaan, se on nyt Laneshawbridge.
Colnen kirkkojen yhteydessä olevilla hautausmailta löysimme useita Emmott-suvun hautoja. Sukututkijathan
tietävät hyvin, miten hautausmailla tapaa ”tuttuja vuosisatojen takaa”.

Risti 1200 -luvulta
Colnen keskustassa sijaitsee 1200-luvulta peräisin oleva toriristi (kuva 6).
Ristin tyyli on goottilais-englantilainen ja
se näyttää pylväältä. On oletettu että se
sijaitsi alun perin Colnen kirkkomaalla,
ja sitä pidettiin katolilaisena ristinä.

Pohjois-Englannin (protestanttisten)
mullistusten aikaan 1700-luvun alussa
muuan urakoitsija sai yhden punnan ja
18 shillingin palkan ristin siirtämisestä
osina suvun maalle, jossa se säilyikin
1960-luvulle asti. Tällöin se korjattiin ja
se siirrettin Colnen keskustaan.
Naapuritilan - muutaman mailin päässä sijaitsevan Wycoller Hallin, sanotaan
olleen esikuvana Charlotta Brontën
kuuluisan klassikkoromaanin Humiseva
harju (Wuthering Heights) Ferndean Manor – tilalle.
Vierailimme läheisellä harjulla, jossa
tosiaankin tuuli humisi voimakkaasti.
Aiemmin matkalla Lontoosta PohjoisEnglantiin oli satanut lähes taukoamatta. Onneksi Colnessa ja Emmottien
vanhoilla tiluksilla sattui aurinkoinen
päivä.

Iltapäiväteellä naapurissa
Samassa eurooppalaisessa projektissa työskentelevä kollegani asui parinkymmenen mailin päässä Emmottista.
Niinpä saimme kutsun vierailla iltapäiväteellä naapuripitäjässä. Siellä kuultiin
vastaavia aurinkoisia päiviä olevan vain
kourallinen koko kesässä! Pystyimmekin nauttimaan teen, joka itse asiassa
muodosti kokonaisen aterian, ulkosalla
mäen rinteellä missä kollegani koti sijaitsee.
Suvun alkulähteille suuntautunut
vierailumme oli vaikuttava. Matkamme jatkui Skotlantiin, kävimme mm.
Edinburghissa ja Loch Ness –järvellä.
Ehkäpä näimme poikani Nikon kanssa
vilauksen kuuluisasta Loch Nessin hirviöstäkin?

Emmott Hall noin vuonna 1920. Kuva: Lancashire County
Impiön sukuviesti
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Impiön luonnonniityt
Impiön karjatalous perustui luonnonniittyihin asumisen alkuajoista aina 1900 luvun alkupuolelle saakka, eli noin puolentoistasadan
vuoden ajan. Impiön elinkeinojen historiassa se kalastuksen ohella,
on ollut hyvin pysyvä ja vakaa toimeentulon antaja. Heinä on kasvanut huonoinakin kesinä.
Karjatalouden vakiintumista osoittaa
lehmäluku, joka v. 1823 oli 14 ja v. 1882
lehmiä oli 20.
Suuri muutos sen sijaan tapahtui samana ajanjaksona viljan viljelyssä siirryttäessä
huhdanpoltosta peltoviljelyyn. Tätä osoittaa peltoalan muutos: 1823 peltoa oli 1,5
ha ja vuonna 1882 ala oli 6,3 ha. Muutokseen vaikutti ratkaisevasti kaskeamisen
rajoittaminen valtiolle erotuilla mailla,
Metsähallituksen perustamisen v. 1859 - ja
metsien arvonnousun vuoksi.

Runsaiden luonnonniittyjen mahdollistama karjatalous palveli viljan peltoviljelyn tehostamista.
Karjanlannan merkitys peltoviljelyssä
kasvoi.
Luonnon niityissä oli suoniittyjä joiden
hoito ei juuri lisätyötä vaatinut. Puronvarsiniityissä saattoi olla tammen avulla
tulvittamalla hoidettavia niittyjä, kuten

Väliotsikko
Eniten työtä vaativat lampien ja järvien
kuivatuksella saadut niityt. Merkittävin ja
suuresti hyödyllinen hanke on ollut Matalajärven kuivatus 1800 luvun loppupuolella. Muiden vesien kuivattamisesta ei ole
selvitystietoa. Asiaa voi päätellä lampien
nykytilasta ja lähtevän puron laskusta.
joka kertoo kuivatuksen vaikeus asteesta.
Helpoimmillaan se on ollut pohjamaan irroittamista vuolaasti virtaavan veden vietäväksi. Näillä perusteilla voi päätellä, että
Mustaalampea on melko varmasti kuivattu, todennäköisesti myös Palolampea sekä
Rytijoessa olevaa Impiönlampea, potentiaalisia mahdollisuuksia voi olla muitakin.
Niittyjä on ollut kaikkiaan noin 15.
Kauimmaiset ovat linnuntietä mitaten 10-

Timo Impiö
1) Lehtovaaran taus/Lehtosuo, 2)
Paasonjokivarsi, 3) Korvajoki, 4) Penämönjoki, 5) Latvasuo, 6) Kummunsuo, 7) Matalajärvi, 8) Kantojoki, 9)
Palolampi, 10) Kalliosuo, 11) Lehmisuo, 12) Nuorunka, 13) Mustalampi,
14) Impiönlampi, 15) Rytinkijokivarsi,
tammen ylipuoli. Lisäksi niiteltiin alavia rantoja, kuten Salamenniemi.

▲

Väliotsikko

Rytijokivarren Tiukanmutkan seutu, jonka
tammen jäänteet ovat vieläkin nähtävissä
Mursunahon sillasta joitain satoja metrejä
ylöspäin.

15 km säteellä, kulkumahdollisuuksista
riippuen. Mielenkiintoinen kysymys on,
onko enimmäisetäisyyden määrittänyt
niityllä kulkemisen työläys-, päivänaikana
tehtävissä oleva talvinen heinänhakumatka, talojen ”reviirit” vai muut syyt? Suurin
osa niityistä on erotettu isojaossa Impiön
tilaan mutta mukana on ollut myös valtionmailla olevia ns. Nautintaniittyjä.
Luonnonniittyjä on niitetty vain joka
toinen vuosi. Kesäisiin niitettävä ala on
kuitenkin ollut kymmeniä ja taas kymmeniä hehtaareja.
Edellä oleva ei ole kattava selvitys
”Wanhan Impiön” niityistä, vaan se esimerkin omaisesti kuvaa niittykulttuurin
mittakaavaa, - luonnetta, ja – vaikutusta.

Lähteet: Keskustelut Anni Ikosen ja Vieno Impiön kanssa, Ranuan historia.
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Kun Impiön Kalle
80 vuotta täytti
13.12.1992
On Kalle-enolla 80-vuotis juhlat kotonaan.
Juhlat niin suuret ja arvokkaat.
On Mursun vanhapirtti kuurattu,
ja kaikki niin viimeisen päälle huusattu.
On väkeä pirtti pullollaan,
liekö sukulaisia kaikki nämä?
No, onkos tuo nyt ihmekään,
kun omaa väkeä on jo puolisataa ja päälle.
On lapsena moni täällä leikkinyt ja Mursu
niin rakkaaksi käynyt meille.
Tänään synttäreillä menneitä rupatellaan
ja Kalle-eno 80-vuotiaana virkeäksi
mielletään.
On enolla vielä hyvä muisti tallella,
kun lapsenlapsetkin muistaa nimeltään.
Kalle-eno arvosti omia syntymäpäiviään ja
kaikki niin rakkaasti tervetulleeksi toivotti.
muisteli Kallen sisaren tytär

Vahingonlaukaus
Tämä tapahtui noin 1930 luvun alkupuolella Ranuan seudulla. Siihen aikaan turkikset kuten oravan, näädän
ja kärpän nahat oli kysyttyä tavaraa,
koska niillä voi ostaa tavaraa kaupasta
eli ne olivat tavallaan maksuvälineitä,
rahan vastikkeita.
Silloin myös kylien kuten Impiön ja
Saariharjun ympäristö kasvoi aihkimetsää (ikihonkaa kasvavaa aarnimetsää)
ja riistaa oli pyytäjille tarjolla. Esim.
oravia pyydettiin ampumalla luodikolla
pienillä oravapanoksilla.
Ampuminen vaati tarkkuutta, koska piti osua päähän, jotta nahka ei vahingoitu. Metsästäjällä oli koira, joka
haukkui puussa olevaa oravaa, ja näin
metsämies pääsi ampumaan lähempää.
Sattuipa tapaus,että metsämies oli
ampunut oravan puuhun, mutta sepä ei
pudonnutkaan alas, niin kuin normaaImpiön sukuviesti

listi. Hän kiipesi puuhun hakeakseen
oravan alas.
Lähistöllä liikkui toinen metsästäjä,
joka näki em. oravan puussa ja ampui
sitä, sillä seurauksella, että puusta putosi 2 kuollutta alas. Olivatko oravan
henki ja miehen henki saman arvoisia –
johtuen vahingonlaukauksesta? Tarina

ei kerro myöskään tapauksen muusta
loppuselvittelystä enempää.
Siihen aikaan elettiin erämaassa,
vähän niin kuin lännen lakien tapaan ja
siinä saattoi monia tapauksia jäädä vähälle selvittelylle.
Sulo Impiö
Kuva: Anitra Byström
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Suvun pitkäaikainen vaikuttaja ja kunniapuheenjohtaja Sulo Impiö samoin
kuin juhlan yleisöstä kaksi nuorinta tyttöä
kukitettiin (yllä vas.). Puheenjohtaja Eija
Niemelä piti kokouksen avauspuheen
valottaen mm. sukuseuran mennyttä toimikautta ja tulevia suunnitelmia, näkymiä
ja tavoitteita.

▲

Ruoka- ja kahvipöytien herkulliset antimet tekivät kauppansa, ison panoksen
tarjoiluista kantanut Anja Jurvelin oikealla.
Niinpä jaksettiinkin herkeämättä seurata ja osallistua itse Sukuseuran kokoukseen, minkä jälkeen ”suut sai messingille”
mainio näytelmä ”Matti lähtee Ameriikkaan”.
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➔

”Matin lähdön Ameriikkaan” esittivät (vas.) Kalevi Impiö (Jaakko), Reijo Impiö (Jussi), Anita Santapukki (os. Sarajärvi - kertoja), Esko
Sarajärvi (Kalle), Tarja Petäjäjärvi (os. Sarajärvi – Kaisa-piika), Lauri Petäjäjärvi (Matti), Pirjo Impiö (Elsa-emäntä) ja Posti-Pate, Jori
Petäjäjärvi. Käsikirjoitus lavastus ja ohjaus: Maisa Sarajärvi-Nuorti. Saammeko nähdä, pääsikö Matti perille ja miten sitten kävi?
Impiön sukuviesti
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jatkoa 10.7.2010

Impiön suvun logo:
Suunnittelija

Tuulia Tellervo Kenttälä
os. Torvinen
Logon aihepiiri palauttaa mieleen mm. maanviljelyn,
kalastuksen, metsästyksen sekä vesistön, joilla kaikilla
on ollut oma, suuri merkityksensä sekä asutuksen sijoittumiseen että yleisten elämänedellytysten kehittymiselle
Impiössä.
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Muistakko, ku sukujuhulassa
herkullista keittoa syötiin
ja melekeen kättä päälle lyötiin,
että tätä keittoa on saatava kotona
lissää,
ku tämmöstä makuelämystä ei oo saatu
missää.
Niinpä kaivoin esille errään, melekeen
sen ohojeen salasen
ja annahan niin vähän sua valasen…

Lapin-akan keitto
2 l vettä
400 gr käristyslihaa
10 kpl perunoita, porkkanoita,
sipulia ja vähän lanttua
½ - 1pkt viherpippuri- tai
koskenlaskija –sulatejuustoa
1 dl ruokakermaa
viher- tai maustepippuria, suolaa
ENSINNÄI sun on tilattava
poronkäristyslihhoo,
tai jos et saa nii on käärittävä hihhoo,
ja katotava onko pakkaseen jäännä
hirvenlihhoo.
Määrää ei tarevihe punnita tarkkoo,
kunhan ei säästele siinä markkoo.
Joka syöjälle varraa satarammaa lihhaa
ja ainahi kaks pottua syöjälle, ettei
kanna nälissään vihhaa.
Jokku ei syö kanin evväitä,
ku luulevat että ne on liian kevveitä.
Mutta jos on tottunna niitä syömään,
ni eiku porkkanaa ja lanttua kattilaan
lyömään.
Tuo viherpippuri (Koskenlaskija)
sulatejuusto riipoo makuhermoo
ku sejassa on kunnon lorraus kermoo.
Lissääpä soppaan pippuria ja suoloo
sillai, ettei jannoon pääse kuoloon.
Jopa lopuksi voisin kerrata ja ihan
helepon ohojeen antoo,
nii vois paremman hetelmän kantoo;
Ensin käristä lihhaa ja voita,
vedessä liha kyppsäksi keittää koita.
Lissää kypsän lihan sekkaan potut ja
mausteet
ja lopuksi tee juustosta ja kermasta
kunnon hauteet
Ja jos vielä sais lisäksi maitoo ja rieskaa,
löis silimät ihan varmasti
onnen lieskoo?
Anja Jurvelin

Impiön sukuviesti

Alikersantti E. Anetjärwen
muistolle
Pysähdyn muistelemaan sitä ikäwää maaliskuun torstaipäiwää, jolloin sain sydäntä murtawan surullisen sanoman, että olet jättänyt meidät
iäksi täällä maailmassa. Emmehän woineet kuwitella, että lähdit wiime kertaa luotamme silloin, kun
isänmaa sinua kutsui welwollisuuttasi täyttämään.
Mutta taistelusi oli lyhyt, et ehtinyt kun joitakin
päiwiä olla wihollisen kuulasateessa, kun sait jättää tämän sotaisen maailman. Waan toiwomme,
että sinun elämän purtesi on ehkä pysähtynyt siihen rauhan satamaan, jossa ei koskaan ole sotaa;
siellä toiwomme sinut tapaawamme kerran, kun
jaksaisimme taistella tätä syntistä maailmaa sekä
wihollisen henkiwaltoja wastaan. Usein wierähtää
kyynel silmiin, kun ajattelee niitten lasten kohtaloa,
jotka owat jääneet ilman maallista isää. Waan onpa
meillä taiwaallinen Isä, jonka warjeluksen alla me
kuljemme. Halumme olisi ollut wielä yhdessä taistella tätä elämäntaistelua, waan Luojamme ei tätä
sallinut jatkaa.
Lepää rauhassa kotikuntasi Ranuan sankarihaudassa rakkaan isänmaasi mullassa. Kirkon
kellot soittakoot sinulle ikuista muistoaan!
Oi kuin on se kallista,
että siellä kohdata,
saamme kerran warmahan
luona Herran Jumalan!
Rakkaudella muistoasi siunaten
puolisosi ja lapset
Siionin lähetyslehti 1941
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Ville Markus Impiö:

Opinnot ja politiikka etusijalla ”Oulun koulussa”
Oulun yliopiston humanistisessa
tiedekunnassa Suomen ja Skandinavian
historiaa pääaineenaan opiskelevan Ville Impiön (26) urasta on tiedotusvälineistäkin käynyt ilmi, että tämä yritteliäs
nuori mies on jo aukonut merkittävästi
uraa paitsi opinnoissaan, myös opiskelija-, harraste- jopa kunnallispolitiikan
ympyröissä.
Ville on lähtöisin Impiön kylältä
(vanhemmat: Matti ja Helvi Impiö),
ja suoritti yläasteen sekä lukion Ranualla ja aloitti opintonsa Oulun yliopistossa vuonna 2005. Sitten elämä täyttyi
mitä erilaisimmista opiskelu- ja luottamustehtävistä. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen hänestä
tuli 2008 ja hallituksen puheenjohtaja
vuodeksi 2009. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksen jäsenyys vei
hänet asumaankin pääkaupunkiin vuodeksi 2010.
Politiikan harrastus on avannut
Villelle Oulun nuorisolautakunnan jäsenyyden sekä paikan kunnallisjärjestön ja Oulun Keskusta-opiskelijoiden
hallitukseen. Seuraavaksi päiväksi hän
odotti Oulun keskustaopiskelijoiden
järjestämää pääministeri Mari Kiviniemen haastattelu- ja kyselytuntia. ”Se
on varmaan kiintoisa tilaisuus, hänhän
esiintyy samana päivänä myös eläkeläisille; se varmaan avartaa näkemystä ja
kontrastia”, Ville arvioi.

Opinnot ensin
”Olen suunnitellut saattavani maisteritutkintoni loppusuoralle v. 2012
aikana. Sitten katsotaan, avautuuko
opettaja-ura, vai tuleeko muuta kiintoisaa vastaan esim. politiikan saralla. Nyt
tietysti sekään ei voi olla pois suljettua”,
Ville arvioi.
Tulevia näkymiä pohtiessaan nousevat esiin kotimaan eduskuntavaalit ja
niiden uusi, kiintoisa asetelma. ”Pidän
luonnollisena, että yhden puolueen
huima nousu gallupien nykylukemiin
on paitsi merkittävä oire jostain, tyytymättömyydestä, ehkäpä päätöksenteon kaukaisuudesta? Ehkä se samalla
on protesti, joka merkitsee ainakin ihan
uutta mielenkiintoa vaaleja kohtaan”.
Historian opiskelu on Villen mielestä paitsi kehittänyt taustojen ymmärtämistä, kriittistä ajattelua ja tarjonnut
hyvän pohjan hahmottaa paitsi yhteis-

kunnallisia, mm. eri sukupolvien välisiä
eroja. Lisäksi tiukka opiskelurytmi on
tuonut laajan, hiukan samaan tapaan
kriittisesti ajattelevan ystäväpiirin.
Opiskeluaika, sen aikana syntyneet
yhteydet ja yhteiskunnallinen vaikutusmahdollisuus ovat vaikuttaneet ilmiselvästi Villen ajatteluun ja aktiivisuuteen
paljon; ”Oulun koulu” on merkinnyt
antoisia ja monessa mielessä tärkeitä
oppivuosia. ”Joskus käy mielessä syvällisempikin paneutuminen politiikan
kuvioihin, osallistuminen ainakin eduskuntavaalien kampanjatyöhön, ajatus
omasta ehdokkuudesta ei kuitenkaan
ole päällimmäisenä? - Mutta ensin tulee
saada opinnot loppuun”. Ville kertoo
mielellään ja usein markkinoivansa paitsi kotiseutuaan Ranuaa jopa koko Pohjois-Suomea matkailu- ja eräkohteina.
T. Starck

Opettava SYL-kokemus
Hän on vienyt myös opintojaan liukkaasti eteenpäin, mutta arvostaa korkealle verkostoitumisen, sekä yleisen,
”vaikuttamaan oppimisen” kannalta
vuoden tilaisuutta, ”komennusta” tutustumaan valtakunnallisestikin merkittävän opiskelija- ja vaikuttajajärjestön,
SYL:n tehtäviin. ”Se opetti erityisesti
esim. ryhmätyöskentelyä, sillä onhan
tähtäimessä oleva opettajaurakin kuin
”suorassa lähetyksessä toimimista,
useita tunteja joka päivä”.
Lähtökohdat Ranualta, yhteiskunnan kaupungistumisen sekä rakennemuutoksen sosiaali- ja taloushistorian
seuraaminen, tutkiminen ja ymmärtäminen toi yhden aiheen harkittavaksi
Villen pro gradu-tutkielmaan. ”Metsäteollisuuden laaja merkitys, rakennemuutos ja tämän vaikutukset ovat
varmasti Pohjois-Suomessa pitkään
ajankohtaisia”.
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Savusaunan lempeä löylyntuoksu
Palaan lapsuuteni savusaunassa
kylpemiseen, jossa ehdin käydä yli
16 vuotta vv. 1950-67. Sain kokea
hyvät löylyt ja myös savun kitkerät
puolet. Talvisaikaan lämmittäminen oli tosi työlästä. Pakkasella piti
jo perjantaina lämmittää jonkin
verran, että lauantaina iso perhe
saattoi kylpeä. Lauantaina koulun
loputtua vedimme veljieni kanssa
halkoja kelkalla monta kuormaa
saunaan. Koivuhalot syttyivät iloisesti ja lämmittäminen aloitettiin
varovasti.
Saunarakennus oli hirsinen, eteisen
yllä katto, sivuilla vain muutama hirsikerros ja lattia. Tuuli ja lumituisku sai
vapaasti heiluttaa saunojan pois riisumia
vaatteita ”avoeteisen” naulassa. Saunan
sisälle ei kannattanut vaatteita viedä,
koska ne olisivat nokeutuneet, esimerkiksi pukiessa ja seinää hipaistessa. Talvella
saunomisen jälkeen äkkiä tohvelikengät
jalkaan, ripeä pyyhkeen heilautus, jotain
päälle ja juosten pirttiin.
Saunan takaseinällä lauteiden yläpuolella oli ”räppänä” eli avoaukko, joka
saunomisen aikana tukittiin vastalla.
Samalla seinällä oli myös isot lauteet,
joihin sopi yhtä aikaa 6-7 henkilöä.
Saunomisen aikana lauteiden päällä
käytettiin säkkipaperia suojana pyllyn
mustumiselta. Joskus jonkun takamus
saattoi jäädä vähän nokiseksi. Kuka
sitä nyt taakseen näkee niin tarkasti,
savusaunan hämäryys kuuluu kuvaan.
Lauteiden alla oli kolo josta vesi lirisi
suoraan maahan. Silloin ei ollut likavesi- ja ympäristöongelmia. Lattialaudat oli
rakennettu puukehikon päälle.

Räppänä ja ruutuikkuna
Saunan oikealla puolella oli iso kivistä
ladottu uuni, johon mahtui yli puolimetriset halot. Piippua ei ollut, vaan savu
sukelsi ulos räppänästä, lauteiden yllä,
vähän oikealla. Vasemmalla seinällä oli
kaksiruutuinen ikkuna. Jostain kumman
syystä vain toinen ikkuna näytti paremmin päivänvalon. Talvella valoksi vietiin
ikkunan taakse lyhty, jonka kiiluvassa
valossa yritettiin peseytyä puhtaaksi.
Ikkunalle tai penkille ei voinut laittaa
kynttilää, koska se kohta kallistui ja suli
alas.
Kerran laitoin tulen saunan uuniin,
Impiön sukuviesti

unohdin avata räppänän, jätin oven liian
vähän raolleen. Tuli syttyi hyvin, räiskyi
iloisesti ja sitä oli mukava katsella. Uunin edessä oli lämmintä ja hengittämään
pystyi hyvin. Sitten yhtäkkiä havahduin,
paljon savua, pian ulos. Lattianrajassa oli enää noin 15 cm savutonta tilaa.
Nopeasti kiskaisin vastan räppänästä.
Lähdin konttaamaan lattiarajaa mahdollisimman matalana. Matka ei ollut
pitkä, mutta ulos päästyäni yskin kovasti
ja silmiä kirveli. Se säikäytti; olisi voinut
käydä köpelösti.

Vesi oli arvokasta
Alkuaikoina saunan edessä ulkona oli
pata, jossa lämmitettiin vesi. Talvella vesi
ajettiin hevosella isossa puusaavissa noin
sadan metrin päästä hetteestä. Kylmävesi laitettiin saunan puusaaviin ja lämminvesi sinkkisaaviin. Saunan vieressä oli
matala hirsikehikkoinen kaivo, jossa vain
alkukesästä piisasi vettä. Vesiongelma
oli todellinen ja isä teki rohkean päätöksen 1962 ja kaivatti syvän porakaivon.
Karjakeittiössä oli aluksi käsipumppu ja
vähän myöhemmin painesäiliö. Saatuamme kaivon kannoimme karjakeittiöstä jokainen itse saunaan mennessämme
kuuman veden. Kylmä oli viety valmiiksi,
eikä vettä tuhlattu, se oli arvokasta.
Kevättalvella kilpailimme usein siitä,
kuka uskaltaa juosta avojaloin saunaan.

Pirttiin palatessa jalkapohjia mukavasti
kipristeli, eikä siitä tullut nuhaa.
Kesällä saunominen oli helpompaa.
Savusaunan jälkeen olo oli raukea, rentoutunut ja iho tuoksui puhtaalle ja koivunvastalle, kaikki tuntui niin pehmeältä.
Peseytymiseen käytettiin sauna-nimistä
saippuaa. Muistan, kun meille ostettiin
ensikerran oikeaa shampoota. Se tuli
Osuuskaupan ”suunta-autossa” Impiön
myymälästä. Shampoopullo oli kirkasta
muovia ja sisältö kauniin kellanruskeaa.
Se oli niin herkullisen näköistä, että minun piti sitä salaa maistaa ja karvaaksi
todeta.
Juhannukseksi sauna aina kuurattiin
katosta lattiaan. Kuusenhavuluudalla äiti
lakaisi katon ja sieltä tippui nokea. Seinät hangattiin varpuluudalla. Äiti harjasi
ja itse nakkasin vettä yrittäen osua luutaan eikä äidin päälle. Saunan pesun jälkeen yleensä molemmat olimme märkiä,
mutta puhdasta tuli. Seuraavan kerran
oli mukava mennä kylpemään puhtaalle
tuoksuvaan saunaan. Saunomisesta on
enää jäljellä mukavat muistot koivuvastan vinhasta vihtomisesta, kiukaan äkäisestä sihinästä ja lempeistä pehmeistä
löylyistä.
Tarina Nikkivaaralta, Maisa
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Viihtyvyys ja
kiinteistönne
arvo!
Ykkösasioita meille.

Jurvelin Oy on kehittyvä ja kasvava monialayritys, jonka keskeistä osaamista
ovat pitkäjänteiset, toimivat ja tehokkaat
asumisviihtyvyyteen ja kiinteistön arvon
säilyttämiseen liittyvät palvelut:
•
•
•
•
•

Koneurakointi Kari Piira
Kuuratie 4, 97700 RANUA
Puh: 040 508 5476

KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUT
SIIVOUSPALVELUT
KONEPALVELUT
REMONTOINTIPALVELUT
VIHERRAKENNUSPALVELUT

Ota yhteyttä,
kun etsit osaajaa!

Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy
Haarasuontie 19, 90240 Oulu
Puhelin 010 8216 000
www.jurvelin.ﬁ
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Leipomo-Kahvila Kiireen Raja
Keskustie 32 - 97700 Ranua
Puh. 016-355 2481
www.kiireenraja.com

