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Kyläpäällikön terveiset 
 
Terveppä taas, täältä Rovaniemen Oikaraisesta. 
 
Talvi alkaa olla takana, ja kesä tekee tuloaan. Täällä Rovaniemen korkeuksillakin lumet sulaa ihan silmis-
sä ja lämpömittari hipoi pääsiäisen aikoihin parhaimmillaan kymmentä astetta.  
 
Kesä tuo taas tullessaan paljon mukavia tapahtumia Livolle. On Karhunveistoviikkoa, lentopalloturneeta 
sekä lukuisia muita projekteja kyläläisten, mökkiläisten ja vieraiden iloksi. Kylätoimikunnan ja kyläläis-
ten aktiivisuus on jatkunut kiitettävällä tasolla, vaikka itse allekirjoittanut on ollut työkiireiden vuoksi 
jonkin verran poissa kuvioista. Jatketaan samaan malliin. 
 
Aurinkoista kevättä toivottaen, 

 
Ari 

 

 
    

 

Livokkaan hallituksessa muutoksia 
 
Viime syksynä valittiin Livokas ryn:n hallitukseen uusi jäsen. Sukunimi pysyi samana, mutta etunimi 
vaihtui eli Vesa Salmelan tilalle tuli Mikko Salmela - Savelan Mikko. 
 
Mikko on syntynyt Livolla vuonna 1967. Puurrettuaan ensin ala-asteella Livolla neljä vuotta ja Pärjän-
suolla kaksi vuotta, hän kirjoitti ylioppilaaksi Pudasjärven lukiosta keväällä 1986. Silloin Jyrkkäkoskikin 
oli vielä voimissaan ja sinne tuore ylioppilaskin suunnisti juhlistamaan valkolakkiaan kavereidensa kera 
oikein taksikyydillä!  
 
Lukion jälkeen hän siirtyi opiskelemaan teknilli-
seen oppilaitokseen puunjalostuslinjalle ja tällä 
hetkellä hän työskenteleekin teollisuuden tekni-
sissä ja kaupallisissa kansainvälisissä tehtävissä. 
 
Mikko on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. 
Harrastuksena hänellä on metsänhoito ja työleiri 
Livolla, Savelassa, lähes joka viikonloppu. 
 
Mikko onkin jo osoittautunut hyväksi lisäksi 
Livokkaan hallituksen monitaitoiseen ja -
tietoiseen sakkiin. Mikko on ollut ammattitaitoi-
nen ihminen mm. suunnittelemaan koulun ja 
Talon eli Ruostehovin ulkoverhousremppoja.  
Myöskin käytännön työt häneltä näyttää hyvin 
sujuvan. Mikon ansiosta Livokkaalla on nyt 
myös hieno uusi kopiokone! Kiitos siitä! 
 
Suuret kiitokset myös Salmelan Vesalle monen vuoden uurastuksesta hallituksessa! Vaikka Vesa ei enää 
hallituksessa olekaan, niin siitä huolimatta Vesa kyllä muistaa kyllä kyläseuraa aina mainostaa ja puolus-
taa. Nytkin Livokas oli huhtikuun puolivälissä mukana Syötteen markkinoilla Vesan ehdotuksesta.  

Aimon Aukion avajaisissa Mikko Salmela, Ari Puhakka, 
Anni-Inkeri Törmänen sekä Taimi ja Aimo Karvonen. 
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Livokas ry:n tiedot 
 

Kirsiojantie 31 
93220 LIVO 
puh. 050 – 5520 280 (tietotupa, kioski, kirpputori, suoramyynti, kirjasto) 
Tilinro OP 536004-5158137 
Jäsenmaksu 5 €/vuosi 
kotisivun osoite: http://www.pudasjarvi.fi/kylat/livo 
sähköpostisoite: livokas@dnainternet.net 
 

HUOM: MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE! 
 
Hallitus 
 
Puheenjohtaja Ari Puhakka p. 050 – 403 0055   ari.puhakka@ap-trading.fi 
Sihteeri Anni-Inkeri Törmänen p. 040 – 545 7162   ai.tormanen@pp.inet.fi 
Varapuheenjohtaja Jouni Puhakka p. 040 – 063 4325   jspuhakka@gmail.com 
Mikko Salmela  p. 040 – 0388 435 
Virve Stenius  p. 040 – 506 5194   virve.stenius@gmail.com 
Pirjo Tuovila   p. 040 – 739 2447  
Rahastonhoitaja Minna Perttu p. 040 – 504 9663   minna.perttu@koillismaa.fi 
 
Soitathan töissä käyville iltaisin tai viikonloppuisin. 
 

LIVON MONIPUOLINEN SUPERMARKETTI AVOINNA 
 

 

 
Kioskin, suoramyynnin, kirpputorin,  
kirjaston, lääkekaapin ja tietotuvan  

 
VAPUN aukioloajat: 

 
to 30.4. 12.00 – 18.00 
pe 1.5. 12.00 – 15.00 
la 2.5. 10.00 – 18.00  

 
HELATORSTAINA avoinna koko päivän 

 
 

JUHANNUKSEN aukioloajat: 
 

to 18.6 klo 10.00 – 20.00 
pe 19.6. klo 10 – 14 
la 20.6. SULJETTU 
su 21.6. klo 12 - 16 

 

 

KIOSKIN, KIRPPUTORIN, 

SUORAMYYNNIN, KIRJASTON, LÄÄ-
KEKAAPIN JA TIETOTUVAN  

AUKIOLOAJAT 

 
1.5. – 30.5. sekä 17.8. eteenpäin 

 
ma – ti, to – pe 12.00 – 18.00 

la 10.00 – 18.00  
ke ja su SULJETTU 

 
31.5. – 17.8. 

 
ma-to, la 10.00 – 18.00 

pe 10.00 – 20.00 
su 12.00 – 16.00 
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Kirjeenvaihtoa koskien Soininsuon rakenteiden kunnostamistarpeita 
 
Metsähallitus on lähettänyt Livokas ry:lle maastokatselmuksen 15.12.2008 pöytäkirjan koskien Sauna-
maan saunaa. Pöytäkirjassa todetaan mm. 
 

”Rakennus on pahoin painunut, perustuksena ilmeisesti luonnonkivet rakennuksen nurkissa. Rakennuksen 
satulakatto on huonossa kunnossa. Raskas välipohja (täytteenä maa ja sammal) on painunut ja se rasittaa 
rakenteita. Käsin työstetyn pyöröhirsikehän kunto on sitä vastoin kohtalainen. Rakennuksessa on lautalat-
tia. 
 
Nykymuodossaan rakennus on käyttökelvottomassa kunnossa.  
 
Ilman muita rakennuksia eli kämppää ja siihen oleellisesti liittyvää tallia sauna jää irralliseksi ja sen arvo 
rakennusperintökohteena on tässä mielessä vähäinen. 
 
Rakennuksen korjaaminen käyttökuntoiseksi on sen teknisen kunnon mukaan vielä mahdollista. Raken-
teiden tarkempi tutkiminen on kuitenkin edellytys korjaustöiden suunnittelulle. Kattorakenteiden kunto 
on heikko ja rakenteissa on sienikasvustoja, jotka tulee selvittää. 
 
Metsähallituksen luontopalveluiden omissa suunnitelmissa ei ole tarvetta kunnostaa rakennusta. Metsä-
hallitus ei kuitenkaan näe rakennuksen korjaamiselle estettä. Rakennuksen korjaaminen ulkopuolisen ta-
holta edellyttää vuokrasopimuksen laadintaa kohteelle.” 

 
Livokas ry osallistui aktiivisesti siihen vaiheeseen, kun Soininsuota koskevaa hoito- ja käyttösuunnitel-
maa vuosille 2007 - 2016 tehtiin. Siihen tulleet sanamuodot eivät yhdistyksen mielestä vastaa nyt saatua 
vastausta siitä, etteikö Metsähallituksen omiin suunnitelmiin kuuluisi Saunamaan saunan kunnostaminen 
ja samassa yhteydessä myös Soininsuon pitkosten kunnostaminen. 
 
Siksi yhdistys on lähettänyt Metsähallituksen luontopalveluille seuraavanlaisen viestin 25.2.2009. 
 

 
 

SAUNAMAAN SAUNAN JA SOININSUON VANHOJEN PITKOSTEN KUNNOSTAMISESTA 
 
Olemme saaneet tiedoksemme Maastokatselmuksen pöytäkirjan (Dnro 494/43/2009) koskien Saunamaan 
saunaa. Katselmuksessa ovat olleet läsnä Metsähallituksen kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Päivi 
Tervonen ja Livokas ry:n varapuheenjohtaja Jouni Puhakka. 
 
Katselmuksessa tehty arvio Saunamaan saunan arvosta rakennusperintökohteena ei vastaa meidän käsi-
tystämme asiasta. Rakennusten kokonaisuutta Saunamaahan ei pysty enää palauttamaan, mutta alueen 
asukkaille Saunamaan saunan kunnostaminen säilyttäisi tiedon paikasta, jossa Saunamaan kämppä sijaitsi 
ja aluetta työllistäneet savotat olivat. 
 
Myöskään johtopäätökset, että luontopalveluiden omissa suunnitelmissa ei ole tarvetta kunnostaa raken-
nusta, eivät ole yhtä Soininsuota koskevan hoito- ja käyttösuunnitelman 2007 - 2016 kanssa. Suunnitel-
massa todetaan yksiselitteisesti, että ”kohde säilytetään kulttuurihistoriallisena osana aluetta, ja kohteella 
mahdollisesti tarvittavat hoitotoimenpiteet (esim. kämpän kunnostustarve) arvioidaan suunnitelma-
alueiden kulttuuriperintöinventoinnin yhteydessä”. 
 
Yhdistyksemme on lähestynyt Luontopalveluita asiassa hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamisen jäl-
keen sen johdosta, että Saunamaan saunan kunnostaminen olisi Metsähallitukselle helpompaa nyt kuin 
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mahdollisesti viipyvän inventoinnin jälkeen. Suunnitelmassa inventoinnille on aikaa vielä useita vuosia, 
ja rakennuksen katon vuotamisen vuoksi korjaaminen voi vuosien päästä olla työläänpää kuin nyt. 
 
Soininsuon hoito- ja käyttösuunnitelmassa kuvataan myös 1700-luvulta peräisin olevat pitkokset, joiden 
kunnostustarve on suunnitelman mukaan määrä myös arvioida kulttuuriperintöinventoinnin yhteydessä. 
Toisen reitin päätepiste on Saunamaassa, joten näitä kunnostuksia toivoisimme käsiteltävän samassa yh-
teydessä. Kunnostettuina nämä reitit parantaisivat huomattavasti suoluonnoltaan erityisen Soininsuon ja 
kulttuurihistoriaa omaavan Saunamaan virkistyskäytöllistä saavutettavuutta, joka on maakuntakaavassa 
tavoitteeksi asetettu. 
 
Livokas ry:n puolesta, 
 
Anni-Inkeri Törmänen, sihteeri 
p. 040 - 545 7162 
 

Anni-Inkeri 
 

 
   

Saunamaan saunan kunnostus 
 

1950 –luvun alussa rakennetun Saunamaan 
saunan kunto on päässyt vuosien kuluessa 
pahoin rapistumaan. Kämppähän purettiin 
Saunamaasta 70–luvulla ja vietiin Livojoki-
varteen mökiksi. Saunaa ovat käyttäneet 
aktiivisesti myöhemmin mm. hillastajat, 
metsästäjät ja retkeilijät levähdyspaikkana 
sekä sateensuojana. Asiantilan vuoksi Livo-
kas teki taannoin esityksen metsähallituk-
selle, että se kunnostaisi saunan ja Sauna-
maahan johtavat pitkospuut. 
 
Lukuisten yhteydenottojen seurauksena 
tehtiin 15.12.2008 Livokkaan ja metsähalli-
tuksen yhteinen katselmus Saunamaahan, 
jonka perusteella aletaan selvittämään sau-
nan kunnostamismahdollisuuksia. Paikalla 
olivat allekirjoittaneen lisäksi metsähalli-
tuksesta rakennusarkkitehti Päivi Tervonen. 
 
Metsähallituksesta tammikuussa 2009 lähetetyssä lausunnossa, joka koskee nimenomaan Saunamaan 
saunaa, esitettiin seuraavaa: metsähallitus ei näe kunnostamiselle estettä, mutta metsähallitus ei sitä itse 
kunnosta. Metsähallitus ehdottaa kyläyhdistykselle saunapaikan vuokraamista ja kunnostamista. 
 
Livokkaan hallitus käsitteli helmikuussa metsähallituksen lausuntoa kokouksessaan ja päätti laatia uuden 
esityksen metsähallitukselle, korostamalla siinä Soininsuon virkistyskäytön lisäämismerkintää maakunta-
kaavassa. Saunamaan saunan kunnostaminen säilyttäisi Saunamaan perintöä ja Saunamaan vierite kulke-
neiden pitkosten kunnostaminen parantaisi huomattavasti Soininsuon virkistyskäyttöä. 
 

Jouni 

Saunamaan sauna tarvitsisi kipeästi kunnostusta  
(kuva Jouni Puhakka). 
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Eläkeliittolaiset vierailulla Livolla 
 

Raikkaana maaliskuisena päivänä oli torille ko-
koontunut iloinen porukka suuntanaan matka ky-
lävierailulle Livolle. Bussi täyttyikin ja niin mat-
ka alkoi kohti määränpäätä. Matkan aikana 
saimme jo kuulla ensimmäiset kuulumiset kylän 
historiasta Teuvo Törmäsen kertomana.  
 
Perillä meitä odotti lämmin, reipas ja iloinen vas-
taanotto Esko Riihiahon myötä ja lisäksi vastaan 
tuoksahti herkullinen ruuan ja kahvin tuoksu, jota 
ehtoiset emännät olivat kokanneet. Niinpä pääs-
tiinkin hetimälleen ruokailemaan.  
 

Ruokailun jälkeen kuultiin sanoin ja kuvin lisää livolaisten elämästä ja historiasta Urpo Uusi-
Illikaisen ja Niilo Kokon kertomana. Ohjelmaa kuultiin mm. Paavo Uusi-Illikaisen laulua ja kan-
teleen soittoa sekä Seija Seppäsen runonlausuntaa.  
 
Yhdistyksemme toiminnasta kertoi Heikki Heikkilä. Yhdistyksemme pyrkii järjestää ikäihmisille 
tarkoitettua toimintaa, esim. kokoonnumme kerhopäivän merkeissä Palvelukeskukselle joka toi-
nen tiistai. Vuorotiistaina on ohjattu vesijumppa Puikka-
rissa. Lisäksi järjestämme matkoja, kuten tämäkin mat-
ka, jonka tavoitteena olisi saattaa yhdistystietoa mahdol-
lisimman monille, joita yhdistyksemme toiminta kiin-
nostaa. Huhtikuulla teemme yhdistysvierailun Taival-
koskelle, joka onkin edelleen lisäämässä ja monipuolis-
tamassa yhdistysten välistä toimintaa. Toukokuulla 
teemme musikaalimatkan Ouluun ja edelleen heinäkuul-
la menemme ”HYVÄMIELEN LOMALLE” Lehmiran-
taan ja edelleen heinäkuulla teemme teatterimatkan Ou-
luun. Viitaten edellä olevaan, hän toivotti kaikki terve-
tulleeksi toimintaan ja kiitti tästä matkasta järjestäjiä ja 
mukana olleita.  
 
Päivän ohjelmaa täydensi vielä yhteiset lauluhetkemme ja järjestetyt arpajaiset, joka osaltaan oli 
luomassa pientä jännitystä ja iloa arpaonnea suosiville. Niinpä aika olikin vierähtänyt ja oli aika 
nousta bussiin matkaten kohti kotia turvallisen kuljettajan Eero Pirin saattamana.  
 
Kiitokset vielä päivästä järjestäjille ja mukana olleille. Hyvää kevättä! 
 

Terttu Haapakoski  Yrjö Niskala 
teksti   kuvat 

 
 
 
 

Vieraita oli talo täynnä. 

Paavo Uusi-Illikainen 
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Liisa Kokko, Ossi Puhakka ja Aaro Perttu 

Livokkaan hiihtoretki 
 

” Terve taas, sa talviraikas, 

tullut on sun hauska aikas. 

Ulkona jo Pohjanukko untuvia puistaa (HK)” 
 

Satakoon, sumua lykätköön, mutt´ kymmenen reipasta 
hiihtäjää lähtee liukumaan ”läskitietä” kohti Villen 
pirttiä! On Livokkaan ulkoilupäivä. 
 
Alkuun oli lipsuva keli, mutta kun Niilo antoi suksen 
pohjaan purkistaan vähän pitoa, niin hyvinhän alkoi 
matka taittua. Ossi, Anne ja Liisa häipyvät pian mut-
kan taa näkymättömiin. Liisahan menikin sen tie! Ossi 
ja Anne odottelivat jälkijoukkoamme. 
 
Pertun Urpo ajeli moottorikelkalla tekemään makkara-
tulia valmiiksi ja mökkiä lämmittämään hiihtäjille! 
Olihan reessä kahvihöystöjä, mehua ja makkaraa. 
Kahvi olikin jo valmista, kun me viimeiset perille en-

nätimme. Kyllä makkara ja kahvi maistuikin makoisalle ”hiki”hiihdon jälkeen. Oiskohan matka 
ollut reilut 5 kilometriä. 
 
Perillä oli mukavan näköinen mökki! Varmaan 
lähiaikoina peruskorjattu, koska lattiakin oli uuden 
näköinen, vaikkakin likainen – metsän liasta! Oli 
lattialla sivistyksen tuomaa rääsääkin ollut reip-
paasti! On harmi, että kaikki kulkijat eivät siivoa 
jälkiään, kun tuvissa asustelevat. Kaikkien etuhan 
olisi pitää tuvat siistinä sekä ympäristö. Mukava 
sinne mennä, eikä ensimmäiseksi tarvi alkaa sii-
voamaan! No, tämä tästä siisteydestä, mutta muis-
takaamme siivota jälkemme. 
 
Liisa ehti käydä Heinikankaassa odotellessa, kun 
toiset lepäilivät tuvassa. Mukavasti vierähti yksi 
talven kevätpäivä, vaikka aurinkoa ei näkynytkään. 
Sadekuurokin jatkoi matkaansa jonnekin. 
 
Hyvä oli meidän hiihdellä takaisin hiljakseen yhtä kokemusta taas rikkaampana. Siispä – ulos 
menkäämme! – Satoi tai paistoi! 
 

Maikki (kuvat Irma Perttu) 
 
 

Taimi Perttu, Niilo Kokko, Anne Puhakka ja Maila 
Uusi-Illikainen 
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Kansalaisopiston kurssilla 
 

Tänä keväänä oli hieman poikkeuksellinen kevät, sillä 
olemmehan jo vuosien saatossa kerinneet tottua siihen, että 
Vuolannon Seija tulee meille aina kansalaisopistonkurssit 
pitämään. Mutta tänä tammikuussa saimmekin kudontakurs-
sillemme opettajaksi Marja-Leena Tykkyläisen, sillä Seija 
oli loukannut kätensä. Ensin hieman oudostutti uusi opettaja, 
mutta pian tutustuimme Marja-Leenaan ja taisimme kaikki 
ihastua ikihyviksi. 
 
Marja-Leena oli monipuolinen ja innostava opettaja. Itseeni 
varmaan teki suurimman vaikutuksen Marja-Leenan ”taiteili-
jansilmä” (taiteilija, kun hän on), kun hän osasi kadehditta-
van hienosti yhdistellä Livokkaan lahjoituksena saaduista 
langoista hienoja ja hienonsävyisiä loimia. Myöskin ilokseni 
Marja-Leena lepytti kangaspuut, joissa kudon ikuisuuspro-
jektiani eli kansallispukukangasta. Enää senkään kankaan 
kutominen ei tunnu niin toivottomalta kuin jossakin vaihees-
sa. Mutta jos rehellisesti sanotaan, niin jos olisin ollut tässä 
tietoisuudessa, silloin kun haaveilin oman kansallispuvun 
hamekankaan kutomisesta, niin en minä varmaan olisi hom-

maan ryhtynyt, vaikka kangaspuut ovat nyt kuinka lepytettyinä tahansa. No, on tässä se hyvä puoli, että 
olen minä ainakin oppinut liittämään katkenneita loimilankoja … 
 
Hauskan lisän maanantai-illan kursseille toi myös Herra Tykkyläinen, joka vaimoaan kurssin päätyttyä 
tuli hakemaan. Välillä saimme kuulla monenlaisia tarinoita ja vitsejä, välillä ihan asiaakin ja välillä 
saimme katsella jopa muotinäytöksiä turkkeineen. Rattoisaa oli. 
 
Maanantai-illat menivät todella nopeasti, kun aher-
simme kurssilla. Suorastaan liian nopeasti, sillä kurssi 
uhkasi loppua kesken. Kaikki kurssilaiset olivat sitä 
mieltä, että nyt tässä vasta asiaan ollaan päästy, joten 
lisäkertoja pitäisi kyllä saada. Sitkeän taivuttelun jäl-
keen kansalaisopiston rehtori lupasi meille kaksi ext-
rakertaa. Niistäkin olimme jo iloisia, vaikka olisimme 
varmaan mielellään kurssia jatkaneet koko kevään.  
 
Kun palautelappuja kirjoittelimme, niin toivoimmekin 
ensi talvelle uutta samanlaista, mutta huomattavasti 
pitempää kurssia, jonka opettajana olisi tietysti Mar-
ja-Leena. Mukava olisi kyllä päästä vielä jollekin 
Seijankin kurssille, sillä hänelläkin taitaa olla ne va-
paaherrattaren ajat lähenemässä.  
 
Kiitos Marja-Leena! Odotammekin jo innolla uutta 
pitämääsi kurssia! 
 

Minna 
 
 

 

Marja-Leena luomassa lointa. 

Eija, Marja-Leena ja Ulla työn touhussa. 
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Kuulumisia hankerintamalta 
 
IKÄIHMISTEN LOMAPÄIVÄT 
 
Livolla elokuussa 2008 alkanut Ikäihmisten 
lomapäivät -hanke on sujunut suunnitelmien mu-
kaisesti. Hankkeessa on järjestetty kyläläisille 
virkistystoimintaa niin Ikäihmisten lomapäivien, 
perhekahviloiden kuin viime syyskauden päätöstapahtuman merkeissä. Kaikki tilaisuudet ovat kaikille 
kyläläisille ja laajemmaltakin alueelta tuleville avoimia. 
 
Tilaisuuksien aiheita saatiin 8.8.2008 yhteisessä kokoontumisessa niin paljon, että niillä todennäköisesti 
päästään eteenpäin vielä tuleva syyskausikin. Toki mielissä kannattaa hauduttaa ajatuksia, mitä kiinnosta-
vaa toimintaa kylälle halutaan. 
 
Hankkeessa yhdistykset ojentavat kunnille ja me täällä Pudasjärvellä kaupungille auttavan kätensä hyvin-
vointipalveluiden tuottamisessa. Yhteistyö kaupungin kanssa onkin sujunut moitteetta. Mm. lomapäiviin 
pyydettyjen asiantuntijoiden saaminen on ollut mutkatonta.  
 
Perhekahviloiden järjestelyissä yhteistyötä on tehty Pudasjärven perhekeskusyhdistyksen kanssa. Yhteis-
työn toivomme jatkuvan myös tulevaisuudessa. Naapurikyliltä on tilaisuuksiin myös osallistuttu enem-
män kuin aiemmin. Tästä on hyvä jatkaa.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
AVUSTUS RUOSTEHOVIN KORJAUKSEN II VAIHEESEEN 
 
Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt 8000 euroa Livon seurojentalon eli Ruostehovin korjauksen toisen 
vaiheen toteutukseen. Toisessa vaiheessa kunnostetaan ja maalataan ulkoverhous ja ikkunat sekä uusitaan 
ulko-ovet. Nyt rahoituksen riittävyydestä ei pitäisi olla niin suurta ongelmaa kuin ensimmäisessä vaihees-
sa, joten Livokkaan hallituksessa on päätetty aloittaa työt jo kesällä 2009. 
 
 
KYLÄKAUPPOJEN INVESTOINTITUKI 
 
Livokas ry on anonut Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosastolta kyläkaupan investointitukea 
uuden maitotiskin, tuhkaimurin, suurtalouden kahvinkeittimen, ruoan lämpölevyn sekä asuntovaunualu-
een huoltotilan kaapistojen hankintaan ja asennuksiin. Hankkeessa on myös suunniteltu hankittavaksi 
maksupääte, jolla saadaan kortilla maksaminen kioskilla nykyistä vaivattomammaksi. Tuki on 40 % ja 
rahallisesti noin 2500 euroa. Hankinnat toteutetaan mahdollisimman pian, viimeistään joulukuun 2009 
loppuun mennessä. 
 

Anni-Inkeri 
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Nuorena miehenä Lapin savotoilla 
 
Se oli tammikuun alkupäiviä v. 1952, kun hevonen porhalsi tukkikämpän pihalle. Hevosmies huikkasi, 
että perillä ollaan, eikä matka kestänyt kuin vajaan tunnin. Kerättiin sitten kamppeet reestä ja työnnyttiin 
korkean kynnyksen yli hämärään kämppään. Samanlainen, kuin kaikki muutkin senaikaiset savottakäm-
pät: lämmityskamina keskellä huonetta, elämänluukku ulko-ovea vastapäisellä seinällä, pitkä ruokailu-
pöytä elämänluukusta kaminaan päin. Makuulaverit molemmilla puolilla kaminaa. Siihen jäi sitten muu-
tamia neliömetrejä vapaata liikkumatilaa.  
 
Tupa oli lähes täysi, kun katselimme sopivaa koloa repulle ja varusteille ja löytyihän se lopulta. Ajurim-
me heitti pari makuuhuopaa lämmikkeeksi, melko kalsea se on lautapeti. Keskitalvella napapiirillä ei näy 
aurinkoa ollenkaan, puiden latvat vain punottaa pakkaspäivänä ja niinpä työpäivä jääkin aika lyhyeksi. On 
pitkät iltapuhteet, niinpä korttirinkiä (tuppi) oli useampia, kun asetuimme taloksi. Keittiöstä tulvi ruoka-
halua kiihottavaa tuoksua, kohta kokit kattoivat pöydän, oli niin sanottu täysi ylläpito - työnsivät luukusta 
lautaset, lusikat, haarukat, veitset ja padan täynnä herkullista lihakeittoa - ei muuta, kun saa tulla syö-
mään. Ei tarvinnut kaivaa repusta jäätynyttä leipää ja voita, samanlainen käytäntö ja hyvä sellainen oli 
useimmilla Lapin savottakämpillä. Syötiin niin paljon, että tuppivyö venyi, täydellä vatsalla sitten löhö-
mään punkkaan. Lämpimässä kämpässä tuli unettava olo, kylmän päivän jälkeen ei tarvinnut unta houku-
tella.  
 

Aamuaikaisella sitten heräsin, kun hevosmiehet alkoivat kolistella ja 
lähtivät ruokkimaan hevosia. Olin nukkunut kaksitoista tuntia yhteen 
putkeen, niinpä olin pirteänä ottamaan päivän haasteet vastaan. Kului 
tovonen ennen kuin elämänluukku avautui ja kahvipannu ilmestyi 
pöydälle. Se oli sitä ruotsalaista Gevailia, Suomessa kahvi oli vielä 
kortilla. Aamulla kahvin jälkeen tarjottiin keitettyjä perunoita ja käris-
tystä. Sanoivat, että käristys on tehty hevosen lihasta, en tiedä, mutta 
hyvää se oli. Uskomatonta miten suuria annoksia sitä voi aamuaikai-
sella pistellä ääntä kohti, no kun ei muuta ruokaa ennen iltaa ollut 
saatavilla. Aamuruokailun jälkeen kämppä tyhjenee nopeasti, miehet 
työntyvät kylmään pakkassäähän. Ovella on kylmää harmaata huurua, 

joka leijuu hetken aikaa ilmassa, osa hevosista on päässyt liikkeelle, tiu’ut helisee ja aisakellot kilkkaa. 
Ensimmäinen työpäiväni tällä työmaalla oli alkamassa.  
 
Ensimmäiseksi kävimme terävässä päässä, nimet savotan kirjoihin ja vero-
kirja, ettei oltaisi porojen kirjoilla. Kolmas porukkaan tuleva hakkuri jo 
käynyt katsomassa palstan, ettei meidän tarvinnut muuta kuin viedä sahat ja 
kirveet palstan perälle. Hevosmies oli myöskin ajanut palstatien halki tie-
uran, ettei muuta kuin petäjää nurin. Tämä kolmas hakkuumies, hiljainen, 
juron oloinen kaveri, ei sanonut edes nimeään, heitti justeerin hangelle, iski 
kirveellä kaatoloven petäjän kylkeen ja tarjosi minulle justeerin toista päätä, 
tarkoituksella kai kokeilla, tuleeko siitä nuoren miehen sahuusta mitään. 
Tartuin terhakkaasti sahan päähän ja sanoin, okei, aletaan sahata. Hiukan oli 
tietoa, miten kahdenmiehen justeerilla sahataan, käsien pitää liikkua rennosti ja kevyesti, ei saa painaa 
terää puuhun, muuten saa nimen - raskaskätinen. Heti ensivedolla huomasin, että kyllä pärjään tämän ka-
verin kanssa. Petäjä oli aika kookas, lähes puolimetrinen tyveltä, kaverin selkä höyrysi jo, kun terä oli 
puolivälissä. Pitääkö kaveri taukoa, mietin siinä, kun saha puri puuta ja kädet heiluivat vimmatusti, ei 
mitään löysiä, loppuun asti vaan. Lopulta terä napsahti kiinni, kaatokiila sahan rakoon ja kirveellä kiilan 
päähän napakoita iskuja, sitten työntövoimaa ja yli satavuotias lumikuormainen tukkipuu alkoi kallistua 
ja rysähti maahan - sanoen rahoiksi.  Poroja ei vielä ollut ehtinyt palstalle. Myöhemmin ne olivat jatkuva 
riesa, sillä ne oli heti puiden latvoja nuolemassa, kun puu kaatui. Kahden poron päälle onnistuttiin kaata-
maan tukkipuu, korppien ja ketun ruoaksi ne meni.  
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Huomaamatta ilta alkoi pimetä, työntouhussa kirkkain keskipäivä on äkkiä ohi, kaksi pimeää vastakkain 
Ei muuta kuin sukset jalkaan ja kämpälle. Jotenkin tuntui hartioissa, että jotain on tullut tehtyä, onneksi 
hiihtomatkaa kämpälle oli vain kilometrin verran. Suuri osa tukkijätkistä oli päivän työnsä tehneet, kun 
hiihtelimme kämpälle. Sukset vain pystyyn lumihankeen, aamua odottamaan, sitten sisälle hämärään 
kämppään, märät varusteet kuivaushuoneeseen ja kiireesti ruokailuun. Oli hinkuva nälkä, niin kuin viik-
koon ei olisi ruokaa nähnytkään. Ensimmäistä kertaa tutustuin savotan emäntiin, heitä oli kolme, eri-
ikäisiä neitokaisia: vanhin - pääkokki oli nelikymppinen, apukokki – kaksikymmentä, - nuorin apulainen, 
omaa ikäluokkaani.  
 
Samana iltana tuli kutsu perunateatteriin, keittiöön vain rinkiin ja seuraavan päivän perunat kuorittiin mu-
kisematta. Jokainen joutui vuorollaan näytelmän esittäjiksi. Niin tuli ensimmäinen työpäivä tällä tukki-
työmaalla iltaan, ei tarvinnut unta houkutella, kunnes hevosmiehet aamulla taasen kolinoillaan herättivät, 
sitten syömään ja tukin sahuuseen.  
 
Elämä jatkui samanlaisena, päivästä toiseen. Pikkuhiljaa siihen elämän muotoon alkoi karaistua, ei työ-
päivät tuntuneet enää niin ankeilta, kuin ensimmäisinä työpäivinä, oli lumituiskua ja pakkasta, mutta tuk-
kimetsään lähdettiin. Kaamosaika päättyi aikanaan ja aurinko alkoi valaista idänpuoleisia vaaran rinteitä, 
se taas toi uutta sykettä pitkän kaamosajan jälkeen. Talvenselkä alkoi taittua, kohta saatiin päivänäön ai-
kana hiihtää palstalle ja taas kämpälle. Kaksi viikkoa kesti ensimmäisen palstan hakkuutyö, oli uuteen 
palstaan muutto aamulla. Jäin odottamaan savotan kymppiä, palstaherraa, mietin siinä petillä makaillessa, 
minkälainen mahtaa uusi palsta olla. Kämpän ovi avautui, ajattelin, että kympillä taitaa olla kiire, kun 
pimeällä aikoo metsään, mutta eipäs ollutkaan, vaan keittiön aputyttö, oikeastaan näin hänet ensikertaa 
keittiön ulkopuolella, tuli tekemään tuttavuutta kanssani, olimmehan savotan nuorimmaiset ruokaporu-
kassa. Sovimme siinä, että kun sunnuntaisin kämpällä on hiljaisempaa, lähdetään vaikka hiihtoretkelle 
Mäntyjärven kylälle. Tämä Onerva-niminen tyttö oli sieltä kotoisin. Sinne oli hyvä hiihtolatu.  

 
Mukava se hiihtoreissu olikin, hiihtelimme useita kilometrejä, keskuste-
limme matkan kaikesta mahdollisesta, mitä haluaa elämältä, olimme sil-
loin kovin nuoria, eikä turhia murheita ajateltu. Sitä tyttö kovin ihmetteli, 
että kun olin kaukana kotoa, olet uskaltanut lähteä reissuun. Minä siihen 
vastasin kuin suurikin maailman matkaaja; ei tämä ole ensimmäinen reis-
su. Heti oli niskakarvat pystyssä, kun alettiin vihjaista koti-ikävästä, nie-
lin kuitenkin vihjauksen kohteliaasti. Sovimme paluumatkalla uudesta 
hiihtoretkestä seuraavana sunnuntaina. Joskus miettii, miten aivan vento-

vieraan ihmisen kanssa, voi olla niin hauskaa, se on kai sitä kemiaa. Mutta eipä tullut enää sunnuntaisia 
hiihtoretkiä. Palatessamme kämpälle, luotiin meihin yrmeitä silmäyksiä, kateellisia vihjauksia, kuulemma 
kämppä-emännät on rauhoitettua riistaa, pitää välttää sellaiset seurustelut. No, tiedä oliko asia niin tai 
näin, mutta ymmärrän, kun kämppäoloissa asuu kuukausia useita kymmeniä miehiä parhaissa voimissa ja 
naispuolista näkyy vain joskus vilaus elämänluukusta, niin kyllä siinä hormonit tihkuu ilmassa. Seuraava-
na aamuna jälleen tukkimetsään, puuta nurin ja poikki. Ei jäänyt aikaa miettiä hiukan tylysti päättynyttä 
hiihtoretkeä, vaikka hiukan harmitti tapaus sinänsä.  
 
Tuli helmikuun puoliväli, tukkisavotta alkoi olla lopuillansa, kämppä alkoi pikkuhiljaa 
tyhjentyä, kun hevonen vei viimeisen kuorman lanssiin, mitta päälle ja lopputili, he-
vosmies nosti takareen etureen päälle, keräsi siihen sitten kamppeensa ja polle lähti 
astelemaan läskitietä jonnekin, kulkuset helisivät hetken, häipyen sitten lumisiin mai-
semiin. Sitten aikanaan loppui meidänkin palsta, lopputili ja lomarahat lyötiin kouraan. 
Kertyihän niistä sievoinen summa - en jäänyt mahasta kiinni, niin kuin olen joskus 
kuullut sanottavan - syö enemmän kuin tienaa. Ei tyttö huivia heiluttanut, kun istuim-
me hevosen kyytiin, mutta sain kuitenkin halaukset ja pusun poskelle. Niin jäi Lapin 
tyttö Onerva, muistojen kultaiseen kansioon. Mielessä oli jo uudet seikkailut, kun hevosen reessä istuen 
matkustimme Mäntyjärven kyläkaupan pihalle postiautoa odottamaan.  
                                                                  

Upi 
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Livon maa- ja kotitalousnaisten kuulumisia 
 

Kevättä kohti mennään ja kesää odotellessa vie-
tämme vielä muutaman yhteisen käsityöillan. 
 
Talvi on taittunut ja maiset ovat kutoneet iltojen 
merkeissä sukkia ja muita erilaisia käsitöitä. Ke-
väällä käsityöillat ovat olleet torstaisin. Aina on 
ollut muka lähteä ja tavata kerran viikossa toisia 
milloin kenenkin luona. 
 
Kyläpäivät ovat olleet mukava lisä kerran kuu-
kaudessa naisten toimintaan. Maatalousnaisethan 
huolehtii aina porukalla senkin päivän ruuan ja 
arvonnan sekä kaiken mukavan yhdessä olon. * 
 
Keväällä pidämme toukokuussa perinteisen ros-
kankeruuillan, kunhan alkaa olla tienvarret sulat 
ja kuivat. Muistakaapa olla mukana koko kylän 
voimin. Osallistumme myös Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaisten juhlaan 20. huhtikuuta. Juhlaa 
vietetään seurakuntakodilla alkaen jumalanpal-
veluksella. 
 
Suunnittelemme alkukesästä Pentikillä käyntiä, jos porukkaa saadaan innostumaan. Otettais vaikka bussi, 
johon sopisi myös muitakin halukkaista mukaan. Viime kesänä itsekin vierailin siellä ja oli tosi mukavaa 
pitkästä aikaa käydä. Siellä on aina joku näyttely, joten voi ihastella vanhoja tavaroita, jos ei halua shop-
pailla. Että mukavia asioita riittää, aina jotakin pientä uutta. 
 
Kesällä on lentopallon kyläsarja taas Livolla, joten jos haluat tulla tarkoita tekemään, niin otahan yhteyttä 
vaikka johtokunnan jäseniin: 
 

- puheenjohtaja Helinä Valkola 041 – 459 5160 
- sihteeri Pirjo Tuovila 040 – 739 2447 
- rahastonhoitaja Ulla Salmela 040 – 526 1897 
- Minna Karppinen 045 – 631 6361 
- Maire Perttu 040 – 561 9063 
- Virve Stenius 040 – 506 5194 

 
Tervetuloa taas yhdessä viihtymään yhteisiin tilaisuuksiin. 
 
Naisten puolesta, 
 

Ulla 

 
    

 
* Toimituksen huomautus: Kyläpäivät kuuluvat Livokas ry:n hallinnoiman Ikäihmisten lomapäivät –hankkeeseen, joihin 
kyseltiin kyläläisiltä toivomuksia päivien sisällöstä syksyllä 2008. Näiden toivomusten mukaan lähinnä Anni-Inkeri on kilpai-
luttanut esiintyjät ja esittäjät. Ikäihmisten lomapäiviä (eli kyläpäiviä) on ollut keväällä kaksi kertaa kuukaudessa, joihin Maa- 
ja kotitalousnaiset ja Livokas ovat vuorokerroin valmistaneet ateriat ja mahdolliset arpajaiset sekä saaneet niistä tulleet tulot ja 
maksaneet menot.  

Naiset juhlistamassa Helinän valmistumista lähihoitajaksi 
joulukuussa 2008. Takana: Esteri, Irma, Liisa, Terttu, Eila, 

Pirjo ja Ulla sekä edessä: Rauni, Helinä ja Aino.  
(kuva: Heidi Valkola) 
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Livon yhteisen alueen osakaskunnan (Livon kalastuskun-
nan) kalastuslupien hinnat vuodelle 2009 

 
Osakaskunnan vuosikokouksen päätöksellä verkkopyynti on varsinaisessa Livojoen uomassa 
kielletty koko osakaskunnan vesialueella. Poikkeuksen tekevät jokiuoman ulkopuolelle jäävät 
putaat ja lahtiperukat. 
 
Kalastuslupien hinnat osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville osakaskuntaan kuulumattomille: 
 
Verkkolupa, osakas          5 merkkiä            a.    1,00  eur/kpl 
Katiskalupa,      ”              ei rajoitusta           1,00    ”     ”                            
Haukikoukut,    ”              10 kappaletta                 0,20    ”     ” 
 
Uistinlupa,       ”                                                     5,00    ”   koko  kausi 
 
 

 
Kalastuslupien hinnat osakaskunnan vesialueen rannalla oleville huvila-asukkaille: 
 
Verkkolupa, huvila-asukas               2  merkkiä           a.    1,50  eur/kpl 
Katiskalupa,      ”              ei rajoitusta määrään          1,50    ”       ” 
Haukikoukut,    ”                               5 koukkua                  0,40    ”       ” 
 
Uistinlupa,      ”                                                                         10,00  ”   koko  kausi 
 
 

 
 
Osakaskuntaan kuulumattomille ulkopuolisille myytävät uistinluvat: 
 
Uistinlupa, ulkopuolisille     10,00  euroa   vuorokausi 

”             ”                             15,00      ”               2  vuorokausi 
       ”           ”                              20,00      ”      1  kuukausi 
       ”         ”                              30,00      ”          koko kausi 
 
 

 
Kalastuslupien myynti: 
 
Livokkaan kioski  (Livon koulu)       Kirsiojantie 31          puh. 050 - 5520 280 
Niilo Kokko                                         Kirsiojantie 214           puh. 040 – 7205 043 
Esko Riihiaho                                      Livontie  156               puh. 0400 – 246 767 
Yrjö Niskala  (Pärjänsuo)                   Sarakyläntie 2807        puh. 040 – 5528 437 
 

Livon yhteisen alueen osakaskunta 
(Livon kalastuskunta) 
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Maiseman- ja luonnonhoidosta 
TIEDOTE 1.4.2009 YmpäristäAgro-hanke, Maarit Satomaa 

 
YmpäristöAgro-hanke järjestää infotilaisuuksia maiseman- ja luonnonhoidosta 
 
Maiseman- ja luonnonhoitoon liittyvien erityistukien hakuaika on parhaillaan käynnissä. Maalis-huhtikuun 
aikana ProAgria Oulun hallinnoima YmpäristöAgro-hanke järjestää tiedotustilaisuuksia liittyen luonnon 
monimuotoisuuskartoitukseen, maiseman- ja luonnonhoitoon liittyviin tukiin sekä maatalouden vesien-
suojeluun. Tilaisuuksissa käydään läpi maiseman- ja luonnonhoidon erityistuilla ja ei-tuotannollisen in-
vestointituen avulla rahoitettavia kohteita. Tilaisuudessa paneudutaan myös ympäristötuen lähes kaikille 
tiloille pakolliseen luonnon monimuotoisuuskartoitukseen sekä ympäristötuen uuteen tukimuotoon luon-
nonhoitopeltoihin, jotka ovat joko monivuotisia nurmipeltoja tai monimuotoisuuspeltoja. Livolla järjestettiin 
maiseman- ja luonnonhoidon tuki-info maaliskuun toisella viikolla. Kuulolle oli saapunut mukavasti kiin-
nostuneita kuulijoita Livolta ja lähikyliltä.   
 

 
Erityistuilla tärkeitä kohteita hoidon piiriin 
Maiseman- ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien sekä suojavyöhykkeiden ja 
monivaikutteisten kosteikkojen hoidon maatalouden erityistuet ovat viljelijöille haettavissa huhtikuun 
2009 aikana kuten muutkin erityistuet (tarkista tiedot vielä hakuoppaasta 2009). Hakukaavakkeet liittei-
neen on palautettava 30.4. mennessä Te-keskuksen maaseutuosastolle. Liitteiksi vaaditaan hoitosuunni-
telma ja mahdollinen vuokrasopimus. Hoitotoimina maiseman- ja luonnonhoidon erityistukialueilla voi olla 
esimerkiksi niittämistä, raivausta ja laiduntamista. Hoitosuunnitelmaan kuuluu mm. kustannuslaskelma, 
jonka perusteella tuki määräytyy. Korvaustaso on vuoden 2008 mukaan n. 350 - 450 eur/ha/vuodessa, 
mutta se määräytyy alueella tehtävien toimenpiteiden mukaan. Monivaikutteisen kosteikon perustami-
seen ja arvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaamiseen on mahdollista saada ei-
tuotannollisen investoinnin tukea. Ei-tuotannollisen investoinnin tukea on mahdollista hakea viljelijöiden 
lisäksi myös rekisteröityneiden yhdistysten. Näillä kaikilla tukimahdollisuuksilla saadaan luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita hoidon piiriin.  
 

Lampaat ovat tehokkaita jokivarsien hoitajia. Tämän tyyppisille laidunkohteille on mah-
dollista hakea myös erityisympäristötukia (kuvs: Maarit Satomaa) 
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Luonnonhoitopellot korvaamaan velvoitekesantoja 
Suurta osaa viljelijöistä koskevat huhtikuussa hakuun tuleva uusi luonnonhoitopelto ja ympäristötuen 
perustoimenpiteenä oleva luonnon monimuotoisuuskartoitus. Nyt kun entinen kesantojärjestelmä on 
muuttunut ja velvoitekesannointi poistuu, on sen tilalle kehitelty tukitasoltaan houkutteleva mutta vapaa-
ehtoinen vaihtoehto: luonnonhoitopelto joka on joko monivuotinen nurmipelto tai monimuotoisuuspelto. 
Riittävän korkean tukitason avulla on tavoiteltu sitä, että kesantotyyppinen ala ei Suomessa laskisi vaik-
ka velvoitetta ei enää olekaan. Kesantotyyppisten alueiden merkitys ympäristönsuojelulle on kuitenkin 
kiistaton. Uuden luonnonhoitopellon alaa on kuitenkin rajattu, ettei sitä saa olla tilalla 15% enempää ym-
päristötukikelpoisesta alasta. Luonnonhoitopellon tuki tulee hakuun ensimmäistä kertaa huhtikuussa 
koko Suomessa ja kaikkien viljelijöiden on syytä selvittää tämän tukimuodon vaihtoehdot ja mahdollisuu-
det. Myös laidunnus on mahdollista monivuotisilla nurmipelloilla, jos heinä- ja nurmipeitteisyys säilyy 
ympäri vuoden. Luonnonhoitopelto voidaan perustaa esimerkiksi sellaiselle vanhalle nurmelle missä ty-
pensitojakasvien osuus ei nouse yli 20%. Luonnonhoitopeltojen tukea voidaan maksaa vain ohjelmakau-
den 2007 - 2013 sitoumuksen tehneiden viljelijöiden tukikelpoiselle alalle. Luonnonhoitopellolle voidaan 
perustaa myös maisema- tai riistapelto. Luonnonhoitopellot tuovat vaikutuksia mm. vesiensuojeluun, 
luonnon monimuotoisuuden edistämiseen, viherlannoitukseen ja tehokkaamman viljelykierron myötä 
myös lohkojen kestävyys erilaisia kasvitauteja ja tuholaisia vastaan paranee. 
 
Luonnon monimuotoisuuskartoitus on tehtävä lähes joka tilalla huhtikuun loppuun mennessä. Kartoitus-
lomake 219 löytyy maa- ja metsätalousministeriön lomakepalvelun sivulta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Li 
 

Vastasuon ja Ruostesuon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
 
Livokas ry valmistautuu, samoin kuin moni muukin Livon yhdistyksistä, lähettämään lausunnon Ruos-
tesuota ja Vastasuota koskevasta Vapo Oy:n turvetuotantohankkeiden ympäristövaikutusten arviointioh-
jelmasta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle 15.5.2009 
mennessä. 
 
Kyläläisten kanta hankkeisiin on kriittinen. Aiemmin vesioikeus on hylännyt Metsosuota koskevan turve-
tuotantoluvan ja vesiylioikeus Savisuota koskevan luvan. Näissä päätöksissä Livojoen luontoarvot ja tur-
vetuotannon aiheuttama yleinen haitta on katsottu suuremmiksi kuin hankkeista saatavat hyödyt. Sama 
ymmärrys on kylällä nytkin. 
 
Nytkään ei ole kyse vain näistä yksittäisistä hankkeista, vaan Livojoen vesistöalueen avaamisesta turve-
tuotannolle. Tähän mennessä Livojokeen ei laske yhdenkään turvetuotantoalueen vedet. 
 
Livojoki on arvokas kalavesi ja esim. Ala-Livon osalla vesialueen omistavan Aitto-ojan kalastuskunnan 
alueella aloitetaan emolohen istutukset lupa-asioiden ratkettua. Lohen palauttaminen Livojokeen ja ar-
vokkaan kalaveden hoito ja virkistyskäyttö on kyläläisten tapa suhtautua jokeen. Siihen suunnitelmaan 
turvetuotannon käynnistäminen Livojokivarressa ei sovi. 
 

Anni-Inkeri 

 

Lisätiedot:   
www.proagria.fi/oulu :maa- ja kotitalousnaiset: maiseman- ja luonnonhoito: lisätietoa maiseman – ja 
luonnonhoitoon liittyvien erityistukien hausta esim. hakulomakkeet, suunnitelmalomakkeet, oppaat eri-
tyistukien hakijalle, yksikkökustannushinnat, hoitopäiväkirja ja ei-tuotannolliset investoinnit. Tietoja päi-
vitetään sitä mukaan kun ne saavat lopullisia päätöksiä valtakunnan tasolta.  
 

Maarit Satomaa ProAgria Oulu/ maa- ja kotitalousnaiset 040-5667924 
etunimi.sukunimi@proagria.fi 
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 Ensimmäiset hiihtokilpailut 
 

Huomenna olisi jännä päivä, josta mummi on puhunut… On Livon hiihtokilpailut, 
joihin pitäisi osallistua. Saa nähdä miten aamulla käy, kunhan nyt malttaisi nukkua 
yön yli. 
 
Aamun koittaessa vähän jännittää, kun mummi on puuroa keittänyt ja pitää kuulemma 
syödä, että jaksaa hiihtää. No, syömme puurot ja hiljalleen puemme vaatteet ja alam-
me valmistautua. Kun vielä kuulen, että Sanni ja Aino ovat tulossa Rajalasta Virpin ja 
Lean kanssa, alkaa into nousta. Nyt tulee jo kiire – ”Iskä, missä minun sukset ovat?!” 
Haemme sukset ja laitamme ensimmäistä kertaa ne jalkaan ja heti tuntuu mukavalta 
opetella hiihtämään. 
 
Sieltähän ne kaverit jo saapuu ja ilo on ylimmillään. Lähdemme koko porukalla kou-
lua kohti ja siellähän niitä on muita kilpailijoita jo odottamassa. Ilmoittaudumme ja 
saan hienon lähtönumeron rintaan, jonka mummin laittaa paikoilleen. 

 
Kohta meitä Puhakan Ari huutelee. Meitähän on kolme kilpailijaa läh-
dössä. Petra ainakin on tuttu viime vuodelta. Mummi tulee avuksi, kun 
minun vuoro koittaa, että tiedän mihin asti pitää mennä. Lähden kol-
mantena ja voi sitä iloa, kun pääsen hiihtämään. Kyllä on kivaa. Kohta 
maaliviiva koittaa ja jäämme odottelemaan tuloksia ja palkintojen jakoa.  
 
Syömme mummin kanssa sitä hyvää hernekeittoa, jota saa aina näissä 
kisoissa. Jo on tosi hyvää! Sitten Ari kuuluttaa palkintojen jakoon ja 
kaikki lapset ovat jo valmiina. Minun oma nimi – Minja Salmela – sano-
taan ensimmäisenä, joten menen mummin kanssa hakemaan palkintoa, 
joka on komea pokaali sekä suklaata ja mikä parasta komea, punainen 
ilmapallo, jonka Minna antaa. Onpa kyllä ihanaa ja kaikki taputtavat. 
Kyllä on ollut mukava päivä taas täällä Livolla. 
 
Kohta kaikki lapset ovat saaneet palkinnot ja hiljalleen lähdemme kotia 
kohti. Kiitos kaikille ja nut mummi saa melkein kantaa minut mummo-
laan, jossa esittelen hienot palkinnot. 
 
Jospa taasen ensi vuonna. Tulkaahan kaikki lapset mukaan toivottelee, 
 

Minja ja mummi 
 

 
 

Nettisivujen tekeminen 
 
Livon koululla maanantaisin ja keskiviikkoisin 1.6. - 24.6.2009 klo 17.30 - 20.45 
 
Koulutuksen sisältö: Html-kielen perusteet, kotisivueditorit, Google Sites –palvelu 
 
Osallistumismaksu 90 €. Ilmoittautumiset viimeistään 27.5.2009, 040 537 2852 / Jenny Kangas 
 
Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yhdistyksille ja yrityksille, mutta kuka tahansa voi osallistua siihen. Koulutuk-
sen järjestää Kohti sähköistä liiketoimintaa -hanke. 
 

    

Minja 

Minja ja kilpakaveri Petra 
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Livon hepoisista asiaa 
 
 LIVOLLAHAN HEVOSIA ON OLLUT JO PITKÄN, PITKÄN AIKAA, mitä luultavammin vanhoilla 
sukulaisillamme, isomummeillamme, isoisillä apureina pelloilla, metsässä tai vaikkapa pelkäs-
tään kaverina perheessä. Hevoset ovat todella fiksuja eläimiä ja sympaattisia jos niitä kohdel-
laan oikein. 
 

Oma hevosharrastukseni alkoi kun aloin käymään isompien tyttö-
jen mukana talleilla. Missä sitten ihastuin päästä varpaisiin hevo-
siin. Kesälomilla aloin kulkea Rantsilassa Sarin tallilla leireillä, 
missä sitten sain vähän enemmän tietoa ja taitoa. Meni pari vuot-
ta kunnes aloin haluta omaa hevostani, tiesin yhden tallin missä 
oli juuri sopiva hevoinen myytävänä. Kuusiahon tallilla, missä olin 
ollut yhdesti leirillä: Pinni: Harlekin Hope, amerikkalainen lämmin-
verinen. Sovimme sitten tallin omistajan kanssa tapaamisesta, 
missä kokeilisin Pinniä. Menimme sinne yhdessä vanhempieni 
kanssa. Vanhempani olivat eka hyvin vastahakoisia tätä hanketta 
kohtaan, mutta kun olimme käyneet yhdessä katsomassa Pinniä, 
kaikki tykäistyimme siihen ikihyviksi! Ja sitten tehtiin sopimus, ei-
kun nimet paperiin ja sovittiin tarpeellisista asioista ja niin Pinni oli 
meidän. Meillä itsellämmehän ei ollut tallia silloin vielä, joten 
saimme laittaa Pinnin ekaksi Salmelan Kirsin ja Veskun talliin, 
mikä oli suuri apu ja Kirsin hevosista ja Pinnistä tuli todella hyviä 
ystäviä ja kävimme Kirsin kanssa monesti yhteisillä ratsastuslen-
keillä. 
 

Pinni oli siellä ensimmäisen talven, kunnes Pinni saatiin 
omaan kotiin meille. Kesällä -07 meille rakennettiin talli, 
mihin Pinni pääsisi asumaan, mutta oli vielä yksi on-
gelma, emme halunneet Pinniä yksin, sillä hevosethan 
ovat laumaeläimiä ja pitävät seurasta ja se on niille to-
della tärkeää ja niin alkoi Pinnille kaverin metsästämi-
nen. Se ei ollut mikään helppo homma, ei meinnannut 
millään löytyä sopivaa kaveria, kunnes kaverini kertoi 
Ahon tallista missä olisi myynnissä pieni shettisruuna, 
Ajoksen Kaapo, ja niin aloimme ottamaan Kaaposta 
vähän enemmän tietoa, ja ei aikaakaan kun Kaapo tuli 
meille. Livollahan on nyt 6 hevosta Salmelan Kirsin Po-
veri ja Maxi-poni, Törmäsen Soilen ja Pekan Vertti-poni 
ja Pinja ja meidän Kaapo-poni ja Pinni ja kesäisin täällä 
on myös vierailevia tähtiä pikkuserkkujeni Kärppien hoitoheppa Hylsy (toimitus huomauttaa, että 
myöskin Pöhölässä Uusi-Illikaisen Kaukolla on ainakin Papu-hevonen). Mukavia lenkkejä on tullut tehtyä 
näiden ihanien kavereiden kanssa. Päiväni menee melko täyteen hevosien kanssa eli kyllä tä-
hän aikaa ja varsinkin halua pitää olla jos meinaa ryhtyä, mutta kyllä se on sen arvoista!  Tässä 
olisi pieni pyyntö meiltä kaikilta hevostelijoilta ja heppoilta teille kaikille kyläläisille, mökkiläisille 
ja jotka lukee tätä lehteä, että lukaiskaapas kaksi seuraavaa sivua tarkasti! 
 
 Ystävällisin terveisin. 
 

Outi ja kaikki muut heppatytöt ja ennen kaikkea hepat 

 

Pinni 

Kaapo 
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 Hevonen liikenteessä 
 
Hevosharrastajia on nykyään myös täällä Livolla. Suurimmaksi osaksi ratsastaen kohtaamani ajope-
lit ovatkin hienosti osanneet ottaa meidät huomioon, Kiitos siitä! Mutta nyt näin kesän lähestyessä ja 
liikenteen kylällä lisääntyessä, haluaisinkin muistuttaa kaikkia tiellä liikkujia siitä, miten kohdataan 
ratsukot ja hevoset ohjastajineen.  
 
Seuraavassa tietoa ja ohjeita tiivistetysti lähteistä: 
Hyvinvoiva Hevonen -kampanjan julkaisuvapaa tiedote suomalaisille medioille 10.11.2008   
http://www.sey.fi/elaintietoa/hevonen/hevonen_liikenteessa/ 
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/elaimet/hevoset.php  
 
Kauramoottorilla viritetyt hevosvoimat kasvattavat jatkuvasti suosiotaan, sillä ne tarjoavat kuljettajal-
leen roimasti vauhtia, kestävyyttä ja ketteryyttä erittäin mukavien luontoelämysten ohella. Hevoset 
ovat kuitenkin yllättäviä ja luonteikkaita otuksia useimpiin bensapeleihin verrattuna, mikä kannattaa 
muistaa, kun erityyppiset hevosvoimat kohtaavat tiellä. 
 
Hevonen on saaliseläin, jonka vaistot kehottavat sitä pakenemaan uhkaa. Pahasti pelästynyt hevo-
nen saattaa rynnistää karkuun hurjana ja hallitsematta, ja viisisataa kiloa teräskengät jalassa sätki-
vää hevosta ei ole tuttavuus, jota kukaan toivoo konepellilleen. Raju pakotilanne saattaa myös rat-
sastajan ja hevosen itsensä suureen vaaraan. 
 
Hevonen voi olla arvaamaton. Rauhallinen ja tottunut hevonen voi jonain päivänä säikähtää, vaikka 
se muutoin käyttäytyisi aivan rauhallisesti tai olisi tottunut liikenteeseen. Hevonen ei pakoon lähties-
sään mieti mikä pakosuunta olisi järkevin, vaan saattaa paeta minne vain, esimerkiksi syvään ojaan 
tai jopa suoraan lähestyvän ajoneuvon eteen. Hevosen liikkeet eteen- ja sivullepäin ovat nopeita ja 
voimakkaita.  
 
Hevosilla on hyvä kuulo, mutta niiden näkökenttä on rajallinen: ne näkevät hyvin sivuille mutta huo-
nosti suoraan eteenpäin. Pienetkin esineet ne voivat kokea uhkana. Jos hevonen pelästyy, se hyp-
pää turvaan, usein sivullepäin. Ratsukolla tai ravikärryissä ei ole hätäjarruja. Vauhkoontuneen hevo-
sen pysäyttäminen voi olla hyvin vaikeaa.  
 
Kun siis kohtaat hevosen tielläsi, pidä kun-
non "turpaväli", hiljennä vauhtisi, jätä reilu 
tila ohitukseen ja vältä yllättäviä otteita, jot-
ka voivat pelästyttää hevosen. Hevonen voi 
säikähtää jos tulet liian lähelle liian kovaa 
vauhtia, mutta myös äkilliset äänet, pyöristä 
sinkoavat kivet, ojasta lehahtava muovipus-
si tms. voivat herättää hevosessa pelkoa. 
Erityisesti tavaraa kuljettavien pitää muis-
taa, että kuormaa peittävä pressun lepatus 
tai muu vastaava ärsyke voi säikäyttää he-
vosen pahanpäiväisesti vaarallisin seurauk-
sin. Kovin ahtaaseen paikkaan autolla ei 
kannata ajautua hevosia kohdatessa. On 
hyvä myös seurata ratsastajan tai ohjasta-
jan antamia merkkejä, koska on turvallista 
ohittaa. 
 
Muiden tielläliikkujien on hyvä huomioida, että hevonen on hirveäkin suurempi eläin. Alennetaan 
ajonopeutta ja kunnioitetaan hevosta, kun sen kohtaa liikenteessä. Muistetaan, että hevosella on 
ratsastajakin mukana, joka monesti on lapsi tai nuori (tai hieman vanhempi täti-ihminen). 

Kirsi ja Poveri 
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Miten toimia!                                                                                                   

Hevosen kohtaaminen tai ohittaminen tiellä vaatii ajoneuvon kuljettajalta varovaisuutta.  

• Laske ajonopeuttasi.  
• Vältä kaasuttamista tai äänekästä jarrutusta aina, kun lähestyt hevosta.  
• Hevosen pitäisi antaa mieluiten nähdä ajoneuvo.  
• Kuljettajan pitäisi, jos mahdollista, luoda katsekontakti ratsastajaan ja tarkkailla hänen 

eleitään: Ratsastaja pyytää kuljettajaa pysähtymään paikallaan olevalla kädellä ja antaa 
luvan ohittaa liikkuvalla kädellä.  

• Kun ohitat hevosen, tarkasta että vastakkaisella kaistalla ei ole liikennettä.  
• Älä aja liian lähellä ratsukon takana, koska hevonen voi säikähtää siitä.  
• Älä TÖÖTTÄÄ! 
• Aja tasaista vauhtia ja ohita hevonen turvalliselta etäisyydeltä.  
• Hevosen rinnalle ei myöskään saa jäädä ajamaan.  
• Kun ajoneuvo ohittaa hevosta, olisi hyvä olla jarruttamatta tai kiihdyttämättä voimakkaas-

ti.  
• Ohittajan tulee varmistaa, että välimatka hevoseen säilyy ohituksen jälkeenkin riittävänä. 

Esimerkiksi hevonen ja vossikka ovat pitkä yhdistelmä.  
• Vaihda pimeässä lähivaloille, koska hevonen voi häikäistyä kaukovaloista. 
• Muista, että mopedit, traktorit, moottorikelkat ja suuret autot voivat säikäyttää hevosen, 

varsinkin jos ajoneuvot ovat äänekkäitä.  

Hirnahduksin, 

Kirsi ja Poveri =) 

 

Nuorten lentopallopainotteinen kesäleiri 
 

• Livon koululla alk. pe 24.7.009 klo 18.00, 
päättyen su 26.7. noin klo 16.00 

• Hinta 26 €/hlö; sis. vakuutuksen, pe - su päi-
väruoat, ilta- ja aamupalat, iltamakkarat, 
suihkun ja majoituksen (omat petivaatteet 
mukaan) 

• Myös kyläläisten ja mökkiläisten lapset mu-
kaan, halutessa voi yöt viettää kotonakin 

• Kaikki 10 – 14 -vuotiaat tytöt ja pojat taidos-
ta ja asuinpaikasta riippumatta mukaan 

• Lentopallon alkeita, pelejä, yhdessäoloa, uin-
tia, makkaranpaistoa, ym. ym. 

• Vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet sekä 
reipasta mieltä mukaan 

• Ilmoittautuessasi ilmoita henkilötunnus vakuutusta varten sekä lapsen, että huoltajan puhelinnu-
mero 

• Leirille otetaan 25 leiriläistä ilmoittautumisjärjestyksen mukaan 
• Ilmoittautumiset ja tiedustelut 20.7. mennessä; Kauko Tervonen puh. 040 – 571 2457 tai Tarmo 

Mustonen 040 – 529 7804 
 

Järj. PuU/LP-jaosto ja Livokas Ry 

Leiriläisiä ohjaajineen kesältä 2008 
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Nuorten eräleiri 20. – 24.7.2009 
 

Pudasjärven riistanhoitoyhdistys yhdessä Livokkaan ja Livon metsästys-
seura järjestävät nuorten eräleirin Livon koululla kesällä 2009 10 – 15 –
vuotiaille. 
 
Leirin tarkoituksena on opettaa nuorille erilaisia maastossa liikkumisen-
taitoja sekä varustautumista metsästys-, kalastus- ym. reissuihin ja käyt-
täytymistä luonnossa. Myöskin suunnistustaitoja pyritään opastamaan. 
 
Leirin aikana annetaan metsästäjäntutkintoon tähtäävää koulutusta 13 tuntia ja leirin lopussa voi suorittaa 
metsästyskortin. Tutkintoon voi osallistua myös kurssin ulkopuoliset.  
 
Leirin hinta on 95 euroa. Maksu sisältää: 

- kyydin Kurenalta Livolle ja takaisin 
- käynnin Ranuan eläinpuistossa lippuineen 
- ruoan leirin aikana.  
- majoituksen: makuupussit ja aluspatjat mukaan 
- Metsästäjätutkinnosta menee erillinen maksu. Maksu on 13 euroa 

 
Leirille ilmoittautuneille lähetämme tarkemman ohjelman leirin sisällöstä. Lisäksi leiriläisten vanhemmil-
le on keskiviikkona 22.7. klo 18 alkaen tarjolla nokipannukahvia ja makkaroita. 
 
Ilmoittautua voi toukokuun alusta lähtien Alpo Turpeiselle, puh: 0400 – 243 142. Leirille otetaan 25 leiri-
läistä ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. 
 
Leirin tukijoina ovat myös Pudasjärven kaupunki (nuorisotoimi) sekä Pudasjärven seurakunta 
 

 
 

Livon viirejä jälleen tilattavissa 

 
Olemme päättäneet tehdä uuden tilauksen Livon isännänvii-
reistä, koska vuonna 2003 tehdyn tilauksen jälkeen niistä on 
aina silloin tällöin tullut saatavuuskyselyä. Hinta on sama kuin 
aiemmallakin kerralla eli 55 €/kpl.  
 

Viirejä haluavien toivotaan kirjoittavan tilauksensa koululla 
olevaan listaan ja soittamalla koululle p. 050 - 5520 280 asia 
myös järjestyy. Tilaukset on hyvä tehdä 23.5.2009 mennessä, 
jotta kesäksi ehditään saada viirit liehumaan. 
 

Tilausta tehdessä on tarpeen tietää myös tarvittavan viirin pi-
tuus Viirien pituudet vaihtelevat lipputangon pituuden mukaan 
seuraavasti: 
 

Lipputangon pituus Viirin pituus 
8 m  4 m 
10 m  5 m 
12 m  6 m 

 

Viirit valmistaa Helsingin lipputehdas ja viirien materiaali on 100 % polyesteriä. 

Livokkaan viiri 
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Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan lupahinnasto, luvan-
myyjät ja yhteystiedot kaudella 2009 - 2010 

 
Sukunimi Etunimi  Osoite   Puhelin    
Luusua Mirja  Aintiontie 42  040 - 511 4535   
Illikainen Kalevi  Siuruantie 1244  0400 - 344 181   
Stenius Mertsi  Sarakyläntie 177 C  0400 - 663 961   
Piri Matti  Vanhalantie 38  044 - 038 1193   
Pihlaja Simo  Puurusentie 44 B  040 - 500 8762   
Ylikoski Pirkka  Siuruantie 899  040 - 731 4430   
Oravainen Kari  Siuruantie 764  050 - 302 7260   
Livojoen leirintäalue 
  

Ranuantie 1405 
  

040 – 546 0239 
044 - 272 2230   

Neste Pudasjärvi  Pietarilantie  08 - 822 522   
          
Lupahinnasto ja rajoitukset vuonna 2009. Voimassa 15.4.2009 - 15.4.2010.   
          
Osakkaat ja vakituisesti alueella asuvat Euroa    
Pyydysmerkki (verkkojen määrä enintään 8kpl) 2     
Vapakalastus/koko kesä, perhelippu 
Vapakalastus/koko kesä 

40 
10     

Koukkupyynti sis. ostettuihin lupamaksuihin  
Ravustus   sis. ostettuihin lupamaksuihin   
Tuulastus  sis. ostettuihin lupamaksuihin  
Vesilintujen metsästys    sis. ostettuihin lupamaksuihin  
          
Vieraat          
Pyydysmerkki verkolle tai katiskalle, max. 4kpl) 5     
 Vapakalastus:        
 1 vrk    15     
 1 kuukausi    20     
 kalastuskausi 2008 - 2009  30     
 Vesilintujen metsästys:       
 1 vrk    10     
 koko syksy   20     
          
Kiinteistökohtainen viehekalastuslupa 100 €/v.       
          
Pyyntirajoitukset         
Pilkkiminen kielletty niva- ja koskipaikoissa (kalastuslaki)   
Taimenen alamitta 45 cm    
Harjuksen alamitta 35 cm      
Tahnapyyntikielto koko osakaskunnan alueella. 
Verkkopyyntikielto osakaskunnan jokialueella.      
          
Lupakiintiö         
vapakalastus: Taimen jakirjolohi 2 kpl/vrk      
          
Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan kalastusalue      
Livojoki vääränkoskelta Iijokeen, Härmänjokea (Iijoen haara) noin 0,5 km ylävirtaan. Aittojärvi, Aitto-oja, 
Puoli Etelälampea, Eteläoja, Lauttasenlampi, Lauttasenoja,, Kankaisenlampi, Matalalampi, Pieni Viianlampi, 
Närhilampi, Närhioja, osa Vasikkalampea, osa Ritvanojaa, Taivallampi, Pikkukataisenlampi, Voilammet, 
Voilamminoja, Männikönlampi, Takalapi, Saarilampi, osa Aintionojaa ja Vellisenlampi  
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Livon pilkkikilpailun tulokset 28.2.2009 
 

Miehet 
 

1. Timo Siilanen 1663 gr 
2. Eero Takkinen 1568 gr 
3. Seppo Huttu 1561 gr 
4. Aimo Pätsi 1269 gr 
5. Juha Laakkonen 1100 gr 
6. Timo Nevala 231 gr 
7. Markku Liikanen 78 gr 
8. Janne Pohjoisaho 53 gr 
9. Juha-Matti Riepula 35 gr 
 

Naiset 

 
1. Sirkka Kokko 1310 gr 
2. Saimi Kuusisto-Mikkonen 1006 gr 
3. Alli Halkola 699 gr 
4. Lilli Latvalehto 400 gr 
5. Oili Kemppainen 365 gr 
6. Sirkka Kohtala 252 gr 
7. Elisa Juurikka 224 gr 
 

Veteraanit 
 

1. Pentti Stenius 1225 gr 
2. Ensio Takkinen 649 gr 
3. Pentti Suua 598 gr 
4. Taisto Latvalehto 471 gr 
5. Toivo Männikkö 327 gr 
 

Nuoret 
 

1. Joel Kälkäjä 67 gr 
2. Tuomas Tuohimaa 18 gr 
3. Matias Tuohimaa 

 

 
 
Livon Metsästysseura kiittää Pilkkikilpailuihin palkintoja lahjoittaneita: 
 
Kauneuskeskus Salotar, Kesport Pudasjärvi, Koillis-Tele, Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry, Painopalvelu Puurunen, Pohjo-
lan Silmäasema, Pudasjärven Kirjakauppa, Rautia, Sonera AH Telepiste sekä Vianor. 

 

 
 

Lasten hiihtokilpailujen tulokset 28.2.2009                  
 

Tytöt ja pojat 2 – 4 -vuotiaat  
 

1. Minja Salmela 0:50 min 
2. Petra Johansson 0:56 min 
3. Joona Malinen 1:18 min 
 

Tytöt 5 – 6 -vuotiaat  
 

1. Nea Karppinen 3:30 min 
2. Sanni Laakkonen 3:45 min 
3. Ella-Mari Malinen 4:07 min 
4. Matleena Suanto 8.08 min 
 

Pojat 5 – 6 -vuotiaat  
 

1. Niko Puhakka 4:43 min 
 

Tytöt 1 – 2 -lk 
 

1. Henna Tolonen 1:37 min 
2. Aino Lahdenperä 1:46 min 
3. Johanna Puhakka 1:47 min 

Marju Kohtamäki 1:47 min 
4. Iida Karppinen 2:00 min 
 

Pojat 1 – 2 -lk 
 

1. Topias Malinen 1:54 
min 
2. Mikael Kareketo 
2:40 min 
 

Tytöt 3 – 4 -lk 
 

1. Satu Niskasaari 2:03 
min 
 

Pojat  3 – 4 –lk 
 

1. Elias Tuohimaa 1:53 
min 
2. Joni Puhakka 1:57 min 
3. Miika Tuomikoski 2:26 min 
4. Rami Vahtola 2:48 min 
 

Tytöt 5 – 6 -lk 
 

1. Anne Puhakka 1:28 min 
2. Marjo Niskasaari 2:06 min 
 

Pojat  3 – 4 –lk 
 

1. Ossi Puhakka 1:42 min 

Henna Tolonen voitto- 
vauhdissa 



Vuoden kyläläinen 2008 – Alpo Turpeinen 
 

Livolle kolme vuotta sitten Aira-vaimoineen muuttanut Alpo Turpeinen valittiin viime vuoden lopulla 
vuoden 2008 Vuoden kyläläiseksi. Kovasti onnea vielä! 
 
Saavuin tänne Kirsikankaalle kauniina aurinkoisena 
sunnuntaina haastattelemaan Airaa ja Alpoa. 
 
Aira ja Alpo aloittivat vuonna 1983 mökin rakentami-
sen Kirsikankaaseen. Mökkeily jatkui aktiivina, kun-
nes noin viisi vuotta sitten Alpo hyppäsi oravanpyö-
rästä pois ja asuskeli ahkerasti mökillä. Noin kolme 
vuotta sitten myös Aira lähti työelämästä. Nyt on talo 
myyty Kurenalta ja mökki remontoitu uuteen uskoon 
nykyvaatimusten mukaiseksi ja Alpo ja Aira ovat 
vakituisia asukkaita Kirsikankaalla. 
 
Aira on ahkera virkkaamaan, jonka huomasin astuessani pirttiin, sillä Airalla oli menossa uuden kauniin 
liinan teko. Leivät, rieskat ja kahvileivät ovat myös olleet siitä lähtien omatekoisia, kun Alpo ja Aira 
muuttivat Livolle. Airan harrastuksiin kuuluvat talvisin joka päiväinen ulkoilu hiihtämisineen ja lenkkei-
lemisineen ja kesäisin Aira on ahkera marjastaja. Kaikenlaisia marjoja onkin pakastimessa. Kotitöitä Ai-
ralla riittää; on koiran häkin siivousta, pihan siivousta ja saunan lämmitystä. Pientä puuhasteluahan on 
aina, kun on aikaa. 
 
Alpon aika kuluu syksyisin metsällä ja kesäisin on aina rakennusten ehostamista sekä kyläläisten autta-
mista, joka onkin mukavaa puuhaa – kun soitto tulee, on ilo lähteä. Eräleirien pitäminen alkoi Livolla 
viime kesänä. Leiri olikin tosi suosittu ja ensi kesänä onkin tulossa uusi leiri. Livokkaan osalta leiristä 
vastaa Alpo ja riistanhoitoyhdistys on järjestelyissä mukana. 

 
Metsästyskausi alkaa 20. elokuuta hirvikoirien kou-
luttamisella ja sitä kautta menee Alpolla tämän 
harrastuksen parissa joulukuun loppuun. Välipäivät 
kuuluvat metsäpalstalla kuntoillen. Kun kevät koit-
taa alkaa aika kulumaan rantteella ja lumityöt kuu-
luvat joka talveen. Riistanhoito on oleellinen osa 
kevättä; nuolukivien levitystä ja jäniksien ruokin-
taa. Alpo on myös opetellut ketunpyyntiä – tosin 
huonolla menestyksellä. Näin keväisin Alpo hirvi-
pomona aloittaa paperien täyttämisen, lupien ano-
misen ja karttojen piirtämisen hirvialueista. Ja kun 
lumet alkavat sulamaan, alkaa hirvikodan siistimi-
nen ja kunnostaminen. 
 

Näyttää siltä, että täällä Kirsikankaan rauhan tyyssijassa eletään rauhallista ja onnellista elämää. 
 
Kiitokset vielä ja mukavaa kevättä, 
 

Ulla (kuvat Alpon omia) 
 

Alpo vapaalla. 

Alpon koira vartioimassa isoa saalistaan. 
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Vaelluslohi palaa sittenkin Livojokeen? 
 
Viime joulukuun Livon sanomissa taisin siinä osakaskunnan vuosiraportissa mainita, että josko tässä se-
niorikalamieskin vielä ehtii nähdä sen kumman, että merilohikin hyppää vielä Livojoessa. Silloin tiedet-
tiin, että ympäristökeskus on saanut myönteisen päätöksen EU-rahoituksesta hankkeen rahoituspohjaksi. 
Rahoituksesta siis vastaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Lisäksi rahoituksessa ovat mukana kaik-
ki Iijokivesistön vaikutuspiiriin kuuluvat kunnat ja kaupungit Iistä Kuusamoon asti ja PVO-Vesivoima 
oy. Hankkeen toteuttajina ovat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
tos, Oulun yliopisto ja Metsähallitus.  
 
Iijoen vesistön kalastusalue päätti maaliskuun 8. 
päivänä pitämässään ylimääräisessä kokouksessa 
liittyä hankkeeseen luonnonlohien istuttamisluvan 
hakijana. Nimittäin vesistöön, jossa on kalanvilje-
lylaitoksia, ei muista vesistöistä olevaa luonnonva-
raista kalaa saa istuttaa ilman ministeriön lupaa. 
Osakaskunnat (kalastuskunnat eivät osallistu hank-
keen kustannuksiin, vaan sitoutuvat huolehtimaan 
oman vesialueensa kalastuksen valvonnan niin, 
ettei näitä istutettuja emolohia pyydetä heti pois. 
Nyt kysyt varmaan, että mitä varten niitä istutetaan, 
jos niitä ei saa pyytää. Jos voimalaitospatojen yli-
siirtämis- ja istutuslupa saadaan, kahden ensimmäi-
sen kesän täysikasvuisten luonnonlohien istutuksilla on tarkoitus päästä tutkimaan, miten kutu ja poikas-
tuotto onnistuvat Iijoen rakentamattomalla osalla ja sen sivuhaaroissa. Istutettavien lohien määrä on 200 
kappaletta, joista 10 %, siis 20 kappaletta istutetaan Livojokeen. Kaikki istukkaat varustetaan radiolähet-
timillä, jotta tutkijat voivat seurata koko ajan niiden liikkeitä, niin kauan, kuin paristo kestää (noin 1 vuo-
den). Kun istutettavien lohien määrä on näinkin pieni, on ehdottoman tärkeä, että mahdollisimman moni 
näistä muutamista pääsisi kutemaan. Mitään pysyvää lohikantaa tällä ylisiirto-operaatiolla ei voida saa-
vuttaa, vasta sitten, kun kunnon kalaportaat on saatu Iijoen kaikkiin rakennettuihin voimalaitoksiin, pääs-
tään tositoimiin lohen palauttamisessa.  
 
Maaliskuun alun kokouksessa Pohjantähdessä lyötiin lukkoon kaikki istutuspaikat. Livojoen ainoa istu-
tuspaikka on Valkolan kohdalla olevan laavun rannassa. Istutusta seuraavat kaksi viikkoa Vääräkosken 
alapuolelta Saarikosken niskaan on kalastuskiellossa (Livon kalastuskunnan alueesta). Istutukset aloite-
taan Iijoen rakentamattoman osan alimmilta sovituilta istutuspaikoilta ja alimmat, Hikimyskosken, 
Vuormankosken ja Kollajanniemen istutuspaikat ovat Livojokisuun alapuolella, voi näistäkin istukkaista 
joitakin harhautua nousemaan Livojokeen. Kalamiesten on siis syytä olla pitkin kesää tarkkana, ettei pyri-
tä yrittämään ”isoa kalaa” tietoisesti ja tositarkoituksella. 
 
Uhkat varjostavat hanketta 
Edellä kerrotun suunnitelman toteutus on tarkoitus käynnistää jo tämän vuoden kesäkuulla, jos ylisiirto-
lupa saadaan siihen mennessä ja jos lupa saadaan, kutsuu kalastusalueen hallitus taas ylimääräisen yleisen 
kokouksen arvioimaan lupaehtoihin liittyviä vastuukysymyksiä ja päättää lopullisesti, ollaanko hankkees-
sa mukana vai ei. 
 
Jos ja kun hanke käynnistyy, jäljelle jää vielä monta isoa ongelmakysymystä. Miten tälle hankkeelle sit-
ten käy, jos ja kun Kollajan allas rakennetaan? Tämän hetken tietojen perusteella on enemmän, kuin to-
dennäköistä, että allas ja Kollajan voimalaitos tullaan rakentamaan, ennemmin tai myöhemmin. Jos Kol-
lajan allas rakennetaan, muuttaa se Livojoen virtaamaa ja luonnetta radikaalilla tavalla. Livojoesta raken-
netaan Kynkäänkosken alapuolelta 1 kilometriä pitkä, 50 metriä leveä kanava, jolla Livojoen vedet kään-
netään suoraan Aittojärveen ja Aittojärvestä 3,5 kilometrin kanavalla Kollajan altaaseen. Lähelle Iijoen ja 
Livojoen yhtymäkohtaa rakennetaan Livojoen uomaan säännöstelypato ja pohjapadoilla nostetaan Pu-



 26 

dasjärven pintaa ja suurin osa Iijoen vedestä ohjataan Aitto-ojan uoman 
tilalle rakennettua kanavaa myöten Aittojärveen ja edelleen Kollajan al-
taaseen. Livojoen suulle rakennettavan pohjakynnyksen taso on 109 met-
riä meren pinnasta, eli se nostaa Aittojärven pintaa pysyvästi 2 - 3 metrillä 
ja samalla nostaa myös Livojoen alaosalla kesäveden pintaa.  
 
Miten allashanke vaikuttaisi Livojoen kalakantoihin, on aivan arvailujen 
varassa. Todennäköisesti roskakalakannat”, kuten lahna- ja särkikannat 
vahvistuisivat, mutta myöskin hauki saattaisi lisääntyä, mutta kävisikö 
samalla tavalla, kuin Lokan altaalla, että petokalojen elohopeapitoisuus 
estäisi niiden käytön ihmisravinnoksi, ainakin ensimmäiseksi kymmenek-
si vuodeksi. 

 
Uusia uhkia 
Nyt, piinaviikon tiistaina, kun tätä kirjoitusta olin jatkamassa, toi posti ikävän yllätyksen, turveyhtiö Vapo 
on hakemassa turvetuotantolupia Vastasuon, Ruostesuon ja Konttisuon turvetuotantoalueille. Vastasuon 
kuivatusvedet on suunniteltu johdettaviksi kanavaa Kirsiojaan, jota myöten Livojokeen ja Ruostesuon 
kuivatusvedet Ruosteojaan ja sitä kautta Livojokeen. Konttisuo on Kivarinjoen valuma-alueella ja kuiva-
tusvedet johdettaisiin Törrönojan kautta Kivarinjokeen, joten se ei aiheuta Livojoen varren asukkaille ja 
mökkiläisille harmaita hiuksia.  
 
Vaikka nykytekniikalla päästäänkin kuivatusvesien laadussa hiukan parempiin tuloksiin, kuin menneinä 
vuosikymmeninä, huoli Livojoen veden laadusta on täysin oikeutettua ja aiheellista. Ympäristökeskuksen 
tekemän selvityksen mukaan Livojoen vesi on niitä ainoita virtavesiä koko Iijokivesistön vesistä, joka on 
luokiteltu I - luokkaan, ja on vaikea uskoa, että parhaintakaan mahdollista tekniikkaa noudattamalla 500 
hehtaarin turvesoiden kuivatusvesien jälkeen se on enää sitä. Livojoen jokihelmisimpukkaesiintymät te-
kevät siitä erityisen arvokkaan vesistön.  
 
Ruostesuon turvetuotantoalaksi on hakemuksessa määritelty 215 hehtaaria ja Vastasuon tuotantoalaksi 
250 hehtaaria ja tuotantovaiheen kestoksi molemmissa 20 - 30 vuotta. Ruostesuon tuotantoalue on vain 
osa paljon suurempaa kokonaisuutta. Pudasjärven kunta haki jo kymmenkunta vuotta sitten turvetuotanto-
lupaa Savisuolle ja Katusuolle ja sai myös myönteisen päätöksen, mutta kun Vapo päätti luopua Pudas-
järven turvevoimalahankkeesta, kunta luovutti näitä soita koskevat vuokrasopimuksensa, samoin kuin 
omistamansa Isonsuon ja Hoikansuon Turveruukille. On itsestään selvää, että jos Vapo saa nyt hakeman-
sa turvetuotantoluvat, lähtee myös Turveruukki hakemaan tuotantolupia omille soilleen. Livon yhteisen 
alueen osakaskunta/kalastuskunta tulee jättämään ympäristökeskukselle muistutuksen niin Vastasuon 
kuin Ruostesuonkin hankkeista.  
 
Selkeä syy turveyhtiöiden uudelleen virinneelle aktiivisuudelle lisätä turvetuotantoa löytyy EU:n päätök-
sestä luokitella turve uusiutuvaksi energiaksi ja päätös poistaa turpeelta päästöoikeusmaksu. 
 
Osakaskunnan vuosi 2008 ja suunnitelmat vuodelle 2009 
 
Viime vuosi oli kalastuslupien myynnin kannalta edelleen vaisuhko, mutta se ei huolestuta, viime vuoden 
tilinpäätös oli silti selvästi plussalla. Enemmänkin huolenaiheita ovat edellä kerrotut Kollajan allashanke 
ja ennen kaikkea turvetuotantosuunnitelmien aiheuttama uhka Livojoen veden laadulle ja kalakannoille. 
Hoitokunnan kokouksessa päädyttiin esittämään kalastuslupien hintojen pysyttämistä viime vuoden kal-
taisina. Pyyntirajoituksista verkkopyynnin kieltäminen varsinaisessa jokiuomassa on nyt Kalastusalueen 
taholta esitetty ehdoton vaatimus, liittyen merestä pyydettyjen vaelluslohien (emokalojen) istutukseen 
Livojokeenkin.  
 
Verkkopyynti sallitaan, kuten aikaisempien vuosien käytäntö on ollutkin, vain putaissa ja perukoissa, siis 
Karsikkoperässä, Mutkavaunussa, Pertun putaassa, Takkulan putaassa, Katiskaperässa, Kokonlahdessa ja 
Salmelan lammissa. Se emolohien istutus aiheuttaa istutusajankohtaa seuraavien kahden viikon rauhoi-



 27 

tuksen meidänkin osakaskunnan vesialueelle Vääräkosken alta Saarikosken niskalle, vaikka istutus-
paikka onkin Aitto-ojan alueella, Valkolan rannan kohdalla. Valvonnassa saamme virka-apua Aitto-ojan 
osakaskunnalta (4 valantehnyttä vartijaa). Myöskin Illikaisen koskella jatketaan entisen käytännön mu-
kaista kahden viikon kalastuskieltoa taimenistutusten jälkeen.  
 
Kalastuslupien myynti päätettiin antaa samoille luvanmyyjille, kuin edellisinäkin vuosina. Tiedot luvan-
myyjistä yhteystietoineen löydät Livon osakaskunnan kalastuslupahinnastosta. 
 
Harrin (harjuksen) alamitta on Iijoen vesistön kalastusalueen päätöksel-
lä nostettu huhti - toukokuun ajaksi neljäänkymmeneenviiteen (45) 
senttiin koko kalastusalueen vesistössä ja kalastuslakihan kieltää pilk-
kimisen koskissa ja virtapaikoissa ja toivomme, että kaikki lainkuuliai-
set kalamiehet noudattavat näitä määräyksiä. 
 
Virkistäviä hetkiä kalastusharrastuksen parissa ja kireitä siimoja kaikil-
le! 
                                                                                   

Niilo 
 

 
 
 

Uusia kylätalkkareita Livolle 
 

Livokas palkkaa Aaro Niemen sekä Pertti Niemen 
kylätalkkareiksi Livolle 1.5.2009 lähtien. Heidän 
työtehtäviinsä kuuluvat mm. metsätöitä, raivausta, 
halontekoa, pieniä rakennusten korjaustöitä sekä 
muita miehille sopivia kotitöitä. 
 
Yksityiset voivat tilata kylätalkkarin töihin yhdel-
lä kertaa enimmillään viikoksi. Tuntikorvaus on 5 
€/tunti. Talkkarin päivittäinen työaika on 6 tuntia. 
Työn tilaaja kustantaa tarvittavat poltto- ja voite-
luaineet sekä tarvittavat työvälineet. 
 
Kylätalkkaria voi tiedustella ja tilata Jounilta, pu-
helin 0400 - 634 325. 
 
Kylätalkkareiden suurimpana urakkana on ensimmäiseksi alkaa toteuttamaan Livon koulun ulkoremppaa, 
jota on suunniteltu kesälle 2009. Tällöin olisi tarkoitus vaihtaa koulun halkeilevat ulkoverhousosat sekä 
puhdistaa maalipinnat eli harjata vanhat, hilseilevät maalit pois ja maalata pinnat ensin valmiiksi sävyte-
tyllä pohjamaalilla sekä lopuksi ”oikealla” maalilla.  
 
Koulun väristä on järjestetty kilpailu, johon on tullut jo runsaasti vastauksia. Kilpailuun voi osallistua 
Livon koululla 30.4.2009 asti. Tällä hetkellä koulun maalaaminen punaisella värillä on herättänyt eniten 
puolesta puhujia. 
 
Mikäli kylätalkkareiden aika riittää, niin loppukesästä heidän olisi tarkoitus aloittaa Ruostehovin ulkover-
houksen kunnostamista. 
 
 
 

Aimo Illikainen työssään kylätalkkarina kesällä 2007 
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Vesistökunnostusaloite 12.10.2008 
LIVOJOEN PUTAAT, PUDASJÄRVI 

 
Livokas ry:n toimintasuunnitelmassa on jo useamman vuoden ajan ollut maininta Karsikkoperän kunnos-
tamisaloitteen tekemisestä ja syksyn 2007 varsinaisessa kokouksessa päätettiin samalla kertaa laatia 
laajempi kunnostusaloite koskien Livojoen putaiden tilannetta. 
 
Syksyllä 2008 Livokas ry ja Livojoen yhteisten alueiden osakaskunta laativat ja lähettivät Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskuksen kunnostus- ja hanketyöryhmälle aloitteen putaiden kunnostamisista. 
 
Seuraavassa keskeisimmät kohdat aloitteesta: 
 
HANKKEEN TAVOITTEET 
Hankkeen avulla Keski-Livon kylän alueen vesivarojen laatu ja virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Pu-
taiden rannoilla asuvat vakituiset asukkaat ja mökkiläiset pystyvät käyttämään putaita kalastukseen ja virkis-
tyskäyttöön. 
 
 
ONGELMAT 
Pertun ja Takkulan putaiden yläjuoksun puoleiset päät ovat hiekkamaata, joka sortuessaan on tukkinut miltei 
täydellisesti putaisiin tulevan virtauksen. Veden laatu seisovan veden putaissa on huono.  
 
Karsikkoperä on yläjuoksun päältään umpeutunut ja Savioja on tuonut hiekkaa metsäojitusalueilta niin, että 
Karsikkoperään on muodostunut jo kuivanmaan kannas. Myös koko vesialue on ratkaisevasti madaltunut. 
Mataluutensa ja virtauksen puutteen vuoksi Karsikkoperän virkistyskäyttöarvo on heikko.  
 
Savioja ja Takkulan putaaseen laskeva Ruosteoja tuovat todennäköisesti koko ajan hiekkaa putaisiin, joten 
niiden syöpyvien osien kiveys olisi myös aiheellinen toimi kunnostuksen vaikuttavuuden vuoksi. Kaikki kolme 
pudasta kasvavat valtavaa pajukkoa, joka pysäyttää hiekan vesivirrasta putaisiin, rumentaa maisemaa ja 
haittaa vesialueen käyttökelpoisuutta.  
 
Kokonlahteen on uittoaikana jäänyt huomattava määrä uppotukkeja, jotka alentavat sen kalastuksellista 
hyödyntämistä.  
 
Livon koulun ranta on mataloitunut ja virtaus syö varsinkin tulva-aikoina ranta-alueella olevaa Hamppuperää 
niin, että se häipyy kohta olemasta. Aikoinaan viljelymaatakin ollut peltokaistale on nyt juuri ja juuri traktorin 
levyinen vyöhyke.  
 
 
ALOITTEEN TEKIJÄN EHDOTUKSET TOIMENPITEIKSI 
Pertun ja Takkulan putaiden ylävirran puoleiset päät tulee kaivaa auki siten, että kohtuullinen virtaus putais-
sa turvataan. Yläpäät on tarpeen samalla kivetä, jotta hiekkaisen maan kaivulla olisi mahdollisimman pitkäai-
kainen vaikutus. Pertun putaan yläpään suuntausta tulee myös muuttaa niin, että umpeutuminen hidastuisi. 
Putaat tulee samalla raivata koneellisesti pajusta, joka on vallannut matalan veden alueet. 
 
Karsikkoperän umpeen kasvanut yläosa Tuomikossa tulee aukaista ja Karsikkoperään muodostunut kannas 
poistaa kaivamalla Saviojan tuoma maa-aines pois putaasta. Koko Karsikkoperä on madaltunut liki käyttö-
kelvottomaksi, joten sen ruoppaus on aiheellinen toimenpide. Paju on täälläkin vallannut alaa, joten sen rai-
vuu kuuluu kunnostukseen. 
 
Putaisiin hiekkaa tuovat Ruosteoja ja Savioja tulee eroosioherkiltä osuuksiltaan kivetä, jotta putaat pysyisivät 
auki kunnostuksen jälkeen. 
 
Kokonlahdella tulee toteuttaa uiton aikaisten uppotukkien poisto. 
 
Koulun ranta tulee syventää venerannaksi. Hamppuperä tulee kivetä, jotta se pysyisi paikallaan. 
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Ympäristökeskuksen 13.1.2009 päivätyssä vastauksessa Livojoen putaat on arvioitu III luokan kohteeksi.  
 
Se tarkoittaa, että kohteen luonto on monimuotoinen tai hyvin säilynyt. Kohteella on paikallista kulttuuri- 
tai rakennushistoriallista, maisemallista tms. merkitystä. Se on inventoinnin tai muun arvioinnin perus-
teella luokiteltu säilyttämisen arvoiseksi. Kohde on yhden kylän asukkaiden käyttämä virkistyskäyttökoh-
de (kymmeniä - satoja käyttäjiä). Se on kylän asukkaiden merkittävä lähivirkistysalue, mökkijärvi tms. tai 
sillä on merkitystä asukkaiden välittömänä elinympäristönä. 
 
Tarkemmin kohteesta todetaan, että tämä arvio ei tarkoita kunnostustoimenpiteiden aloittamista kohteel-
la, mutta arvio otetaan huomioon ympäristökeskuksen tulevaa hanketoimintaa suunniteltaessa. 
 
Livokas ry ja Livojoen yhteisten alueiden osakaskunta pitävät lähiaikoina palaveria ja pohtivat jatkotoimia 
joen kunnostamiseksi. 
 

Anni-Inkeri 
  

 
 
 

Yleisötilaisuus rantayleiskaavoituksesta Livon koululla 6.4.2009 
 
Yleisötilaisuudessa kuultiin kaupungin maankäyttöinsinööri Markku Mattilan alustamana Pudasjärven 
kaupungin kyläsuunnittelun ohjelmasta sekä yleistä rantakaavoituksesta. Tilaisuus liittyi Livojokivarren 
maankäytön suunnitteluun ja Pudasjärven kaupunginvaltuuston juhlakokouksen päätökseen kylien maan-
käytön kehittämisestä. Tilaisuudessa oli väkeä n. 20 henkilöä. 
 
Rantayleiskaavoituksesta: 

• kaupungin tekemän kantatilaselvityksen mukaan Livolta löytyy vielä 
kaavoitettavia rakennustontteja.  

• kaupunki on kiinnostunut kaavoitusyhteistyöstä. Kaavoitusprosessi 
voidaan panna alulle, mikäli kyläyhdistyksen hallitus niin päättää ko-
kouksessaan.  

• kuluja tulisi sille, jolle löytyy kaavoitettava tontti/tontteja. Puhoksella 
kaavoitettaessa Mattisen Markun mukaan kulujen hinnaksi tonttia 
kohden oli tullut n. 180 euroa.  

• rantayleiskaavoitusta aiottiin viedä eteenpäin kaupungin kanssa. 

Kehittämisrahasta: 

• kaupunki on myöntänyt juhlavuoden kunniaksi ns. kehittämisrahaa 37 
000 euroa käytettäväksi erilaisten kyliltä ilmenevien kehittämistoi-
menpiteiden rahoittamiseksi.  

• ideoista on kuulemma pulaa, joten niitä keksimään. Kaikkea kannat-
taa ehdottaa.  

• ehdotukset saisivat olla perillä heti kevään aikana, koska tällöin ne 
voitaisiin käsitellä ennen lomia ja toteutus onnistuisi pikemmin. 

Tilaisuudessa myös suhtauduttiin kyläläisten taholta positiivisesti putaitten kunnostushankkeeseen ja sitä 
pyritään viemään kaupungin ja ympäristökeskuksen kanssa yhdessä eteenpäin.  

Markku Mattinen 
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Menneitä aikoja muistellen 
 
Kun muutenkin ajatukseni näinä päivinä ovat liikkuneet kalastus- ja vesistöasioissa, ajattelin tässä kirjoitel-
massani kertoa, miten minä sain pilkkikuumetartunnan. Ei, ei kysymyksessä ole painovirhe, en saanut pilkku-
kuumetta, vaan innostuin talvionginnasta eli pilkinnästä.  
 
Muutimme Liisa Marian kanssa työn perässä Puhokselle loppiaisena 1958. Vaikka Puhoksella vietetyt kolme 
ja puoli vuotta olivatkin varsin työntäyteistä aikaa, ennätin sentään kesän aikoina käydä joitakin kertoja ” ton-
ko-ojilla ongella. Paljasjalkaiset puhoslaiset eivät itse juuri muuten kalastaneet, kuin pikkunuotalla muikkua 
kesän aikana. Tullista tulleilla olivat omat tapansa kalastaa ja lähinnä tarkoitan näillä tullista tulleilla koululla 
asuvia opettaja Into Tähkäpäätä, joka oli Karjalan kannaksen siirtolaisia ja koulun Vihtoria, Vienan Karjalan 
Kontokissa syntynyttä Viktor Nykästä. Tähkäpää oli oppinut talvionginnan jo lapsuudessaan Kannaksella asu-
essaan ja Nykänen oli innokas pyytämään haukia iskukoukuilla kevättalven jäillä, mutta kävi myöskin pilkillä.  
 
Elettiin kevättä 1961 ja meillä oli suunnitelmissa muuttaa kesäkuun alussa Livolle raken-
tamaan omakotimökkiä. Oli helatorstain aattoilta. Olin käynyt saunassa ja pistäydyin vielä 
pihalla. Tähkäpään Into oli tullut kaivamaan kastematoja siitä Rajamaan varaston päästä 
pellon pientareesta. Kevääntulo oli näet jo niin pitkällä, että lumet olivat jo pelloilta vähis-
sä, eikä maassa ollut sille talvelle routaa ollenkaan. Menin ihmettelemään, että mitä ih-
mettä luulet sieltä löytäväsi?  - Matoja, katoppa tuonne purkkiin. Ja aamulla lähetään pili-
kille. Sinä lähet mukkaan. Minä tuun seittemältä hakemaan. Sanoin, etten se minä talavella ongi, enkä minä 
seittemältä lähe vielä minnekkää.  – No minä tuun kaheksalta, mutta mukkaan lähet joka tappauksessa. Otan 
sinunni varalta muutaman ylimääräsen pilikkivavan. Sanoin, että jos kerran lähetään, niin lähetään jo seitte-
mältä. 
 
Jäin vähän miettimään, onkohan oikein sopivaa lähteä helatorstaina ongelle. Kotona saatu opetus, että hela-
torstaina ei sopinut tehdä muuta, kuin ihan pakolliset askareet, vähän kaiversi mieltä, mutta eihän sitä sopinut 
toiselle tunnustaa. Ja niin seuraavana aamuna nousin jo kuudelta laittamaan eväitä reppuun ja tasan seitsemältä 
oli Tähkäpään Into jo pihassa ja niin lähdettiin hiihtämään talvikauteisen hevostien kallaa Keräsen rantaan ja 
siitä järvelle. Suuntana Iso selkä lähdettiin hiihtämään Reinikkarannalle menevää hevostien kallaa. Jäällä oli 
paikoin aika paljon vettä ja kohvajäät alkoivat jo pehmetä, mutta hevostietä oli vielä kohtalaisen hyvä hiihtää. 
Lähestyttäessä Kirkkosaarta huomasimme yksinäisen onkijan jo olevan saaren kupeella. Kun lähestyimme 
saarta, tunnistimme hänet Mannisen Bernhardiksi. Poikkesimme hevostieltä Pentin juttusille ja kuulimme, että 
ei ainakaan niiltä maisemilta ahventa löydy. Into ehdotti, että eikö mennä suoraan Kitumakariin. Minulla ei 
ollut asiaan mitään mielipidettä ja kun Penttikin aikoi lähteä meidän mukaan, jatkoimme heti matkaa kohti 
Reinikkaa.  
 
Kitumakarin kohdalla poikkesimme taas hevostieltä ja aloimme etsiä Kitumakarista sopivaa onkisyvyyttä. 
Karin kupeelta löytyi pian sopiva 2 – 3 metrin syvyys ja minä sain ensimmäistä kertaa elämässä pilkkivavan 
kouraani. Vapa ei ollut näitä nykyajan ”vapriikin” tuotteita, vaan omatekoinen, katajan oksasta vuoltu, johon 
oli jätetty sopivasti kaksi oksantynkää, joihin ylimääräinen siima oli viihdetty. Siiman päähän oli kiinnitetty 
Puustjärven Hopeasiipi, josta tuli minun elinikäinen suosikkipilkkini. Inton jääkaira oli nykykairoihin verrat-
tuna aika avuton kapine, viiden tuuman lapiokaira, mutta kyllä silläkin reiän sai, kun jaksoi aikansa hinkata. 
Olin jo kevättalvella, kun sain elämäni ensimmäisen palkallisen talviloman (kaksi päivää) hiihdellessäni Ko-
samonjärvellä, nähnyt Pajulan Osmon pilkkivän Kosamosta ja pannut merkille tärkeimmät niksit onkimistyy-
listä. Solautin madolla varustetun Hopeasiiven avantoon ja melkein heti tunsi siimassa nykäyksen. Tempaisin 
jäälle ensimmäisen pilkkiahveneni ja kiireesti pilkki takaisin veteen. Nostelin yhteen menoon samasta avan-
nosta kolmisenkymmentä ahventa, kooltaan sadasta grammasta kahteensataan grammaan. Inton ja Pentin on-
keen ahvenet eivät oikein innolla ottaneet, vaikka he kairasivat uutterasti uusiakin reikiä.  
 
Vaihdettiin paikkaa Hautasaaren nokalle, ja taas löytyi hyvä ahvenparvi. Onkimista jatkettiin lähelle puolta 
päivää, kunnes Pentti ehdotti kotiinlähtöä. Sanoi, että Niilon reppuun ei kyllä enempää sovikaan ja miten se on 
mahdollista, että mies ensimmäistä kertaa on ongella ja on heti vetänyt repullisen noita ahvenia. Kun sitten 
iltapäivällä perkasin saalistani, laskin saalista olevan noin seitsemänkymmentä ahventa. Seuraavan yön nukuin 
aika levottomasti. Aina, kun yritin saada unen päästä kiinni, nyki ahven siiman päässä.  
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Loppuviikko kului hitaasti sunnuntain odotuksessa ja lauantai-iltana kävin 
koululla houkuttelemassa Intoa mukaan sunnuntain pilkkiretkelle, mutta sun-
nuntai sattui olemaan äitienpäivä ja kun sen ajan tavan mukaan koululla jär-
jestettiin äitienpäiväjuhla, ei Into aikonut lähteä mukaan, vaan antoi kairan ja 
pilkkivavan Hopeasiivellä varustettuna. Lähdin sunnuntaiaamuna jo kuudelta 
hiihtämään yksin samaa reittiä, kuin helatorstaina. Nyt en pysähdellyt välillä, 
vaan hiihtelin suoraan Kitumakarille. Edellisellä kerralla kairatut avannot 
olivat sulana, joten en kairannut uusia reikiä kovinkaan monta. Ahvenia nou-
si tasaiseen tahtiin, mutta en malttanut olla menemättä Hautasaaren suuntaan 
kairatuille avannoille. Siinä menomatkalla satuin näkemään ison ”uheavannon”. Sain ajatuksen, että syön 
eväitäni ja pistän ongen pyytämään siihen. Otin eväät esille, pilkin solautin veteen ja huomasin syvyyttä ole-
van sillä kohtaa nelisen metriä. Vavan laitoin varmuuden vuoksi jalan alle. Katsoin, että Kitumakariin oli tul-
lut onkimies, joka oli ilman kairaa, onkien valmiista avannoista. Samalla, kun söin eväitäni, seurasin toisen 
pilkkimiehen touhua. Säpsähdin, kun vapa liikahti jalkani alla. Tartuin toisella kädellä vapaan, mutta siima 
tuntui tarttuneen pohjaan kiinni. Miten on mahdollista, eihän näin järven selällä voi olla pohjassa risuja, mutta 
mitä tässä nyt on. Sehän ryhtyi vetämään! Mehumotti ja voileivät lentävät käsistä, kun on kiire kaksin käsin 
tarttua vapaan ja alkaa hilata otusta kohti avantoon.  
 
Onneksi avanto on 30 senttiä halkaisijaltaan oleva uheavanto, sillä tavallisesta kairan reiästä se könsikkä ei 
olisi mahtunutkaan. Jäälle sinkosi nimittäin oikea köriläs. Irrotin sen pilkistä, vaihdoin uuden madon ja kii-
reesti onki takaisin avantoon. Oletin – aivan oikein – että eivät isot ahvenet yksi uiskentele. Pian taas vapa 
tärähti ja jäällä potkiskeli taas iso ahven, ei tosin yhtä kookas, kuin ensimmäinen. Kookkaiden ahventen hyp-
pely lumettomalla jäällä herätti jo Kitumakarin onkimiehenkin huomion ja huomasin hänen juoksujalkaa por-
haltavan onkiavantoani kohti. Ennen kuin hän ehti paikalle, potkiskeli jo kolmaskin kookas, aivan edellisen 
kokoinen ahven avannon laidalla ja useampia hieman pienempiäkin. Tulijan tunnistin Pääahon Aukustiksi. 
Hän ihmetteli, sikäli, kuin sai hengästykseltään sanottua, että ompa pulskia onkiahvenia, tuo kookkain saattaa 
olla lähelle kilon painoinen. En kommentoinut, vaikka ajattelin, että lähempänä kahtahan se on, kuin yhtä ki-
loa. Kun Aukustilla alkoi hengitys vähän tasaantua, hän kysyi, eikö tässä muita avantoja olekaan. Sanoin, ett-

en ole tehnyt reikiä, kun sain kaikki tuosta samasta reiästä, mutta onhan siinä tuo 
kaira. Sillähän saa porata. Ei auttanut, vaikka Auku teki useampiakin avantoja. Hä-
nellä ei ollut pilkkiä, vaan pelkkä mato-onki, lyijypala painona. Samaan aikaan meitä 
lähestyi Kirkkosaaren suunnasta kolmaskin onkimies, jonka pian tunnistimme Vai-
nion Pekaksi. Samalla Aukusti teki kotiinlähtöä ja minäkin kokoilin jo saalista rep-
puun ja totesin, että kantaa asti niitä on tälläkin kertaa. Kun Pekka tuli juttusille, sa-
noin, että minäkin tästä olen jo kotiin lähdössä. Hän koetti houkutella, että jäädään 
vielä iltapäiväsyönnille, mutta sanoin, että kantaa asti näitä jo on, kyllä nyt on vii-
sainta lähteä. 

 
Kun pääsin kantamuksineni Myllykankaalle (siis Rajamaalle), oli Alatalon Reino Rajamaan pirtissä soittamas-
sa (kylän ainoalla puhelimella). Hän lähti myymälän puolelle seuraamaan ennätysahveneni punnitsemista. 
Myymälävaaka näytti kookkaimmalle painoksi 1,610 kiloa. Kaksi seuraavaa painoivat kumpikin tasan 800 
grammaa. Kun näin seuraavana päivänä Vainion Pekkaa, hän kertoi saaneensa silloin iltapäivällä myös useita 
800 gramman ahvenia. 
 
Muutimme parin viikon kuluttua edellä kerrotusta pilkkireissusta asumaan takaisin Livolle ja hyvin arvata 
saattaa, että pilkkikuume ei antanut hetkenkään rauhaa, kunnes sitten ymmärsin kokeilla omasta kotirannasta 
ja löysin Kokon lahden suun kosteelta hyvän onkipaikan. Eiväthän ne kotirannan ahvenet olleet koolla pilattu-
ja, mutta ahvenia kuitenkin. Kun vuonna 1964 hankin ajokortin ja auton, kävin alkuun joka kevättalvi veres-
tämässä muistoja Puhosjärvellä, mutta harvoin enää mitään mainittavampia saaliita sain. Räisäs-Kallesta sain 
hyvän kalakaverin ja Kallen kanssa onkireissut suuntautuivatkin myöhemmin pääasiassa Rytinkijärvelle. Nyt, 
kun vanhemmiten pilkkiminen on jo jäänyt, on mukava elää vanhoissa mieluisissa muistoissa. Kalle oli huu-
morimiehiä, eikä koskaan ollut kiirettä kalalta kotiin.  
 

N K 
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Lentiksen kyläsarjaa ja muuta lätinää 
 
Tässä alkaa olla kesyltä talvelta kohta väännetty niskat nurin, kun tätä väsään. Eilen oli perjantai ja kolmastoista 
päivä maaliskuuta. Ei mitään ihmeitä tapahtunut, paitsi se että luin viestin Minnalta että Livon Sanomiin 
pitäs jotain lorsuilla! On taas jäänyt kaikki viime tippaan, mutta perustelin hänelle toimettomuuttani sillä 
että lentopallokiireiden lisäksi tämän ajan muodin mukaisesti on minullakin työpaikka katselussa! 
 
Nykyinen työnantajani Sah-Ko päätti vetää toimintonsa täältä Ouluun ja ilmoitti vievänsä kaikki koneet 
täältä ja tarjosi minulle töitä sieltä. Kieltäydyin kunniasta isolla riskillä! Hommasin tasan 10 vuotta sitten 
nykyisen työnantajani tänne ja yritän parasta aikaa tehdä tempun uusiksi. Aika on vaikea, mutta olen päät-
tänyt yrittää. Pelaan kovilla panoksilla, mutta katsellaan viivytystaistelun tuloksia sitten myöhemmin!!! 
Erittäin salaisen erävoiton sain jo tuossa viikolla, mutta taistelu jatkuu!!! 
 
Lentopallon kyläsarjasta sen verran että se pelataan lauantaina 18.7.  Livon koulun maastoissa. Kovasti on 
tullut kiitosta Suomessa jo peräti harvinaiseksi käyneestä aikuisten lentopallon ulkoturnauksesta! Kiitos 
kiittämästä!!! Minullekkin se on tapahtuman herättäjänä ja järjestäjänä vuoden kohokohta yhdessä lasten 
ja nuorten ulkoturnauksen, Power Cupin ohella. Powerihan pelataan kesäkuun alussa (4.-7.6.) tällä kertaa 
Oulussa, joten käykääpä katsomassa maailman suurinta lasten ja nuorten tapahtumaa!!!! Pelialueena on 
Raksila ja Huuhkajan puisto OYSin suunnalla. 
 
Powerissa on aika merkittävää se että tämän turnauksen ylin organisaatio koostuu melkein täysin Pudas-
järvellä lentiksen parissa työskennelleistä henkilöistä!!! Miten olisi Livolta Mr. Turpeisen johdolla kulje-
tus turnaukseen, oppaana ja asiantuntijana Livon lentiksen Grand ”Young” Man; PUI!!!??? 
 
Kyläsarjassa tapahtui viimeksi sellaista että herrasarjassa ”Parkkimatin” porukka otti viidennen kiinnityk-
sen Hempan pokaaliin ja vei sen Lenkkitien lumoihin. Naisten sarjassa ei kiinnityksiä ole kenelläkään 
kovinkaan montaa. 
 
Se mistä olen saanut valtavasti positiivista kiitosta on ollut turnauksen sää. Ilmeisesti en ole tehnyt kovin-
kaan suuria kolttosia kun sateet ovat pysyneet loitolla, tai sitten olen kokenut sen verran kovia, että nyt on 
hyvityksen paikka? Ken tietää!? 
 
Livon naisten joukkueeseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin Pirjolle (ks. sivu 35). Mukaan pääsee jos 
on jotain siteitä Livolle, vaikkapa sukujuuret, elämänkumppani, kesämökki; muutamia mainitakseni. 
 
Kaikille oikein mukavia päiviä ja tulkaa tapahtumaan 
mukaan, juuri Sinua siellä tarvitaan!! Ilmoittautu-
misohjeet löytyy tämän aviisin sivulta 35! 
 
Sitä ennen kannattaa niiden joilla on mahdollista, käy-
dä netissä ja syynätä sieltä juttuja mm. Nättijussista ja 
Rosvo-Perttusesta. Nämä löytyy Googlen avulla. Mo-
lemmista näistä kuuli ennen Livollakin paljon juttuja. 
Nättijussi oli legendaarinen savottajätkä. Hän oli kotoi-
sin Karstulasta, mutta kulkeutui Lapin savottatyömail-
le. Erikoista hänessä oli sekin että hänen toinen jalkate-
rä sojotti taaksepäin. Netissä on kuvakin hänestä. 
 
Rosvo-Perttunen kortteerasi enimmäkseen Limingan seuduilla, mutta teki retkiään laajalti Pohjois-
Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Tarinan mukaan hän otti vain rikkailta, eikä käyttänyt väkivaltaa. 
 
Yksi mielenkiintoinen hahmo on myös opettaja Juho Lakari. Hänen mukaansa on saanut nimen Kurenalla 
Lakarin koulu, ja Lakarin alue. Hän on ollut merkittävä tekijä kun Lakarin koulu on 1800 - luvulla raken-

Naiset taistelemassa pallosta kesällä 2007 
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nettu. Se on Pudasjärven vanhin varta vasten kouluksi tehty rakennus ja on koulukäytössä tänäkin päivä-
nä. Se on ollut ensimmäisiä koko Pohjois-Suomessa. Tuolta ajalta on peräisin Lakarin koulun vieressä 
oleva lehtikuusibulevardi. Sitä kannattaa käydä kesäaikaan ihailemassa. Tämän jälkeen tehtiin vielä toi-
nenkin hirsirakennus koulua varten. 
 
Lakarin koulu on myös Pudasjärven uusin koulu, kun kolmas rakennus valmistui 1990 - luvulla. Livon 
suunnaltakin kulkee oppilaita ko. koululla. Livon kyläseuran nykyisin omistama Livon koulu lienee siis 
Pudasjärven toiseksi uusin koulurakennus, valmistuttuaan 1970-luvulla. 
   

Kokko Timppa Livolta 
 

 
 

Livon koululla asunto vuokrattavana 
 

• Livon koulun kaksio on vuokrattavana kesälomakäyttöön: 

- Asunto on vasta remontoitu 1h+tk+wc/suihku. 
- Asunnon vuokra on 40 € / päivä, 100 € / kolme päivää ja pidempi asuminen sopimuksen mu-

kaan.  
- Asumisaika alkaa klo 13.00 ja päättyy klo 12.00.  
- Varaukset p. 050 - 552 0280  

• Asunto on vuokrattava myös toistaiseksi. Mikäli haluat vuokrata asunnon toistaiseksi, ota yhteyttä 
numeroon 040 - 545 7162. 

 
 

Tupakeittiö Makuuhuone 
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Livolla veistetään, ihaillaan ja tutkitaan puita: Karhunveistoviikko 20. – 23.5.2009 
 
Pudasjärven Livolla järjestetään toukokuun lopulla jo kolmatta 
kertaa karhunveistoviikko. Sekä aloittelijoille että konkareille 
tarkoitetussa tapahtumassa veistetään niin karhuja kuin muita-
kin aiheita paksuista tukkipuista Livon koulun kentällä, Aimon 
aukiolla 20. - 23.5.2009. Tukkipuut saadaan Kontiotuote Oy:n 
kautta. 
 
Veisto tapahtuu Livon koulun piha-alueella päivisin alkaen klo 
8. Koululla on tarjolla lounas joka päivä klo 11 – 13 sekä kah-
vila avoinna koko päivän. 
 
Osallistumismaksu on 50 €/hlö, johon sisältyy veistettävä puu-
tavara. 
 
Tapahtuma huipentuu lauantaina 23.5., jolloin klo 10 alkaa 
pienimuotoinen metsätaitokilpailu. Sen järjestelyistä vastaa 
Pudasjärven Metsänhoitoyhdistys ja Pohjois-Pohjanmaan Met-
säkeskus. Kilpailussa on yksi yleinen sarja, johon voivat osal-
listua kaikki halukkaat vauvasta vaariin. 
 
Lauantai jatkuu pikasahauskilpailulla klo 12 - 13. Tunnin ai-
kana loihditut veistokset arvioidaan ja palkitaan. Teokset 
myydään huutokaupalla klo 14 alkaen. 
 
Tapahtumaan ilmoittaudutaan 9.5. mennessä numeroon 050 – 5520 280/Livon koulu. Lisätietoja tapah-
tumasta numerosta 0400 – 634 325/Jouni Puhakka. 
 

 

Tervetuloa katsomaan ja ihastumaan puuntuoksuiseen, tuoreeseen taiteeseen. 

Voit ostaa myös töitä omaksi iloksesi! 

 
Anni-Inkeri (kuvat Markku Juusola) 

 

Metso ja tekijänsä Timo Nevalainen 

Toivotetaan tervetulleiksi sekä veistämisen konkarit että aloittelijat. 
Tekemällä ja näkemällä oppii! 
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Lentopallon kyläsarja 
 

� Livolla la 18.7.2009 klo 9.00 
� Miehet ja naiset (ei pelaajarajoituksia) 
� Livon naisten joukkueeseen tulijat; ilmoittautukaa Kärpän Pirjolle (os. Perttu) p. 040 – 5794 

639 
� Mukaan otetaan ulkopaikkakuntalaisiakin joukkueita, mutta kotipaikkakuntalaiset ovat 

etusijalla 
� Lohikeitot sun muut eväät 
� Uimaranta, sauna, karavaanarialue, telttapaikat, kalastus ym. 
� Kisatanssit 
� Os. maksu vapaaehtoinen!! 
� Paikalle toivotaan runsaasti joukkueita, kuten myös yleisöä!!! 
� Tervetuloa kaikki tähän lämminhenkiseen kaiken kansan tapahtumaan; 

joko pelaamaan tai kannustamaan!!! 
� Ilm. 10.7.2009 mennessä; Kokko Timppa puh. 040 -  570 1950  

 
Järj. Pudasjärven kaupunki , Livokas Ry, Livon Maa- ja kotitalousnaiset ja PuU/Lp-jaosto 

  

 
 

Äitienpäivä 2009 
 

Ikäihmisten lomapäivien kauden päätöstilaisuus on sunnuntaina 10.5.2009 
Livon koululla. Päätöstilaisuudessa juhlistamme äitejä isien laittamalla ruo-
alla. Äitienpäiväjuhla-ateriana on savulohta tillikastikkeella ja jälkiruoaksi 
tietysti täytekakkukahvit. 
 
Mikäli haluat mukaan Livokkaan äitienpäivälounaalle, niin kirjoita nimesi 
Livon kioskilla olevaan varauslistaan 5.5.2009 mennessä. Ilmoita samalla 
myös mahdolliset ruoka-allergiasi. 
 

    

Kaikki ovat tervetulleita äitienpäivKaikki ovat tervetulleita äitienpäivKaikki ovat tervetulleita äitienpäivKaikki ovat tervetulleita äitienpäiväääälounaalle!lounaalle!lounaalle!lounaalle!    

 

    
 

Pudasjärven seurakunnan varhaisnuorten kesäleirit Livon koululla 
 

6 - 9-vuotiaat 29. – 30.6.2009  

leirinhinta 5€/hlö 
 

10 – 13-vuotiaat 30.6. – 2.7.2009 

leirin hinta 10€/hlö 
 

Sitovat ilmoittautumiset ke 19.6. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 08 - 8823100.  

 

Lisätietoja tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 - 571 4636 

 

Järjestää Pudasjärven seurakunnan varhaisnuorisotyö 
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---*LASTENNURKKA*--- 
LASTENNURKKA 

 
Puuhaa ja pelejä: 
 
Nokka Pokka 
Mikä eläin? Mikä esine tai asia? Mikä kulkuväline? Mikä kasvi? Mikä eläin? Mikä esine tai asia? Mikä kulkuväline? Mikä kasvi? Mikä eläin? Mikä esine tai asia? Mikä kulkuväline? Mikä kasvi? Mikä eläin? Mikä esine tai asia? Mikä kulkuväline? Mikä kasvi?     
Pelin vetäjä kiinnittää jokaisen leikkijän selkään lapun, jossa on jonkun asian kuva tai nimi. Lapun voi kiinnittää myös 
pelaajan otsaan. Tarramuistilaput ovat hyviä tässä leikissä. Leikkijä yrittää saada selville, mikä hän on. Hän kyselee toisilta 
leikkijöiltä kysymyksiä, joihin voi vastata vain "kyllä" tai "ei". Esim. "Onko minulla neljä jalkaa?", "Olenko minä karvai-
nen?", ”Olenko minä elävä?, "Asunko viidakossa?" tai arvata suoraan ”Olenko minä vasara?” tai ”Olenko minä koira?” Leik-
kiä jatketaan kunnes jokainen on saanut selville, mikä hän on. 

 
Avaimen piilotusAvaimen piilotusAvaimen piilotusAvaimen piilotus    
Yksi pelaajista piilottaa avaimen tai muun pienen esineen. Muut pelaajat menevät eri huoneeseen odottamaan, kunnes 
piilottaja huutaa: ”Saa tulla etsimään!”. Piilottajalta kysytään onko piilotettu esine lintu vai kala. Lintu tarkoittaa, että 
esine on piilotettu korkealle ja kala, että se on piilotettu alhaalle. Kun joku pelaajista menee esineen lähelle piilottaja sa-
noo polttaa, polttaa tai kun menee kauemmas niin kylmenee, kylmenee. Se kuka esineen löytää, saa piilottaa sen seuraa-
vaksi. Tätä peliä voi pelata kaksi tai useampi pelaaja. 
 
VÄRITÄVÄRITÄVÄRITÄVÄRITÄ    

            
 
 
 
 
Kevät tulee, linnut laulaa ti-ti-tyy, ti-ti-tyy. Vesi valuu räystäistä ja sulaa lumet, juu. Hymyyn 
käypi lasten suut. Aurinko paistaa ja lämmittää! Pian tulee kesä! Kesä, kesä, kesä! 
 

 



Hierontaa 
 

Hieron teitä kesällä 2009 alla olevina päivinä: 
 
 
Torstai 7.5 klo 10 - 19 
Perjantai 8.5. klo 9 - 18 
Lauantai 9.5. klo 9-16 
  
Keskiviikko 3.6. klo 10 - 19 
Torstai 4.6.  klo 9 - 18 
Perjantai 5.6. klo 9 - 16 
 
Tiistai 30.6.  klo 10 - 19 
Keskiviikko 1.7.  klo 9 - 18 
Torstai 2.7.  klo 9 - 16 
                                                                                                    
Keskiviikko  29.7.  klo 10 - 19 
Torstai 30.7.  klo 9 - 18 
Perjantai 31.7.  klo 9 – 16 
 
Maanantai  24.8.  klo 10 - 19 
Tiistai 25.8.  klo 9 - 18 
Keskiviikko 26.8.  klo 9 – 16 
 
  
 
Hieronnat maksavat yhä vain: 

� osahieronta (30 min)  15 € 

� puolihieronta (50 min)  23 € 

� kokovartalohieronta (90 min)  38 € 

 

 
 
Ajanvaraukset voitte aina tehdä Livokas ry:n kautta (p. 050 – 5520 280), käymällä Livokkaan kioskilla tai 
soittamalla suoraan minulle (p. 040 – 592 3292).  
 

Anne 
 
 

HUOM:  
vuoden 2008 alusta tuli käyttöön peruutusmaksu eli varatun hieronta-
ajan peruutus tulee tehdä viimeistään yhtä vuorokautta aikaisemmin. 

Jos aika jää perumatta, lähetään peruutusmaksu, mikä on puolihieron-
nasta 11,50 euroa ja kokohieronnasta 19,00 euroa. 

Anne Puhakka työn touhussa. 
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Ilmoitustaulu 
 

� Seuraava Livon Sanomat ilmestyy elo - syyskuun vaihteessa. 
Jos haluat kirjoituksesi yms. lehteemme, toimita se Tietotuval-
le tai Minnalle HEINÄKUUN loppuun mennessä. Toi-
voisimme juttujen tulevan ajoissa lehden teon helpottamiseksi. 
Jos Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä Minnaan.  

 
� Suoramyynnin tilityspäivät sekä kirpputorin vaihto- ja 

tilityspäivät ovat kesällä 2009 kolmen viikon välein: la 9.5., 
la 30.5, pe 19.6., la 11.7., la 1.8. sekä la 22.8. Pieniä muutok-
sia voi vielä tulla. Kannattaa tarkistaa ilmoitustauluilta 
tarkat päivät. Lisätietoja sekä varauksia kirpputorille ja suo-
ramyyntiin voit kysellä Minnalta (040 - 504 9663).  

 
� Jos muutat, niin ilmoitathan myös uuden osoitteesi Livokkaalle. Näin lehtesi osaa paremmin perille. 
 
� Olethan huomannut, että Livokkaan sähköpostiosoite on muuttunut! Uusi sähköpostiosoite on 

livokas@dnainternet.net. 
 
� Saatavilla edelleen: 

� aikuisten T- paidat 12 € 
� lasten T-paidat 10 € 
� Livon historia – kirja Elettiinhän sitä ennenni – Livon kylän neljä vuosisataa 30 € 

 
� Pudasjärven Livon paliskunnan poroisännäksi 

on valittu livolainen Eero Niemi. Hänen kau-
tensa alkaa kesäkuun alussa 2009. 

 
� Mikäli saamme lisätyövoimaa koululle kesäksi, 

niin koulun kesäaukioloajat voivat jatkua elo-
kuun loppuun saakka. Ilmoittelemme tarkem-
min, mikäli näin tapahtuu. 

 
� Livokkaalla on 6 vaunupaikkaa Aimon aukion 

reunassa. Jotta pääsemme vastaanottamaan ka-
ravaanareita, kesäksi 2009 heille on tarkoitus 
saada huoltotilat kuntoon Koulun saunapäähän. 
Remontti on jo aloitettu ja vaunualuetta on jo 
mainostettukin. Mainos ohessa. 

 
� Vaunualueen hinnasto: 

- kesävrk 15 € 
- talvivrk 20 € 
- kesävko 90 € 
- talvivko 120 € 
- kesäkausi 220 € 
- talvikausi 340 € 

 
Kesäkausi 1.5. – 30.9., talvikausi 1.10. – 30.4. 
Kumpikin kausi sisältää 60 käyttövuorokautta. 
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Palveluita 
 

Maan-, soran- ja puunajoa, lumitöitä 
Yrjö Perttu 0400 – 917 950 

 
Sisustus(laatoitus)- ja kirvesmiestyöt, puunajo, polttopuuta 

Jarmo Puhakka 0400 – 805 601 
 

Poronlihaa 
Eero Niemi 08 – 836 622, 040 – 511 9266 

 
Taksi  

Sami Konttila 040 – 537 4668 
 

Rakennuspiirustukset (mökit, saunat, asuinrakennukset) 
Eero Niskasaari 08 – 836 616, 0400 – 243 158 

 
Hiusten leikkaus, hunajaa, porkkanaa, sipulia 

Anni-Inkeri Törmänen 040 – 545 7162 
 

Sahaus, puutavara, polttopuut, muhat, puunajo 
Kauko Juutinen 08 – 836 645, 0400 – 294 454 Tarmo Tolonen 0400 – 188124 

 
Mullinlihaa, traktorityöt 

Pekka Törmänen 08 – 836 619, 040 – 535 5834 
 

Livojoen leirintä 
Martti Nissi, Ranuantie 1405, 08 – 836 675 

 
Mansikoita, perunoita 

Hannu Nissi 08 – 836 667 
 

LVI- työt 
Urpo Uusi-Illikainen 08 – 836 601 Esa Uusi-Illikainen 0400 – 697 176 

 
Mansikoita 

Niilo Kokko 08 – 836628 
 

Leivonnaisia, kakkuja 
Ulla Salmela 040 – 526 1897 

 
Saha- ja höylätavaraa, polttopuuta 

Arvo Laakkonen 040 – 5491348, 08 – 836636 
 

Hierontaa 
Koulutettu hieroja Anne Puhakka 040 – 592 3292 

 
Rahtikuljetukset ja maansiirto 
Matti Luokkanen 040 – 586 2067 

 

Kulkurin Hopeapuoti Ay 
Minna 045 – 631 6361 Tiina 040 – 503 2891 Liisa 0400 – 496 107  

www.kulkurinhopeapuoti.com 
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Livolla tapahtuu 
 
Ti 28.4.2009 klo 12 – 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla  
 

Pe 1.5.2009 klo 12 - 15 
Vappuhulinat Livon koululla 
 
Su 3.5.2009 klo 12 - 
Vesiosuuskunnan vuosikokous Livon koululla 
 
Ti 5.5.2009 klo 11 - 
Ikäihmisten lomapäivät Livon koululla 

- kaupunginpuutarhuri Irmeli Iinatti kertoo 
pihasuunnittelusta 

-  
To 7.5. – La 9.5.2009 
Hierontaa Livon koululla 
 

Su 10.5.2009 klo 12 - 
Ikäihmisten lomapäivät Livon koululla 

- kevätkauden päätöstilaisuus 
- äitienpäivälounas 

 
To 14.5.2009 klo 11 - 
Ikäihmisten lomapäivät Livon koululla 

- kaupunginpuutarhuri Irmeli Iinatti kertoo 
pihasuunnittelusta 

 
La 16.5.2009 klo 12 – 
Vääräkankaan tiekunnan tiekokous Livon koulul-
la 
 
Ke 20.5. – La 23.5.2009 
Karhunveistoviikko Livon koululla 
 
 

Ti 26.5.2009 klo 12 – 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla  
 
To 28.5.2009 klo 10 – 12 
Eurovaalien ennakkoäänestys Livon koululla 
 
Su 31.5.2009 klo 13 – 
Kesän aloitushartaus Livon koululla 
 

Ma 1.6. – ke 24.6.2009 klo 17.30 – 20.45 
Nettisivujen tekeminen –kurssi  

- ilmoittautuminen viim. 27.5.2009 
Jenny Kangas puh. 040 – 537 2852 

 
Ke 3.6. – Pe 5.6.2009 
Hierontaa Livon koululla  
 
Ma 29.6. - To 2.7.2009 
Seurakunnan leirit Livon koululla 
 
Ti 30.6. – To 2.7.2009 
Hierontaa Livon koululla  
 
La 11.7.2009 
Yksityistilaisuus Livon koululla 

- voi vaikuttaa aukioloaikoihin 
 
La 18.7.2009 klo 9 - 
Lentopallon kyläsarja ja kesäpäivä 
 
La 18.7.2009 
Tanssit seurojentalolla 
 
Ma 20.7. – Pe 24.7.2009 
Nuorten eräleiri Livon koululla 
 
To 23.7.2009 klo 18 – 20 
Yleiset onkikilpailut Livon koululla 
 
Pe 24.7. – Su 26.7.2009 
Lentopalloleiri Livon koululla 
 
Ke 29.7. – Pe 31.7.2009 
Hierontaa Livon koululla  
 
Ma 24.8. – Ke 26.8.2009 
Hierontaa Livon koululla  
 
Ti 25.8.2009 klo 12 – 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla  
 
 

Muistakaa aina seurata ilmoitustauluja ja kotisivuja 
(http://www.pudasjarvi.fi/kylat/livo), sillä tapahtumakalenteri elää jatkuvasti! 

    

Aurinkoista kesää kaikille; Aurinkoista kesää kaikille; Aurinkoista kesää kaikille; Aurinkoista kesää kaikille;     

kyläläisille, mökkiläisille ja kyläläisille, mökkiläisille ja kyläläisille, mökkiläisille ja kyläläisille, mökkiläisille ja     

Livon Sanomien lLivon Sanomien lLivon Sanomien lLivon Sanomien luuuukijoille! kijoille! kijoille! kijoille!     


