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Sain muutama vuosi sitten Pohjois-Iin kyläyhdistykseltä plynnön kirjoittaa
Pohjois-Iin §lähistoria. Lupauduin innostuneena, olenhan palijasjalakanen
pohojosiiläinen. [Jrakka oli isompi, kuin luulin. Olen tytiskennellyt aiheen
parissa nelisen vuotta, viirneiset kuukaudet hyvinkin intensiivisesti. Työtä on
piisannut, sillä Pohjois-iin historia on rnonivivahteinen ja rikas.

Vaikka kirjan otsikko on Pohjais-Iin historia, olen ottanut mukaan var-
sinkin alkupuolelia koko Iin kehityksen, siilä Pohjois-Iin historian suuret lin-
jat eivdt poikkea muusta listä. Monissa asioissa olen viitannut samasta syystä
koko Suomen historiaan. Pohjois-Ii on osa Iitä ja Suomea, vaikka sil'ullisis-
ta saattaa kuullostaa päinvastaiselta, kun kuuntelee rneijän palijasjalakasten
raateja. Koska tämä kirja on koko Iinkin historiaa, oletan sitä olevan apua
kouluj en historianopetukseen.

Meillä palijasjalakasiila pohojosiiläisillä on hienosti sanottuna voimakas

§läidentiteetti" ]oku voi kutsua sitä korostuneeksi nurkkapatriotisrniksi. Se

ilmenee muun muassa siinä, että emme karta sanoa, rnistä olemme kotoisin
ja olernrne aika kranttuja ottamaan vastaan Pohjois-Iitä koskevia neuvoja si-
r,"ullisilta. Olen huomannut saman hengen tarttuneen moniin §-iälle rnuut-
taneisiinkin, rnikä helpottaa kotoutumista. Tässä valossa kirjan nimi Meijän
Pohojos-Ii , jota en ole itse keksinlt, on varsin passeii.

Tiedän ihmisillä oievan erilaisia odotuksia siitä, mitä tässä kirjassa on tai
pitäisi olla, Valitan, jos joku tuntee itsensä pet§'neeksi. Olen saanut kirjoittaa
vapaasti ja l'astaan siitä, mitä kirjassa on ja rnitä ei. On saattanut unohtua
jonkun rnielestä merkittävä asia tai mukana on turhaa. Tämä kirja on histo-
ria, ei niinkään tarinakokoelma. ioistakin asioista ja henkilöistä on kerrottu
melko laajasti, jos olen katsonut sen tarpeelliseksi ja lukijaa kiinnostavaksi.
Kirjan sivuilta löytyy koko suomessa rnerkittäviä henkilöitä.

Yhteistyo Pohjois-Iin kyliiyhdistyksen kanssa on toiminut hyvin, kiitos
siitä. Samoin suuri kiitos nille ihmisille, jotka ovat pyynnöstäni kirjoittaneet
asioista, joista heillä on cllut minua parempi asiantuntemus. 01en haastatel-



lut tai pyftänyt tietoja §rnmeniltä ihmisilta. «aikki ovat o*..0 hyvin mie-
lellään avuksi, mistä kiitos. On ollut mukavia porinahetkiä, ja kirjaan tul-
leen tiedon lisäksi olen saanut kuuila paljon mielenkiintoisia asioita. Kiitos
kaikille mukavista raateista. Erikseen haluan kiittää ilrnan nepotismia isääni
Martti Huovista, jolta on löytynyt tietoa itseäni askarruttaviin asioihin, kun
hl*ä muisti on yhdistyng f.ii 90 r.'uoden ikään.

Tämä kirja oiisi karu ja puuduttava ilman kuvia. Kiitoksia kaikille, jotka
ovat tuoneet satoja hienoja menneistä ajoista kertovia vaiokuvia kylätuval-
le. ]orrna Kaupilie kiitos kuvien tligitoinnista. Tl"rulikki Kaistolta olen saanut
apua vi eraillessani p äiväkausia kunnantalon arkistoissa.

Palijasjalaksuuvestani johtuen Pohojos-Ii on hyvin tuttu. En usko, että se

on ollut objektiivisen historiankirjoittamisen este. |a jos on, haitanneeko tuo.
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