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”Sinun sanasi on lamppu, 
joka valaisee askeleeni, 

se on valo minun matkallani.” 
(Ps. 119:105)
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Käsissäsi olevaan juhlajulkaisuun on 
koottu pääpiirteitä Iin Rauhanyhdistyk-
sen 90-vuotiselta taipaleelta. Julkaisun 
tavoitteena on herättää kiinnostusta kris-
tillisyyden historiaan. Se myös muistuttaa 
siitä, mitä varten yhdistys on perustettu ja 
minkä asian eteen yhdistyksen piirissä 
vielä tänäänkin työtä tehdään.

Julkaisun suppeuden vuoksi monet 
mielenkiintoiset kysymykset on jouduttu 
sivuuttamaan lähinnä vain maininnoin.  
Myös Iin Ylirannan Rauhanyhdistyksen 
vaiheiden esittely on samasta syystä to-
teutettu varsin lyhyesti. 

Johtokunta on kuitenkin käynyt kes-
kustelua siitä, että yhdistyksen täyttäessä 
100 vuotta julkaistaisiin laajempi histo-
riateos. Siinä on tarkoitus nyt tehtyä kat-
tavammin käsitellä kristillisyyden vaihei-
ta Iin alueella.  

Yhdistyksen historia osoittaa, että 
Taivaan Isä on eri aikoina runsaasti siu-
nannut valtakuntansa työtä Iissä. Hän on 
antanut palvelijoilleen kekseliäisyyttä, 
toimeliaisuutta ja ennen kaikkea rakkau-
den mieltä, joka on synnyttänyt halun 
palvelutehtävien suorittamiseen. 

”Kiitos olkoon Jumalalle, 
joka aina kuljettaa meitä

Kristuksen voittosaatossa ja 
antaa meidän kaikkialla levittää 

Kristuksen tuntemisen 
tuoksua!” 

(2. Kor. 2:14)

Johtokunta 

Lukijalle
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Iin Rauhanyhdistys perustettiin vuonna 
1926. Lestadiolaisuus oli kuitenkin vai-
kuttanut paikkakunnalla pitkään jo tätä 
ennen.

Lestadiolainen herätys oli syntynyt 
Ruotsin Lapissa 1840-luvulla Lars Levi 
Laestadiuksen opetustoiminnan ympäril-
le. Herätys saavutti Iin 1850- ja 1860-lu-
kujen vaihteessa. Vuonna 1862 Iissä pide-
tyssä piispantarkastuksessa todettiin, että 
hartauskokouksia oli pidetty jo Iissäkin. 
Myös Oulun Wiikko-Sanomissa oli tuol-
loin maininta lestadiolaisuuden vaikutuk-
sesta Iissä: ”kristillisyyden into on alka-
nut vaikuttaa”. 

Lestadiolaisuuteen suhtauduttiin tuo-
hon aikaan jokseenkin torjuvasti. Toisin 
kuin monilla muilla paikkakunnilla lesta-
diolainen herätys sai kuitenkin toimia Iis-
sä 1860- ja 1870-luvuilla melko rauhalli-
sissa olosuhteissa. Tosin piispa Frosterus 

vuoden 1862 piispantarkastuksen yhtey-
dessä puhutteli Juho Paakkolan, joka oli 
alkuvaiheen näkyvä maallikkosaarnaaja 
Iissä. Piispa varoitti Paakkolaa ”ylpeile-
mästä ja kerskaamasta hengen lahjoista”. 
Muita alkuvaiheen maallikkosaarnaajia 
olivat Jaakko Syrjälä ja Jaako Lalli Karja-
lankylästä ja Heikki Kakko Haminasta.

Lestadiolainen herätys oli 1870-luvul-
le tultaessa jo vakiinnuttanut aseman-
sa paikkakunnalla. Seuroja saatiin pitää 
melko rauhassa, ja Jumalan sana vaikutti 
sen vastaanottaneiden sydämissä uutta 
elämää. Paheksuntaakin lestadiolaisia 
kohtaan tosin oli. Esimerkiksi herätyk-
seen liittyneet ”liikutukset” herättivät 
ulkopuolisissa kielteisiä ajatuksia. Oulun 
Wiikko-Sanomissa kirjoitettiin vuonna 
1867, että Iissä oli ”villi-uskoa poiski an-
taa”.      

Seuroja pidettiin alusta saakka kodeis- 3

Lestadiolaisuuden 
tulo Iihin ja alkuvaiheet
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sa. Joissakin kylien taloissa seuroja pidet-
tiin useinkin. Haminasta hankittiin kui-
tenkin jo 1870-luvun puolivälissä vanha 
käräjätalo seurataloksi. Talosta tuli tärkeä 
seuratoiminnan keskus, ja sitä laajennet-
tiin vuonna 1881. 

Vuonna 1884 Iin kirkossa saarnasi Iistä 

kotoisin oleva teologian opiskelija Jaakko 
Veijola (1858-1886). Opettaja Heikki 
Jussila on kertonut kirjassaan ”Kutsujan 
armo” saaneensa parannuksen armon 
tuossa tilaisuudessa. Tapahtuman muis-
toksi Jussila on sanoittanut Siionin laulun 
71, Matkalle lähdin taivaaseen. 

Heikki Jussila kirjoittaa: 
”Heinäkuun 17 päivänä 1884 olin Iin kirkossa, jossa saarnaamaan 
nousi uskovainen papinkokelas Jaakko Veijola oikeasta ja väärästä 
vanhurskaudesta. Hänellä oli Pyhän Hengen lahjat ja valo selittää 
väärä vanhurskaus. Saarnallaan hän kaatoi minun oman hurskauden 
tornini peruskivetkin. Kun hän sitten selitti oikean vanhurskauden 
ja sen, miten Jumala tekee jumalattoman vanhurskaaksi, niin minä 
käsitin, että olen ollut fariseus. 

Silloin menin häneltä heti kysymään neuvoa. Hänellä olikin 
taivaanvaltakunnan avaimet. Silloin tapahtui yhtä haavaa se päästö 
taivaassa mikä maan päälläkin tehtiin. Pääsin ulkoa sisälle, sisälle 
Jumalan valtakuntaan. Kun sitten illalla oli uskovaisten seurat, niin 
tuli yleiseksi tiedoksi, että Jumalan valtakunta oli lisääntynyt yhdellä 
kansalaisella. Järki ei käsitä eikä ihmisviisaus tajua, miten sauva avaa 
Punaisen meren ja sen jälleen sulkee! Silloin eivät kanteleet ole pajui-
hin ripustettuina! Heikki Jussilan parannus oli sinä päivänä tapahtu-
nut tosiasia, josta taivaassa iloittiin.” 

o
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Iin kirkkoherraksi valittiin vuonna 1875 
lestadiolaiseksi tunnettu Johan Fredrik 
Thauvón. Hänen valintansa ei miellyttä-
nyt kaikkia seurakuntalaisia. Vaalista va-
littivat ei-lestadiolaiset ensin tuomiokapi-
tuliin ja edelleen senaattiin. Vaalin tulosta 
ei kuitenkaan muutettu. 

Thauvónin kirkkoherrakautta sä-
vyttivät hänen vastustajiensa toistuvat 
hyökkäykset häntä vastaan. Thauvónin 
toimista valitettiin tuomiokapituliin, ja 
seurakunnassa järjestettiin niiden joh-
dosta tarkastuksia. Keskeisenä syytökse-
nä oli, että kirkkoherra suosi ja suositteli 
väärää oppia. Kiistelyä käytiin esimerkik-
si lestadiolaisten käyttämästä synninpääs-
tön sanamuodosta ”Jeesuksen nimessä ja 
veressä”. 

Vastineessaan Thauvón sanoi olevansa 
”moninaisissa puuttuvainen”. Samalla hän 
kuitenkin ilmoitti, että hän ei voi vastoin 
omaatuntoaan hyväksyä sellaisia kantei-
ta, jotka olivat täysin perättömiä. Tarkas-
tuspöytäkirjojen mukaan Thauvón tun-
nusti tulleensa ”vakuutukseen syntiensä 
anteeksi saamisesta” päästön kautta.  

Thauvóniin kohdistetut kantelut ja 
syytökset eivät johtaneet lopulta erityi-
sempiin toimenpiteisiin häntä kohtaan. 
Thauvón sai pitää virkansa. 

Thauvón isännöi pappilassaan vuon-
na 1885 lestadiolaisen herätysliikkeen 
historian kannalta merkittävää pappien 
kokousta. Iin pappilassa kokoontui syys-

kuun alussa yhdeksän lestadiolaista pap-
pia ja muutamia maallikkosaarnaajia. Ko-
kouksessa käsiteltiin lestadiolaisuuden 
suhdetta kirkkoon ja muihin hengellisiin 
liikkeisiin sekä kysymystä siitä ”Voiko he-
rännyt sielu tulla autuaaksi-tekeväiseen 
uskoon luetun sanan kautta?” 

Iin pappilassa pidetyn kokouksen jul-
kilausumat olivat osaltaan pohjustamassa 
sitä hajaannusta, joka lestadiolaisuudessa 
tapahtui 1800-1900 -luvun taitteessa. Ha-
jaannus koettiin erityisen raskaana myös 
Iissä, jossa lähes kaikki 1880-luvun tun-
netut lestadiolaiset maallikkosaarnaajat 
ja lestadiolaiskristityt liittyivät uuteenhe-
räykseen. Pian vanhoillislestadiolaisuus 
kuitenkin tuli valtavirraksi iiläisten lesta-
diolaisten keskuudessa. 

Myös kirkkoherra Thauvónia yritettiin 
taivutella uudenheräyksen kannattajaksi. 
Hänen uskonkäsityksensä ei kuitenkaan 
muuttunut. Lähes 90-vuotiaana Thauvón 
toimitti vielä päiväjumalanpalveluksen 
Iissä pidetyssä kristittyjen suuressa ko-
kouksessa, nykyisten suviseurojen edeltä-
jässä, vuonna 1917.   

Johan Fredrik Thauvón 
kirkkoherraksi
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Nykyisten suviseurojen edeltäjät, ”suuret seurat”, 

pidettiin Iissä vuonna 1917. 
Seurat pidettiin kirkossa ja sen ympäristössä 1.-3. heinäkuuta. 

Suuret seurat 1917 

o
Iissä vuonna 1917 pidetyissä suurissa seuroissa 
mukana ollut seuravieras on kertonut seuroista näin: 
”Iin vuosikokousseurat alkoivat sunnuntaina Heinäkuun 1:pnä 1917. 
Seuraväkeä tuli jo lauantaina, toiset rautateitse, toiset laivassa ja 
lähiseutulaiset maanteitse. Lauantaina oli kylmä, tuulinen ja sateinen 
sää. Laivalla tulleet olivat monet sairastuneet matkalla merikipeään 
ja junalla tulleet joutuivat kävelemään asemalta sateessa ja kylmäs-
sä. Kun kortteeripaikat oli löydetty, kokoonnuttiin jo lauantai-iltana 
aattoseuroihin kirkkoon, jossa saarnasivat veljet Mainio ja Hoikka. 
Sunnuntaiaamuna sää olikin muuttunut aurinkoiseksi ja lämpimäksi. 
Jo paljon ennen Jumalanpalveluksen alkua oli kirkko täyteen ahdettu 
väkeä. Käytävät ja lehteri seisoivat väkeä tungokseen asti, ja osan oli 
jäätävä ulkopuolellekin. Varsinaiset seurat alkoivat klo 4 iltapäivällä 
kirkkokentällä, jonne oli kokoontunut väkeä noin 3000 henkeä. Seu-
rat jatkuivat vielä maanantaina ja tiistaina.”
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Iissä pidettyjen suurten seurojen päivä-
jumalanpalveluksen yhteydessä vietettiin 
ensimmäistä kertaa ehtoollista suurten 
seurojen historiassa. Kirkkoherra Thauvó-
nia jumalanpalveluksen toimittajana on ku-
vattu näin: ”Kun hän kumaraisena, valko-
hapsisena ilmaantui alttarille, oli hän kuin 
ihana ilmestys kristillisyyden ensi ajoilta. 
Nuo hopeiset hapset toivat tervehdyksen 
nuorille menneeltä polvelta, joka oli taiste-

lunsa taistellut..” 
Iin suuret seurat pidettiin taloudellisesti 

vaikeana aikana. Ruokailua ei voitu järjes-
tää elintarvikepulan vuoksi. Vain kahvia ja 
teetä oli maksua vastaan tarjolla, niitäkin 
ilman sokeria. Seuravieraita oli kehotettu 
ottamaan mukaan omat eväät ja astiat. 

Seurojen yhteydessä pidettiin myös 
puhujien kokous. Kokouksessa käsiteltiin 
monia merkittäviä kysymyksiä, esimerkiksi 

suhtautumista valtiokirkkoon, sosialistisiin 
ammattiyhdistysliikkeisiin ja osallistumis-
ta valtiopäivävaaleihin. Kirkosta eroami-
seen suhtauduttiin torjuvasti kuten myös 
sosialistisiin ammattiyhdistysliikkeisiin. 
Sen sijaan valtiopäivävaaleihin osallistumi-
nen koettiin tärkeäksi. 

Seuraavana vuonna ei järjestetty suuria 
seuroja lainkaan kansalaissodasta johtuen. 
Ylirantalaiset järjestivät kuitenkin kesällä 
1918 paikalliset suuret seurat Asemakyläl-
lä, Mäntylän kankaalla. Seuravieraita on ar-

vioitu olleen 2000 henkeä. Väinö Tiri, joka 
oli ollut pienenä poikana seuroissa isänsä ja 
äitinsä kanssa, on muistellut eväänä olleen 
”nisumaitokeittoa”.

Vuoden 1917 jälkeen valtakunnallisia 
suuria seuroja, vuosikokousseuroja tai Su-
viseuroja ei ole pidetty Iissä. Iin rauhanyh-
distys teki vuonna 2016 päätöksen hakea 
keskusyhdistykseltä Suviseuroja pidettä-
väksi Iin Rauhanyhdistyksen vetovastuulla 
2030-luvulla.
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Seuraväkeä väliajalla kirkon pihalla Iin suurissa seuroissa vuonna 1917. 
(Kuva: SRKA)
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Uusi toimitalo ja 
yhdistyksen perustaminen
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Uusi seurahuone rakennetaan kirkonkylälle   

Seuratoiminta Iissä oli vilkasta 1920-luvul-
la, ja vanha seurahuone alkoi käydä ahtaaksi 
ja oli muutenkin korjauksen tarpeessa. Kun 
kirkkoa ei yrityksistä huolimatta saatu seu-
rojen pitopaikaksi, vuoden 1926 tammi-
kuun alussa tuli ajankohtaiseksi keskustel-
la uuden toimitalon hankkimisesta. Tässä 
tarkoituksessa Haminan seurahuoneelle 
kokoontui 3. tammikuuta ”joukko Risti-
tyitä keskustelemaan uuden seurahuoneen 
rakentamisesta.” Puheenjohtajana kokouk-
sessa oli Kustaa Paaso ja sihteerinä Kustaa 
Dahl. 

Tammikuun alun kokouksessa päädyt-
tiin pitkän keskustelun jälkeen siihen, että 
rakennettaisiin uusi isompi seurahuone. 
Myös toimitalon paikasta keskusteltiin. Toi-
mitalohankkeeseen toivottiin lähtevän mu-
kaan Ylirannan, Ojakylän, Alarannan, Poh-
jois-Iin ja kirkonkylän uskovaisten. Asiasta 
neuvottelemaan valittiin valiokunta, johon 

tulivat edustajat mainituilta kyliltä. 
Rakentamishankkeen edetessä käytiin 

keskustelua myös vanhan seurahuoneen 
laajentamisesta ja korjaamisesta. Lähinnä 
paikan ahtauden vuoksi tästä kuitenkin 
luovuttiin. Myös muita vaihtoehtoja, kuten 
Valistustalon saamista seurakäyttöön, poh-
dittiin. Lopulta päätökseksi tuli rakentaa 
uusi toimitalo Valtarin maalle, sille paikalle, 
jossa se lopulta palveli yhdistyksen toimin-
taa 80 vuotta. 

Ylirantalaiset päättivät jättäytyä pois 
uuden toimitalon rakentamishankkeesta 
ja rakentaa oman toimitalon. Tämä oli ym-
märrettävä ratkaisu, kun otetaan huomioon 
tuon ajan kulkumahdollisuudet. Yhteisessä 
kokouksessa ylirantalaisten päätös hyväk-
syttiin yksimielisesti. Samalla todettiin, 
että kirkonkyläläiset ja ylirantalaiset voivat 
vapaasti aloittaa rakentamisen heti kun sen 
hyväksi näkevät. 

Nämä toimitalohankkeessa tehdyt rat-
kaisut johtivat siihen, että Iin kirkonkylällä 
ja Ylirannalla toimivat omat rauhanyhdis-
tykset aina vuoteen 1999 saakka, jolloin 
Ylirannan rauhanyhdistys lakkautettiin ja 
yhdistyksen jäsenet siirtyivät Iin Rauhan-
yhdistyksen jäseniksi. 

Rakennushankkeeseen kerättiin varo-
ja listakeräyksellä, johon luvan oli Reino 
Tervon ja Jaakko Kurttilan hakemukses-
ta myöntänyt Oulun läänin maaherra 
2.2.1926. Keräyslistoja jaettiin paitsi koti-
pitäjään myös laajasti muille paikkakunnil-
le aina Ruotsin Luulajaa myöten. Oman ke-
räyslistansa sai esimerkiksi kansanedustaja 
Sakari Ainali Helsinkiin. 

Puutavaraa rakennustarpeiksi anottiin 

puutavarayhtiöiltä. Metsähallitukselta puo-
lestaan kysyttiin puunottolupaa 200 run-
golle isompia puita ja 20 metrille pärepuita. 
Suuret rakennustarviketalkoot järjestettiin 
helmikuun 17. ja 18. päivinä. Rakennus-
työt tehtiinkin pääasiassa talkoilla. Pitem-
mistä työjaksoista voitiin kuitenkin maksaa 
pientä palkkaa. 

Kirkonkylän toimitalon rakentamishan-
ke eteni ripeästi. Jo vuoden 1926 marras-
kuussa toimitalo oli valmis. Pöytäkirjoista 
käy ilmi, että rakentamishanke koettiin 
yhteiseksi. Tästä kertoo rakennustoimikun-
nan kokoonpanokin. Toimikunnassa oli 
kaikkiaan 79 jäsentä, joista 49 oli naisia ja 
30 miehiä. Rakennustoimikunnan puheen-
johtajana toimi Kustaa Dahl. 98

Rakennustapaselostus rakennustoimikunnan pöytäkirjassa 31.1.1926. (Kuva: Juho Tauriainen)
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Iin Kirkonkylän Rauhanyhdistys perustetaan  
Iin Kirkonkylän Rauhanyhdistyksen il-
moitus yhdistysrekisteriä varten on alle-
kirjoitettu Iissä 22.12.1926. Allekirjoit-
tajina olivat yhdistyksen johtokunnan 
puheenjohtaja Kustaa Dahl, varapuheen-
johtaja Kalle Kaisto ja kirjuri (vastaa ny-
kyistä sihteeriä) Jaakko Kurttila. 

Ennen kuin yhdistysrekisteri-ilmoi-
tus voitiin allekirjoittaa, oli 12.12.1926 
pidetty uudella toimitalolla, jota kutsut-
tiin rukoushuoneeksi, Iin Kirkonkylän 
Rauhanyhdistyksen perustava yleinen 
kokous. Paikalla oli 35 perustajajäsentä, 
sekä miehiä että naisia. Kokouksessa hy-
väksyttiin yhdistyksen säännöt ja valittiin 
johtokunta. Johtokunnan jäsenistä ää-
nestettiin. Valituiksi tulivat Kalle Kurtti, 
Reino Tervo, Kustaa Dahl, Anna Kurtti, 
Jaakko Kurttila, Kalle Kaisto, Juho Mäki-
paaso, Juho Juntunen ja Ida Kurttila. Yh-
distyksen tilintarkastajiksi valittiin Huu-
go Veijola ja Kalle Saarela, varalle valittiin 
Arvid Räinä. 

Johtokunnalle annettiin perustamis-
kokouksessa heti konkreettinen tehtävä: 
”Johtokunta päätettiin velvoittaa toimi-
maan raamattujen myynnin edistämisek-
si paikkakunnalla.” 

Johtokunta piti järjestäytymisko-
kouksen kolmen päivän kuluttua pe-
rustamiskokouksesta. Johtokunnan 
puheenjohtajaksi valittiin Kustaa Dahl, 
varapuheenjohtajaksi Kalle Kaisto, kirju-
riksi Jaakko Kurttila, rahastonhoitajaksi 
Kalle Kurtti ja taloudenhoitajaksi Rei-

no Tervo. Johtokunnan ensimmäinen 
tehtävä oli huolehtia juuri perustetun 
yhdistyksen merkitsemisestä yhdistysre-
kisteriin, mistä johtokunta ripeästi huo-
lehtikin, kuten edellä on todettu. 

Nykyisin yhdistysrekisteri kuuluu 
Patentti- ja rekisterihallituksen vastuul-
le, mutta viime vuosisadan alkupuolella 
yhdistysrekisteristä huolehti sosiaalimi-
nisteriö. Se hyväksyi Iin rauhanyhdis-
tyksen yhdistysrekisteriin päätöksellään 
25.2.1927. Yhdistyksen viralliseksi ni-
meksi tuli Iin Kirkonkylän Rauhanyhdis-
tys r.y. ja rekisterinumeroksi 12.947. 

Mitä tarkoitusta varten rauhanyhdis-
tys perustettiin Iihin? Tämä käy ilmi yh-
distysrekisteriin tehdystä ilmoituksesta 
ja yhdistyksen sääntöjen 2 §:stä. Niiden 
mukaan yhdistyksen toiminnan tarkoi-
tuksena oli ”pitää paikkakunnalla Raama-
tun ja apostolisen opin perusteella har-
tauskokouksia, joihin kaikilla on vapaa 
pääsy, kannattaen n.k. vanhaa Laestadio-
laista hengellisyyttä. Sitä paitsi, jos tilai-
suus sallii ja tilaa on, pidetään sunnuntai 
koulua lasten opettamiseksi Raamatun 
tuntemisessa ja hengellisten laulujen lau-
lamisessa.” 

Rauhanyhdistyksen säännöissä oli 
kaikkiaan 24 pykälää. Niistä voidaan ha-
vaita, että yhdistyksen hallinnon perus-
rakenne oli pääpiirteissään samanlainen 
kuin se on nykyäänkin. 

Yhdistyksen hallintoa hoiti yhdek-
sänjäseninen johtokunta. Se valitsi kes-

kuudestaan puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan, kirjurin, rahastonhoitajan 
ja tarpeen mukaan muut toimihenkilöt. 
Yhdistyksen tuli pitää vuosittain kaksi 
yleistä kokousta, marraskuussa ja maalis-
kuussa. Säännöissä oli tarkasti määritetty 
yhdistyksen puheenjohtajan, kirjurin, 
rahastonhoitajan ja taloudenhoitajan teh-
tävät. Mielenkiintoisena yksityiskohtana 
säännöistä voidaan mainita, että niissä 
oli varauduttu myös mahdollisiin riitai-
suuksiin. Sääntöjen 21 §:n mukaan joh-
tokunnan ja yhdistyksen jäsenten väliset 
riitaisuudet alistetaan sovinto-oikeuden 
ratkaistavaksi, johon kumpikin puoli va-
litsee kaksi jäsentä ja nämä keskenään vii-

dennen puheenjohtajaksi.  
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi va-

littu Kustaa Dahl toimi yhdistyksen pu-
heenjohtajana aina kuolemaansa 1937 
saakka. Hänen jälkeensä tehtävässä ovat 
toimineet pitkään Kalle Kaisto, Viljami 
Säävälä, Kalle Liedes ja Antti Rautakoski. 
Yhdistyksen muina keskeisinä vastuu-
henkilöinä ovat toimineet esimerkiksi 
Jaakko Kurttila, Kalle Kurtti, Reino Ter-
vo ja Helvi Niskala. 
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Iin rauhanyhdistyksen perustajajäsenten allekirjoitukset 12.12.1926 pidetyn perustamiskokouksen 
pöytäkirjassa. (Kuva: Juho Tauriainen)
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Vaikka iiläisillä oli yhteinen toimitalo Haminassa, 
olivat Ylirannan ja Aseman seudun kristityt pitäneet alueellaan 
omiakin seuroja. Syynä tähän olivat tuon ajan huonot 
kulkuyhteydet. 

Ylirannan ja Aseman seudun uskovaiset jäivät pois Haminalle 
rakennettavasta toimitalohankkeesta ja päättivät rakentaa oman 
toimitalon. He katsoivat, että rakennettavan Haminan seurahuoneen 
paikka ei palvellut parhaalla mahdollisella tavalla Ylirannan ja Ase-
man seudun väkeä. Pelkona myös oli, että sijainnista johtuen toimitalo 
”voisi sortua kannattajien puutteessa”. 

Seurahuone valmistui vuoden 1927 alkupuolella Iin Asemalle. 
Rakennushanketta toteutettiin pääpiirteissään samalla tavalla kuin 
tehtiin samaan aikaan Haminalle rakennettavan seurahuoneen 
kohdalla. Toimitalo palveli säännöllisen seuratoiminnan keskuksena 
aina 1950-luvulle saakka, jolloin se huonokuntoisena purettiin. Uusi 

Iin Asemalle oma toimitalo ja yhdistys       
toimitalo rakennettiin Ylirannalle vuonna 1963. 

Asemalle rakennetun uuden toimitalon myötä alueen uskovaiset 
päättivät järjestäytyä ja perustaa yhdistyksen. Iin Ylirannan Rauhan-
yhdistyksen perustava kokous pidettiin 23.1.1927 uudella toimitalolla. 
Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt ja valittiin yhdeksän-
jäseninen johtokunta huolehtimaan yhdistyksen asioista. Ensimmäi-
sen johtokunnan jäsenet olivat Antti Paakkola, J.A. Tuisku, Kustaa 
Pernu, Juho Tiri, Kustaa Paaso, Jaakko Pakanen, Pekka Pernu, Aukusti 
Ala-Raasakka ja Erkki Paaso. Vielä saman vuoden aikana rauhanyh-
distys liittyi keskusyhdistyksen jäseneksi. 

Ylirannan Rauhanyhdistys järjesti seuroja ja muuta toimintaa 
säännöllisesti aina vuoteen 1999 saakka, jolloin yhdistys lakkautettiin 
ja sen jäsenet liittyivät Iin Rauhanyhdistyksen jäseniksi. Ylirannan 
toimitalolla pidettiin yhdistyksen lakkaamisesta huolimatta seuroja 
vielä usean vuoden ajan toimitalon myyntiin saakka. 
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Kesäseurat Iin Ylirannalla vuonna 1925. (Kuva: SRKA) Iin Ylirannalla sijainnut Ylirannan rauhanyhdistyksen toimitalo.
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Juuri perustetun rauhanyhdistyksen joh-
tokunta ryhtyi ripeästi toteuttamaan yh-
distyksen säännöissä määrättyä tehtävää. 
Tammikuun alkupuolella 1927 pidetys-
sä johtokunnan kokouksessa päätettiin 
hankkia Raamattuja myytäväksi edellyt-
täen kuitenkin, että niitä saataisiin rau-
hanyhdistyksen varastoon myyntitilitystä 
vastaan. Samassa kokouksessa päätettiin 
esittää, että isot seurat pidettäisiin elo-
kuun lopulla. 

Seurojen järjestäminen ja Jumalan 
sanan esillä pitäminen muutoinkin tuli 
muodostamaan yhdistyksen toimin-
nan pysyvän perusrungon. Seuroissa on 
perinteisesti koko yhdistyksen olemas-
saolon ajan kuunneltu yhdessä kaiken 
ikäisten kanssa saarnoja ja laulettu virsiä 
ja hengellisiä lauluja. 

Seurojen tärkeys näkyy myös yhdis-
tyksen yleisten kokousten ja johtokun-

nan kokousten pöytäkirjoista. Vuodesta 
toiseen kokouksissa on keskusteltu seuro-
jen järjestämisestä. Johtokunnan kokouk-
sissa on käsitelty seikkaperäisesti isojen 
seurojen ohjelmaa, seuroihin pyydettäviä 
puhujia ja seuraravintolan tarjontaa aina 
hintoja myöten. 

Elo-syyskuun vaihteessa pidettävistä 
isoista seuroista tuli pitkäksi ajaksi yh-
distyksen toiminnassa vuotuinen koho-
kohta, joka vaati jäsenistöltä runsaasti 
valmisteluja ja uhrautuvaa talkootyötä. 
Yhdistyksellähän ei ollut palkattuja toi-
mihenkilöitä lukuun ottamatta sivutoi-
mista talonmiestä. Toiminta rakentui 
talkootyölle, jota tuli alusta pitäen organi-
soida huolellisesti. Eri tehtäviin tarvittiin 
runsaasti vastuunkantajia. 

Millaisia tehtäviä isoissa seuroissa 
oli tarjolla? Elokuussa 1927 pidettyihin 
seuroihin valittiin ”johtavaksi emännöit-

Yhdistyksen toiminta 
vakiintuu ja monipuolistuu
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”Seuroja olisi hommattava tiheämmin”  

sijäksi kahvipuolelle” rouva H. Kurttila. 
Ruokapuolelle valittiin emännäksi Maria 
Härmä. Lipun myyjiksi valittiin Huugo 
Veijola, H. Puolakka, Väinö Kaisto, Jaak-
ko Viik ja Jr Kurttila. Kolehdinkantajiksi 
valittiin Juho Juntunen, Eino Jurvakai-
nen, Ville Kauppi ja rouva Molberg. Ma-
joitusasioista huolehtimaan valittiin Liisa 
Tolkkinen, Ida Tohila ja A. Niskasaari. 
Selma Kaikkosta puolestaan pyydettiin 
seura-ajaksi huolehtimaan toimitalon 
siisteydestä ja talon avaimista. Työtä oli 
tehtävä myös ennen seuroja, sillä seuroja 
edeltävällä viikolla pidettiin ”pihan järjes-
telytalkoot”.

Myöhempinä vuosina isoja seuroja to-
teuttamaan valittiin erillinen toimikunta. 
Esimerkiksi vuoden 1928 seuroja valmis-
teli kaikkiaan 36-jäseninen toimikunta. 
Lisäksi tarvittiin seuraisäntiä, pääemän-
tiä, majoituslautakunta, kahvikokkeja, pi-
letinmyyjiä, leipureita, pöytään laittajia ja 
veden ajaja. 

Isot seurat olivat kolmipäiväiset. Jo 
vuonna 1927 seurojen kolmantena päi-
vänä oli ehtoollisen vietto klo 10.00. 
Seurapäiviä sattui myös arkipäiville, sillä 
yleensä sunnuntai oli ensimmäinen seu-
rapäivä. Ehtoollinen järjestettiin Iin kir-
kossa. Ehtoollisen viettoaika saattoi myös 
vaihdella. Esimerkiksi vuonna 1937 sitä 
vietettiin tiistaina kello 16.30 ja vuonna 
1943 tiistaina kello 17.00. 

Seuroihin osallistuvien tarkasta mää-
rästä ei ole tietoa. Seuravieraita lienee ol-
lut runsaasti päätellen seurajärjestelyiden 

laajuudesta. Seuraväen ei edes odotettu 
mahtuvan sisätiloihin, vaan toimitalon 
pihalle aseteltiin penkit, ja puhujan lava 
rakennettiin pienemmälle ulkoverannal-
le. Seuroihin odotettiin vieraita myös Iin 
ulkopuolelta, ja seuroista ilmoitettiin sa-
nomalehdissä, Kalevassa ja Liitossa sekä 
Siionin lähetyslehdessä. Näin tehtiin 
myöhemminkin. Seuravieraita lienee ol-
lut runsaasti kauempaakin, mistä kertoo 
isojen seurojen organisaatioon pitkään 
kuulunut erityinen majoitustoimikunta. 

Työtä seuroissa koitui etenkin seura-
väen ruokkimisesta. Seuraravintolassa oli 
esimerkiksi vuonna 1931 tarjolla ainakin 
kahvia, leipää, maitoa, kala- ja makka-
ravoileipiä, limonadia, kaljaa ja keittoa. 
Seuraravintolaa varten pidettiin toimita-
lon pihalla telttakatosta. 

Isoja seuroja järjestettiin myös muul-
loin kuin elo-syyskuun vaihteessa. Ai-
nakin jo vuonna 1930 seurat pidettiin 
pääsiäisenä. Vuonna 1937 pääsiäisaikaan 
liittyvät seurat pidettiin jo Marian päivä-
nä ja yli koko pääsiäisen. Sotien jälkeen 
keväisistä isoista seuroista tuli perinne. 
Kaksipäiväisiä isoja seuroja pidettiin 
1950-luvulla myös lokakuussa. Hellun-
tain kaksipäiväiset isot seurat vakiintuivat 
ohjelmaan 1950-luvun alkupuolella. 

Isoja seuroja alettiin pitää myös py-
häinmiestenpäivän aikana 1950-luvun 
lopulla.  Vuonna 1959 pyhäinmiestenpäi-
vän seurat alkoivat ensimmäisenä päivänä 
jumalanpalveluksella kello 10. Seurat jat-
kuivat kello 13-16 ja kello 19 oli ehtool- 1514
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lisjumalanpalvelus. Toisena seurapäivänä 
oli jumalanpalvelus kello 10, seurat kello 
12-14, 14.30-17 ja 19. Tästä eteenpäin 
pyhäinmiestenpäivän seuroja vietettiin 
kutakuinkin saman aikataulun mukaises-
ti. Ehtoolliskirkko siirtyi vuonna 1960 
toiselle päivälle kello 17, jonka jälkeen oli 
päätösseurat rauhanyhdistyksellä.

Puhujat tulivat isoihin seuroihin usein 
kaukaakin. Puhujien kutsuminen ei ollut 

yhdistyksen alkuaikoina niin helppoa 
kuin se on nykyään. Puhujia oli vähem-
män, yhteydenpito oli vaikeampaa ja 
matkustaminen hidasta.  Tehtävää varten 
valittiin vuosittain vastuuhenkilöt, ”pu-
hujien hommaajat”, kuten heitä pöytä-
kirjojen mukaan kutsuttiin. Joulukuussa 
1945 pidetyssä johtokunnan kokoukses-
sa velvoitettiin kaikki johtokunnan jäse-
net ”hommaamaan” puhujia. Lisäksi pää-

tettiin pyytää keskusyhdistykseltä apua 
puhujien saamiseksi. Vielä vuonna 1959 
todettiin, että helluntaiseurat pidetään jos 
puhujia saadaan. 

Myös puhujien majoitus ja muukin 
huolenpito vaati vastuunkantajia, olivat-
han puhujat paikkakunnalla useita päiviä. 
Vuoden 1931 elokuussa pidetyssä johto-
kunnan kokouksessa ”Puhujien ruuasta 
ja majoituksesta päätettiin huolehtia rak-
kauden asiana ja lupasivat useat läsnä ol-
leet vastaan ottaa puhujia”. Syksyllä 1951 
johtokunta päätti majoittaa syysseurojen 
puhujista papit ja yhden maallikkopuhu-
jan pappilassa, loput kaksi puhujaa ma-
joittuivat Kurtille.  

Alkuvuosina seuroja oli siis nykymitta-
puun mukaan harvakseltaan. Jäsenistöllä 
oli tosin halua järjestää seuroja tiheäm-
minkin. Vuosikokouksessa maaliskuussa 
1935 ”Johtokunnalle vastaista toimintaa 
varten evästyksenä lausuttiin että seuro-
ja olisi hommattava tiheämmin.” Samalla 
tavalla johtokuntaa evästettiin vuoden 
1943 kevätkokouksessa. Vuosikokouk-
sessa keväällä 1950 puolestaan todettiin 
yksimielisesti, että toiminta oli ollut ”lai-
meaa”, ja siksi johtokuntaa ohjeistettiin 
järjestämään seuroja entistä useammin. 
Samaan kysymykseen palattiin yhdis-
tyksen kevätkokouksessa vuonna 1954. 
Kaksi vuotta myöhemmin yhdistyksen 
kevätkokouksessa johtokunnalle esitet-
tiin toivomuksena, että seuroja järjes-
tettäisiin tiheämmin, vähintään kerran 

kuukaudessa. Vuosikokouksessa keväällä 
1963 voitiin viimein todeta yhdistyksen 
toiminnan ”virkistyneen ilahduttavasti”. 

Erityisistä seuratilaisuuksista voidaan 
mainita rauhanyhdistyksen tasakymmen-
vuosipäivinä pidetyt juhlaseurat, jotka 
pidettiin ensimmäisen kerran yhdistyk-
sen täyttäessä 30 vuotta. Seurat pidettiin 
3.-4.11.1956. Kymmenen vuoden päästä 
juhlaseurat pidettiin helluntaiseurojen 
yhteydessä. Tämän jälkeen tasakymme-
niä on vietetty juhlatilaisuuden merkeis-
sä. Toisena erikoislaatuisena seuratilai-
suutena mainittakoon uuden vuoden 
seurat vuodelta 1935. Yhdistyksen syys-
kokous nimittäin päätti tuolloin, että uusi 
vuosi otetaan vastaan uuden vuoden val-
vojaisilla pitämällä seuroja yli puolen yön. 
Uuden vuoden aattoseuroja järjestettiin 
myös myöhempinä vuosina. 
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Seuravieraita Haminan toimitalolla todennäköisesti 1960-luvulla. 
(Kuva: Antti Rautakoski)
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Yhdistyksen säännöissä oli varauduttu py-
häkoulutyön aloittamiseen, mikäli siihen 
olisi mahdollisuutta. Kristillinen kasvatus 
ja pyhäkoulutyö oli nähty vanhoillislesta-
diolaisessa kristillisyydessä laajemminkin 
tärkeänä, ja asiaa oli pidetty eri tavoin esillä. 
Pyhäkouluasiaa ja sen aktivoimista pohdit-
tiin esimerkiksi keskusyhdistyksen vuosi-
kokouksessa kesällä 1927. 

Pyhäkouluasia nousi esille Iissä tapa-
ninpäivänä 1930 pidetyssä yhdistyksen 
syyskokouksessa. Pyhäkoulu, tai sen ajan 
sanonnan mukaan ”sunnuntaikoulu”, kat-
sottiin kokouksessa tarpeelliseksi toiminta-
muodoksi, ja asiaa lähdettiin toteuttamaan. 
Kokouksessa arvioitiin, että pyhäkoulua 
voitaisiin pitää toimitalon pikkusalissa. 

Syyskokouksessa valittiin yhdeksän 
sisarta viemään hanketta eteenpäin. Yh-
distyksen ensimmäiset pyhäkoulun toimi-
henkilöt – osa heistä toimi todennäköisesti 
myös pyhäkoulun opettajina – olivat Ida 
Kurttila, Aune Nauha, Aino Viinamäki, 
Tyyne Savilaakso, Edit Raasakka, R. Tervo, 
Helli Kaisto, Anna Kurtti ja Elsa Tuominen. 

Ensimmäisen pyhäkoulun pitoajankoh-
daksi päätettiin alkavan eli vuoden 1931 
loppiaisen jälkeinen sunnuntai kello 12. 
Samalla päätettiin tilata pyhäkoulussa käy-
ville lapsille Lasten Siionia, ei kuitenkaan 
useampaa kuin yksi vuosikerta perhettä 
kohden. Tämä vaati varoja, ja kokouksessa 
valittiin henkilöt hankkimaan varoja lasten 
lehden tilaamista varten. Lasten Siionia 
tilattiin yhdistyksen toimesta perheisiin 

myöhemminkin. Vuonna 1945 johtokun-
ta päätti tilata Lasten Siionia 20 kpl ”las-
ten sielunhoidon tarkoituksessa”.  Vuonna 
1963 yhdistyksen puolesta tilattiin Lasten 
Siionia kaikkiaan 33 perheen lapsille. 

Pyhäkoulutyötä haluttiin tukea myös 
kouluttamalla pyhäkoulunopettajia. Vuon-
na 1948 päätettiin pyytää neiti Esteri Tor-
velaa osallistumaan helmikuussa pidettä-
välle pyhäkoulunopettajien viisipäiväiselle 
kurssille Oulussa. Rauhanyhdistys päätti 
kustantaa matkat ja päivärahat, joista kertyi 
maksettavaa yhteensä 1000 markkaa.  

Vuonna 1964 pyhäkouluja pidettiin jo 
kolmella alueella: kirkonkylällä, Alarannal-
la ja Pohjois-Iissä. Kirkonkylällä pyhäkou-
lun opettajina toimivat Kauno Kakko, Antti 
Rautakoski ja Hannes Niskala, Alarannalla 
Aino Puolakka, Hilja Kauppi, Jenni Kurt-
tila ja Ritva Haapaniemi sekä Pohjois-Iissä 
Siiri Kurttila, Hanna Kantola, Elma Oikari-
nen, Hanna Kauppi ja Terttu Kurttila. 

Pyhäkoulutyö oli 1970-luvulle tultaessa 
muodostunut rauhanyhdistyksen ja seu-
rakunnan yhteiseksi toimintamuodoksi. 
Kaikki seurakunnan pyhäkoulun opettajat 
olivat rauhanyhdistyksen piiristä. Vuonna 
1975 rauhanyhdistyksen pyhäkoulu kui-
tenkin erotettiin omaksi toimintamuodok-
si, ja sitä alettiin pitää kodeissa. Sittemmin 
pyhäkoulua on aina näihin päiviin saakka 
pidetty sekä yhdistyksen toimitalolla että 
kodeissa.

Edellä mainitussa vuoden 1930 tapanin-
päivän kokouksessa päätettiin myös aloittaa 

Toiminta monipuolistuu

lauluseurojen pitäminen toimitalon pikku-
salissa seurojen väliaikoina sunnuntai-iltai-
sin kello 19.00. Lauluseuroja pidettiin myö-
hemminkin. Syy lauluseurojen pitämiseen 
oli yksinkertainen: seuravälit olivat pitkät, 
ja kuitenkin oli halu yhteiseen uskovaisten 
kokoontumiseen. Lauluseuroja pidettiin 
paitsi toimitalolla myös kodeissa, mistä 
toimintatavasta keskusteltiin esimerkiksi 
vuonna 1947 yhdistyksen kokouksessa.   

Suomen historiassa 1930-luvun alku-
puoli tunnetaan suurista lamavuosista. Asia 
tuli esille Iin rauhanyhdistyksen piirissä-
kin. Yhdistyksen vuosikokouksessa mar-
raskuussa 1931 keskusteltiin ”nykyisestä 
hädänalaisesta tilanteesta”. Keskustelun 
tuloksena päätettiin järjestää ompeluseu-
rat ”asian edesauttamiseksi” jo seuraavana 
keskiviikkona kello 18.00. Tätä varten va-
littiin emänniksi Aino Viinamäki ja Lempi 
Niskasaari. Aino Viinamäki valittiin huo-
lehtimaan myös ompeluseuroista kerty-

vistä varoista. Käsitöitten huoltajaksi valit-
tiin rouva Savilaakso. Näiden henkilöiden 
lisäksi ompeluseuratoimintaa tukemaan 
valittiin Sippa Veijola, Emmi Kuninkaan-
niemi, Rouva Kauppila, Martta Kurttila ja 
Aune Nauha. 

Ompeluseuroja järjestettiin vastaaval-
la tavalla seuraavinakin vuosina. Vuonna 
1957 ompeluseuroja pidettiin vuoroviikoin 
toimitalolla ja Alarannalla kodeissa. Ompe-
luseuratoimintaa tehostettiin vuonna 1962 
valitsemalla Alarannalle ja kirkonkylälle 
omat ompeluseuratoimikunnat. Alarannan 
toimikuntaan kuuluivat Hilja Kauppi, Aino 
Puolakka ja Kalle Kaisto. Kirkonkylän toi-
mikuntaan kuuluivat Martta Vuotila, Helvi 
Kakko ja Kauno Kakko. Vuonna 1964 om-
peluseuratoiminta haluttiin laajentaa myös 
Pohjois-Iihin. 

Muusta toiminnasta voidaan mainita 
joulujuhlan vietto, josta ensimmäinen kir-
jaus löytyy pöytäkirjoista vuodelta 1962. 1918

Lasten kuoro rauhanyhdistyksen juhlassa 1970-luvulla. 
(Kuva: Antti Rautakoski)
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Iin rauhanyhdistyksen jäsenet ovat olleet 
iiläisiä, ja kysymys on siten ollut paikalli-
sesta yhdistyksestä. Rauhanyhdistys on 
paikallisuudestaan huolimatta liittynyt 
alusta saakka laajempaan rauhanyhdistys-
ten kokonaisuuteen, sillä yhdistys päätti 
marraskuussa 1927 pidetyssä yleisessä 
kokouksessa liittyä vuonna 1917 toimin-
tansa aloittaneen Suomen Rauhanyhdis-
tysten Keskusyhdistyksen jäseneksi. 

Tästä eteenpäin Iistä on lähetetty sään-
nöllisesti edustajat keskusyhdistyksen 
vuosikokouksiin.  Samassa kokouksessa, 
jossa tehtiin päätös liittyä keskusyhdis-
tyksen jäseneksi, kaavailtiin jo evästyk-
siä ensimmäisille kokousedustajille. Ko-
kouksessa ei nimittäin oltu tyytyväisiä 
Siionin lähetyslehden kokoon ja ilmes-
tymistiheyteen. Pöytäkirjan mukaan ko-
kouksessa ”Keskusteltiin Siionin lehden 
pienuudesta ja päätettiin, että olisi täältä 
lausuttava toivomus aikanaan valittavain 
edustajain kautta että lehti olisi saatava il-
mestymään 2 kertaa kuussa ja muutenkin 
isompana että siihen mahtuis enemmän 
puhujain kirjoituksia. Vaikka hintakin sen 
takia vähä tulisi pakotettua kohoamaan.” 

Iin rauhanyhdistys on tukenut vuo-
sien mittaan lukuisin eri tavoin kristit-
tyjen toimintaa muualla maassa ja ulko-
maillakin.  Joulukuussa 1947 oli esillä 
Pohjois-Suomen kristittyjen orpokotien 
kannatusyhdistyksen kirje, jossa tuotiin 
esille orpokotiseurojen pitäminen varo-
jen hankkimiseksi orpokotitoiminnan 

hyväksi. Tässä tarkoituksessa päätettiin 
järjestää seuraavan helmikuun alussa kol-
mipäiväiset seurat. 

Myös opistotyötä on Iissä tuettu pit-
kään. Ylitornion kristillisen kansano-
piston tukeminen oli esillä kesällä 1945 
pidetyssä johtokunnan kokouksessa. Ko-
kouksessa keskusteltiin opiston toimin-
nasta ja sen tärkeydestä. Tiedossa oli, että 
opistolla oli varojen puutetta. Johtokunta 
päätti lahjoittaa opistolle 2000 markkaa. 
Samalla päätettiin selvittää opiston joh-
tajalta, millaisia velvoitteita on opiston 
kannatusyhdistyksen jäseneksi liittyväl-
lä jäsenellä. Joulukuussa 1955 päätettiin 
Reisjärven kristillisen kansanopiston 
avustuspyynnön johdosta lahjoittaa opis-
tolle 5000 markkaa. Opistolle annettiin 
myös myöhemmin rahalahjoituksia. 
Vuonna 1966 avustettiin puolestaan Jäm-
sän kristillistä kansanopistoa. 

Myös keskusyhdistykselle on tehty 
lahjoituksia eri tarkoituksiin. Esimerkiksi 
lähetystyötä varten lahjoitettiin vuonna 
1947 kaikkiaan 3000 markkaa. Vuonna 
1976 lahjoitettiin 300 markkaa suviseu-
rateltan kunnostamista varten. Suviseu-
roihin kerättiin viimeistään 1970-luvulta 
lähtien myös työntekijöitä Iin rauhanyh-
distyksen piiristä. Vuonna 1943 päätet-
tiin luovuttaa isoissa seuroissa kannettu 
kolehti keskusyhdistyksen ylläpitämään 
”vanhainsaarnaajain rahastoon”.  Mielen-
kiintoisena yksityiskohtana voidaan mai-
nita, että vuonna 1957 yhdistys lahjoitti 

”Katsotaan työn olevan 
yhteistä Jumalan lapsilla”
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Päiväkerholaisia ilmeisesti 1970-1980 -lukujen taitteessa pääsiäisruohoa istuttamassa. 
(Kuva: Antti Rautakoski)

Tuolloin päätettiin järjestää rauhanyhdis-
tyksellä ”pikkujoulun vietto” joulukuun 
15. päivänä. Seuroja opiston hyväksi eli 
”opistoseuroja” alettiin pitää säännöllises-
ti ainakin vuodesta 1966 saakka, jolloin 
opistoseuroissa oli puhujana pitkäaikainen 
Reisjärven Kristillisen kansanopiston mat-
kasihteeri Hannes Kamula.  

Raamattuluokka, päiväkerhot ja erilaiset 
aikuisten kerhot on otettu uusina toimin-
tamuotoina käyttöön 1970-luvulta lähtien. 
Myös Siikatörmän leirikeskuksen toimin-
taan leiriläisinä ja leirien henkilökuntana 
on osallistuttu laajasti leirikeskuksen perus-
tamisesta vuonna 1971 saakka.   
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Iin rauhanyhdistyksen talous on koko yh-
distyksen toiminnan ajan perustunut lah-
joitusvaroihin. Taloudenpitoon liittyvät 
kysymykset ovatkin olleet alusta saakka 
säännöllisesti ja näkyvästi esillä paitsi yh-
distyksen kokouksissa myös toiminnassa, 
sillä varainkeruu on edellyttänyt luovuutta 
ja erilaisten varainkeruutapahtumien järjes-
tämistä. 

Uuden toimitalon rakentaminen vuonna 
1926 oli suuri ponnistus, ja siitä syntyi myös 
taloudellisia velvoitteita. Vasta perustetun 

yhdistyksen johtokunta sai ensi töikseen 
pohtia kysymystä siitä, miten toimitalon 
rakentamiseen otetusta velasta selvittäisiin. 
Johtokunnan kokouksessa 12.1.1927 kes-
kusteltiin esimerkiksi siitä, miten saataisiin 
halvempikorkoista lainaa. Kokouksessa 
päätettiin laatia koemerkintälista, johon ku-
kin jäsenistä voisi merkitä summan, jonka 
hän voisi lainata yhdistykselle. Lisäksi tuli 
ilmoittaa lainan muut ehdot kuten koron 
määrä. Alimmaksi lainasummaksi päätet-
tiin 5000 markkaa. Samassa kokouksessa 

Tarkkaa taloudenpitoa

Myyjäistavaraa Haminan toimitalolla pidetyissä myyjäisissä 1960-1970 lukujen taitteessa. 
(Kuva: Antti Rautakoski) 2322

Unkarissa toimivan kristillisyyden ja pa-
piston hyväksi 5000 markkaa.

Rahalahjoituksia on 1960-luvulta asti 
annettu säännöllisesti myös muiden rau-
hanyhdistysten rakennushankkeisiin sen 
mukaisesti kuin yhdistyksen oma talous 
on sen sallinut. Esimerkiksi Iin Ylirannan 
rauhanyhdistykselle lahjoitettiin vuonna 
1962 toimitalon rakennushanketta varten 
10000 markkaa. Myös yksityisten ihmis-
ten hyväksi järjestettyihin keräyksiin on 
osallistuttu. 

Kristityt ovat aina paitsi nähneet Ju-
malan valtakunnan työn yhteiseksi myös 
Jeesuksen opetuksen mukaisesti pitäneet 
tärkeänä vaalia uskovaisten keskinäistä 
rakkautta työtä tehtäessä. Hyvän käytän-
nön esimerkin tästä antavat keskustelut 
siitä, miten jaettiin kirkonkyläläisten ja 
ylirantalaisten kesken vanhan Haminassa 
sijainneen toimitalon myymisestä saadut 
varat vuonna 1927. Ylirantalaiset olivat 
päättäneet jäädä pois kirkonkylälle raken-
nettavasta toimitalohankkeesta ja raken-
taa oman toimitalon. Tätä silmällä pitäen 
he esittivät kirkonkylän rauhanyhdistyk-
selle vaatimuksen, että heille kuului osa 
vanhasta seurahuoneesta. 

Asiaa käsiteltiin kirkonkylän rauhan-
yhdistyksen yleisessä ylimääräisessä 
kokouksessa helmikuussa 1927. Koko-
uspöytäkirjan mukaan kokouksessa ol-
leiden yleinen ja yksimielinen mielipide 
oli, että ”ei kukaan tavallisesti lahjoitettua 
lahjaa, tai sillä tavalla koottua omaisuutta 

takaisin vaadi”. Siksi vaatimukselle ei kat-
sottu olevan oikeutettuja perusteita. Kui-
tenkin katsottiin, että ”asian tärkeyden 
kannalta katsottuna Jumalan valtakunnan 
työn edesauttamisessa Ylirannalla niin 
kuin Haminan ympäristössäkin katsotaan 
työn olevan yhteistä Jumalan lapsilla. Ja 
Jumalan lasten keskinäisen rakkauden 
säilyttäminen on välttämättömän tärkeä 
asia. Jonka tähden kokouksessa oltiin sitä 
mieltä, että lahjana luovutetaan neljäsosa 
vanhasta seurahuoneesta ylirantalaisille.”

Asiasta ylirantalaisten kanssa neuvot-
telemaan valittiin kuusi henkilöä. Neu-
vottelukokous pidettiin helmikuun 1927 
lopulla, ja sopimuksen sisällöksi tuli 
kirkonkylän rauhanyhdistyksen tekemä 
esitys. Samassa kokouksessa päätettiin 
laittaa vanha seurahuone huutokaupalla 
myytäväksi. 
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Yhdistyksellä ei ole ollut palkattuja toi-
mihenkilöitä lukuun ottamatta Haminan 
toimitalon vahtimestaria. Vuonna 1930 
tehdyn päätöksen mukaan vahtimestarin 
palkka muodostui vapaasta asumisesta 
yhden huoneen asunnossa ehdolla, että 
yhdistys sai käyttää tarpeen vaatiessa 
keittiötä. Lisäksi vahtimestari sai ilmaiset 
polttopuut. Sähköstä hänen sen sijaan tuli 
maksaa sähköyhtiön taksan mukaisesti.

Vahtimestarin toimen täyttäminen 
oli esillä jälleen johtokunnan kokouk-
sessa marraskuussa 1945. Valituksi tuli 
leskirouva Anni Marttinen Utajärveltä. 
Samassa yhteydessä vahvistettiin vahti-
mestarin ohjesääntö. Sen mukaan vahti-
mestarin ei tarvinnut maksaa asunnosta 
ja valosta. Näitä vastaan hänen tuli huo-
lehtia toimitalon siivouksesta ja penkkien 
järjestämisestä, lämmittää toimitalo seu-

Toimitalon kunnosta huolehdittiin

Iin Haminassa sijainnut rauhanyhdistyksen toimitalo. (Kuva; Väinö Halttu) 25

keskusteltiin myös kannatusyhdistyksen 
perustamisesta. Keskustelun jälkeen pää-
tettiin laatia lista, jossa voisi sitoutua mak-
samaan kertamaksuna 500 markkaa tai vä-
hintään 50 markkaa vuosittain. 

Toimitaloa lämmitettiin haloilla. Hal-
kojen hankinta toteutettiin erityisillä puu-
kinkereillä. Ensimmäiset kinkerit pidettiin 
19.1.1927, jolloin ajettiin talkoilla sahalta 
halkoja toimitalolle. Kinkereitä käytettiin 
tähän tarkoitukseen usein muulloinkin. 
Vuonna 1930 päätettiin, että niiltä, joilla ei 
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ollut puita tuotavaksi, otettiin vastaan raha-
lahjoituksia puiden ostoa varten. Kinkerei-
tä käytettiin myös muulloin kiinteistöä kos-
kevien asioiden hoitamiseksi. Esimerkiksi 
marraskuussa 1927 johtokunta päätti jär-
jestää yleiset puukinkerit penkkilankkujen 
hankkimista varten. 

Isoihin seuroihin on kerätty ruokalah-
joituksia ja myös rahaa ruoan ostamista 
varten. Perinteinen tapa varojen keräämi-
seen on ollut myös ompeluseuratoiminta. 
Esimerkiksi yhdistyksen marraskuun 1936 
kokouksessa keskusteltiin varojen hankki-
mistavoista ja päätettiin aloittaa hiipunut 
ompeluseuratoiminta joka keskiviikkoise-
na heti loppiaisen jälkeen. 

Varoja on kerätty myös pitämällä seu-
raravintolaa. Jo vuonna 1937 keskusteltiin 
siitä, oliko tarpeellista pitää ravintolaa seu-
roissa pyhien aikoina kun oli kaksi puhujaa. 
Tämän katsottiin olevan hyvä asia ja edes-
auttavan seuratoimintaa. 

Erityisiä hankintoja varten on toteu-
tettu rahankeräyksiä. Esimerkiksi vuonna 
1960 järjestettiin rahankeräys harmonin 
hankkimiseksi. Myyjäiset ovat olleet myös 
keskeinen varainhankintamuoto, ja niitä 
on pidetty jo pitkään. Esimerkiksi vuonna 
1975 myyjäisiä järjestettiin kahdet, toiset 
keväällä ja toiset syksyllä. 

Pöytäkirjojen välittämän kuvan perus-
teella yhdistyksen talous lienee ollut yleen-
sä vakaalla pohjalla. Esimerkiksi vuoden 
1962 vuosikokouksessa todettiin, että yh-
distyksen rahatilanne oli hyvä. 

Emännät jakamassa ruokaa. Kuva 1970-luvulta 
Haminan toimitalolta. (Kuva: Antti Rautakoski)
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Haminan toimitaloa laajennettiin vuonna 1980. 
(Kuva: Antti Rautakoski) 27

rojen ja kirkollisten toimitusten ajaksi, 
tehdä pihamaa-alueen lumityöt ja auttaa 
seuraravintolassa isojen seurojen aika-
na. Vahtimestarin tehtäviin ei sen sijaan 
kuulunut puiden pilkkominen ja liiteriin 
siirtäminen, vaan hänelle maksettiin tästä 
erillinen palkkio.  

Toimitalosta huolehtiminen on ollut 
vuosien mittaan mittava ponnistus ja ta-
loudellinenkin rasite yhdistyksen jäsenis-

tölle. Haminan toimitalosta haluttiin kui-
tenkin alusta saakka pitää hyvää huolta ja 
mahdollisuuksien mukaan muuttaa sitä 
käyttötarkoitusta vastaavaksi. 

Jo vuonna 1928 tuli ajankohtaiseksi 
toimitalossa olleiden asuntojen lämpi-
mämmiksi saattaminen. Samana vuonna 
päätettiin hankkia toimitalon ”pikkusa-
liin” huonekaluja, etupäässä sohva, pöytä 
ja tuoleja. 

Toimitalo vaati luonnollisesti monen-
laista kunnostamista vuosien varrella. 
Vuonna 1945 päätettiin yläkerran kama-
rit laittaa asuttavaan kuntoon. Samalla 
päätettiin tarkistaa alakerrassa olevien 
asuntohuoneiden kunto. Vuonna 1949 
uusittiin toimitalon katto, jota varten jou-
duttiin ottamaan lainaakin. Samana vuon-
na remontoitiin myös toimitalon keittiö.

Puutalo vaati säännöllistä maalaa-
mista, joka oli yhdistykselle aika-ajoin 
merkittävä kustannuserä. Talo maalattiin 
esimerkiksi vuonna 1953. Tätä varten 
järjestettiin erillinen rahankeräys, ja osa 
urakkahinnasta otettiin myös lainana. 
Talon sisäpuolen kunnostaminen oli vuo-
rossa vuonna 1955. Samana vuonna taloa 
ympäröivä pihamaa tasattiin.

Salin valojen sähköistäminen tuli ajan-
kohtaiseksi vuonna 1957. Määräykset 
olivat muuttuneet niin, että aikaisemmat 
sähköistykset eivät olleet enää lainmukai-
sia. Seuraavana vuonna päätettiin kunnos-
taa keittiö ja pikkusali ja maalata ikkunat 
koko talosta. Öljylämmitin taloon hankit-
tiin vuonna 1963. Ulkorakennus sähköis-
tettiin vuonna 1963, ja kattoa maalattiin 
sekä savupiippu korjattiin vuonna 1964.  
Maalaus suunniteltiin tehtäväksi talkoil-
la, mutta koska talkooväestä oli puutetta, 
maalaustyö teetettiin urakalla. 

Toimitalon keittiön kalusto ja lattia 
uusittiin vuonna 1970. Yleiseen vesi- ja 
viemäriverkostoon talo liitettiin vuon-

na 1971. Alakerran keittiöön hankittiin 
sähköhella ja sähköpatteri vuonna 1971. 
Vuonna 1974 tehtiin huomattavia korja-
us- ja kunnostustöitä, esimerkiksi lattiat 
ja ikkunat kunnostettiin. Ulkokatto uusit-
tiin vuonna 1975, ja sitä varten nostettiin 
pankista lainaakin. Rakennuksen seinät 
lisäeristettiin vuonna 1978. Merkittävä 
tekninen parannus oli kovaäänisten han-
kinta vuonna 1976. Puhelin toimitalolle 
hankittiin seuraavana vuonna. Toimitaloa 
laajennettiin vuonna 1980.

Toimitalosta saatiin myös vuokratulo-
ja, sillä yläkerrassa olevaa kamaria ja keit-
tiötä vuokrattiin ajoittain asuinkäyttöön. 
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Yhteistyötä seurakunnan ja 
muiden toimijoiden kanssa   

Iin rauhanyhdistyksellä on ollut vuosien 
saatossa runsaasti yhteistyötä eri tahojen 
ja runsaimmin Iin seurakunnan kans-
sa. Seurakunnan tilat ja etenkin kirkko 
ovat olleet säännönmukaisesti rauhan-
yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien 
pitopaikkana. Isojen seurojen ehtoollis-
jumalanpalvelukset on pidetty kirkossa, 
ja siellä on pidetty myös muita seurati-
laisuuksia. Rauhanyhdistyksen toiminta 
on näin mielletty osaksi Iin seurakunnan 
toimintaa, vaikka yhdistys on ollutkin it-
senäinen toimija. Seurakunta on myös tu-
kenut taloudellisesti rauhanyhdistyksen 
pyhäkoulutyötä. 

Merkittävä seurakunnan kanssa teh-
dyn yhteistyön ajanjakso osui vuosille 
1942-1950. Muutamaa vuotta aikaisem-
min peruskorjattuun Iin kirkkoon iski sa-
lama aamuyöstä elokuun 23. päivä 1942. 
Päivän laskiessa iltaan kirkosta oli jäljellä 
vain savuavat rauniot. Seurakunta toimi 
tilanteessa nopeasti ja vuokrasi uuden 
kirkon suunnittelu- ja rakentamisajaksi 
rauhanyhdistyksen toimitalon jumalan-
palveluksia ja muita kirkollisia toimituk-
sia varten. 

Rauhanyhdistyksen kevätkokouksessa 
1943 todettiin johtokunnan toimineen 
oikein vuokratessaan toimitalon seura-
kunnan käytettäväksi. Samalla vedottiin 
kirkkoneuvostoon, että seurakunta järjes-
täisi polttopuita toimitalon vahtimestarin 
käyttöön ja myös seuroja varten.  Vielä 

uuden kirkon valmistumisen jälkeenkin 
vuonna 1951 oli seurasali toukokuun ajan 
seurakunnan rippikoulun pitopaikkana. 

Haminan toimitalo oli useita kertoja 
myös Iissä toimineiden koulujen opetus-
tilana. Jo vuonna 1951 toimitalon pikku-
salia kysyttiin vuokrattavaksi luokkahuo-
neeksi yhteiskoululle. Päätökseksi tuli, 
että jos koulu tulee muutoin toimeen, 
salia ei vuokrata. Asiasta oltiin kuitenkin 
valmiita neuvottelemaan uudestaan. Asia 
tuli Iin yhteiskoulun ehdotuksesta uudel-
leen esille vuonna 1954. Johtokunnan ko-
kouspöytäkirjan mukaan ”Vakavan kes-
kustelun jälkeen tuli yksimielinen päätös, 
että sali vuokrataan sellaisessa kunnossa 
kuin se vuokrasopimusta tehdessä on jo-
ten rauhanyhdistys ei ota osaa mihinkään 
laittokustannuksiin”. Kuukausivuokraksi 
päätettiin 4000 markkaa. 

Vuonna 1957 seurahuoneisto puo-
lestaan vuokrattiin Iin kunnanhalli-
tuksen pyynnöstä ”naiskäsityökoulua” 
varten. Vuokrasopimus Oulun läänin 
kotiteollisuuskoulun kanssa tehtiin ajalle 
1.10.1957-30.5.1958. Vuonna 2004 toi-
mitalo vuokrattiin Iin kunnalle opetusti-
loiksi yläasteen tilojen remontin ajaksi.

Iissä järjestettiin vuonna 1957 maa-
talousnäyttely. Rauhanyhdistyksen 
toimitaloa pyydettiin maatalousnäytte-
lytoimikunnan käyttöön paitsi vuosiko-
kouksen pitopaikaksi myös opetuselo-
kuvanäytäntöä varten. Johtokunta päätti 29

yksimielisesti luovuttaa 
seurahuoneen ilman 
vuokraa vuosikokousta 
ja avajaisjuhlaa varten. 
Sen sijaan pyyntöön ei 
suostuttu elokuvanäy-
töksen osalta.   

Kirkkoherra Eino Virkkula 
toimittamassa jumalanpal-
velusta rauhanyhdistyksen 
toimitalolla 1940-luvulla. 

(Kuva: Museovirasto/Iin 
seurakunnan historia)
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Haminan toimitalo oli vuosituhannen 
vaihtuessa käynyt ahtaaksi, ja sen tilat ei-
vät muutoinkaan parhaalla mahdollisella 
tavalla palvelleet yhdistyksen laajentu-
nutta toimintaa. Pitkän ja perusteellisen 
valmistelun jälkeen vanhasta toimitalosta 
päätettiin luopua ja rakentaa uusi toimi-
talo. Samanaikaisesti Iin Ylirannan Rau-
hanyhdistys lakkautettiin ja sen jäsenistö 
siirtyi kirkonkylän rauhanyhdistyksen 
jäseniksi. Tähän liittyen yhdistyksen uu-
deksi nimeksi otettiin Iin Rauhanyhdistys 
ry. 

Vanha toimitalo saatiin myytyä vuon-
na 2006. Jo ennen tätä oli ostettu maa-
alue Sorosentien varresta ja aloitettu sin-

ne uuden toimitalon rakentaminen. Uusi 
toimitalo valmistui keväällä 2007. Se 
tarjoaa hyvät puitteet monipuoliselle ja 
lähes jokaiselle viikon päivälle ajoittuval-
le rauhayhdistyksen piirissä tapahtuvalle 
toiminnalle. 

Seurat ovat olleet Iin rauhanyhdis-
tyksen keskeisin toimintamuoto koko 
yhdistyksen olemassaolon ajan. Seuroja 
pidetään nykyisinkin sunnuntaisin toi-
mitalolla, joka on usein seuroissa ääriään 
myöten täynnä. Seuroissa hiljennytään 
kuuntelemaan Jumalan sanaa ja lauletaan 
yhdessä virsiä ja Siionin lauluja. Perjan-
tai-iltaisin kokoonnutaan usein ompelu-
seuroihin, jotka yleensä pidetään kodeis-

Iin rauhanyhdistys tänään

Iin rauhanyhdistyksen nykyinen toimitalo. 
(Kuva: Juho Tauriainen)
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sa. Isot seurat järjestetään pääsiäisenä ja 
Pyhäinpäivän aikana.

Seurojen lisäksi pidetään pyhäkoulua 
jakaantuneena neljään pyhäkoulupiiriin, 
päiväkerhoa maanantaisin ja tiistaisin alle 
kouluikäisille neljä vuotta täyttäneille lap-
sille, raamattuluokkaa perjantai-iltaisin 
alle rippikouluikäisille lapsille ja nuorten 
iltoja kerran kuukaudessa rippikoulussa 
oleville ja tätä vanhemmille nuorille. Ai-
kuisten kerho, Sisarkerho ja Weljeskerho 

kokoontuvat myös säännöllisesti. Jou-
lujuhla ja kevätjuhla ovat kuuluneet jo 
pitkään vakiintuneesti vuosiohjelmaan. 
Varoja toiminnan ylläpitämiseen kerä-
tään myyjäisillä ja muilla varainhankinta-
tapahtumilla. 

Taivaan Isä on siunannut valtakuntan-
sa työtä, jota on tehty Iin Rauhanyhdis-
tyksen piirissä jo 90 vuotta. Työmiehet ja 
–naiset ovat vaihtuneet, mutta työ on py-
synyt alusta saakka perustaltaan samana. 
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