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Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan 		
Kestilän höyrysahan piipun kunnostamiseen
tilille OP 535002-60901850 viestillä ”piippurahasto”

Kestilän sahan piippu kuntoon
Suomen ensimmäisestä höyrysahasta, Kestilän sahasta, on ollut vuosikymmeniä jäljellä vain sahan piippu,
joka toimii Iijokisuun hyvänä maamerkkinä. Oululaisten liikemiesten
perustama saha toimi perustamisvuodesta 1859 lähtien runsaat 20
vuotta tauotta kunnes 1880 –luvulla
ajautui vararikkoon. Saha kävi 1890
–luvulla vain omistajansa J. G. Bergbomin ”varasahana”, kunnes sen pilli vaikeni lopullisesti 1908.
Saharakennukset purettiin vuonna 1935 sahan piippua lukuunottamatta. Kun Kestilän sahan perustamisesta tuli kuluneeksi 100 vuotta
vuonna 1959, Suomen Sahateollisuus

ry kunnosti sahan piipun ja kiinnitti
piipun kylkeen metallisen muistolaatan.
Kestilän höyrysahan aluetta
isännöi vuosikymmenet Iijoen Uittoyhdistys, jolla oli alueella korjaamo, telakointi- ja varastotiloja. Uiton päätyttyä 1988 Ranta-Kestilän
tila siirtyi vuonna 1993 kaupalla Iin
kunnan omistukseen.
Viime vuonna tuli kuluneeksi
150 vuotta Kestilän höyrysahan perustamisesta. Ii-seuran aktiivit olivat
panneet merkille sahan piipun rapautumisen ja tämän vuoksi päätet-

Piipun katselmuksessa (vas.) korjausarkkitehti Raimo Tikka,
Iin kunnan tekninenjohtaja Markku
Vitikka, Ii-seuran
puheenjohtaja Erkki
Taskila ja rakennustutkija Juhani
Turpeinen.

tiin ottaa piipun kunnostus yhdeksi
seuran juhlavuoden teemaksi.. Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseon
asiantuntijat, rakennustutkija Juhani
Turpeinen ja korjausarkkitehti Raimo Tikka, kävivät Kestilässä ”piipun
juurella” antamassa ohjeet piipun ja
sen ympäristön kunnostamiseen.
Asiantuntijat pitivät piipun kunnostusta hyvin tärkeänä, koska piippuhan on osa suomalaista metsäteollisuutta ja sen merkitys paikallisena
ja alueellisena kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä on huomattava.
(et)
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Ii-seura julistaa
13 –18 -vuotiaille
iiläisille nuorille

Ii-seura 20 vuotta
Hyvä lukija. Kädessäsi on Ii
–seuran 20 –vuotisjuhlalehti. Iin Kotiseutyhdistyksen
perustamisesta on kulunut
tänä vuonna 20 vuotta.
Seuran perustava kokous pidettiin Nätteporin
auditoriossa 22. helmikuuta
1990. Perustavan kokouksen puheenjohtaja ja sittemmin seuran pitkäaikainen
puheenjohtaja Ersso Ervasti
totesi perustavan kokouksen
avaussanoissaan osuvasti:
”Luonnollisesti Iissäkin on kotiseututoimintaa
ollut jo pitkään, mutta sitä
varten järjestäytynyttä vapaata yhdistystoimintaa ei
ole ollut. Vanhan emäpitäjän
menneisyys, sen vaaliminen sekä kotiseutuhengen ja
–toiminnan kaikenpuolinen
edistäminen vaativat monipuolista ja aktiivista kansalaistoimintaa. ”
Yhdistys perustettiin Iin
Kotiseutuyhdistys ry- nimisenä yhdistyksenä. Seuran
puheenjohtajaksi valittiin
Ersso Ervasti ja hän toimi
tässä tehtävässä vuoteen
2002 saakka. Edelleenkin

kotiseutuneuvos Ervasti on
yhdistyksen johtokunnan jäsen. Seuran ensimmäiseen
johtokuntaan valittiin Ervastin
lisäksi Lippa-Maija Anttila,
Maija Kaleva, Maarit Jääskeläinen, Erkki Ahola, Vilho
Kantola, Simo Paakkola, Väinö Tolonen (Olhava) ja Väinö
Tolonen (Oulu).
Perustavan kokouksen sanat vanhan emäpitäjän menneisyyden vaalimisesta ja
myönteisen kotiseutuhengen
edistämisestä eivät ole jääneet seuran toiminnassa vain
sanahelinäksi. Iin Kotiseutuyhdistys, nykyiseltä nimeltään
Ii-seura, on toteuttanut sääntöjen tarkoituspykälää monella
tapaa.
Seura on julkaissut Iin historiaan liittyvää kirjallisuutta
sekä uutta tuotantoa mutta
myös aiemmin julkaistujen
teosten näköispainoksia, joita
ei ollut enää muuten saatavilla. Edelleen seura on vuosien
ajan yhdessä kansalaisopiston
ja kirjaston kanssa järjestänyt
kotiseutuun tai lähialueiden
historiaan liittyviä yleisöluentoja. Lisäksi seuran yhtenä toi-

Ersso
Ervasti

mintamuotona on ollut iiläisen
perinteen keruu ja tallentaminen kotiseutuarkistoon, joka
on perustettu Iin kunnan keskusarkiston yhteyteen
Nykypäivän
kotiseututyötä on vastuun ottaminen
omasta asuin- ja kulttuuriympäristöstämme. Kuluva vuonna Suomessa on tarkoituksena
kiinnittää erityisesti huomiota
siihen, että kansalaiset, päättäjät ja viranomaiset saataisiin
näkemään ja ymmärtämään
arkisen ympäristömme arvo ja
monimuotoisuus.

Tavoitteeseen pyritään
valtakunnallisella
JOY
–kampanjalla. JOY –lyhenne tulee sanoista jokaisen
oma ympäristö. Myös täällä Iissä Joy –kampanjan on
syytä näkyä ja Ii-seura on
päättänyt julistaa aiheeseen
liittyvän kirjoituskilpailun,
johon voivat osallistua yläkoulujen ja lukion oppilaat
ja opiskelijat.
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan kirjoituskilpailun satoa, koska saattaahan siitä tulla osviittaa
myös Ii-seuran tulevien
vuosien toimintaan.
Lopuksi haluan kiittää
Ii-seuran puolesta niitä kotiseutuhenkisiä yhteistyötahoja, jotka taloudellisella
tuellaan ovat mahdollistaneet tämän kotiseutulehden
julkaisemisen ja toivotan
kaikki lukijat tervetulleiksi
Haminan koululla tulevana
lauantaina pidettävään seuran 20 –vuotisjuhlaan.
Erkki Taskila
puheenjohtaja
Ii-seura ry

KIRJOITUSKILPAILUN
aiheesta

Jokaisen
oma ympäristö
Kilpailussa on kaksi sarjaa:
13-15-vuotiaat ja
16 –18-vuotiaat.
Sarjojen parhaat kirjoitukset
palkitaan.
Kirjoitukset toimitetaan
12.11.2010 mennessä Ii-seuran sihteerille.
Maila Maalismaa
Kauppilantie 14, 91100 Ii.

VALTO PERNU

pohjoisen valokuvaaja
Kirja
Kirja sisältää:
- Valokuvia Petsamosta,
Lapista,- Iistä jne.
- Valton maalauskuvia
- Kertomuksia Valtosta

Valtoa myös

www.valtopernu.net

Rehtori Ersso Ervasti oli yksi
avainhenkilöistä Iin Kotiseutuyhdistystä perutettaessa.
Hän toimi seuran puheenjohtajana sen perustamisvuodesta 1990 aina vuoteen 2002
saakka ja toimii edelleenkin
seuran johtokunnan jäsenenä
Monipuolisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kotiseututyössä hänelle on myönnetty
kotiseutuneuvoksen arvonimi
vuonna 2001.

SÄÄTIÖ TUKEE MYÖS
KOTISEUTUTYÖTÄMME
IinKotiseutulehti

painosmäärä: 4000 kpl

Julkaisija: Ii seura ry
Toimituskunta: Erkki
Taskila, Maila Maalismaa
ja Kari Kiuttu
Lehden kuvat: Kari Kiuttu
(ellei toisin mainita)

Jakelu: Joka talouteen
Iissä
Lehden valmistus:
VKK -media oy
Painopaikka:
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Luukuopan kaivua Iin Haminan arkeologisilla kaivauksilla kesäkuussa 2009. Kaivaukset kiinnostivat kovasti myös paikallisia. 					
(kuva: H.-K. Korpi/Museovirasto, rakennushistorian osasto).

Iin Haminan argeologisissa kaivauksissa tutkittiin
1400- ja 1500 -lukujen hautausmaata
Kesällä ja syksyllä 2009 Museovirasto suoritti arkeologisia
kaivauksia Iin vanhan Haminan alueella. Arkeologiset tutkimukset liittyivät Iin kunnan
alueella EU-rahoituksella tehtäviin viemäri- ja vesiputkien
uusimiseen ja
rakentamiseen.
Ennen
kunnallisteknisten kaivutöiden toteuttamista
alueella edellytettiin muinaismuistolain velvoittamana
vanhojen kulttuurikerrosten
säilyneisyyden arviointia arkeologisilla menetelmillä, koska
paikalla tiedetään sijainneen
kauppa- ja satamapaikka viimeistään 1500-luvulta lähtien.
Kuuden viikon mittaisissa
kenttätutkimuksissa keskityttiin kaivamaan Ylä- ja Alakadun risteysaluetta nykyisen
vanhan Haminan keskiosassa,
mistä heti paikalla olleen sepelikerroksen poiston jälkeen
alkoi paljastua keskiaikaisen,
1400- ja 1500-luvuilla käytössä olleen hautausmaan hautauksia. Tutkimuksissa alueella
havaittiin ja eriasteisesti dokumentoitiin minimissään 290
vainajan jäännöksiä. Haudattujen vainajien todellista määrää koko hautausmaan alueella
on vaikea arvioida, mutta puhutaan vähintäänkin useista
sadoista.
Hautausten määrän perusteella voidaan sanoa hautausmaan olleen käytössä pitkään
ja sen jääneen aikanaan pois
käytöstä osittain juuri tilan
loppumisen vuoksi. 1620 uusi
kirkko ja kirkkomaa raken-

nettiin nykyisen Iin kirkon
paikalle.

Vainajat haudattu
arkuissa

Hautausmaan alueelta tarkemmin tutkittiin ja dokumentoitiin yhteensä noin 65 yksittäistä hautausta. Hautaukset
olivat niin sanottuja multahautauksia, joissa vainajat oli pääosin haudattu yksittäin, jokainen omaan hautakuoppaansa.
Poikkeuksiakin löytyi, sillä
alueelta dokumentoitiin kaksi
hautausta, joissa samaan hautakuoppaan oli laskettu aikuinen pienen vauvan tai lapsen
kanssa. Lisäksi löydettiin hautaus, jossa samaan kuoppaan
oli omissa arkuissaan laskettu
kaksi lasta.
Pääosin vainajien sivuilla ja alapuolella oli säilynyt
lahonnutta puuainesta, jonka
mukaan voidaan sanoa, että
vainajat oli haudattu puisessa
arkussa. Kansilautoja ei kuitenkaan ollut kaikissa havaittavissa, joten kyseessä ovat
voineet, ainakin osassa tapauksista, olla nykyisistä kannellisista arkuista poikkeavat
kaukalomaiset, kannettomat
puuarkut.
Hautausmaan tila oli tutkitulla alueella käytetty tarkkaan
hyväksi. Vainajat oli haudattu
usein päällekkäin tai limittäin
useampi vainaja päällekkäin.
Ylemmät ja näin nuoremmat
hautaukset olivat usein tuhonneet osan alemmista hautauksista.

Luukuopassa jäännöksiä noin 160 vainajasta

Tutkitun alueen keskeltä löydettiin halkaisijaltaan noin 1,9
metriä oleva maahan kaivettu
kuoppa, joka oli täytetty ihmisluilla. Kyseessä oli niin
sanottu sekundaarinen joukkohauta, jossa vainajat ovat
alun perin olleet haudattuna
jonnekin muualle ja jossain
yhteydessä päätyneet haudatuksi samaan maahan kaivettuun kuoppaan.
Kuopan teon ajankohdasta
ei ole varmuutta. Kuoppa on
voitu tehdä jo hautausmaan
käytön aikana tai sen aktiivisen käyttövaiheen jälkeen.
Luukuoppa sisälsi runsaasti niin sanottuja pitkiä
luita, kuten raajojen luita,
sekä kalloja. Luiden avulla
laskettiin kuopan sisältämien
vainajien minimiyksilömäärä.
Kallojen mukaan kuoppaan
oli laskettuna noin 160 yksilön
jäännöksiä.

Miehiä, naisia ja
lapsia

Tutkituille yksittäisten hautausten vainajille sekä luukuopan luuaineistolle pyrittiin
tekemään sukupuolitunnistus
sekä ikäarvio. Määrityksiä ei
aina kuitenkaan pystytty tekemään, koska vainajien luut
olivat hyvin eriasteisesti säilyneitä. Yksittäisten hautausten
vainajista kaksi kolmasosaa
oli naisia.
Luukuopan
aineistossa
molemmat sukupuolet olivat

lähes tasan edustettuina. Iältään yksittäiset hautaukset
edustivat lapsia (0–15 vuotta,
14 kpl), nuoria (15–25 vuotta,
14 kpl) ja aikuisia (>25 vuotta, 27 kpl). Luukuopan luista
valtaosa edusti aikuisten luita
(noin 20–50 vuotta).

Palaneita kirkkorakennuksen jäännöksiä
ja rahoja haudoista

Kaivauksissa
paljastettiin
kirkkorakennuksen
paikka
risteysalueen eteläpuoleiselta
alueelta. Rakennuksesta todistivat muun muassa palaneet
maakerrokset, seinälinjojen
tukirakenteina toimineet kivet
sekä hautoja sisältämättömät,
kaivamattomat alueet oletettujen seinälinjojen paikoilla.
Kirkkorakennuksen sisäpuoliselta alueelta dokumentoitiin useita päällekkäisiä
hautauksia, jotka rajoittuivat
selkeästi oletettujen seinälinjojen sisäpuolelle. Yksittäisten
hautausten täyttömaista löydettiin myös palanutta lasia,
mikä osaltaan todistaa paikalla olleen todennäköisesti useamman rakennuksen, joissa on
ollut ikkunalasit.
Hautausmaan
vainajat
oli haudattu pääosin ilman
minkäänlaisia hauta-antimia.
Kirkkorakennuksen sisäpuolelle haudattujen vainajien yhteydestä löydettiin kuitenkin
muista hautauksista poiketen
11 kolikkoa yhteensä 9 haudasta. Rahat ajoittuvat karkeasti
1300-luvun loppupuoliskolta
aina 1560-luvulle. Rahalöytö-

jen avulla voidaan sanoa, että
kirkkorakennus on sijainnut
nykyisen Haminan paikalla
mantereella jo viimeistään
1400-luvulla.

Muista hautauksista
poikkeava naisen hauta

Yksi kirkkorakennuksen pohjoispuoliselle alueelle haudatuista vainajista poikkesi hautaustavaltaan selvästi muista
hautauksista. Vainaja oli haudattu arkkuun, johon vainajan
pään alle oli asetettu kasvinosista koostunut pielus.
Vainajan rinnan päältä
löydettiin kuparinen, noin 8,7
cm pitkä, itäistä alkuperää oleva ristiriipus, jossa oli kuvaaiheena erilaisia pyhiä kuvia.
Metallinen risti oli säilyttänyt
yhteydessään myös jäännöksiä
vainajan yllä olleista tekstiileistä. Kyseessä oli noin 25–
30-vuotiaan naisen hautaus.

Arkeologisten 		
tutkimusten tuoman
tiedon merkitys Iille

Alueella tiedetään jo ennen
kaivauksia sijainneen hautausmaan, koska vainajien
jäännöksiä on tullut alueelta
esiin jo aiemmin 1900-luvun
kuluessa. Arkeologiset tutkimukset toivat kuitenkin uutta
tietoa sekä hautausmaan tarkasta sijainnist a ja sen laajuudesta, hautausmaan käyttöajasta ja hautaustavoista sekä
Iin kirkkohistoriasta. Esiin
kaivettujen luiden perusteella saadaan runsaasti erilaista
tietoa keskiajan iiläisistä, ku-

ten esimerkiksi heidän terveydentilastaan, ruokavaliostaan,
painosta, pituudesta, fyysisen
rasituksen määrästä elinaikana
sekä sairastetuista taudeista.
Tutkimukset Iin Haminan
arkeologisen aineiston parissa ovat edelleen käynnissä
Oulun yliopiston arkeologian
oppiaineessa ja valmisteilla on
tutkimuksia ja niiden tuloksia
esittelevä kirja.
Titta Kallio-Seppä
tutkija, kaivausjohtaja
Oulun yliopisto

Lähteitä:
Kallio-Seppä, Titta 2010.
Iin Hamina, Yläkadun kunnostustyöt. Hautausmaan arkeologinen koe- ja pelastuskaivaus (25.5.–3.7.2009) sekä
seuranta (elo-syyskuu 2009).
Kaivausraportti. Museovirasto, rakennushistorian osasto.
Kallio-Seppä, Titta; Junno, Juho-Antti; Niinimäki,
Sirpa; Korpi, Hanna-Kaisa;
Tanska, Terhi; Heikkilä, Tiina & Kamula, Kaija 2009.
Excavations at Ii Hamina
discontinued cemetery – Preliminary results and implications. Fennoscandia Archaeologica XXVI, 172–176.
Kallio-Seppä,
Titta;
Heikkilä, Tiina; Heinonen,
Jari; Junno, Juho-Antti; Kamula, Kaija; Korpi, HannaKaisa; Lipponen, Sanna;
Miettinen, Eeva; Niinimäki, Sirpa; Sala, Saaraliina;
Tanska, Terhi; Tranberg,
Annemari & Vilkama, Rosa
(painossa). Iin vanhan Haminan hautausmaan naisvainaja
CH36. Suomen Museo 2010.
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Kotiseutumies Väinö Tolonen
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Haminan kunnostaminen 					
todellinen kulttuuriteko
katolle saattoi päästä käymättä
välillä maassa”, Väinö muistelee.
Väinön isä oli kalastaja
ja maanviljelijä, kuten monet
muutkin haminalaiset tuohon
aikaan. Mutta toki Haminassa
asui myös paljon uittomiehiä,
käsityöläisiä ja kauppiaita.
Unohtaa ei sovi myöskään Haminan markkinoita, joita vielä
pidettiin 1920-30 luvuilla uiton
päättyisen ja muunkin syksyisen menon merkeissä. Elämän
värikkyys ja vahva yhteisöllisyys olivat tunnusomaisia
ahtaalle rantakaistaleelle muodostuneelle Haminan asuinyhteisölle, joka antoi Väinölle
myöhemmin impulssin lähteä
tutkimaan kotiseudun historiaa haastattelujen ja asiakirjojen pohjalta.
Väinö Tolonen oli sanomalehti Kalevan palveluksessa
yli 40 vuotta; ensin toimittajaharjoittelijana, toimittajana,
konttoripäällikkönä ja viimeksi lehtiyhtiön varatoimitusjohtajana. Tolonen työskenteli
toimittajana ollessaan Kalevan
uutistoimituksessa ja hänellä
oli kova halu tehdä uutisjuttuja Kalevaan Iistä ja iiläisistä.
Väinö Tolonen muistaa hyväksi uutislähteekseen 1940
–luvun lopulta kunnansihteeri
Toivo Laitisen, joka oli luotettava tietolähde niin kunnan virallisten päätösten kuin myös

Kerran sain kuulla erään asiantuntijan kertovan miksi suomenruotsalaiset -henkilöt elävät keskimäärin pitempään ja
terveempinä kuin suomalaiset.
Selityksenä oli se, että he laulavat kuorossa. Siis sosiaalinen
kanssakäyminen ja hyvä yhteinen harrastus edesauttavat
ihmisten pysymistä virkeinä ja
terveinä myös vanhuusiässä.
Tämä asia tuli elävästi
mieleen kun tapasin Väinö Tolosen (86 v.) haastattelua varten hänen toisessa kodissaan
Illinsuvannon Törmällä. Väinö Tolonen ei liene kuoroihmisiä, mutta hänellä on ollut
vuosikymmenten ajan mielekkäänä harrastuksena kotiseututyö, joka on tarkoittanut Iin
historian ja perinteen keruuta,
sen tallentamista sekä kirjalliseen että ääninauhamuotoon.
Lisäksi Tolonen on toiminut
aktiivisesti Iin Kotiseutuyhdistyksessä, kirjoittanut ja
julkaissut yhdessä Kotiseutuyhdistyksen kanssa kolme kirjaa, joissa kerrotaan Iin ja sen
lähiympäristön uutisista1800
–luvulta ja 1900 –luvun alkuvuosikymmeniltä.
Vaikka Väinö Tolonen on
tehnyt elämäntyönsä Oulussa
ja asunut siellä perheineen, on
hänen ”toinen jalkansa” ollut
Iissä ja erityisesti Iin Haminassa. Hamina, Iijoki ja meri
olivat ne elementit, jotka muodostivat 1920 –lukua eläneen
pikkupojan lähiympäristön ja
maailmanpiirin.
”Alakouluikäisenä Haminassa kilpailtiin poikien kanssa siitä, kuinka monen talon

Vaikka Väinö Tolonen on tehnyt elämäntyöstään pääosan
Oulussa ja asunut myös siellä,
pitää hän itseään edelleenkin
iiläisenä.

Vaihteen kautta tavoittaa aina oikean ihmisen.

Oulunkaaren vaihde

kuntayhtymän asiakaspalvelu
kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo
yritysasiamies Ilkka Pirttikoski

(08) 587 561 00

(08) 587 561 01
(08) 587 561 11
(08) 587 561 02

Terveyskeskusten ajanvarausnumerot pysyvät

Iin päivystys
Iin ei kiireelliset
Kuivaniemen ajanvaraus

(08) 819 8201
(08) 819 8202
(08) 819 8203

oulunkaari.com

Oulunkaaren kuntayhtymän muodostavat
Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala sekä 1.1.2011 alkaen Simon kunta.

Erkki Taskila

Iin seurakunta

Oulunkaaren
puhelinnumerot
uusiutuvat
Oulunkaaren kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat siirtyvät 14. lokakuuta uuteen puhelinjärjestelmään.
Käytössä olevat kännykkänumerot pysyvät voimassa, mutta asukkaita kehotetaan käyttämään uusia
08-suuntanumerolla alkavia palvelunumeroita.
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa normaalin
puhelun hinnan.
Uudet numerot ovat kaikkiin koteihin jaettavassa
tiedotteessa, ja numerot päivitetään myös osoitteeseen www.oulunkaari.com.

uutisarvoisten kuntalaisia koskeneiden tapahtumien osalla.
Lisäksi iiläiset oppivat vuosien
kuluessa ottamaan Väinöön
yhteyttä ja antamaan uutis- ja
juttuvinkkejä. Opettaja ja kotiseutumies J. F. Hiivala oli
yksi Väinön aktiivisimmista
kontakteista. Hiivala kirjoitti
myös omalla nimellään artikkeleita Kalevaan.
Väinö Tolonen on tehnyt
uraauurtavan työn iiläisen
muisti- ja perimätiedon tallentajana. Viimeisten vuosikymmenten aikana hän on
kerännyt aineistoa haastattelemalla kymmeniä iiläisiä
ikäihmisiä ja sotien veteraaneja ääninauhoille. Aineistoa on
näistä haastatteluista kertynyt
yli 100 C-kasetillista. Koska
nyt on käynyt selville, että
ajan myötä C-kasettien äänen
laatu heikkenee ja voi jopa
hävitä kokonaan, on Ii-seura
ottanut tehtäväkseen kyseisen
ääninauha-arkiston siirtämisen digitaaliseen muotoon.
Haastattelun lopuksi tuli
puheeksi Väinön kanssa nykyinen Ii ja tiedusteluuni, mikä
Iissä on hänen elinaikanaan
muuttunut myönteiseen suuntaan, Väinö Tolonen miettii
hetken ja sanoo, ”että yleisen
kehityksen lisäksi Iin ilmapiiri
on hänen nuoruusvuosistaan
muuttunut merkittävästi suvaitsevaisempaan suuntaan eli
raja-aidat ihmisten välillä ovat
joko häipyneet tai ainakin ne
ovat kovasti madaltuneet.”

toivottaa onnea ja siunausta
juhlivalle Ii-seura rylle!
Erkki Paaso

KEHITYKSEN POHJANA SUO
KUIVA-TURVE OY 1980–2010

Kuiva-turve oy
Ratatie 2
95100 Kuivaniemi,
p. (08) 724 7441

www.kuiva-turve.fi

Maalausurakoinnit
Sisustustyöt

Maalausliike Klasila Oy
Alarannantie 411, 91100 Ii
Puh. 0400 388 305, 08-8173823
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Kotiseututyö sydämen asiana
”Kotiseututyö on parhaimmillaan kulttuurityötä kotiseudun
hyväksi . Kulttuuri kaikissa
muodoissaan ansaitsee tulla
nostetuksi unohduksen suosta.
Se kulttuuri, jonka menneet
sukupolvet ovat tänne juurruttaneet”.
”Jokaisella on oma kotiseutunsa siellä missä kulloinkin on koti. Useimmille se
kuitenkin on se lap-suuden
kotiseutu, joka jää muistoihin
rakkaimpana ja jonka haluaa muistaa omana kotiseutunaan”.
Maria itsekin on tavallaan
paluumuuttaja tänne Iihin.
Välillä hän kertoi luulleensa,
että Keski-Suomessa on hänen
kotiseutunsa, mutta kyllä se on
tämä Ii, tämä lapsuusaikainen
Ii veti puoleensa.
Marian harrastuksiin kuului jo nuorena sukututkimus.
Parhaimmillaan sukututkimus
on myös paikallishistorian
tuntemusta ja tutkimista. Kun
Kotiseutuyhdistyksen perustavaan kokoukseen kutsuttiin
henkilöitä, Marialle oli itsestäänselvyys, että hän lähtisi
mukaan. Aikaisemmin oli
Iihin yritetty jo kotiseutuyhdistystä perustaa, Marian isä
oli mukana siinä hankkeessa.
Silloin kotiseutuyhdistyksen
tarkoitus oli merkitä Iin entisten kirkkojen paikat, mutta
se hanke sammui, eikä niitä
kirkon paikkoja ole vieläkään
löydetty eikä merkitty.
Uuden kotiseutuyhdistyksen toimenkuvaksi valittiin
”sellaisen Iitä koskeva kirjallisuuden pelastaminen, jota ei
enää ole saatavissa, näitten uusintapainokset, esim. rovasti
Eino Virkkulan kirjat ”Valkoinen erämaa” ja ”Suurilla selkosilla”. Kirjoja ei enää voinut
painattaa ihan entisellään koska vanhaa kuvamateriaalia ei
löytynyt, täytyi ottaa uutta.
Sukututkimustyö jatkuu,
työn on aloittanut Marian isä,
joka on tehnyt Liedeksen sukukirjan. Maria ja hänen poikansa täydentävät tutkimuksillaan tätä työtä. Sukututkimus
on suhteellisen laajaa, siinä ei
katsota pelkästään nimeä vaan
myös elämän ja historian olosuhteet missä nämä ihmiset
ovat eläneet.
Haastateltavamme
on

Henkilöesittely

Maria Kaleva o.s. Tiiro
Iin Kotiseutuyhdistyksen perustajajäsen ja
pitkäaikainen (10 v.) sihteeri
Ii-seura ry:n kunniajäsen
Aktiiviaika on kulunut valtion viroissa ja kasvattaessa kolme akateemista poikaa.
Harrastukset: Kotiseututyö, sukututkimus, musiikki, kirjallisuus, takavuosina naisvoimistelu sekä
avantouinti, kunnallisena luottamustehtävänä
Museo- ja kotiseututyön toimikunnan jäsenyys.
Antoisimpina muistoina monista pitkäaikaisista
harrastuksista nousee mieleen vuodet Oulun Laulun oratoriokuorossa, jossa kapellimestarin johdolla kuoro lauloi solistien ja orkesterin säestyksellä
vanhoja klassisia sielunmessuja. Suomessa oli vain
kaksi kuoroa, Helsingissä ja Oulussa, jotka kykenivät tähän. Oli kunniakasta kuulua joukkoon.
Vuodet Iin naisvoimistelijain riveissä, jossa sihteerinä 10 vuotta, sisälsivät myös liikuntakasvatustyötä lasten ja nuorten hyväksi. Joulupukin rooli
pienten joulujuhlissa oli taattu !

kirjoittanut paikallislehteen
vuosien varrella useita historiallisia, Iitä koskevia artikkeleita. Tyylilaji on historiaa
tutkiva journalismi. Tietojen
hakeminen oli aikaisemmin
sellaista, että piti itse mennä
hakemaan arkistoista, esim
Helsingistä, Tukholmasta tai
maakunta-arkistoista. Nykyäänhän tiedot ovat sähköisesti
saatavissa, jokainen saa tiedot
tietokoneelleen. Tämä on suuresti helpottanut sukututkijoiden ajankäyttöä ja mahdollisuutta löytää tietoja.
Sota-aikana Maria Kaleva
oli koululaisena Iissä ja 10 kk:n
ajan sotalapsena Ruotsissa.
Sotalapsena olo oli mieluinen vierailu koska Maria
oli 2-3 vuoden päästä menossa
yhteiskouluun ja Ruotsissa tarjoutui mahdollisuus ruotsinkielen oppimiseen, kielen hän
hallitsee edelleen.
Ennen oli lapsilla etuoikeus päästä kouluun, ei sieltä
pinnattu.

Moni lapsi olisi aikaisempina aikoina halunnut olla pitempäänkin koulussa, mutta
piti lähteä koti-töihin. Pari
lukuvuotta koulua katsottiin
riittävän.
Lapsuusmuistoista Marian
mieleen tulee kouluun liittyvä
asia: ”Äiti oli opettaja, pyörin
kansakou-lussa niin pian kun
jaloilleni pääsin. Kolmevuotiaana luin jo romaanit läpi ja
kun alakouluun tuli 7- 8-vuotiaita oppilaita, jotka jäivät
”laiskalle” koulun jälkeen,
minä olin opettamassa heitä
tavaamaan. Sitten minä väsyin
tähän rooliini olla ”opettajana”
eli kuten nykyään sanotaan,
koulunkäyn-tiavustajana. Itse
sain useana keväänä todistuksen ”jää ensimmäiselle
luokalle” . Minä sanoin vanhemmilleni, että jos minä nyt
en pääse luokalta niin minä en
enää koskaan tule kouluun.
Nämä ottivat asian ihan
tosissaan ja kysyivät johtajaopettaja Hiivalalta, että saako

Maijan päästää toiselle luokalle, kun se ei aio enää ikinä
tulla, jos se ei nyt pääse. No
johtajaopettaja lupasi ja niin
minä sain todistuksen, että
”siirretään toiselle luokalle”,
olin silloin viisivuotias. Ja siten koulu-urani lähti liikkeelle
huomattavasti nuorempana,
vaikka olin jäänyt monta ker-

taa luokalle sitä ennen”.
Kysyttäessä miten Ii on
muuttunut,
päällimmäiseksi nousee, että yhteiskunnan
palvelut ovat paran-tuneet.
Liikenne on muuttunut, aikaisemmin piti kulkea veneellä ja
hiihtämällä, nykyään on helppo liikkua, kun on hyvät tiet ja
liikennevälineet.

Maria toivottaa onnea 20
vuotta täyttäneelle Ii-seuralle
ja toivoo uusia, kotiseutuhengen täyttämiä puurtajia seuralle.

Iiläisten metsien puolesta

Tuulikki Kaisto
Kuva: Kari Kiuttu
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Virkkula

Iin ensimmäisistä kaupoista
Tuntuu ehkä yllättävältä, että Iissä, joka on jo satoja vuosia sitten ollut
merkittävä kauppapaikka, on ollut varsinaisia kauppoja vain noin 140
vuotta. Näin vain on, sillä aina 1860-luvulle saakka säädeltiin elinkeinoelämää hyvin tarkkaan laeilla ja määräyksillä. Kauppaa sai käydä
kaupungeissa porvareitten kanssa ja pitäjissä markkinoilla.

1,75 markkaa. Tämä oli Palkin
vuoden ainoa viinaostos. Kohtuuden ystävä, tai tiputteliko
kotitekoista?

Toisaalta elettiin melko pitkälti omavaraistaloudessa. Aina 1800-luvun
puoliväliin Iissä olisi saanut tehdä kauppaa vain Haminan kuuluisilla
markkinoilla, joita eri vuosisatoina saatiin pitää milloin kerran, milloin
kahdesti vuodessa viikon, pari kerrallaan. Aika hankalalta tuntuisi tänä
päivänä, jos tavaraa saisi ostaa vain kerran vuodessa.

Kaupassa asioivat tilikirjan
perusteella ilmeisesti pääasiassa miehet, sillä pari kertaa
on Virkkula merkinnyt erikseen, että ”akka otti”. Akka
lienee ollut Anna-Liisa, joka
huhtikuussa otti jauhoja kesä-

Ihan niin ankeaa ja kaupatonta
ei elämä todellisuudessa ollut.
Lakeja ja määräyksiä kierrettiin eivätkä viranomaiset aina
puuttuneet asiaan. Se johtui
tietysti siitä, että virkamieskin
tarvitsi tavaransa eikä lähtenyt
ajelemaan hevosellaan joka
välissä Ouluun.
Haminassa pitivät kauppaaittojaan Oulun porvarit, jotka
möivät ja vaihtoivat tavaroita
ja ennen kaikkea ostivat lohta
markkinoiden välilläkin. Vienankarjalaiset kiertävät kauppiaat kulkivat Iissäkin. Heitä
kutsuttiin
laukkuryssiksi.
Nimi ei ollut haukkumanimi.
Varsinkin ison vihan jälkeen
1700-luvulla kiertäjiä alkoi
olla runsaasti.
Venäjän vallan aikana
1800-luvun puolivälistä alkaen monet asiat vapautuivat
Suomessa.
1850-luvun lopulla sallittiin kauppapuodin perustaminen maaseudulle tietyin
ehdoin ja seuraavalla vuosikymmenellä ehtoja helpotettiin, jolloin kauppojen perustaminen yleistyi.
Iin ensimmäisen maakaupan perusti Pohjois-Iihin
valtiopäivämies Petter Akola
1860-70-luvun taitteessa ja heti
perään samalle perälle Simon
Virkkula. Haminan ensimmäi-

nen kauppias oli Juho Häggqvist, jonka kaupan rakennus
on vieläkin Haminassa.
Akola ja Virkkula olivat,
kuten useimmat maakauppiaat, enemmän maanviljelijöitä kuin kauppiaita ja pitivät
kauppaa talonsa jossakin huoneessa.

Miehet asioivat
kaupoissa

Magister H. Malm

Saattaa ihmetyttää, kuka
tämä magisteri oli tuohon aikaan Pohjois-Iissä? Ei siellä
niitä ole kovin tiheässä ollut
koskaan.
Magister Malm oli pietarsaarelaisen kauppiaan poika
Herman Malm. Hän oli kirjailija J. L. Runebergin serkku,
eli näin näitä linkkejä merkkihenkilöistä Iihin löytyy jatkuvasti.
Miksi Malm oli Pohjois-

Myyntivalttina viina

Mitä nämä kauppiaat
möivät?

Oulun maakunta-arkistossa
on Simon Virkkulan tilikirja
vuodelta 1871, josta ilmenee
monia tietoja ajan kauppaasioista. Asiakkaille myytiin
jo tuolloin kahvia, sokeria,
jauhoja, ryynejä, saippuaakin,
kynttilöitä, tupakkaa ja alkoholia, mm. rommia.
Visaa ei vingutettu, mutta kauppias saattoi antaa tavaraa velaksi ja jopa lainata
pikkusummia. Kauppias oli
samalla pankkiiri. Virkkula
näytti antavan velkaa köyhille
lyhyemmäksi ajaksi kuin varmemmaksi maksajaksi arvelemilleen säätyläisille.
Raha ei aina liikkunut,
vaan kauppa saattoi edelleen
olla vaihtokauppaa tai velka
voitiin kuitata työllä. Asiakas
antoi maksuksi viljaa, nahkoja, voita, mitä nyt pystyi antamaan. Mistäpä torppari olisi
käteistä rahaa saanutkaan.

Malmin oheisten kauppareissujen jälkeen, on muistellut
kirjoituksissaan Malmia.
Magisterin ostoslista on
hiukan erilainen kuin Palkin.
Puolen vuoden aikana Malm
osti yhden kerran kesäkuussa
lohta, ja muulloin parikymmentä kertaa rommia, muutaman kerran konjakkia ja kerran
tislattua viinaa. Lieneekö rauhoitellut levotonta sieluaan?
Malm osti kerralla enimmäkseen puoli kannua, eli
hieman toista litraa ja sen
noin kerran viikossa. Annos
promilleina taitaa olla samaa
luokkaa kuin kunnon mäyräkoiramiehellä nykyisin. On
vaikea sanoa, ostiko Malm
rommin itselleen vai veikö
isäntäväellekin.

Akola
Eräs Palkki-niminen naimisissa oleva mies, ilmeisesti
torppari, oli Virkkulan asiakas. Ostojen lisäksi hän lainasi Virkkulan kaupasta vuoden
aikana usein pieniä rahasummia. Talven aikana Palkki joutui tekemään velkaa.
Ostot olivat enimmäkseen
jauhoja, mutta myös persouden takia käytiin kaupalla
ostamassa velaksi tupakkaa
ja kahvia. Joulun alla Palkki
osti velaksi, ehkä juhlapäivien
kunniaksi, kahvia ja korttelin
rommia. Ostokset maksoivat

työn päälle, eli oli Virkkulalla
työssä. ”Akka pottu maalla
7 päivää”, on yksi velkojen
kuittaus. Muita maksukeinoja
saattoi olla kalastusvälineitten
teko ja –korjaus, ojien perkaus
ja vitsaksien kuoriminen.
Kaikki Virkkulan asiakkaat eivät olleet jauhoja
ostavia ja niitä pottuja kuokkimalla maksavia mökkiläisiä. Parempiosaisena voidaan
ainakin koulutuksensa vuoksi
pitää ”magister H. Malmia”,
joka vuonna 1872 asioi Virkkulassa.

Iissä? -Hän oli rovasti Carl
Gabriel Calamniuksen poikien kotiopettaja ja lienee myöhemmin opettanut muitakin
iiläisiä. Hänestä on sanottu,
että hän oli ”pedagoogi ja koulumaisteri” ja vähän levoton
sielu.
Calamniukset asuivat Veijolassa, jossa Malmillakin oli
oma huone. Carl Gabriel Calamnius oli Ilmari Kiannon
isoisä. Lieneekö Malm ehtinyt
opettaa Ilmari Kiantoa, joka
asui lapsuudessaan Veijolassa? Ilmari Kianto, joka syntyi

Virkkulalla oli myyntivalttina
se, mikä Iin nykyisestä kauppakeskuksesta vielä puuttuu
eli viina. Malmin alkoholi oli
otettu pääasiassa velaksi, joten joulukuulta on merkintä
”teimmä räkningin, jäi magisteri velkaa 34,90 markkaa”.
Pottumaalla
magister
Malm ei liene käynyt rommiensa takia. Hyvällä syyllä
saattaa Virkkulan kauppaa
kutsua tavarataloksi monipuolisen tarjonnan takia.
Petter Akolan ja Simon
Virkkulan kauppojen päivistä
nykyiseen Iihin on kauppoja
ja kauppiaita tullut ja mennyt kunkin ajan tarpeitten ja
markkinoitten mukaan. Iiläisten perustarpeet eivät ole juuri
muuttuneet. Elintarvikkeilla ja
alkoholilla, tänään mäyräkoirilla, pysyy liike pystyssä.
Ennen ei toki tarvinnut
haikailla viinakaupan perään
kuten nykyään.
Pertti Huovinen
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MARIA GARVOLIA

Lapin äiti ja Iin ruustinna
Meille suomalaisille tuttu ja rakastettu on ”Lapin äidin kehtolaulu”.
Tämän Kalervo Hämäläisen (Veteraanin iltahuudon tekijä) tekemän
laulun levytti vuonna 1949 Anja Sini, jonka salanimen taakse kätkeytyy
edesmennyt professori ja tunnetun laulukilpailun alulle panija Mirjam
Helin. Viime sotien jälkeen Lapin romantiikka oli suosittua viihteessä,
musiikissa, elokuva- ja kuvataiteissa sekä kirjallisuudessa.
Tähän lappilaiseen trendiin liittyi myös Tuovi Tenetin kirjoittama
romaani Maria Garvolia – rikas elämä (Suomen Kirja. Helsinki 1946.
357 sivua). Romaani on todellisuuspohjainen. Päähenkilöön kirjoittajaa
yhdistää sukulaisuus.
Maria Garvoliaa voidaan
pitää Lapin äitinä. Hän vietti 27 vuotta Utsjoen pappilan
emäntänä suuren 10-lapsisen
perheen äitinä vaikeissa olosuhteissa Lapin luonnon armoilla. Lapsista useat kuolivat pieninä. Kun kuulen Lapin
äidin kehtolaulun, ajattelen
usein juuri Mariaa. Harvempi
tietää, että kysymyksessä on
Iin ruustinna Maria (s.4.1.1740
Siikajoki – k.29.2.1808 Kuusamo), joka miehensä Henrik
Sundin (s.19.10.1733 Oulu,
k.30.7.1797 Ii) saatua Iin kirkkoherranviran muutti Utsjoelta
Iihin vuonna 1793 ja hoiti virkaansa kuolemaansa saakka
vuonna 1797.
Leskeksi jäänyt Maria jäi
asumaan Iihin kunnes muutti
Kuusamoon nuorimman tyttärensä Marian miehen Erik
Castrénin pappilaan. Siellä hän
kuoli vaiherikkaan elämänsä
päättyessä vuonna 1808. Marian kiehtovia elämän vaiheita
ovat käsitelleet mm. runoilijapiispa Frans Michael Franzén
ja professorit Gunnar Suolahti
ja Artturi Virkkunen. Lapin
kronikoitsija Jaakko Fellman
on kirjoittanut hänestä Lapin
muistiinpanoissaan.

Siikajoen pappilasta
Tukholman 		
seurapiireihin

Maria Garvolian isä oli
Siikajoen kirkkoherra ja lääninrovasti Jakob Garvolius ja
hänen äitinsä Margareta Forbus. Heillä oli viisi lasta, joista Maria oli keskimmäinen.
Siikajoen kulttuuripappilassa
huolehdittiin lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta, olihan
isä Turun akatemiasta valmistunut maisteri. Tukholmaan
oli tuolloin vilkkaat kauppa- ja
laivayhteydet. Varakkaimpien
perheiden tytöt pääsivät sinne
oppimaan aikansa korkeinta
naissivistystä.
Ruotsissa Maria tapasi ensimmäisen puolisonsa, joka oli
tukkukauppias Claes Althin,
(etunimi ja muitakin henkilötietoja on tarkistettu Sursillin
suku-teoksesta). Tenetin kirjan
mukaan Althin olisi ollut kuvataiteen ystävä ja itsekin taidemaalari. Aviomiehen suku
oli kirjailijan mukaan varakasta ja heillä oli ollut yhteyksiä
myös hoviin.
Miehen kuoltua, Tenetin
kirjan mukaan Maria oli toiminut vapaaehtoisessa sai-

raanhoitotyössä ja hankkinut
näin taitoja, joita hänen tiedetään käyttäneet pitkäaikaisen
Lapissa asumisensa aikana.
Marian ensimmäinen avioliitto päättyi sangen pian lapsettomana puolison kuolemaan.
Tarkempia avioliiton solmimiseen ja Althinin kuolinaikaan
liittyviä tietoja ei ole ollut käytettävissä.

Tunturin ja kirkon
juurella

Maria avioitui 25-vuotiaana toisen kerran 23.7.1765 Siikajoella nuoruudenystävänsä
Turun akatemian talousopin
dosentin David Erik Högmanin (1733–1781) kanssa. Högman oli syntyisin Vaasasta ja
tunnettiin ”virkojen pyydystelijänä”. Hän päätyi lopulta
Utsjoen kirkkoherranvirkaan
(1766–81), missä vuosipalkka
oli vaatimattomat 80 hopeataalaria. Utsjoella perhe sai 10
lasta.
Paitsi pappilan emännän ja
perheenäidin monenlaisia töitä
Maria osallistui seurakuntalaisten elämään auttaen heitä
käytännön asioissa. Tenetin romaani antaa perheen elämästä
ylimmäisessä Lapissa värikkään kuvauksen. Vaivalloinen
seurakuntatyö uuvutti myös
David Erikin. Siikajoen kirkkoherranviran tultua hakuun
hän lähti pitkälle vaalisaarnamatkalle ja kuoli matkalla Oulussa v.1781.
Turhaan Högmanin perhe
odotti isää kotiin vaalisaarnamatkalta. Leskeksi jääneen
Marian täytyi todella paneutua
yksinhuoltajana suuren per-

opiskelutoverinsa David Erikin poismenosta, hän muisti
Marian, joka kerran oli ollut
hänenkin salaisten unelmiensa
kohde.
Nyt Henrik Sund haki
Utsjoen kirkkoherranvirkaa,
johon hän myös sai valtakirjan. Muuttaessaan kaukaiselle
virkapaikalleen hän otti mukaansa apulaisekseen nuoren
papin, Tervolan kappalaisen
pojan Isak Snellmanin (175795). Henrik Sund oli kaukonäköinen ja varautui näin ennakkoon mahdolliseen avioliittoon
Marian kanssa. Lapin kuvaaja
Jacob Fellman kertoo Henrikin
ja Isakin tulosta Utsjoelle:
Eräänä talvi-iltana huutaa
yksi lapsista: –Äiti, vieraita tulee, minä kuulen kellon. Lapset rientävät ulos, ainoastaan
äiti nuorin lapsi käsivarrellaan
jää ikkunasta katsomaan. Vuorotellen juoksevat lapset sisälle
kertoen: eivät ne ole meikäläisiä, ja vanhin tytär ilmoittaa,
että yksi puhui ruotsia tuolla
ulkona.
Äidille tulee kiire, hän
rientää asettamaan rukin paikoilleen ja sytyttämään tulta.
–Varmaan ovat he Suomesta,
sanoi hän, käski tyttärensä mennä ottamaan vieraita
vastaan. Tytär niijaa pulkan
ääressä niin hyvin kuin osaa,
sano¬matta mitään, sillä lappi
oli hänen varsinainen puhekielensä. Äiti kynttilä kädessä ehtii eteiseen tervehtimään
vieraita, hämmästyy kuullessaan paljon vanhentuneen ja
muuttuneen entisen rakastajansa äänen.
Vielä samana iltana ilmoit-

Vielä samana iltana ilmoitti Sund varsinaisen
asiansa. Maria riensi hänen syliinsä, 		
kiittäen Jumalaa, joka oli lähettänyt hänelle ja
hänen lapsilleen turvan erämaahan.
heensä huolehtimiseen. Hän
päätti ainiaaksi jäädä Lappiin.
Utsjoen kirkon lähelle hän rakennutti itselleen pienen oman
tuvan. Vaatteet perheelleen
hän kehräsi ja valmisti itse.
Kalaa saatiin järvestä. Pojat
pyydystivät riekkoja metsästä.
Näin vaatimattomasti tultiin
kuitenkin toimeen.
Eräs talvinen ilta muutti
perheen elämän. Oli nimittäin
yksi sydän, joka ei ollut lakannut sykkimästä Marialle. Hän
oli Kemin kappalainen Henrik Sund (s.19.10.1733 Oulu,
k.30.7.1797 Ii). Kun hän kuuli

ti Sund varsinaisen asiansa.
Maria riensi hänen syliinsä,
kiittäen Jumalaa, joka oli lähettänyt hänelle ja hänen lapsilleen turvan erämaahan.
Marian ja Henrikin häät
olivat komeat. Kuulutukset
pantiin vireille jo tulevana
pyhänä. Maria oli pukeutunut
Tukholmassa hankkimaansa
ensimmäiseen
morsiuspukuun. Lapin kansaa kutsuttiin
suurin joukoin juhlaan. Häitä
muisteltiin heidän keskuudessaan suurena ihmeenä vuosikymmeniä jälkeenpäin.

Iin ruustinnaksi

Sundin virka-aika Utsjoella kesti 12 vuotta. Kun Iin
kirkkoherra Erik Sinius kuoli,
Henrik Sund valittiin Iin kirkkoherraksi (1793-97). Sundin
pappilan perheen elämästä Iissä on säilynyt runoilijapiispa
Franzénin muistelma vuonna
1794 Pohjanmaan matkaltaan,
jonka yhteydessä he Porthanin
kanssa vierailivat Iin pappilassa. Vieraita huvitti perheen
lasten ja nuorten lapinkieli.
Pappila ja perhe antoivat siistin ja myönteisen käsityksen
ulospäin.
Marian elämäntarina
kosketti Franzénia. Kun hän
kirjoitti runomuotoisen näytelmänsä Emili eli Ilta Lapissa
hänen kirjallisena innoittajanaan oli Maria Garvolian värikäs elämä ja kokemukset Lapissa. Näytelmään on sijoitettu
kaikkien tuntema runo Juokse,
porosein.
Runon pohjana ovat saamelaisten rakkausrunot, jotka
1700-luvulla levisivät eurooppalaisen yleisön tietoisuuteen
Schefferuksen
Lapponiateoksen kautta. Franzenin
mainitusta laulusta löydämme ajatuksen porolla ajavan
kaipauksesta nähdä ”silmät
lemmityn ja huulten hymyily”
(suom. Olli Vuorinen). Henrik
Sundin matka rakastettunsa
Maria Garvolian Utsjoelle luo
on hyvin voinut olla runoilijan
mielessä näitä säkeitä kirjoittaessaan!
Henrik Sund oli vain 63vuotias kuollessaan. Maria
jäi armovuosille Iin pappilaan muuttaen sitten Kuusamoon tyttärensä Marian ja
Eric Castrénin kirkkoherran
pappilaan v.1806. Marian ja
Henrikin ainoa yhteinen tytär
Maria oli vihitty avioliittoon
v.1805. Hän oli Maria Garvolian perheestä jo toinen Mariaksi ristitty. Maria, David Erik
Högmanin esikoistytär oli avioitunut aikaisemmin mainitun
Henrik Sundin apulaisen Isak
Snellmanin kanssa. Tämä Maria kuoli Kuivaniemen pitäjänapulaisen pappilan emäntänä
nuorena 29 vuoden iässä.
Högmanin suku juurtui
Utsjoelle Marian ja David Erikin pojan Johan Fredrik Davidin (s.25.8.1772-k.12.5.1847)
jäädessä Utsjoelle Utsjoen ja
Inarin piirin nimismieheksi.
Hän oli kahdesti naimisissa
saamelaissyntyisten Elina ja
Liisa Iivarintytärten kanssa.
Nuoremmasta pojasta Jonas Gustaf Högmanista tuli
pappi (s.5.1.1779–k.20.6.1859).
Hän toimi mm. Kuhmossa
kappalaisena. Tästä sukuhaarasta polveutuu tunnettu Rihtniemi-suku.

Jälkimuisto ja 		
sururuno

Marian elämäkertaromaanin kirjoittaja, Sotkamossa
syntynyt Tuovi Tenetti (1880–

1944) on oikealta nimeltään
Ida Maria Hollmérus-Deneddi. Hän oli Marian pojan
pojan Kajaanin kappalaisen
Gustaf Fredrik Högmanin
tyttären tytär. Tenetin romaanissa lähteenä on oletettavasti
ollut myös suvun muistitieto ja
traditio päähenkilöstä.
Maria Garvolian jäätyä
jo kolmannen kerran leskeksi
Henrik-puolison kuolema halvaukseen suhteellisen nuorena
herätti myötätuntoa seurakunnassa. Kaipausta ja kiitollisuutta osoittaa sururuno, joka
julkaistiin Elias Lönnrotin
toimittamassa Mehiläinen-lehdessä 42 vuotta kirkkoherran
kuoleman jälkeen. Runo oli
jo alkujaan kirjoitettu hänen
kuolinvuotenaan. Sururunon
tekijä toteaa kirkkoherrasta:
"Wiran reisuissa revitty,
Lapin kylmissä kylissä,
Waivan maassa 		
matkustaissa".
Hakiessaan perheelleen
oikeutta asua edelleen pappilassa Maria mainitsee perusteluinaan: "Mieheni ja minä
olemme kyllä saaneet supistaa
tarpeitamme. Mutta hurskasta,
hyvää mielialaa, nöyryyttä ja
köyhäin auttamista olemme
pitäneet pappilamme tärkeinä
velvollisuuksina". Myös sururuno korostaa kirkkoherran
laupiasta mieltä:
"Ei sitä rakkaus rahoi'in,
Tavaroihin tartutellut;
Jakoi orwoille omansa,
Waroistansa waivaisille,
Jotka hautahan halulla,
Mullan alle muistelevat,
Kirkkoherrasta puhuvat,
Sinne häntä siunajawat,
Koska he talwella kowalla,
Parahilla pakkasilla,
Suntin lammasten nahoilla
Lantehensa lämmittäwät.
Kuka on Henrik Sundin
sururunon kirjoittaja? Lönnrotkin päättelee hänen olevan
kellolaisen ja talonpoikaista syntyperää. Tähän aikaan
vaikutti paikallinen rahvaanrunoilija Antti Antin-poika
Vainio (1763–1825) Iin Haukiputaan kappelin Kellon kylässä Vainiolassa. Hän kirjoitti
24-vuotiaana tunnetuimman
runonsa Ruotsin ja Venäjän
sodasta v.1788–90.Tämän runon käsikirjoituk¬sen kieli
on avuttomampaa kuin Mehiläisessä julkaistun Sundin

muistorunon. Lönnrot tai muut
lehden toimittajat ovat voineet
runoa stilisoida ennen kuin se
vuosikymmenien jälkeen julkaistiin.
Toinen mahdollinen kirjoittaja voisi olla Heikki Väänänen, oululainen työmies,
jonka runo Kellonkylän Mariasta julkaistiin Topelius vanhemman Suomen kansan vanhoissa runoissa. Jos runo olisi
Väänäsen, voisi ehkä olettaa,
että Lönnrot olisi tuntenut sen
näin tunnetun rahvaanrunoilijan tuotannoksi. Runon tekijää
voi vain arvailla. Runo itsessään Mehiläisessä julkaistuna
puhuu puolestaan kirjoittajansa lahjoista ja on vertailukelpoinen mihin tahansa aikalaisen vastaavaan kirjalliseen
tuotteeseen.
Päätteeksi sopinee tähän
arvio, jonka professori A.H.
Virkkunen on lausunut artikkelini päähenkilöstä eräässä
Maria Garvoliaa koskevassa
kirjoituksessaan:
On totuttu sanomaan, että
Pohjanmaalla on oma historiansa. Ja totta onkin, että sen
asukkaat, ehkä suuremmassa
määrässä kuin maamme muiden seutujen, histo¬riallisten
ja maantieteellisten olojen
vaikutuksesta kuluneina vuosisatoina ovat saaneet, etäällä muusta isänmaasta ollen,
oman onnensa nojassa elää
omaa erikoista elämäänsä.
Tämä koskee sekä maakunnan
yleisiä historiallisia vaiheita
että sen asukasten yksi¬tyisiä
kohtaloita. Ei mikään historia
pysty kyllin elävillä väreillä
kuvaamaan sitä uutterata työtä, sitä kukistumatonta kestävyyttä, sitä maailmalle näkymätöntä alttiiksi antaumisen ja
velvollisuudentunnon suuruutta, jolla nuo takamailla eläjät
pitkiä vuosisatoja ovat käyneet
luontoa ja muita edistyksen
tiellä olevia voimia vastaan. Ja
ihmeteltävää on kaiken tämän
ohessa, mitenkä kotiseudun
rakkaus ja useinkin niukkaan
osaansa tyytyminen kovien
koettelemustenkin ai¬koina
heissä oli tarmokasta tointa ja
tulevaisuuden toivoa ylläpitävänä voimana. Yhden esimerkin tarjoaa monien joukosta
Maria Garvolian monivaiheinen elämäntarina.
			
Toivo HyyryläinenIiseuran johtokunnan jäsen,
Kotiseutuneuvos

IinKotiseutulehti

8

2010

Ii-seura ry
Yhdistyksen tarkoituksena on
- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten
erityispiirteiden pohjalta.
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten 		
viihtyvyyden lisääminen.
- kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen 		
ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen.
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat ennen maaliskuun
loppua pidettävä kevätkokous ja
loka- joulukuun aikana pidettävä
syyskokous. Kokouksista ilmoitetaan Rantapohjassa. Yhdistyksen
johtokuntaan kuuluvat v. 2010
Erkki Taskila puheenjohtajana,
Eero Ala-raasakka, Ersso Ervasti,
Matti Haatainen, Toivo Hyyryläinen, Kari Kiuttu, Maila Maalismaa sihteeri, Leena Takaluoma ja
Tarja Vitikka.

Yhdistyksen
julkaisemista
kirjoista ovat
saatavilla seuraavat
J.F. Hiivala: Iijoen vonkamies 5€
Viljo Nissilä: Iijoen varrelta 5€
Väinö Tolonen: 				
Ii ja Yli-Ii 1800-luvun lehdissä 10 €
Väinö Tolonen: Sanomia Iistä ja 		
Yli-Iistä 1925-1939, 10 €
Eino Virkkula: Suurilla selkosilla 5€
Eino Virkkula: Valkoinen erämaa 5€
Eevi Viinamäki: 				
Meriläisenperän elämää 5€
Pentti Puolakka: Pienet poikaseni 5€
Toivo Hyyryläinen: Iin perinnekirja 20€

Kirjat ovat myytävinä
kunnanvirastolla (Tuulikki Kaisto) ja
16.10.2010 Haminan koululla.

www.yrittajat.fi/ii

Ii on valtakunnallisesti tunnettu kulttuurikunta,
jossa kulttuuri on osa jokaisen hyvinvointia.
Kulttuuria tuotetaan yhteistyössä paikallisten,
alueellisten ja kansainvälisten eri alojen
harrastajien ja ammattitaiteilijoiden kanssa.
(Iin kulttuurin visio 2012)

Iin Yrittäjät ry
Liity Sinäkin
Ii-seuran
jäseneksi!

- Kiinteistövälitys
- Vuokravälitys
- Kauppakirjojen laadinta
- Arviokirjojen laadinta

Ilmoita 		
henkilötietosi
Eero Alaraasakalle
puh. 0400-281524 tai
Maila Maalismaalle
puh. 0400-802108.
Jäsenmaksu on
5 €/vuosi ja
50 € ainaisjäsenyys
henkilöltä.

- Lahjakirjojen laadinta
- Kiinnityshakemukset
- Kaupanvahistukset

Osmo Mertala
0400-581960

