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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen syyskokous ja energiansäästöilta  

Pohjois-Iin koululla keskiviikkona 19.11. klo 18.00 

Tilaisuuden ohjelma: 

 

* Kahvitarjoilu 17.45 alkaen 

 

* Syyskokous (esityslista viereisellä sivulla) 

 

* HINKU-kylä Pohjois-Ii  

”Tuloja talouteemme energiaa säästämällä tai  

tuottamalla”  

 Mittaaminen 

 Lämpövuotojen haku  

 Sähkönkäytön analysointi  

 Vedenkäytön optimointi  

 Toimenpiteet  

 Kysymykset 

 

Asiantuntijoina: 

Jukka Härkin, energiainsinööri - Iilaakso Oy 

Kari Manninen, energia-asiantuntija - Iilaakso Oy 

Kimmo Seuranen, energisti/EVP 

Johanna Pihlajamaa, projektisuunnittelija TESS-hanke, 

Tekniikan- ja Luonnonvara-alanyksikkö, OAMK  

Irja Ruokamo, ohjelmapäällikkö /  

Uusiutuva energia ja ympäristö 

- Iin Micropolis Oy 

 

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sie-

vänen, toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, 

kunnassa monistettiin ja hallituksen jäsenet 

jakoivat postilaatikoihin 450 kappaletta.  

Kannen kuva Jukka Sassi. 

 

Energia-Eikka kutsuu 

kaikkia keskustele-

maan energian säästä-

misestä ja tuottamises-

ta. 
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Kyläyhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta: 

*puheenjohtaja *sihteeri 

*kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Yhdistyksen sääntömuutos 

Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja tehdään tarvittavat 

päätökset. 

6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 

7. Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodeksi 2015 

8. Päätetään jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus vuodeksi 2015 

9. Valitaan yhdistyksen hallitus vuodeksi 2015 

* = erovuorossa 

Anita Sievänen v. 2013-2014 * puheenjohtaja 

Leena Tiiro v. 2013-2014 *  Tiina Joensuu v. 2013-2014 * 

Aune Olkoniemi v. 2013-2014 * Markku Veijola v. 2013-2014 * 

Auvo Anisimaa v. 2014-2015  Antti Leinonen v. 2014-2015 

Jukka Sassi v. 2014-2015. 

10. Valitaan toiminnantarkastaja vuodeksi 2015 

11. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta 

12. Valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin 

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat tai muut esille tulevat asiat 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
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Pohjois-Iin koulun liikuntasalirakennus on 

laitettu Oulunkaaren ympäristötarkastajan 

lausunnon perusteella käyttökieltoon ja 

odottelee jatkotoimenpiteitä. Kyläyhdis-

tyksen naisten ja miesten jumpat on siirret-

ty Iin Työväentalolle (Pappilantie 1). 

Naisten jumppa entiseen tapaan maa-

nantaina klo 18.30 -19.30 ja miesten 

jumppa 19.30-20.30.  

 

Naisten jumppaa vetää Eila Fäldt ja mies-

ten jumppaa Paavo Halonen. Jumppa sisäl-

tyy kyläyhdistyksen jäsenmaksuun, joka 

on 12 €/talous. 

 

Loppuvuoden naistenjumpan ohjelma: 

17.11. kuminauhajumppa 

24.11. kuntopiiri 

1.12. kahvakuula 

8.12. tavallinen jumppa / Anna-aerobic 

15.12. keppijumppa  

Joululoma 

 

Välineitä kyläyhdistyksellä on, juomaa ja 

oma kahvakuula (naiset) kannattaa ottaa 

mukaan. Kevään jumpat alkavat 

12.1.2015.  

 

Naisten ja miesten jumppa Työ-

väentalolla loppusyksyn ja kevään 

Ajankohtaista ennen joulua 

 

 

S-market Ii tarjoaa asiakkailleen 

kahveeta ja makoisat joulutortut!  

 

Kyläyhdistys hoitaa joulunavauskahvituk-

sen perjantaina 28.11.2014 klo 10.00 -

18.00 S-marketissa. 

S-market Ii tarjoaa joulukahvit 

Kiitokset kaikille yhteistyökump-

paneillemme vuonna 2014: 

Lampurit Emilia ja Samuli Hiltunen, Iin 

kunta, Iin kunta/Ii-Instituutti, Pohjois-Iin ja-

kokunta, Iin Microplis Oy, Iilaakso Oy, Ou-

lun Ammattikorkeakoulu- tekniikan- ja 

luonnonvarayksikkö, Iin konepaja Oy Pentti 

Aula, Iin Hiekka ja Sora Oy Eero Tuomela, 

Tiiron Raudoituspalvelu Oy Matti Tiiro, Iin 

Kiinteistö- ja Jätehuolto Paakkola Oy Riitta 

ja Veli Paakkola, Iin hautaus ja Kukkakaup-

pa, Tauno Kova, sahayrittäjä Jouni Mähö-

nen, S-Market Ii, Iin Metsästysyhdistys ry, 

Pohjois-Iin metsätien tiekunta, Pro Agria 

Oulu/VYYHTI-hanke, Maaseudun Sivistys-

liitto Oulun aluekonttori, Oulun Seudun 

Leader ry, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, 

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdis-

tys ry ja Pohjois-Iin koulun vanhempainyh-

distys ry sekä kaikille upeille talkoolaisille, 

joita ilman emme voisi toimia! 
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klo 10.00 Joulumarkkinoiden avaus Huilingin näyttämöllä 

Iin kunnan tervehdys 

Iin seurakunnan tervehdys 

Seurakunnan kuorojen soiva joulutervehdys 

Pohjois-Iin kylän kuninkaallinen joulutervehdys 

Joulupukki saapuu Huilingin näyttämölle 

* 

klo 11.00 Jouluiset yhteislaulut Huilingin näyttämöllä 

Iin Laulupelimannit  

* 

klo 12.00 Kinkkubingo Huilingin näyttämöllä  

Kuivaniemen nuorisoseura järjestää bingon, jossa on palkintona  

viisi kappaletta Atrian joulukinkkuja 

* 

klo 13.00 Joulumuorin satuhetki Iin kirjastossa 

* 

klo 13.30 Jouluiset yhteislaulut  Huilingin näyttämöllä 

Iin Laulupelimannit  

* 

klo 14.00 Tiernapojat Huilingin näyttämöllä 

 

IIN WANHAN HAMINAN JOULUMARKKINAT KLO 10.00-15.00 

Iin seurakuntatalolla 

Huilingin tapahtuma-alueella 

Nätteporissa kirjaston aulassa 

Markkinapaikat myy Iin Haminan vanhempainyhdistys 

 Iin Wanhan Haminan 

  

JOULUISTA OHJELMAA KOKO PERHEELLE  
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Kantolan kuulu seppä 

Pertti Huovinen 

Pohjois-Iissä vaikutti muutaman vuoden ajan käsityöläisenä leipänsä 

hankkinut, mutta muusta syystä valtakunnallisesti tunnettu henkilö. Ky-

seessä on yksi tunnetuimmista pohjoisiiläisistä, herännäisjohtaja Paavo 

Ruotsalaisen oppi-isänä mainittu Jaakko Hökkä. 

 

Jaakko Hökkä syntyi Yli-Iin Karjalankylässä 25.7. 1750. Hänen van-

hempansa olivat Matti Pulkkinen, vuodesta 1733 Hökkä (1710-1772) ja 

Margareta Antintytär Siurua (1710-1784). Perheeseen syntyi kolmetoista 

lasta, joista Jaakko oli yhdestoista. Isä-Matti oli Hökkien suvussa tavallisen ammatin har-

joittaja seppä. 

 

Isän kisällinä Jaakko oppi sepän taidot. Sepän työt kiinnostivat enemmän kuin maatyöt. 

Isän kuoltua vuonna 1772, jatkoi leskiäiti elämäänsä kotitilalla lasten auttaessa kotitöissä. 

Jaakko oli jo tuohon aikaan tunnustettu seppä. Vuonna 1782 perhe muutti alemmaksi kohti 

Iijoen suuta. 

 

Margareta Hökkä asettui asumaan vielä kotona olevien lastensa kanssa Illinsaaren Koppe-

lonniemeen. Jaakko jatkoi sepäntöitä siellä. Oletettavasti sepälle riitti kysyntää entistä 

enemmän. Normaalien talonpoikien tarvekalujen tekemisen ja korjaamisen lisäksi lienee 

tullut uusia asiakkaita lähellä olevasta Haminasta, jossa markkinoiden aikana kävi melkoi-

nen kuhina. Haminaan pääsi vielä tuohon aikaan ainakin jähdeillä ja muillakin vesikulku-

neuvoilla. Iin läpi kulki sen ajan valtatie, vanha rantatie, jolla liikkui kesäisin kärrypelillä 

kulkevia ja talvella rekiä. Vaunujen ja rekien metalliosien korjaaja löytyi Illinsaaresta. 

 

Kun Jaakkoa kymmenen vuotta vanhempi veli Antti toi emännän Koppelonniemeen vuonna 

1782, alkoi Jaakko miettiä, että talo taitaa käydä ahtaaksi, kun Antin perhekin alkaa kasvaa. 

Niinpä hän suuntasi kulkunsa vuoden 1783 puolella joen toiselle puolelle reilun viiden kilo-

metrin päähän Kantolaan. Vaikka Kantola on vain muutaman talon kylä, oli se valtamaan-

tien varressa ja verrattain lähellä muuta Pohjois-Iin asutusta. Käsityöläiselle oli riittävästi 

asiakkaita. Kantolaan muuton seurauksena Jaakon ja hänen äitinsä nimeksi merkittiin kir-

konkirjoihin talon mukaan Kantola. Jaakko Hökkä on siitä lähtien Jaakko Kantola. Alaran-

talaisen Vilho Kantolan muistelmien mukaan Kantolan kylän nimi on tullut Kuninkaan-

niemestä Kantolaan muuttaneen Vilho Kantolan esi-isän Juuso Kantolan mukaan. 
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Jaakko Kantola-Hökkää olivat jo pitkään kiinnostaneet hengelliset asiat. Hän oli kuunnellut 

Haminassa kiertäviä saarnamiehiä ja mietiskellyt itsekseen uskon asioita. Sepän ammatti 

antoi siihen hyvät mahdollisuudet ja aikaa. Hän kuuli, että Torniossa saarnataan elävää hen-

gellisyyttä jopa niin, että viranomaiset uhkasivat sen kieltää. Jaakko Kantola lähti Tornioon 

oltuaan Kantolassa vain vajaan vuoden. 

 

Torniossa olo jäi pariin vuoteen, mutta oli siinä suhteessa merkittävä vaihe, että Jaakko 

Kantola löysi itselleen vaimon. Hänet vihittiin Alatornion Pirkkiössä Klaara Niilontytär An-

tinin kanssa 15.4. 1784. Ensi kerran Jaakko toi vaimonsa Iihin vuoden 1784 lopulla,  äitinsä 

Margareta Kantolan hautajaisiin. Jaakon ja Klaaran esikoinen Maria syntyi 7.1. 1785 Ala-

torniolla. 

 

Torniossa oloaika jäi lyhyeksi. Keväällä 1785 Jaakko Kantola muutti perheineen Kantolaan. 

Kovin pitkäaikaista kantolalaista Jaakko Kantolasta ei tullut. Perheeseen syntyi kaksoset 

Matias Ja Briitta 16.11. 1785, mutta molemmat lapset kuolivat muutaman viikon ikäisinä. 

Marraskuun 11. päivänä syntyi tyttölapsi, joka sai isoäitinsä mukaan nimen Margareta. 

Maaliskuussa 1788 Jaakko Kantola lastasi perheensä rekeen ja suuntasi matkansa kohti Sa-

voa. Kirkonkirjoihin merkittiin entinen uudisasukas, sillä huolimatta siitä, että Jaakko oli 

elättänyt itsensä ja perheensä sepän töillä, hän ei saanut virallisesti käyttää sepän titteliä, 

koska hänellä ei ollut pitäjänsepän lupakirjaa. 

 

Näin Jaakko Kantola perheineen päätyi Savoon Pielavedelle. Vanhempi tyttäristä Maria sai-

rastui ja kuoli 18.9. 1791. Jaakko teki sepäntöitä ja sai mainetta myös saarnaajana. Häntä 

tultiin kuulemaan ja kyselemään hengen asioissa. Pielaveden kirkkoherra antoi Jaakko Kan-

tolalle uuden sukunimen Högman. Lieneekö tarkoittanut nimeä sananmukaiseksi (hög man 

= korkea mies). 

  

Jaakko Högman muutti vielä kerran. Hän lähti Pielavedeltä Keski-

Suomeen Laukaaseen. Sepän töitä hän teki sielläkin, vaikka kunto ei 

ollut enää sama kuin nuorempana. Maine saarnamiehenä oli kiirinyt 

edelleen. Niinpä syksyllä 1799 saapui hänen taloonsa nuori mies Nil-

siästä. Nuorukainen kertoi nimekseen Paavo Ruotsalainen. Hän oli lu-

kenut Raamattua ja etsinyt lohtua sielulleen kirkosta, mutta ei ollut 

löytänyt rauhaa. Jaakko Högmania kuunnellen hän tunsi saavansa itsel-

leen jotakin. Högman antoi Ruotsalaiselle lukuvinkiksi Thomas Wilcoxin kirjan Kallis hu-

najan pisara. Myöhemmin Paavo Ruotsalaisesta tuli merkittävä herännäisjohtaja. Pohjois- 

Iillä on pieni siivu heränneiden eli körttiläisten historiassa. 
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 

vuonna 2014:  

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja  

0400-461 880 

anita.sievanen@gmail.com 

 

Markku Veijola, varapuheenjohtaja 

0400-182 340 

markku.veijola@pp.inet.fi 

 

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja 

040-5442 127 

leena.tiiro@luukku.com 

 

Tiina Joensuu, jäsen 

040-962 9562  

tiina.joensuu@gmail.com 

 

Aune Olkoniemi, jäsen 

050-362 8451 

aune.olkoniemi@gmail.com 

 

Auvo Anisimaa, jäsen  

044-703 2545 

auvo.anisimaa@ouka.fi  

 

Antti Leinonen, jäsen 

040-521 8811 

leinan@kapsi.fi  

 

Jukka Sassi, jäsen 

050-309 0005 

jucas80@gmail.com  

 

Kyläyhdistys netissä: 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi 

http://www.facebook.com/PohjoisIi 
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