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Kyläpäällikön terveiset 
 
Tervehdys kaikille lehtemme lukijoille täältä Kirsikankaasta! 
 
Oikea kunnollinen talvi alkaa olla takana päin ja niinpä me kaikki valmistaudumme kesän koetuksiin, 
myös Livokkaan rintamalla on taas kovia haasteita uusien hankkeiden kanssa. 
 
Toivoisinkin kaikkia livolaisia ja mökkiläisiä puhaltamaan yhteen ja osallistumaan Livokkaan toimintaan 
kukin mahdollisuuksiensa mukaan. 
 
Mukavahan se on yhdessä puuhastella ja makustella päälle vaikka talkoohernekeitot. Osallistutaan eri 
tapahtumiin ja tuodaan sukulaiset mukana, niin saadaan sitä sosiaalista vuorovaikutusta. Kokonaisuudes-
saan Livokkaan tilanne on aika vakaa. 
 
Tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin varojen hankintaa omarahoitusosuuksien kattamiseksi tulevissa 
hankkeissa joten ollaan aktiivia.  
 
Kaikille oikein hyvää kevättä ja toivotaan hyvää marjasatoa,   
 

Alpo Turpeinen 
 

 
    

Livon koululla tuttu työharjoittelija 
 
Olen Jarmo Lauri, 34v. ja asun Kokkokylän suunnalla. Tulin tänne 20.4. työhar-
joitteluun, joka kestää toukokuun loppuun asti. 
 
Harrastan ulkoilua sekä jonkin verran lukemista ja musiikinkuuntelua.  
 
Hyvää kesän odotusta kaikille, 
 

Jarmo 
 

 
 

Rautaromunkeräys 
 

Rautaromun keräys aloitetaan Talon tontilla 
entisellä paikalla 15.5. alkaen.  Keräys kestää 30.8.2010 asti. 

 
Romua voi tuoda perjantai-iltaisin sekä lauantaisin.  

 
Keräyspaikalla otetaan vastaan myös akut sekä renkaat ilman vanteita. 

 
Tuokaa pienromut mieluimmin tynnyreissä. 

 
HUOM! Kylmälaitteiden, elektroniikka-romujen 

ja sekajätteiden tuonti kielletty! 

Jarmo Lauri 
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Livokas ry:n tiedot 
 

Kirsiojantie 31 
93220 LIVO 
puh. 050 – 5520 280 (tietotupa, kioski, kirpputori, suoramyynti, kirjasto, 
lääkekaappi) 
Tilinro OP 536004-5158137 
Jäsenmaksu 5 €/vuosi 
kotisivun osoite: www.pudasjarvi.fi/kylat/livo 
sähköpostisoite: livokas@dnainternet.net 
 
Hallitus  
 
Puheenjohtaja Alpo Turpeinen p. 040 -  0243 142    alappi@wippies.fi 
Varapuheenjohtaja Pirjo Tuovila p. 040 – 7392 447  
Sihteeri Anni-Inkeri Törmänen p. 040 – 5457 162 anni-inkeri.tormanen@sotkamo.net 
Rahastonhoitaja Minna Perttu p. 040 – 5049 663 minna.perttu@koillismaa.fi 
Jouni Puhakka  p. 040 – 0634 325 jspuhakka@gmail.com 
Mikko Salmela  p. 040 – 0388 435 
Virve Stenius  p. 040 – 5065 194 virve.stenius@gmail.com 
 
Soitathan töissä käyville iltaisin tai viikonloppuisin. 
 

LIVON MONIPUOLINEN SUPERMARKETTI AVOINNA 
 

 

 
Kioskin, suoramyynnin, kirpputorin,  
kirjaston, lääkekaapin ja tietotuvan  

 
VAPUN aukioloajat: 

 
pe 30.4. 10.00 – 18.00 
la 1.5. 12.00 – 15.00 
su 2.5. SULJETTU  

 
HELATORSTAINA avoinna koko päivän 

 
 

JUHANNUKSEN aukioloajat: 
 

to 24.6 klo 10.00 – 20.00 
pe 25.6. klo 10 – 14 
la 26.6. SULJETTU 
su 27.6. klo 12 - 16 

 

 

KIOSKIN, KIRPPUTORIN, 

SUORAMYYNNIN, KIRJASTON,  

LÄÄKEKAAPIN JA TIETOTUVAN  

AUKIOLOAJAT 

 
3. – 30.5. sekä 16.8. eteenpäin 

 
ma – la 10.00 – 18.00  

su SULJETTU 
 

31.5. – 15.8. 
 

ma-to, la 10.00 – 18.00 
pe 10.00 – 20.00 
su 12.00 – 16.00 
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Muisteluksia viidenkymmenen vuoden takaa 
 
Meillä jokaisella on tapana aina silloin tällöin pysähtyä muistelemaan eletyn elämän tapahtumia ja var-
sinkin meillä seniori-ikään ehtineillä ne ajatukset palaavat usein sinne kauas lapsuus- ja nuoruusvuosiin. 
Niin nytkin, muistikuviini ovat palautuneet tapahtumat tasan viidenkymmenen vuoden takaa. Siis tapah-
tumat vuodelta 1960. 
 
Olimme silloin Liisa Marian kanssa kolme vuotta aviossa ollut nuoripari ja olimme Puhoskylän Mylly-
kankaalla Rajamaan myymälässä töissä, olimme olleet jo kaksi täyttä vuotta. 
 
Muutama selventävä selitys kylän sijainnista ja erikoispiirteistä lienee aluksi paikallaan. Kun menimme 
Puhokselle vuoden 1958 loppiaisena, kylä oli todella erämaakylä. Kunnan rakentama ”kärrytie” oli Siivi-
kosta Puolangantiestä Myllykankaalle, pistotie Kosamonniemelle ja vasta valmistunut tiekunnan raken-
tama pistotie Haukijärvelle. Postiauto kävi kolme kertaa viikossa Myllykankaalla Rajamaan pihassa, ke-
väisin oli kahden kuukauden kelirikko, jolloin autoja ei juuri muita nähty kuin Mannisen Taunon taksi ja 
Arvin kuorma-auto. Puhelimia ei kylässä ollut laisinkaan, ainoat puhelimet olivat lakisääteiset valtion 
puhelimet, toinen Rajamaan pirtissä ja toinen Kosamon kaupassa Kosamonniemellä.  
 
Asutus oli keskittynyt ennen tieyhteyksien saantia järvien rannoille ja kulkeminen tapahtui kesän aikana 
veneillä ja talvella suksilla tai hevosella järven ollessa jäässä. Varsinkin Puhosjärven itä- ja pohjoisranta 
olivat niin vaikeakulkuisia, että kesän aikana hevospelillä kulku rantoja pitkin oli täysi mahdottomuus. 
Kylänä Puhos oli yksi koko pitäjän väkirikkaimmista kylistä. Hajanainen, mutta silti tiiviimpi kyläyhtei-
sö, kuin Livon maarekisterikylä. Etäisyydet kylän äärilaidasta toiseen olivat pienemmät, kuin Livonkyläs-
sä jostain Ruokankaalta Aittojärvelle tai peräti Ritvan taloryhmään asti. Asuttuja ”savuja” Puhoksella oli 
noin 120. 
 
Oli siis vuosi 1960. Kevät oli aikainen, Erkin päivänä, 18. toukokuuta koivut olivat hiirenkorvalla ja Pu-
hosjärvi oli vapautunut jääpeitteestään. Päivä oli aurinkoinen ja lämmin, mutta navakka lännen ja lounaan 
puoleinen tuuli voimistuikin iltapäivällä ajoittain kovaksi. Iltapäivällä, kelloaikaa en muista, joku asiakas 
tuli myymälään ja sanoi, että Saariperältä päin nousee paksut, mustat savut. Menin koululle ja kiipesimme 
talonmiehen kanssa koulun vintille ja sieltä paloluukun kautta koulun katolle. Sieltä pystyimme paikan-
tamaan savun ja liekit Reinikan talosta nouseviksi. Kun palasin kaupalle, tuli Haukijärven tieltä Honkasen 
Niilo polkupyörällä hälyyttämään palokuntaa kylän ainoasta puhelimesta. Sai hengästyksissään sanottua 
meille, että menkää Pohjolan rantaan, sieltä Hietalan Aukusti kuljettaa sammutusväkeä moottoriveneellä 
Reinikkaan.  
 
Koululta lähtivät opettaja Tähkäpää ja Nykäsen Vihtori ja ajettiin, 
minkä vain kintuista irtosi ja, kun päästiin Pohjolan Reinon rantaan oli 
Hietalan perämoottorivene jo odottamassa. Pian paikalla oli venelasti 
miehiä ja hetkessä oltiinkin jo Reinikan rannassa. Perille päästyä selvi-
si heti tilanne. Kaikki pihapiirin rakennukset olivat jo liekeissä ja ainoa 
säästynyt rakennus, pellon reunassa oleva riihikin oli vaarassa syttyä. 
Sen pärekattoa kasteltiin järvestä kannetulla vedellä. Jossakin vaihees-
sa palokuntakin ehti paikalle perämoottorikyydillä tuoden yhden polt-
tomoottoriruiskun mukanaan. Palopäällikkönä oli silloin Seliön Martti 
ja hän ryhtyi ensitöikseen kartoittamaan tilannetta ja, kun selvisi, että 
kaksi perheen lapsista, 5-vuotias tytär ja 4-vuotias poika ovat kateissa, 
järjesti hän etsintäryhmät ketjussa haravoimaan lähialueen metsät. 
Usean tunnin etsintä ei tuottanut tulosta ja, kun palattiin palopaikalle, palopäällikkö antoi uudet ohjeet. 
Kukaan ei saa lähteä kotiin, ennen kuin annetaan lupa. Ruokahuolto pitää järjestää, kaksi miestä saa läh-
teä hakemaan kaupasta evästä. Lähdimme Tähkäpään kanssa hakemaan syötävää ja samalla soittamaan 
nimismiehelle. Nimismies heitti pallon takaisin palopäällikölle. Hän saa johtaa etsinnän. Kun palasimme 
eväänhakumatkalta, olivat palomiehet vesisuihkulla varovasti ”lakaisten” tutkineet palaneiden rakennus-
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ten rauniot ja löytäneet vanhan asuinrakennuksen raunioista pieniä luun palasia. Kun maastoetsintäkin oli 
jo ulotettu niin etäälle talosta, että voitiin olettaa, etteivät kadonneet lapset ole metsässä, lopetettiin etsin-
nät. Aikanaan sitten tuli raportti oikeuslääketieteellisestä tutkimuksesta, että löydetyt luut ovat ihmisen 
luita. Yöunet jäivät siltä yöltä vähiin ja aamulla Rajamaan pirtin seinällä oleva puhelin soi tiuhaan. Oulu-
laiset lehdet soittivat ja niille piti selostaa illan ja yön tapahtumia. STT:stäkin soittivat. 
 
Elettiin saman vuoden syksyä. Oli sunnuntai-ilta, 16. lokakuuta, kello noin seitsemän maissa, kun joku 
Merjan rannan miehistä tuli soittamaan nimismiehelle, että Honkasen Reino on hukkunut verkonlasku-
reissulla Uutelansalmeen. Vesala laittoi jo samana iltana kaksi konstaapelia johtamaan naarauksia. Huk-
kunut saatiin ylös vielä samana iltana.  
 
Pakkaset jatkuivat kipakoina ja järvi jäätyi rantavesistään muutamissa päivissä. Kolme vuorokautta ehti 
kulua edellisestä hukkumistapaturmasta, kun jälleen Puhosjärvi vaati uudet uhrinsa. Nyt oli keskiviikkoil-
ta, 19. päivä lokakuuta. Olimme saaneet suljettua myymälän ja vähän siivottuakin, kun Rajamaan pirttiin 
tuli hätääntyneen näköinen, hengästynyt ja hikinen mies, jonka toki tunnistin posti-Hyttiseksi, Kalle His-
kias Hyttiseksi. Meni pieni tovi, ennen kuin sain selvää, mitä asiaa Kallella oli, niin läkähdyksissään hän 
oli. Asia kuitenkin selvisi, että Pääahossa on hukkunut neljä ihmistä samaan avantoon. Soittaa nimismie-
helle! Minä tein työtä käskettyä ja tiesin, että siellä käsivälitteisessä keskuksessa ollaan taas langoilla kor-
va tarkkana.     
 
Kohta kuuluu puhelimesta tuttu ääni: Nimismies Vesala. Minä kerroin Hyttisen toimittamat tiedot ja ni-
mismies kysyi, mihin aikaan illasta tapaus on sattunut ja onko hukkuneita saatu ylös. Kun sanoin, että on 
kaikki saatu jo naarattua, sanoi nimismies, että mitäpä tekemistä siellä poliiseilla on, soita lääkäri Korho-
selle, ja sano, että hänen pitää mennä sinne Pääahoon toteamaan ne hukkuneet kuolleiksi. Minä tein tie-
tysti, niin kuin nimismies käskee ja soitin lääkäri Korhoselle. Korhonen esitti lähes samat kysymykset, 
kuin nimismieskin, ja vastauskin oli lähes sama. Mihin siellä enää lääkäriä tarvitaan, Siivikossahan asuu 
Puhoksen piirin terveyssisar, soita sille ja sano, että minä olen määrännyt hänet menemään sinne. Soitin 
terveyssisar Jämsälle. Hän kauhistui, ettei uskalla yksin mennä pimeässä syysillassa. Kun minä lupasin 
lähteä mukaan oppaaksi ja kun posti-Hiski lupasi jäädä myöskin samaan matkaan, terveyssisar myöntyi ja 
lupasi tulla. Odottaessamme vahvistimme posti-Hyttistä ruualla ja kahvilla ja, kun terveyssisar tuli, läh-
dimme reissulle, jota muistellessa vieläkin tunnen kylmät väreet selässäni.  
 

Matkaa on Myllykankaalta Pääahoon suoraan linnuntietäkin reilusti 
kymmenen kilometriä ja ihan rantavieriä kierrellen matka jatkuu ainakin 
yhden kolmanneksen. Oli jo puolessa yö, kun tultiin Pääahoon ja on pa-
rempi jättää kertomatta, mitä meitä perillä odotti. Palattiin vielä aamuyön 
tunteina, terveyssisar ja minä ja vieläkin täytyy tunnustaa, että pelotti. 
Musta jää alla ja ympärillä lumettoman syksyn sysipimeä yö! Kun vielä 
kerron, miten terveystädille kävi jo menomatkalla, kun olimme kiertäneet 
Materonniemen ja olimme Marjohiekan kohdalla, kun Jämsä meni potku-
kelkalla rantavedessä sulana olevaan hetteeseen. Vettä ei onneksi ollut, 
kuin polviin asti, mutta säikähdys oli silti valtava. Kovan kiljunnan kanssa 
hän ryntäsi rannalle ja kauan saatiin houkutella häntä takaisin jäälle, jotta 
matkaa voitiin taas jatkaa. 

 
Aamu se sarastaa synkänkin yön jälkeen ja työt kutsuvat. Nyt puhelin soi niin tiuhaan, ettei aamupäivällä 
paljon muuta ehtinyt tekemäänkään, kuin olemaan puhelimessa. STT:stäkin soittivat aivan ensimmäisten 
joukossa, ja ihmettelivät, että mikä ihmeen takapajula se Pudasjärvi oikein on, kun soitettiin paikkakun-
nan nimismiehelle, niin sanottiin, että soittaa Puhoskylän Rajamaalle, siellä tietävät paremmin. Ei me olla 
käyty tapahtumapaikalla ollenkaan. No, selitä nyt siinä sitten kaikki parhain päin, jos osaat. Valtakunnal-
lisetkin lehdet soittelivat ja olivat kiinnostuneita valokuvistakin. 
 
Tein kaupat Uuden Kuvalehden kanssa, että lähetän heille kuvia ja jutun pohjaksi tekstiäkin. Sain tietää 
etukäteen päivän, jolloin arkut tuodaan rantajäitä pitkin reellä ja kelkalla vetämällä Pääahosta Puhosnie-
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melle Parkkisen riiheen. Kävin kamera mukanani kuvaamassa lähtiäishetkeä. Seuraavana sunnuntaina 
olin kirkossa, kun kaikki viisi Puhosjärven uhria siunattiin haudan lepoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näiden tapahtumien jälkeen Kalevasta soittelivat lähes viikoittain ja kysyivät, onko nyt mitään uutisluon-
toista kerrottavaa Puhoskylältä, mutta eihän se kukkokaan käskien laula. 
 

N K (myös kuva) 
 

 
 

Livo pääsi hiihtolomalla telkkariin 
 
Hiihtoloman tiistaina alkoi puhelin piristä Livon suuntaan Ylen uutistoimituksesta. Maa- ja metsätalous-
ministeriö aikoi keskiviikkona julkaista harvaan asutun maaseudun palveluiden turvaamiseksi mietinnön.  
 
Toimittajat etsivät kohdetta, joka voisi kuva-
ta harvaan asutun alueen palveluiden tuotta-
misen mallia jo ennen kuin ministeriön eh-
dottamat toimet on laitettu käytäntöön. 
 
 
Yhtenä ehdotuksena oli harvaan asutun alu-
een palveluista huolehtiville yhdistyksille 
annettava verovapaus. Verorahojen päällä 
istuva valtiovarainministeriö tyrmäsi sen 
kokonaan. Mieluummin jaettaisiin tukirahaa 
kuin vapautettaisiin verosta.  
 
Kuitenkin Livolle oli sattumoisin juuri ennen 
tätä mietinnön julkistamista saapunut vuoden 
päivät verohallinnossa tutkittuna ollut vero-
huojennuspäätös. Päätös oli myönteinen eli 
Livokkaalle myönnettiin vapaus tuloverosta vuosiksi 2008 - 2012. Jos siis kioski, kirpputori ja suora-
myynti tuottaa Livokkaalle elinkeinotuloa, niin siitä ei nyt tarvitse maksaa veroa. Perusteena on se, että 
saatava tulo käytetään yleishyödyllisesti kyläläisten ja mökkiläisten tarpeisiin. 
 
Oli se varmaan hyvä, että uskallettiin ottaa toimittajat vastaan. Livon kylä tuli jälleen yhden portaan ver-
ran tunnetummaksi tässä maassa. 
 

Anni-Inkeri (myös kuva) 

Kuvaaja työssään 

Puhosjärven viisi uhria 
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Kylätaloretki 20.2.2010 
 

Lauantaiaamu, aurinko paistaa, on tiukka pakkanen. Kiiruhdan koh-
ti bussia, joka jo odottaa bussipysäkillä. Bussissa minua tervehdi-
tään iloisesti, tunnelma on rento, joka puolella käy puheensorina. 
Bussi on lähtenyt aikaisin aamulla liikkeelle Kuusaan kylältä Haa-
pajärveltä ja kerännyt ihmisiä kyytiin sovituista paikoista 4-tien 
varresta. Kuusaan kylältä lähti alkuperäinen ideammekin järjestää 
KYLÄTALORETKI tänä kauniina helmikuisena lauantaina. Kyy-
dissä on 24 henkilöä kahdeksasta eri kyläyhdistyksestä, joilla kai-
killa on mietinnässä enemmän tai vähemmän oman kylän kylätalon 

kehittäminen. Näihin kylätalopohdintoihin toivomme saavamme ideoita tämän päivän vierailulta Pudas-
järvellä Livon kylätalolla ja Konttilan kylällä taiteilija Tykkyläisen luona. Otamme vielä muutaman hen-
kilön kyytiin Kiimingin seudulla ja matka jatkuu vauhdikkaasti kohti Livon kylää. 
 
Livon kylä sijaitsee Pudasjärven kunnan alueella n. 30 km Pudasjärveltä pohjoiseen. Livokas ry on Livon 
kylällä toimiva kyläyhdistys, joka on tyhjentyneestä kyläkoulustaan lähtenyt aktiivisesti muokkaamaan 
kylän keskusta. Kylätalossa on toiminnassa kioski, kauppa, lääkekaappi, kirjasto, kirpputori, naisten ja 
miesten käsityöhuoneet, tietotupa internetyhteyksineen sekä saunaosasto. Kylätalon yhteydessä on tällä 
hetkellä useampi projekti meneillään, kylätalo työllistää joka vuosi 4 - 7 henkilöä. Lisäksi kylätaloa voi 
vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin, iso pihapiiri mahdollistaa isommankin tapahtuman järjestämisen, siellä 
voi telttailla ja asuntovaunupaikkojakin on kehitteillä.  Helatorstain tienoilla Livolla järjestetään karhun-
veistoviikko ja heinäkuussa kesäpäivät, jotka molemmat keräävät osallistujia laajalti. Lisäksi kylätalolla 
järjestetään metsästysseuran toimesta eräleirejä nuorille. Kyläläiset pitävät taloa kokoontumispaikkanaan 
ja sinne löytävät myös helposti alueen mökkiläiset, jotka täydentävät ruokavarastoaan kaupan antimista. 
Kylällä ilmestyy myös Livon sanomat –lehti, jossa kerrotaan kylän asioista ja tapahtumista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyläyhdistyksen puheenjohtajaa Alpo Turpeista kuunnellessa ei voi kuin ihastella, miten reippaalla toi-
minnalla voi saada paljon aikaan. ”Me ei olla jääty itkemään menetettyjen palvelujen perään, vaan laitet-
tiin itse toimeksi!”, Turpeinen toteaa ja samaan hengen vetoon korostaa hyvää henkeä, joka kyläläisten 
kesken vallitsee. ”Talkoolaisia löytyy, kun heitä tarvitaan, samoin monen alan ammattilaisia!”. Loisto-
esimerkki tästä yhteishengestä on, että kylätalolla toimii 14 talonmiestä! Nämä ovat kyläläisiä, jotka ku-
kin vuorollaan toimivat talonmiehen roolissa viikon kerrallaan, lähinnä huolehtien pellettilämmityksen 
toimivuudesta.   
 

Alpo kertomassa vieraille Livokkaan toiminnasta 
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Esittäytymisten ja ruokailun jälkeen retkijoukkomme saa tutustua vapaasti taloon ja sen eri osiin. Puheen-
johtajan lisäksi Livokaan jäsenet Minna Perttu ja Jouni Puhakka vastaavat auliisti kysymyksiin, joita eri 
kyläyhdistysten henkilöt heille esittävät. 
 
Ennen Livolta lähtöä vierailemme vielä Kulkurin hopeapuodissa, joka toimii kylätalon vieressä. Kauniit 
hopeakorut ovat esillä pienessä myymälässä koruvalmistajan oman kotitalon päädyssä. Korut valmiste-
taan puodissa itse, asiakkaan toiveiden mukaisesti ja niitä voi tilata netin kautta. 
 
Matka jatkuu Konttilan kylään, joka sijaitsee Pudasjärven kunnan alueella, n. 34 km Livon kylältä Ranu-
antietä pohjoiseen. Konttilan kylällä toimii aktiivisesti taiteilija Kari Tykkyläinen, joka ottaa meidät ystä-
vällisesti hymyillen vastaan oman talonsa pihalla. Katseet kiinnittyvät moninaisiin pihapiirin patsaisiin, 
jotka pilkistelevät runsaan lumen alta.  
 
Tykkyläinen kertoo meille värikkäitä tarinoita omasta maaseudun kehittäjänä toimimisestaan. Monenlais-
ta voi saada aikaan, kun vain löytyy aimo annos rohkeutta toteuttaa omia ideoitaan. Aina tapahtumien 
järjestäminen ei tarvitse rahaa, luovuutta käyttämällä pääsee eteenpäin. Taiteilija itse on ollut monessa 
mukana, hän on vetänyt Kaupunki –kylät –hanketta Pudasjärvellä ja sittemmin kehitellyt monta projektia 
Pudasjärveä maailmankartalle tuoden. On ollut Harley Davidson  –moottoripyörällä ajoa, poroerotuksessa 
maakirkon toteuttamista, nais- ja mieskalenterin kokoamista ja valokuvausprojekteja moneen lähtöön, 
taiteilijan monista muista taideteoksista puhumattakaan.   
 
Kari esittelee meille vaimonsa Marja-Leenan kanssa tekemiään poronluukoruja. Samassa tilassa voimme 
ihastella Marja-Leenan tekemiä paju- ja paperinarutöitä. Kierrämme pienistä mökeistä toiseen ja lopulta 
keräännymme taiteilijan kodin olohuoneeseen. Meille luvataan videonäytös Korkokenkä-kukkamekko-
suohiihdosta. Tämä kilpailu järjestetään joka kesä läheisellä suolla naisille ja miehille vastaava kilpailu on 
”Liian pieni rippipuku”. Naurun remakka täyttää pienen tuvan, kun seuraamme suolla hiihtämistä juhla-
asuissa tyylistä tinkimättä.   
 
Kotimatkalle lähdemme riemukkaan vierailun jälkeen taiteilijan heiluttaessa kättään meille bussin peruut-
taessa pois hänen pihaltaan. Kertaamme päivän kokemuksia ja suunnittelemme osallistuvamme kesällä 
suohiihtoon Konttilan kylällä. Eri kylien ihmiset vaihtavat yhteystietojaan ja kotimatka menee pian. Bussi 
pysähtyy tulomatkan mukaisissa paikoissa, pois kyydistä jääville toivotellaan iloisesti hyvää talven jatkoa 
ja yhteyttä aiotaan pitää!  
 
Kiitos kaikille mukana olleille! Päivä oli antoisa ja erittäin iloinen, jota muistelemme varmasti pitkään!  
 

Miia Latvala  
Kipinää kylille –hanke, PSK Aikuisopisto, miia.latvala@psk.fi, p. 044-3120 568 

 

 
 

LäninkikangasLäninkikangasLäninkikangasLäninkikangas    
 
Toppila-yhtiön herra päämiehelle! 
 
Täältä Mehtälästä päivää. Kesä on ollut täälä kaunis ja kohta on heinätkin lavossa. 
Emäntä tuossa vain sai päähännousemaan, että pitää saaha uusi läninkikangas. On ryöt-
tä ottanut sen niin vakavasti, että on tennäytynyt kaikesta kanssakäymisestä jo viikko-
tolkulla. Niin että voisiko herra piiriesimies lähettää 200 mk förskottia ensi talaven leve-
ranssia vastaan. Että ei mee koko kesä pilalle. Näin piirteli Kalle Korpinen Mehtälä. 
 

Toppila Oy:n arkisto 1952, nimet muutettu 
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Kuulumisia hankerintamalta 
 
KYLÄKAUPPOJEN INVESTOINTITUKI 
 
Kyläkaupan investoinnit saatiin toteutettua vuonna 2009 ja hankkeen maksatus on hyväksytty nyt alku-
vuodesta. Hanke toteutui suunnitellusti ja maksatus hyväksyttiin hakemuksen mukaisena eli yhteiskunnan 
tukea hankintoihin tuli 40 %, joka oli noin 2500 euroa. 
 
 
LIVOJOEN PUTAAT -VESISTÖKUNNOSTUS  
 
Ennen kuin Livojoen putaiden kunnostamiseen voidaan ryhtyä tulee joen 
raakkukanta Keski-Livon osalta selvittää. Samaa on vaadittu myös turveyh-
tiöiltä, jotka ovat valmistelemassa Livojoen valuma-alueelle turvetuotantoa. 
Lienee järkevää hyödyntää turveyhtiöiden selvitykset tässä meidän hank-
keessamme. 
 
Ympäristökeskukselta on saatu vedenkorkeustietoja ja kesällä voitaisiin 
järjestää sellainen jakokunnan, osakaskunnan ja Livokkaan yhteinen kat-
selmus kohteiden suunnittelun pohjaksi. Kuinka paljon mistäkin kohdasta 
haluamme ruopata yms. asioita pitäisi selvittää ympäristökeskukselle. Näi-
den tietojen perusteella ympäristökeskuksen on helpompi laatia suunnitel-
ma ja päästään hakemaan ympäristölupa hankkeellemme. 
 
 
LEIRINTÄALUE, UUDEN INVESTOINTIHANKKEEN SUUNNITTELU JA KYLÄTOIMINTA-
AVUSTUS 
 
Leirintäalueen viranomaisluvat alkavat olla valmiina. Lupa tuli myös opasteiden hankkimiseen Ranuan-
tien varteen. Asuntovaunualueen opastus pitää päivittää myös Sarakyläntien varressa olemassa oleviin 
opasteisiin. Uimarannan merkki korvataan siis asuntovaunualueen kuvalla. 
 
Pudasjärven kaupunki ei myöntänyt opasteisiin ja leirintäalueen varustukseen juhlavuoden kehittämisra-
haa perustellen, että siihen on saatavissa muualtakin rahoitusta ja että näillä toimilla ei lisätä asutusta Li-
volla. 
 
Olemmekin Livokkaan hallituksessa käynnistäneet uuden investointihankkeen suunnittelun, johon haet-
taisiin rahoitusta Jomma ry:n kautta. Mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä kohteita ja ensimmäisinä toteutetta-
vissa selviää aivan lähiaikoina. Ajatuksia on ollut jopa rantasaunan rakentamisesta koulun rantaan, mutta 
ajatus on tällä erää hylätty, koska omarahoituksen tarve kasvaisi turhan suureksi. 
 
Opasteiden hankinta, koulun keittiön modernisointi, koulun rannan kunnostaminen venerannaksi sekä 
pitkokset Matalakankaasta Vitikkosaareen (sisältäen laavun ja lintutornin) ovat ainakin nyt tutkimuksen 
alla. 
 
Pudasjärven kaupungin kylätoiminta-avustusta haetaan tänä keväänä Junttien käytössä olevan vuokra-
asunnon keittiön modernisointiin. Nykytilassaan se on suurimmaksi osaksi aivan alkuperäinen eli 1970-
luvun puolivälin tuotetta. 
 

Anni-Inkeri 
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Kalastuskunnan kuulumisia 
 
Vuosi on taas vaihtunut, niin kuin se yleensä aina vaihtuu uudenvuoden yönä, ainakin meillä, jotka nou-
dattavat Regoriaanista ajanlaskujärjestelmää ja kalenteria. Minulle se taitanee merkitä sitä, että kahdes-
kymmenesensimmäinen vuosi on alkanut näissä hommissa. No, mitään suuria asioita näihin kahteen-
kymmeneen vuoteen ei ole sisältynyt, mutta on sentään kokemusta karttunut. Jotakin uuttakin on aina 
silloin tällöin tapahtunut, kuten viime vuoden aikanakin. Kun vuoden 2009 tilinpäätöstä pääsin ”rätnää-
mään” se osoitti ylijäämää ennen veroja 372 euroa ja verojen jälkeen plussaa 294 euroa. Siis ihan tavan-
omainen tulos. Muuten viime vuosi oli hyvinkin poikkeuksellinen ja kiireinen. Juoksutti kokouksissakin 
peräti kuusi kertaa.  
 
Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hanke lisäsi paljon ylimääräistä touhua, mutta hanke eteni viime vuoden 
osalta loppujen lopuksi hyvin. Kaikki suunnitelmissa olleet kolmekymmentä emolohta istutettiin ja joku 
osa niistä suoritti kutunsa Livojokeen. Ensi kesän sähkökalastus sitten paljastaa sen, miten kuoriutuminen 
onnistuu keväällä. Näiden aikuisten lohien lisäksi Livojokeen istutettiin kahdeksankymmentätuhatta (80 
000) kappaletta vastakuoriutuneita merilohenpoikasia ja kymmenentuhatta (10 000) kappaletta 1-vuotiaita 
merilohenpoikasia. Voimalohi (Pohjolan Voima) istutti taas velvoiteistutuksina 186 kappaletta taimenia 
ja 6697 kappaletta kesänvanhoja harrinpoikasia Illikaisenkoskeen.  
 
Helmikuun 13. päivänä järjestettiin Pohjantähdessä kalastusseminaari, jossa hahmoteltiin yhteisiä tai 
muuten yhtenäisin kalastussääntöjä Iijoen pääuomaan ja sen sivu- jokiin. Yhteisymmärryksessä sovittiin, 
että Kalastusalueen kevätkokouksessa päätetään harjuksen alamitan nostamisesta kolmeenkymmeneenvii-
teen (35) senttiin. Verkkopyynnin kieltäminen, samoin kuin pilkkimisen kieltäminen puhuttivat kovasti ja 
täyttä yhteisymmärrystä asiassa ei syntynyt. 
 
Kalastuskunnan hoitokunta (johtokunta) kokousti Jokimaalla torstaina 8.4.2010 ja hahmotteli alkaneen 
vuoden toimintaa. Kalastuslupien hinnat päätettiin esittää edellisvuoden hinnaston mukaisina ilman muu-
toksia. Verkkopyynti keskustelutti enemmän. Keskustelun pohjana meillä oli maaliskuun 13. päivänä 
Pohjantähdessä pidetyn Iijoen vesistön kalastusalueen kannanotto verkottamiseen jokiuomassa. 
 
Seminaarin loppuyhteenvedossa todetaan, että verkkopyynti kiellettäisiin 
jokien virtapaikoissa ja koskien alapuolella olevissa ”kosteissa”, mutta 
voitaisiin sallia joen suvantopaikoissa olevissa laajentumissa toukokuulta 
kesäkuun loppuun asti. Livon kalastuskunnan vesissä tämä tarkoittaisi 
verkkopyynnin sallimista esimerkiksi Visalanrannan seutua, Takkulanpu-
taan suun ja Einesaaren mutkausta, Toukolan rantaa, Pellikanmutkaa, Mur-
tokellaria ja muitakin suvannoilla olevia mutkauksia. Verkkopyynti näissä 
kohteissa päättyisi kesäkuun lopussa. Päätimme esittää osakastenkokouk-
selle, että kokeilemme tätä käytäntöä ehdolla, ettei jokiuomassa enää ole 
verkkoja, kun merilohien ylisiirron istutukset aloitetaan. 
 
Toinen asia, joka keskustelutti tovin, oli pilkintäkiellon hakeminen Livojokeen. Aitto-ojan osakaskunta 
on vahvasti tämän hankkeen kannalla, mutta meille asia ei ole aivan niin yksioikoinen. Meillä Livolla ei 
ole yhtään järveä eikä lampea, jossa voisi pilkkimistä harjoittaa. Ainoa vesistö, jossa voi pilkillä kalastaa 
on joki. Kiellon taustalla on päästä eroon laittomasta harrien pilkinnästä koskien niskan ja koskenalustoi-
den poukamista. Totaalinen pilkintäkielto ei ongelmaa paranna ilman tehokasta valvontaa. Kalastuslaki 
kieltää mato-ongen käytön ja pilkkimisen koskessa ja virrassa muutenkin, ongelma on vain siinä, että 
kalamiehiltä puuttuu selkäranka. Ulotetaan jokamiehen oikeus lain ohi ja yli. Nykyiseen tilanteeseen pa-
hin syy löytyy lainlaatijasta. Aikaisemmassa kalastuslaissa harjus oli kokonaan rauhoitettu huhti - touko-
kuun ajan. Nykyinen kalastuslaki sallii harjuksen kalastamisen vavalla ja uistimella ympäri vuoden, mutta 
ei kumoa silti edellä mainittua pilkintäkieltoa koskissa ja virtapaikoissa. Pitkän ja valaisevan keskustelun 
jälkeen päädyimme loppupäätelmään, että emme lähde mukaan hakemaan pilkintäkieltoa Livojoelle. Pil-
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kimme pikku särkiä ja ahvenia lahtiperukoiden ja putaiden suulta ja lisäämme valistusta ja valvontaa kos-
killa tapahtuvan lainvastaisen pilkinnän kitkemiseksi. 
 
Viime kesältä jäi harmittamaan yksi uusi ongelma, nimittäin perämoottoriveneet. Miksi niiden pitää pääs-
tä joka ainoaan lahtiperukkaankin. Minulla oli kesäkuun alussa kaksi verkkoa pyytämässä Kokon lahden 
perässä. Mennessäni niitä kokemaan, toinen verkko oli ajettu perämoottorilla poikki. Naaraamalla sain 
riekaleet koottua pois vedestä, mutta olivat kaatopaikkatavaraa. Harmitti vajaan viikon pyytämässä olleen 
uuden verkon menetys. Veneilyssäkään ei pitäisi unohtaa, että joku raja sillä jokamiehenoikeudellakin 
pitäisi olla.  
 
Muutama ajatus jokimaiseman hoidostakin. Rantapusikoiden siistiminen on hyvä 
tehdä talvikeleillä, mutta kun raivaatte rantapehkoja, älkää panko risuja jäälle siinä 
toivossa, että jäät vievät ne mennessään. Ne painuvat pohjaan ennemmin tai myö-
hemmin, eivätkä lahoa vedessä ja ovat jonkun toisen haittana kuitenkin. 
 
Hyvää kalastuskesää kaikille ja hyviä kalailmoja! Jäädään odottelemaan innolla 
taas uusien vaelluslohien istuttamisia.  
 

N K 

 
 

Naapuri 
 
Muistan elävästi naapurin vanhaisännän elikkä MäkiJussin. Oikealta nimeltään Juho Tolonen. Ensimmäi-
set muistikuvat lienee 60 -luvun alusta. Jussihan oli syntynyt v. 1900 ja minä vähän myöhemmin 1956. 
Siitäpä tuli mieleeni Jussin pojantytär Tarja, joka tuotiin "laitokselta" kotiin helmikuussa 1961. Muistan 
hämärästi yrittäneeni omia tyttöä itselleni vähän alle viisivuotiaan päättäväisyydellä. Eipä onnistunut sil-
loin ja uskoinkin asian kerralla. 
 

Yksi Jussiin liittyvä kohokohta oli minulle 60 – 70 -luvun vaihteessa, kun 
Ameriikan Matti (Matti Juutinen) oli Mäkelässä käymässä monen vuosi-
kymmenen jälkeen ja sain käydä Matin ja Jussin veneellä hakemassa saares-
ta. Oli siinä pojalle ihmettä kerrakseen, kun sai Ameriikkalaisen kanssa po-
rista. 
 
Jussia pidettiin oikeana työmyyränä aikuisten keskuudessa ja muistan, kun 
Hän tuli hillasta jo ensimmäiseltä reissulta, kun muut vasta heräilivät nave-
talle. Vanhemmalla iälläkin Jussi oli aina myyräämässä jotakin työn nuusaa 
ja siinähän sitä ihmettelemistä piisasikin että mitenkähän ne "nuoret" pärjää, 
kun Jussista aika jättää. 
 
Jussihan oli myös innokas kalamies ja joka kevät, kun rantavesiä alkoi il-
mestyä niin Mäkelän vene pääsi heti vesille. Taisipa useanpana keväänä 
muutama kymppikiloinen hauki päätyä pataankin. Jussi saattoi vanhemmalla 
iällä raatailla yksinkin kovalla äänellä veneellä seilatessaan.  

 
Toisella kymmenellä ollessani keväisin rantehommissa Jussi kävi aina raatauttamassa ja hänellä olikin 
paljon muistikuvia vanhasta ajasta ja monen Livolaisen suvun kehityksestä. Hän oli varmaan omilta van-
hemmiltaan ja isovanhemmiltaan kuullut tarinoita monenlaisista sattumuksista ja sukuselvityksiä, joita 
hän sitten kertoili. 
 
Tällaisen pikku muistelun kirjoitteli, 
 

Aaro J 

Juho Tolonen (kuva Esko ja 
Saara Tolosen kotialbumista) 
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Vuoden kyläläinen – Urpo Uusi-Illikainen 
 
Vuoden 2009 joulukuussa valittiin Vuoden kyläläiseksi Urpo Uusi-Illikainen.  
 

Urpo on asunut koko ikänsä, lapsuudesta asti, Livolla, Naavalassa. 
”Meitä sisaruksia on kaikkiaan kahdeksan ja minä olen neljänneksi 
vanhin”, kertoo Urpo ja jatkaa: ”Lapsuus oli sota-aikaa, jolloin kävin 
myös koulua. Silloin elettiin melkoista pula-aikaa. Kaikesta oli puu-
tetta; kengistä ja vaatteista, ruokaa tosin riitti aina syötäväksi. Koulu 
loppui ollessani 14 –vuotias, joten alkoi olla aika siirtyä työelä-
mään.”  
 
Ensimmäinen uitto oli Aintio-ojan korvessa. Se oli nuorelle pojalle 
melkoinen kokemus. Ei kahta samanlaista päivää, eikä kuivin sukin-
kaan selvinnyt yhtenäkään päivänä. ”Joskus mietin, miten nykyisin 
14 – 15 –vuotias poikanen selviäisi noin vaikeissa oloissa”, Urpo 
miettii. ”Kiertelimme Pohjois-Suomen sekä lapin savotoilla. Silloin 
oli työtä tarjolla kaikille ja silloin oli intoa lähteä tienaamaan omaa 
rahaa. Ruotsin metsätöissä oltiin kahtena talvena ja ruotsin kielikin 
sujui silloin tyydyttävästi”, muistelee Urpo ja jatkaa: ”Sen jälkeen 
menin ensin Helsinkiin moottorisaha- ja ilmakompressorikouluun, 
joka kesti neljä kuukautta. Sieltä siirryin Rovaniemelle mootto-
risaha- ja huoltokouluun 60 -luvun alkupuolella”. Metsätyöt myös 
jatkuivat täällä lähiseuduilla.   
 

Urpon veljet Paavo ja Aale olivat aloittaneet 50 -luvun loppupuolella te-
kemään putkitöitä ja Urpokin siirtyi hiljalleen veljien firmaan töihin. Vel-
jekset perustivatkin LVI UUSI-ILLIKAISEN vuonna 1975. Ensimmäinen 
yhteinen projekti oli Hilturannan pappilan saneeraustyöt. Parhaillaan yritys 
työllisti 12 henkilöä. Vuonna 2002 firma myytiin ja sitä myötä Urpokin jäi 
eläkkeelle.  
 
Sen jälkeen Urpolla on aikaa riittänyt harrastuksiin ja putkitöihin. Hirven-
metsästys on ollut kolmenkymmenen vuoden ajan pääharrastus. Kesän 
koittaessa rantasauna lämpiää, kuten myös veneen kokka karahtaa kosken 
kiviin joka ilta. ”Kun rajat aukesivat Venäjälle, niin Karjalassa käyn use-
ampia reissuja vuodessa, koska siellä on sukulaisia ja joskus aikani kuluksi 
kirjoitan omia vanhoja muistoja Livon Sanomiin”, Urpo kertoo.   
 
”Tässä eläkepäiviä vietän kohtalaisen hyvässä kunnossa ja auton perässä 
on aina työkalupakki valmiina, että jos joku soittaa ja on kova hätä, niin 
tiedoksi, että auttamaan tullaan”, Urpo vielä lopuksi paljastaa. 
 
Onnea vielä Urpolle ja hyvää kevättä sekä tulevaa kesää toivottelee, 

 
Ulla (kuvat Urpon kotialbumista) 

 

Urpo Uusi-Illikainen 

Pitkänselän kalliolla Livolla 
syksyllä 1956 
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Ikäihmisten lomapäivät – hankkeen viimeinen neljännes 
 
Tammikuu alkoi vanhojen suomalaisten ja ulkomaan rahojen tutkiskelulla, jonka tuloksena saatiin kevät-
kaudeksi kioskin näyttelyvitriiniin monipuolinen rahanäyttely. Toivottavasti olette ehtineet tutustua missä 
maassa rahana onkaan lati tai liti tai miltä näyttää Afganistanin afgaani tai missä rahana on tolari tai de-
naari tai miltä näyttävät eurojen kääntöpuolet eri maissa. Livoltakin löytyi paljon vanhoja rahoja v. 1750 
ruotsinvallan aikaisesta äyrin kolikosta alkaen, ihan v. 1865 Suomen rahan alkuajan 10 penniseen ja mon-
ta muuta 1800- ja 1900 -luvun rahaa. 
 
Tammikuun lopulla tuli Pudasjärven kaupungilta palveluesimies Tuula A. Tolkkinen kertomaan palve-
lusetelistä, sen anomisesta ja käyttömahdollisuuksista – kauimmaisiinkin kaupunginosiin on ikäihmisille 
saatavissa apua ja rahallistakin tukea (jos ei tulorajat ylity) siivouksiin, lumitöihin ja aterioiden kotiinkul-
jetuksiin (normaalin kotipalvelun lisäksi). Oulunkaaren seurakunnan käytännöt olivat silloin juuri kehit-
tymässä, joten asiasta on lehdessä juttu erikseen. 
 
Helmikuun aiheena oli ”Eläkettä saavan hoitotuki ja Kelan uudet palvelukanavat”. Pudasjärven Kelan 
toimistonjohtaja Katja Leiti kertoi että etuuksien haku on siirtymässä yhä enemmän nettiin, josta saa 
myös tiedot tukien edellytyksistä ja määristä. Puhelinneuvonta on siirtynyt valtakunnallisiin palvelupuhe-
limiin, joissa eri asioilla on eri puhelinnumero ja näihin puheluihin vastataan viidestä yhteyskeskuksesta – 
lähin on Kemijärvellä. Ratkaisut hakemuksiin tehdään vakuutuspiireiksi verkostoituneissa toimistoissa. 
Kullakin asialla on piireissä erityisasiantuntijoita jotka ovat eri toimistoissa: Pudasjärvellä on Erja Komu-
lainen joka on vammaistukien ja eläkettä saavien hoitotukien erityisasiantuntija. Hän kertoikin alle 16 v. 
vammaistuesta ja eläkettä saavien hoitotuen peruskorotetun ja ylimmän tuen saamisen ehdoista ja ruoka-
korvauksesta yli 16 v. keliaakikoille. Pudasjärven Kelan toimistosta saa tästä eteenpäinkin neuvoja ja lo-
makkeita asiakasneuvojalta, mutta muu henkilökunta keskittyy ratkaisujen tekoon.  
 
Kevään ensimmäinen perhekahvila oli helmikuussa: Terveydenhoitaja Aila Rissanen valisti aluksi van-

hempaa väkeä turhista kaloreista esim. karkkien ja limsojen 
sisältämistä energiasta (350 g karkkipussi sis. 95 sokeripa-
lan verran kaloreita). Toinen tärkeä asia oli D-vitamiini. Sitä 
on kalassa ja auringonvalossa sitä kehittyy ihossa. Maito-
tuotteisiinkin sitä on lisätty, mutta pitäisi juoda neljä litraa 
maitoa, että päivän annos täyttyy.  Ja jos aurinko ei paista ja 
ollaan paljon sisällä (esim. vanhukset) niin VARMIMMIN 
D-VITAMIINIA SAA PURKISTA – aikuisille 7.5 mikro-
grammaa päivässä ja iäkkäille enemmän 10 - 20 µ/pv– ja 
kalsiumia ja liikuntaa lisäksi. Mira Kemppainen Perhekes-
kusyhdistyksestä viihdytti pienimpiä pelien ja leikkien 
kanssa luennon aikana. 
 

Pudasjärven Martoista oli tullut Puhakan Leena ja yhdessä Miran ja muutaman avustajan tuella alkoi var-
sinainen vilinä! Koululaisia tuli kouluautolta suoraan leipomaan. Lapsiakin oli yli kymmenen. Kaikki 
tekivät itselleen pikkupizzoja Leenan tekemästä taikinasta! Nimellä varustettuna ne paistettiin ja pirtelön 
kanssa syötiin! 
 
Helmikuun lopussa vapaa-aika ohjaaja Sampo Laakkonen kävi vetämässä sisäjumppaa ja välipalana kat-
seltiin riistakamerakuvia kauriista ja ruokintapaikan linnuista. 
 
Maaliskuun alussa saimme vieraita Aittojärven kyläseurasta. Saman Livojoen varrelta naapurikyliä! Livo-
laisilla ja aittojärveläisillä on iät ja ajat ollut paljon yhteyksiä – sukulaisia ja tuttavia. Aittojärveläiset tuli-
vat 13 hengen voimin ja tuliaisiksi toivat ison ja maukkaan alusta loppuun tuotetun aittojärveläisen leipä-
juuston joka kahvipöydässä sitten maisteltiin. 
 

350 gramman karkkipussi sisältää 95 sokeripa-
lan edestä kaloreita 
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Kyläpäällikkö Alpo kertoi aluksi Livosta, koulusta ja Livokkaasta. Sen jälkeen syötiin kasvislaatikkoa ja 
vietettiin vapaamuotoista iltapäivää. Kevään ainut tällainen kylävierailu oli mukava tapaus. Todettiin puo-
lin ja toisin, että näitä saisi olla enemmänkin. Kiitoksia aittojärveläisille käynnistä! 
 
17.3. aloitettiin perehtymään valokuvaukseen taiteilija Kari Tykkyläisen opastuksella. Puhuttiin kultaises-
ta leikkauksesta, sommittelusta, samalta tasolta kuvaamisesta (myös lapset!), tärkeimmän kohteen sijoitte-
lusta ja salamavalon turhasta käytöstä ja paljosta muusta. Ja eikun oppeja käytäntöön soveltamaan! Huh-
tikuun loppupuolella kokoonnuttiin sitten toisen kerran valitsemaan parhaita kuvia kioskin vitriiniin kesä-
ajan valokuvanäyttelyyn.  
 
Huhtikuulla palattiin viime keväänä peruuntuneeseen aiheeseen pihasuunnittelusta – tällä kertaa Livolle 
tuli Ranuan Petäjäjärveltä hortonomi Mervi Kuha – esimerkkejä ja materiaalia oli runsaasti pihan kukista 
ja pensaista. 
 
La 24.4. viimeisessä Perhekahvilassa tehtiin kä-
sinukkeja ja niillä harjoiteltiin esitystä ja pelattiin 
erilaisia pelejä, joita Livokkaaseen on hankittu. 
 
Kauden päättäjäisiksi on suunnitteilla äitienpäivä-
reissu sunnuntaina 9.5. Uusitalon matkailutilalle 
Taivalkosken Loukusaan, jos saamme lähtijöitä tar-
peeksi ja kesäkuussa 12. päivä lauantaiksi hyvin-
vointipäivä, jolloin Livolle tulisi kosmetologi, reiki-
hoitaja ja ehkä jalkahoitaja. 
 
Tuntuu ihan uskomattomalta että olemme selvinneet 
kahden talvikauden aikana 40 eri tilaisuudesta. 
Osaan ottajia on ollut yleensä 10 - 20/tilaisuus. Mon-
ta asiaa on nähty ja koettu. Matkan varrella ehti ta-
pahtua monenlaista – ihmiselämässä ja järjestelyissä, mutta monta tuntia on yhdessä vietetty! 
 
Omasta näkökulmastani olen oppinut paljon sitä yhteisöllisyyttä (ja ruoanlaittoa!) Tämä on ollut niin mo-
nen kymmenen ihmisen yhteistyötä! Yhteyksiä on otettu moneen suuntaan ja kaikki ovat olleet valmiit 
Livolle lähtemään – kertomaan omasta asiastaan tai tekemään ja olemaan yhdessä – osa ihan kahteen ker-
taan.  
 
Erityiskiitokset lähes vakituiselle keittiöhenkilökunnalle ja uskomattoman sitoutuneille päivien osanotta-
jille ja Perhekahviloista Perhekeskusyhdistyksen väelle! Nyt kohta alkaa näiltä osin kesäloma – jos vielä 
se äitienpäivän reissu toteutuu ja kesäkuussa se hyvinvointilauantai! Kiitos KAIKILLE MUKANA OL-
LEILLE ja HYVÄÄ KESÄÄ!! 
 

Sirpa 
 

 
 

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen uusi puheenjohtaja Livolta! 
 
Livokas ry:n puheenjohtaja Alpo Turpeinen valittiin helmikuun lopussa Pudasjärven Riistanhoitoyhdis-
tyksen uudeksi puheenjohtajaksi äkillisesti poismenneen Jorma Kemppaisen jälkeen. Alpo voitti vastaeh-
dokkaansa Mika Timosen täpärästi, vain 11 äänen turvin. Alpon puheenjohtajakausi Riistanhoitoyhdis-
tyksessä kestää 2 vuotta. 

Perhekahvilassa syntyi lauantaina 24.4. melkoinen jouk-
ko hienoja käsi- ja sorminukkeja, joilla punahilkka-
näytelmä pystyttiin esittämään sujuvasti. Kivaa oli!  
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Sotapakolaisia Livon kylällä v. 1940                   
 
Talvisota päättyi 13.3.1940. Sen seurauksena Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta alkoi pakolaisvirta Suo-
meen. Siihen aikaan heitä kutsuttiin evakoiksi. Myös Livon kyläyhteisö joutui majoittamaan useita perheitä, 
tarkkaa lukua evakkojen määrästä ei tiedossani ole. Kototalooni määrättiin asumaan yksi neljän hengen perhe, 
sukunimi Riekki: vanha mummeli, hänen poikansa Armas vaimoineen, Fanni niminen, sekä heidän tyttärensä 
Heli. He olivat lähteneet Paanajärven kylästä, kun NL vaati alueita itselleen. Monivaiheinen evakkomatka 
suuntautui Livon kylälle huhti - toukokuun vaihteessa.  
 
He majoittuivat Naavalan pirttiin. Katselin heitä silmät pyöreinä, että mitä porukkaa oli tullut yön aikana, ei-
vät näyttäneet ainakaan romaaneilta, suomalaisilta näyttivät, puhekieli tuntui vähän oudolta. Nopeasti tultiin 
tutuiksi, paitsi mummon kanssa, hän ei halunnut pikkupojan (5 v.) tuttavuutta. Sai minusta sitten kiusantekijän 
itselleen. Armas Riekki joutui Pudasjärven lentokenttätyömaalle, joten häntä ei meillä juuri näkynyt, kuin 
muutaman kerran. Naiset osallistuivat talon töihin tarpeen mukaan. Evakkoperheitä muistan olleen ainakin 
Alavainoilla ja Pirilässä. Pirilän evakot olivat samalta seudulta kuin meillä asuvat Riekit, kovia kokeneita raja-
seudun ihmisiä. 
 
Pirilässä asui toisella kymmenellä oleva tyttö, kutsuimme häntä Pietaksi, lieneekö ollut hänen oikea nimensä. 
Usein hän tuli käymään meillä, koska oli Helin kanssa saman ikäinen. Me emme tykänneet hänestä yhtään, 
hän teki meille aina pientä kiusaa, koska olimme paljon nuorempia. Mummon kanssa minulla ei sujunut, aina 
oli sukset ristissä, tekipä mitä tahansa. Kunnes sitten välähti, meillä oli siihen aikaan lampaita ja yksi hyvän 
kokoinen pässi, pojat olivat opettaneet sen äkäiseksi ja innokkaaksi puskemaan sarvillaan. Eräänä kauniina 
päivänä mummo nyhti ruohoa sipulimaan laidalla, minä pässin kanssa pihalla, mietin miten saisin pässin is-
kemään mummon takapuoleen. Löytyi vanha sinkkiämpäri, lähdin ämpäriä heiluttaen mummoa kohden, sa-

malla pässiä ärsyttäen. Mummo, kun oli selkä meihin, eipä tiennyt, mitä takana 
tapahtui, heilutin ämpäriä mummon takana ja kun pässi oli kovaa vauhtia tulossa, 
vedin ämpärin nopeasti pois, samalla pässi jysäytti mummoa takapuoleen. Iskun 
voimasta mummo kaatui rähmälleen ryytimaahan. Mummo päästi voimakkaan ki-
rosanan, minä jähmetyin paikalleen, ajatellen, leikki olisi pitänyt jättää tekemättä. 
Nopeasti hän nousi ylös ja tuijotti mustilla silmillään, lukien taikasanoja, en voinut 
liikahtaa, katsoin häntä silmiin pelokkaana, sovimme, että kiusanteko loppuu tähän 
paikkaan. 

 
Tämän välikohtauksen jälkeen meistä tuli hyvät ystävät, karkkipäiviä oli sitten useampia. Näin 70 vuoden 
jälkeen tuntuu, kuin aurinko olisi paistanut jokaisena päivänä, kaikkea ei tietenkään voi muistaa, mutta jotkut 
asiat muistaa kuin eilisen päivän. Loppukesästä evakkomme lähtivät takaisin kotoisiin maisemiin, mutta jou-
tuivat jälleen lähtemään muutaman vuoden kuluttua evakkotaipaleelle, lopullisesti. Se oli välirauhan aikaa, 
viisivuotiaan pojan lapsuudessa v. 1940. 
 

Upi 
 

 
 

Vanhojen lääkkeiden keräyskampanja 
 

Livokas järjestää Pudasjärven apteekin avustuksella vanhojen lääkkeiden keräyksen Livolla kahteen otteeseen 
tulevana kesänä. Voit tuoda kaikki vanhat lääkkeesi Koululle ja me toimitamme ne eteenpäin hävitettäväksi. 
Seuraavalla sivulla näet ohjeet lääkkeiden kierrätyksen helpottamiseksi ja toivommekin kaikkien ohjeita nou-
dattavan. Ohjeen voit repäistä talteen tai ottaa siitä itsellesi kopion. Ohjeita löydät myös tulostettuna Koululta. 
 
Otamme vastaan koululla vanhoja lääkkeitä seuraavina ajankohtina:  

- 17. – 31.5.2010 
- 5. – 18.7.2010 
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Pudasjärven apteekin tiedote (2010), säilytä tiedote lääkekaapissasi! 
 

LÄÄKEJÄTTEET JA ELOHOPEAKUUMEMITTARIT 

 
 

Vanhentuneet ja käytöstä poistetut lääkkeet ja elohopeakuumemittarit ovat ongelmajätettä. Ne eivät kuulu 
kaatopaikalle eivätkä viemäriin. Ongelmajätteet tulee palauttaa apteekkiin tai ongelmajätteiden keräykseen.   
Apteekeista ja muista keräyspisteistä hävitettäväksi menevät lääkkeet ja elohopeakuumemittarit toimitetaan 
edelleen Riihimäen ongelmajätelaitokselle, jossa lääkkeet hävitetään asianmukaisesti.  

 
� Lääkekaappi kannattaa siivota noin 1-2 kertaa vuodessa. 

 
� Apteekista ostettuja elintarvikkeita, ravintovalmisteita, vitamiineja, perusvoiteita, sidetar-

peita tai tyhjiä lääkepakkauksia ei lueta ongelmajätteiksi vaan ne kuluvat kotitalouksien 
sekajätteiden joukkoon. 

 
� Lääkepakkauksista tulee poistaa henkilötietoja sisältävät annosohjetarrat ennen apteek-

kiin tuomista. 
 

� Puhtaat ja tyhjät lääkevalmisteiden kartonkipakkaukset tai lasipurkit voidaan laittaa talo-
usjätteisiin jo kotona, samoin tyhjät insuliinikynät ilman neulaa. 

 
� Apteekki ei ota vastaan kemikaaleja, liuottimia tai muuta kotitalouksien ongelmajätettä 

(esim. paristoja, pesuaineita, liuottimia jne.) koska niitä ei käsitellä lääkejätteiden hävi-
tysprosessissa. 

 
� Mikäli lääkejätteesi sisältää esim. jodia tai elohopeakuumemittarin mainitse siitä palautta-

essasi lääkejätteitä apteekkiin. 
 
Yksityinen henkilö voi tuoda Pudasjärven apteekkiin lääkejätteet seuraavanlaisella tavalla pakattuna ja 
eriteltyinä: 
 
KUUMEMITTARIT: 
 
Elohopeakuumemittarit tulee palauttaa omissa suojakoteloissaan apteekkiin. Mikäli elohopeakuumemittari on 
särkynyt, tulee se pakata tiiviisti niin, ettei höyrystyvä elohopea aiheuta terveys- ja ympäristöhaittaa. 
 
Uudet elohopeaa sisältämättömät kuumemittarit eivät ole ongelmajätettä ja ne voidaan hävittää normaalin se-
kajätteen mukana. 
 
Digitaalisissa kuumemittareissa ainoastaan irroitettava paristo on ongelmajätettä. Sen voit viedä itse paristojen 
keräyspisteeseen. 
 
JODIA SISÄLTÄVÄT LÄÄKKEET (mm. Jodix, Betadine, Iodosorp ja Jodisprii): 
 
Palautetaan aina erillään muista lääkkeistä alkuperäispakkauksissaan, koska jodi vaatii erillisen käsittelyn on-
gelmajätelaitoksella. 
 
TABLETIT, KAPSELIT JA PILLERIT:  
 
Palautetaan omissa pakkauksissaan tai ilman päällyspakkausta läpinäkyvässä muovipussissa. 
 
LÄÄKEVOITEET, NESTEMÄISET LÄÄKKEET JA LÄÄKESUIHKEPULLOT: 
 
Palautetaan alkuperäisissä pakkauksissa. Vuotavat putkilot tai astiat tulee pakata tiiviiseen läpinäkyvään muo-
vipussiin. 
 
INHALAATTORIT, LÄÄKEAEROSOLIT JA TURBUHALERIT: Palautetaan ilman päällyspakkausta 
 
SOLUNSALPAAJAT JA ROKOTTEET: Palautetaan omissa pakkauksissaan erillään muusta lääkejätteestä 
 
RUISKUT JA NEULAT (esim. insuliinineulat ja Klexane ruiskut): 
 
Palautetaan erillisessä pakkauksessa, mieluiten kannelliseen lasi- tai muovipurkkiin pakattuina. 
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Livon maa- ja kotitalousnaisten kuulumisia 
 

Pitkän lumisen talven jälkeen alkaa kevät 

taas koittaa. Olemme saaneet nauttia tosi 

lumisesta talvesta ja kirpeistä pakkasista 

myös. Käsityöiltoja on ollut ja aika monessa 

pirtissä on vierailtu talven aikana. On ollut 

suruakin, kun olemme menettäneet Pentin 

ja Matin. Olemmekin yrittäneet tukea Tert-

tua kuin Liisaakin, ettei tulisi yksin jäämistä.  

 

On meillä ollut myös iloakin Birgitan valmis-

tuessa ja hänen kutsuessa meidät käsityöil-

taan juhlinnan merkeissä. Kiitos vielä Birgi-

talle – ilta oli tosi mukava. Muistimmehan me Ahon Liisaakin hänen juhliessa 80 –

vuotisjuhlaa. 

 

Itse ole ollut vähän väsynyt tänä talve-

na, kun en aina ole jaksanut lähteä il-

toihin mukaan. Meillä on onneksi tuo 

pieni ahkera joukko, joka jaksaa ilah-

duttaa ja lähteä iltoihin. 

 

Meillä on nyt tulossa vierailu Kielo-

hoitokotiin tervehtimään livolaisia päi-

väkahvittelun merkeissä. Viemme kah-

vileipää ja seurustelemme ja laulamme 

lauluja yhdessä. Suunnitteilla on myös 

retki. Paikka ei ole vain ihan vielä sel-

vinnyt, jäimme vielä asiaa miettimään. 

Keväällä siivoamme tienvarret, kunhan 

lumet sulavat ja paikat kuivuvat.  

 

Kesäpäiviin, siis lentopalloturnaukseen, osallistumme entiseen tapaan, joten toimme talkoo-

apua mukaan. Onhan meillä Livolla reippaita nuoria tyttöjä – toivomme teitä mukaan. 

 

Livon nettisivuja on uusittu pikku hiljaa kevään aikana ja meidänkin sivuamme Livon sivus-

tolla on päivitetty, joten sieltäkin löydätte nimiä ja mm. astiavuokrahinnaston ja johtokun-

nan jäsenet puhelinnumeroineen. 

 

Kesää ja kärpäsiä odottaen sekä hyvää kevään jatkoa naisten puolesta toivottaen, 

 

Ulla (myös kuvat)    
 

Mailan mökillä vietetään jokakeväiset päättäjäiset. Kuvassa Tert-
tu, Maila, Lea, Eila, Ulla, Aino, Irma, Esteri, Virve ja Pirjo. Edes-

sä Nea, Ida, Kia nallen kanssa, Leena, Liisa, Rauni ja Minna. 

Kuvassa Rauni Illikainen, Liisa Kokko ja Esteri Riihiaho 
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Livon yhteisen alueen osakaskunnan kalastuslupien hinnat 
vuodelle 2010 

 
Verkkopyynti on sallittua jokiuomassa kesäkuun loppuun asti vain suvannoilla olevissa virtaa-
mattomissa levennyksissä ja mutkauksissa, kuten esimerkiksi Visalan rannassa, Takkulan pu-
taan suussa, Einesaaren mutkassa, Toukolan rannassa, Pellikanmutkassa ja muissakin vas-
taavissa paikoissa. EI KOSKIEN JA VIRTAPAIKKOJEN KOSTEISSA!  Putaissa ja lah-
dissa verkotus sallittua, kuten viimekin vuonna (Karsikkoperä, Mutkavaunu, Kokonlahti, 
Pertupudas ja Takkulanpudas) 
 
Kalastuslupien hinnat osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville asukkaille: 
 
Verkkolupa, osakas          5 merkkiä            a.    1,00  euro/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  euro/kpl 
Katiskalupa,      ”              ei rajoitusta   1,50    ”       ” 
Haukikoukut,    ”                               5 kappaletta                  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    Sarakyläntie 2807        puh. 040 – 5528 437 
Neste Pudasjärvi  Pietarilantie  puh. 08 – 822 522 
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Kaupunginjohtaja Pudasjärven kyliä tapaamassa 
 
Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila puhui lämpimästi kylistä ja kaupungin tahdosta pitää kylät asuttui-
na Livon kylätalolla 23. helmikuuta pidetyssä kyläillassa. Tilaisuuteen oli kutsuttu kaikki Pudasjärven 
kyläyhdistykset ja –seurat tarkoituksena jakaa kylille tietoa Kipinää kylille-hankkeen mahdollisuuksista 
auttaa kyliä kehittymisessä ja aktivoitumisessa. Lisäksi esiteltiin JoMMa ry:n rahoitusmahdollisuuksia. 
Kylien edustajia oli paikalla kolmesta kyläyhdistyksestä. 
 
Daavittilan puheesta välittyi aito kiinnostus kylien ja niiden asukkaiden asioihin ja elämänlaadun ylläpi-
tämiseen ja parantamiseen. Hän toivoi, että ihmiset voisivat ikäännyttyäänkin elää kotikylissään omissa 
kodeissaan eikä heidän tarvitsisi palvelujen puuttumisen vuoksi muuttaa Kurenalle. 
  
Kuntien todellinen kehittämiskeino on kaavoitus ja maankäytön suunnittelu. Daavittila kertoi kylän ”elä-
mänennusteen” näkyvän rakentamisessa. Kaari rakentamistoiminnan loppumisesta kylän autioitumiseen 
ei ole kovin pitkä. 
 
Kylien elinvoimaisuuden ta-
keeksi Daavittila peräänkuulutti 
uutta yrittäjyyttä. Yrittäjyydelle 
on ilmiselvä tarve, sillä Pudas-
järvellä käy merkittävä määrä 
turisteja ja heille tarvitaan lisää 
ohjelmapalveluita ja ohjattua 
elämysmatkailua. Matkailijat 
kaipaavat tavallista suomalaista 
ruokaa, hiihtoa, metsässä yöpy-
mistä, melontaa, soutua ja muita 
luonnon keskellä eläneille aika 
tavallisia asioita. Kylien oma 
osaaminen, paikallinen luonto ja elämäntapa pitää nyt osata tuotteistaa ja saada kysyntä ja tarjonta koh-
taamaan. Yritystoiminnan ei tarvitse olla suurta, mutta laadusta ei saa tinkiä.  
 

Tiina Rahko 
Kipinää kylille –hanke 

 

 
 

Lentopallon kyläsarja  
 

• Livon koululla la 24.7. pelit alkavat klo 9.01 
• Miehet ja naiset (ei pelaajarajoituksia) 
• Lohikeitot sun muut eväät 
• Uimaranta, sauna, erilaisia kisailuja, jne 
• Kisatanssit 
• Paikalle toivotaan runsaasti joukkueita, kuten myös yleisöä!!! 
• Tervetuloa kaikki tähän lämminhenkiseen kaikenkansan tapahtumaan, myös 

ulkopaikkakuntalaiset!!! 
• Joukkueita otetaan mukaan tietty määrä, oman pitäjän porukat etusijalla 
• Paikalla myös tähtipelaajia 
• Ilm. 21.7. mennessä; Kokko Timppa puh. 040 - 570 1950  

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

Anja Turpeinen, Urpo Turpeinen, Hannu Nissi, Jouni Puhakka ja Tiina Rahko 
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Pihasuunnittelusta 
 
Nyt kun lumet alkavat olla taas vain muistoissamme, alkaa palata mieliimme pihojemme hyvät ja huonot 
puolet. Jotta tulevina vuosina pihojen miettiminen olisi helpompaa ja kasvit löytäisivät paikkansa, kannat-
taa teettää tai tehdä itse asiantuntijan opastuksella suunnitelma pihasta. Suurin ongelma suomalaisilla pi-
hoilla on yleensä se, että mitään suunnitelmaa ei olla koskaan tehty ja kasveja hankitaan yksittäin ja ripo-
tellaan satunnaisiin paikkoihin sen kummemmin asiaa miettimättä. Lopputuloksena on usein hajanainen 
ja vaatimaton yleisilme ja kasvit voivat usein vielä huonosti. Pihasuunnitelman avulla pihasta on helpom-
pi saada toimiva ja harmoninen kokonaisuus ja työt on helpompi jakaa pienempiin osiin esimerkiksi kus-
tannusten vuoksi. 
 

Pihan suunnittelu kannattaa aloittaa toiveiden ja tarpeiden arvioinnilla eli mitä pihalla halutaan tehdä, 
tontin lähtökohtien selvittämisellä eli olemassa olevat kasvit, rakennukset, asemakaavamääräykset, ilmas-
to ja ilmansuunnat, maastonmuodot, maaperä, ajotiet ym. Seuraavaksi tehdään pihasta yleissuunnitelma, 
johon merkitään eri toiminnoille paikat, jaetaan piha tiloihin ja mietitään materiaalit ja pinnat esimerkiksi 
käytäville ja aitoihin. Lopuksi tarvitaan vielä toteutussuunnitelma, josta näkyvät päällysrakenteet, istutus-
ten paikat ja kasvien määrät ja näiden avulla täsmentyvät kustannuksetkin.  Joissain tapauksissa tarvitaan 
erilaisia piirroksia esim. tukimuureista, pengerryksistä tms. Tässä vaiheessa suunnitellaan kaikki pienim-
mätkin yksityiskohdat pihasta. 
 

Pihan suunnittelun voi tehdä itsekseenkin, mutta usein on hyvä pyytää avuksi asiantuntijaa, jolta voi ky-
syä erilaisista ongelmakohdista kuten rinteiden istutuksista ja varsinkin täällä pohjoisessa kasvivalinnois-
ta. Ulkopuolinen apu on hyvä senkin vuoksi, että tuttuun paikkaan sokeutuu. Avatakseen silmiään on hy-
vä saada ulkopuolisen näkemys paikasta. Suuremmissa kaupungeissa on erityisiä vihersuunnitteluun eri-
koistuneita suunnittelutoimistoja, mutta lisäksi muutkin puutarha-alan ammattilaiset voivat auttaa pihan 
suunnittelemisessa. Tärkeintä varmaan on se, että asiantuntija on paikalliset olot tunteva. 
 

Täällä pohjoisessa, jossa elämme kasvuvyöhykkeillä 6 - 8, tärkeintä on 
ottaa huomioon talvenkestävyys varsinkin pensailla ja puilla. Paksu lu-
mipeite auttaa todella paljon esim. perennojen talvehtimisessa, mutta 
kesän lyhyys rajoittaa meillä tiettyjen kasvien kukkimista ja talveen 
valmistautumista. Pihan peruskasvillisuus on tärkeää suunnitella varmo-
jen, talvenkestävien kasvien varaan. Seassa voi sitten kokeilla jotain 
erikoisempaa ja arempaa kasvia. Aremmatkin kasvit voivat menestyä 
pohjoisessa toisten kasvien suojassa. Tämän vuoksi yksi tärkeimmistä 
suunnittelun periaatteista onkin istuttaa kasvit suurempiin ryhmiin eikä 
yksittäin sinne tänne. Samassa ryhmässä voi olla sekä puita, pensaita 
että monivuotisia kukkia ja lisäksi sipuli- ja mukulakasveja. Lisäksi is-
tutuksia mietittäessä kannattaa tiedostaa, että puutarhan pien- eli mik-
roilmastoon voidaan vaikuttaa edullisesti esim. tuulensuojaistutuksilla ja 
lämpöä keräävillä materiaaleilla kuten kiveyksillä sekä varjostavia puita 
karsimalla. 
 

Kasveja mietittäessä liikkeelle kannattaa lähteä puista, sitten pensaat ja lopuksi perennapenkin lajivalin-
toihin eli ylhäältä alas ja isosta pieniin päin. Näin pihan suuret linjat tulee katsottua huolellisemmin ja 
sitten tavallaan pisteenä iin päälle päästään valitsemaan kukkivat monivuotiset kasvit penkkiinsä. Ja yksi 
tärkeä asia kasveja mietittäessä on se, että varsinkin pensailla ja perennoilla kutakin lajia tulee useampi 
yksilö ryhmään. Esimerkiksi perennoilla voi pitää sääntönä, että yksi neliömetri aina kutakin lajia. Tällä 
tavalla istutuksiin saadaan näyttävyyttä ja kukin laji pääsee edukseen. 
 

Ei muuta kuin pihalle kävelemään paperilapun kanssa ja merkintöjä tekemään pihasuunnitelmaa varten ja 
kevättä haistelemaan! 
 

Mervi Kuha 

Mervi Kuha 
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Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan lupahinnasto, luvanmyyjät ja 
yhteystiedot kaudella 2010 - 2011 

 
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  044 - 272 2230   
Jyrkkäkoski Camping    040 – 010 9006   
Neste Pudasjärvi  Pietarilantie  08 - 822 522   
          
Lupahinnasto ja rajoitukset vuonna 2010. Voimassa 15.4.2010 - 31.4.2011   
          
Osakkaat ja vakituisesti alueella asuvat Euroa    
Pyydysmerkki (verkkojen määrä enintään 8kpl) 2     
Vapakalastus/koko kesä, perhelippu 
Mökkilupa: kiinteistökohtainen, vapaa-ajan asuntoon kohdistu-
va viehelupa koko vuodelle 
Vapakalastus/koko kesä 

40 
100 
 
10     

Koukkupyynti sis. ostettuihin lupamaksuihin  
Ravustus   sis. ostettuihin lupamaksuihin   
Tuulastus  sis. ostettuihin lupamaksuihin  
Vesilintujen metsästys    sis. ostettuihin lupamaksuihin  
          
Vieraat          
Pyydysmerkki verkolle tai katiskalle ja mademerralle ,  
max. 4kpl) 

5 
     

 Vapakalastus:        
 1 vrk    10     
 1 kuukausi    20     
 kalastuskausi 2010 - 2011  40     
 Vesilintujen metsästys:       
 1 vrk    10     
 koko syksy   20     
          
Pyyntirajoitukset         
Yksi vapa/kalastaja kerralla vedessä   
Taimenen alamitta 45 cm    
Harjuksen alamitta 35 cm      
Tahnasyötin ja katkaravun käyttö kielletään koko osakaskunnan alueella. 
Verkkopyynti kielletään koko Livojoessa, osakaskunnan alueella 25.6.2010 alkaen eteenpäin, merilohen istutuksen vuoksi. Iijoen 
kalastusalue. 
Mato-onginta on kiellettyä jokialueella (kalastuslaki).      
          
Lupakiintiö         
vapakalastus: Lohikalat 2 kpl/vrk/henkilö      
          
Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan kalastusalue      
Livojoki Vääräkoskelta Iijokeen, Härmänjokea (Iijoen haara) noin 0,5 km ala- ja ylävirtaan. Aittojärvi, Aitto-oja, 
puolet Etelälampea, Eteläoja, Lauttasenlampi, Lauttasenoja,, Kankaisenlampi, Matalalampi, Pieni Viianlampi, 
Närhilampi, Närhioja, osa Vasikkalampea, osa Ritvanojaa, Taivallampi, Kivilampi,  Pikkukataisenlampi, Voilammet, 
Voilamminoja, Männikönlampi, Takalapi, Saarilampi, osa Aintionojaa ja Vellisenlampi  
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Liikasessa juhlittiin 
 

Pertun Juhon (Jussin) ja Lyydian jälkeläiset kokoontuivat Liikasessa 18. heinäkuuta 2009. 
           

Kaksi suvun serkuksista oli saanut idean, että ko-
koontuisimme kaikki yhteen viettämään kesäistä 
päivää Livolle, idealla oli heti kannattajia ja niin 
saimme talkoovoimin sukujuhlan pystyyn. Paik-
kakin juhlille heti löytyi Liikasesta. 
 

Idea olikin äärettömän hyvä, sillä monella meistä 
oli vierähtänyt useita vuosia, ettei oltu nähnyt toi-
siamme, joten juhlassa riitti jutusteltavaa kun 
kaikki kertoivat toisilleen kuulumisia. Meitä oli-
kin mukavasti päässyt tulemaan paikalle, ainoas-
taan kahden serkuksen perheet olivat estyneet 
tulemasta juhliin, olisi ollut kyllä heidätkin muka-
va nähdä ja kuulumiset vaihtaa. 

 

Onneksemme päivä sattui olemaan aurinkoinen lukuun ottamatta paria pientä sadekuuroa, sade yhdisti 
sukulaisia entisestään, kun kokoonnuimme Essan ja Jarin tekemän katoksen alle. Senja ja Soili olivat 
ideoineet monenlaista ohjelmaa, niin isoille kuin pienillekkin ja kaikkia muistettiin palkinnoilla. 
 

Sisarukset puolisoineen huolehtivat paikalle 
herkulliset syötävät ja juotavat sekä kahvin 
kanssa oli tarjolla monenmoiset kahvileivät. 
Mikäpäs siellä oli ollessa, istuskella suku-
juurillaan ja nauttia hyvästä seurasta ja ruu-
asta. Liikasessa lapsuutensa viettäneet 
muistelivat meille millaista elämää Liika-
sessa ennen elettiin, näitä muistoja onkin 
aina mukava kuunnella ja siirtää niitä taas 
seuraavalle sukupolvelle. Kukin oli tuonut 
myös vanhoja valokuvia ja lehtileikkeitä, 
joita katseltiin yhdessä. Papan saamat an-
siomerkitkin olivat tallessa, jotka hän oli 
saanut toimiessaan Ouluyhtiössä metsä-
työnjohtajana, tunnustukset olivat, kun kol-
mekymmentä ja neljäkymmentä vuotta oli tullut täyteen tässä työssä. Paljon, paljon muutakin mielenkiin-
toista oli katseltavana, minkä avulla pääsimme "tutustumaan" isovanhempiin, joita me serkukset emme 
kerenneet päästä tuntemaan.  
 

Juholle ja Lyydialle syntyi yhteensä kuusi lasta Anja, Hilkka, Vilma, Eino, Kalle ja Helena, heistä Vilma 
kuoli jo yhden vuoden vanhana. Lyydia-äiti kuoli 38-vuotiaana kun nuorin lapsista oli vasta kahden kuu-
kauden ikäinen. Juhonkin kuolemasta on kulunut aikaa jo 45 vuotta, hän oli kuollessaan 84-vuotias. Las-
tenlapsia Juholla ja Lyydialla on yhdeksäntoista ja suurimmalla osalla heistäkin on jo omia lapsia.   
 

Kiitokset vielä Senjalle ja Jarille tästä mahtavasta ideasta ja siitä, että ryhtyivät tuumasta toimeen, jotta 
juhlat toteutuisivat. Kiitokset Essalle, kun saimme kokoontua Liikasessa ja kaikille jotka tekivät juhlan 
onnistumisen eteen töitä! Päivä oli todella mukava, toivottavasti tämä jää perinteeksi! 
 

Yksi serkuista, 
 

Saila Perttu (myös kuvat) 

Vanhempi polvi kisailemassa kauniina kesäpäivänä. 

Suvun nuorimmat saippuakuplia puhaltelemassa. 
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Tulossa lentopallon superviikonloppu!!! 
 
Tulevan heinäkuun loppupuolelle on näillä näkymin tulossa todellinen lentopallon superviikonloppu!!! 
Perjantaina 23.7. on meininki kerääntyä sankoin joukoin Pudasjärven liikuntahallille. Areenalle astelevat 
tuolloin Pudasjärveläisen urheilun eittämättä kirkkaimmat tähdet itsensä Tuomas Sammelvuon johdolla. 
Sanomattakin on selvää että kyse on lentopallosta. Verkon toiselle puolelle on meininkinä hommata joko 
PerPo tai Sun Volley tai niiden yhdistelmä. Nämä joukkueethan taistelevat tätä kirjoittaessani kiivaasti 
Suomen mestaruudesta. Valitettavasti Sun Volleyn hakkurina pelaavan Marko Ahon akillesjänne sanoi 
työsopimuksen irti.  
 
Sen verran vielä miesten SM-liigasta, että kolmessa runkosarjan kärkijoukkueessa pelaa jokaisessa pudas-
järven kasvatteja. Naisten puolella Riikka Sarna (os. Sammelvuo) taistelee jokavuotiseen tyyliinsä mesta-
ruudesta ja onpa siellä naisten liigassa Pihtiputaan joukkueessa allekirjoittaneen opeissa uransa aloittanut 
Saara Nieminenkin. 
 
Aika kovan ryhmän PuU saa jalkeille kun muistamme että Sammelvuon veljeksiä on maailmalla kolme 
(Jaska on Livon kyläsarjan vakiokäviöitä), Heikkilän veljeksiä kolme (Teppo ollut maajoukkueessa ja 
viime kesänä pelasi Livolla), Parkkisenniemen Petteri ja Kokon Janne ovat Livolla olleet pelaamassa 
melkein aina, Ahokummun Antti, Keihäskosken Juha. Kun muistamme myös ulkomailla ammatikseen 
pelanneen Marko Vähäkuopuksen, niin Pudikselta maailmalle ponnistaneiden soturien lista on aika pitkä 
ja ennen muuta laadukas!!! Toivon todellakin että mahdollisimman moni tulee tuolloin paikalle, vaikka ei 
välttämättä olisikaan kovin kova lentopallofani. Näytetäänpä me Livolaiset tuossakin asiassa esimerkkiä 
taasen muille!!!! Peli on ihan erilaista salissa kuin esim. Livon ulkokentillä!!! 
 
Tuomaksesta vielä sen verran, että hän toimi toistakymmentä vuotta maajoukkueen kapteenina ja ykkös-
pelaajana. Hän on kaikkien aikojen paras suomalainen lentopalloilija!!! Nyt hän on ainakin toistaiseksi 
jättänyt maajoukkueen. Mikäli hän olisi jatkanut maajoukkueessa, olisi kesä jälleen ollut yhtä leireilyä. 
Hänellä on perhe ja pikkulapsia, joten irtiotto on ymmärrettävä. 
 
Tuomas pelaa tällä hetkellä yhdessä maailman kovimmista sarjoista: Puolan liigassa. Aiemmin hän on 
pelannut Suomen lisäksi Ranskassa, Italiassa, Japanissa ja Venäjällä. Tuomaksen asennetta työhönsä ku-
vaa se että missä maassa hän kulloinkin on pelannut, niin hän on opetellut sen maan kielen. Tässä olisi 
esimerkkiä monelle suomessa olevalle ulkomaiselle urheilijalle!!! Alla Tuomaksen nettisivuilta otettu 
CV: 
 

Tuomas SAMMELVUO 
 
Syntynyt: 16.2.1976 Pudasjärvellä 
Nykyinen kotikunta: Kuopio 
Perhe: vaimo Petra ja kaksi lasta 
Ammatti: lentopalloilija 
Pituus: 193 cm 
Paino: 90 kg 
Kielitaito: FIN, ENG, ITA, FRA, RUS 
 

Tuomas Sammelvuo (kuva 
Tuomaksen oma, julkaistu 

hänen luvallaan) 
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Sport CVSport CVSport CVSport CV    
 

Aloittanut lentopallon: 1985 
Ensimmäinen seura: Pudasjärven Urheilijat 
1992-93 Oulun Etta (I. div.), FIN 
1993-94 Loimu, FIN (3.) 
1994-95 KuPS-Volley, FIN (1.) 
1995-96 KuPS-Volley, FIN (1.) 
1996-97 KuPS-Volley, FIN (2.) 
1997-98 Strasbourg, FRA 
1998-99 Poitiers, FRA (1.) 
1999-00 Poitiers, FRA (2.) 
2000-01 Cuneo, ITA 
2001-02 Cuneo, ITA 
2002-03 Piacenza, ITA 
2003-04 Tours, FRA (1.) 
2004-05 Tours, FRA (3.) 
2005-06 Toyoda Gosei, JPN 
2006-08 Dynamo-Yantar, RUS 
2008-09 Vibo Valentia, ITA  

Suomen Cup kulta 1994 & 1995 
European Champions League kulta 2005 
European Champions League pronssi 2004 
CEV Cup kulta 2002 
Italian Cup kulta 2002 
French Cup kulta 2005 
 
A-maaottelut: 234 (29.6.2009 mennessä) 
Ensimmäinen A-maaottelu: 17.11.1993 Suomi-Kroatia 
Maajoukkueen kapteeni vuodesta 1997 
 
Henkilökohtaiset palkinnot 
Kauden paras liigapelaaja 1997 
SM-liigan AllStars joukkueessa 1997 
Vuoden lentopalloilija 1997, 2000, 2001 & 2004 
Kauden paras mieslentopalloilija 2004 & 2005 
Japanin Cup: AllStars joukkueessa 2006 

 
Tätä kirjoittaessani näyttää siltä, että Tuomaskin on mahdollisesti mukana Livon kyläsarjassa, kun perjan-
tai on vaihtunut lauantaiksi ja päivämäärä on 24.7.2010!!! Muitakin tähtipelaajiamme on tulossa paikan 
päälle joko pelaajina tai muuten vaan. Kerron paikalle saapuvalle yleisölle sen että menkää rohkeasti pe-
laajien puheille jos on jotain poristavaa, tai vaikkapa nimmarien hakua. Pudasjärven kasvatit ovat laitalu-
vultaan fiksuja ja nöyriä tavallisia ihmisiä, joiden puheille on todella helppo mennä. Nämä jutut kirjoitan 
siis siten miltä nyt tilanne näyttää, toivottavasti asiat etenevät suotuisten merkkien alla!!! 
 
Kun on kyse kyläsarjasta niin kaikki pelaajat ovat kuitenkin niitä pääosan esittäjiä, taidoistaan ja taustas-
taan huolimatta. Niinpä kannattaa alkaa jo hyvissä ajoin kasata porukoita ja ottaa tavoitteeksi nimen-
omaan se että ollaan mukana noissa molemmissa tapahtumissa. Näitä tämän tason tapahtumia, kun ei tule 
eteen kovin tiheään!!! 
 
Omasta tilanteestani töiden suhteen kirjoitin Livon Sanomiin vuosi takaperin sitä että tänne hommaamani 
työnantaja (Sah-Ko) päätti vetäytyä Pudasjärveltä kymmenen vuoden toiminnan jälkeen. Tarjosi töitä 
minulle Oulusta, mutta päätin tosi isolla riskillä jäädä pois. Tein tuolloin kiivaasti töitä, että saan tänne 
uuden koneistamoyrittäjän. Pitkään näytti tilanne hyvältä, mutta ihan loppuun asti en tavoitteessani tuol-
loin päässyt. 
 

Vapulta päätin unohtaa kaikenlaisen ansiotyön ajattelun ja tulin siihen tu-
lokseen että vedän happea pitemmän aikaa. Varmistin työkkäristä sen että 
saan tehdä halkoja ja kurittaa pusikoita ilman että etuuksiini puututaan. Oli 
todella mukavaa kulkea Livolla ryskähommissa. Ei tarvinnut pälyillä kel-
loa ja sai olla luonnon helmassa silloin kun siltä tuntui. 
 
Marraskuun alussa alkoi kuitenkin tuntua siltä, että voisi sitä taas alkaa 
kulkemaan ansiotöissäkin. Otin yhteyttä Raaheen valtakunnallisen toimi-
tusjohtajan palkinnon saaneeseen Pekka Miilukankaaseen. Olin aikoinaan 
Miilukankaalla töissä. Se on ilmeisesti Pohjois-Suomen isoin konepaja-

konserni. Kerroin Pekalle pitkällä stoorilla ideani siit,ä että hän perustaisi Pudasjärvelle CNC-
koneistamon. Asia oli vireillä n. kolme kuukautta, kunnes Pekka ilmoitti, että hän ei ehtisi olemaan riittä-
västi mukana pystytysvaiheessa, eikä tuntisi pajaa siten riittävän omakseen. 
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Seuraava vaihe Pudasjärvelle työllistymiseni suhteen tuli tätä kirjoittaessani viikko takaperin. Aika laajan 
tuttavapiirini kautta sain kuulla että Pudasjärvelle on tulossa mies, joka laittaa pystyyn metalli-alan yritys-
tä. Sain ongittua yhteystietonsa ja pistin taas sähköpostia menemään. Kerroin itsestäni ja siitä mitä olen 
hakemassa. Hän laittoi viestiä että soitellaan!!! 
 
Soittelin hänelle. Hän kertoi, että ei ole laittamassa pystyyn CNC-koneistamoa, kylläkin hankkisi manu-
aalityöstökoneita muutamia. Kerroin hänelle että miksi kannattaisi laittaa CNC-koneita. Kerroin myös 
että minulla voisi olla tiedossa muutama kone, joka kannattaisi hankkia. Hän sanoi että jos se kone on 
myynnissä, niin tee kaupat hänen puolestaan siitä!!!!!!!! Olin mennä selälleni!! 
 
Sopersin jossain vaiheessa että pääsenkö minä töihin? Hän sanoi että sinähän tuut koneen mukana!!! Hän 
kertoi, että syynä siihen että hän ottaa minut töihin on se että olen yrittäjähenkinen, kun olen hommannut 
perinteisen työpaikkahaun sijaan työnantajia Pudasjärvelle. En ole eläessäni nähnyt tulevaa työnantajaani. 
Näinä vaikeina aikoina tämä on ainakin minulle kova juttu. Kerron tämän siksi että jos tästä tarinasta olisi 
jotain apua tai toivoa jollekkin. Työsopimuksia ei ole tehty, mutta nyt näyttääpi aika hyvälle. Vuosi oli 
meininki vetää happea ja nyt näyttää että se toteutuu. 
 
Kävin tuossa välillä Oulussa parissakin työhaastattelussa, joista toinen oli työopettajan hommaan. Pudas-
järvi on kuitenkin Pudasjärvi!!!! 
 

Kokko Timppa Livolta; Koppelokankaan laitamilta 

 
 

 

Nuorten eräleiri 26. – 30.7.2010 
 
Pudasjärven riistanhoitoyhdistys yhdessä Livokkaan ja Livon metsästysseuran kanssa järjestävät nuorten erä-
leirin Livon koululla kesällä 2010 11 – 15 –vuotiaille. 
 
Leirin tarkoituksena on opettaa nuorille erilaisia maastossa liikkumisentaitoja sekä varustautumista metsästys-, 
kalastus- ym. reissuihin ja käyttäytymistä luonnossa. Myöskin suunnistustaitoja pyritään opastamaan. 
 
Leirin aikana annetaan metsästäjäntutkintoon tähtäävää koulutusta 13 tuntia ja leirin lopussa voi suorittaa met-
sästyskortin. Tutkintoon voi osallistua myös kurssin ulkopuoliset.  
 
Leirin hinta on 105 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 vanhemmille on kes-
kiviikkona 28.7. klo 18 alkaen tarjolla nokipannukahvia 
ja makkaroita.  
 
Leirille tulee ilmoittautua 27.6. mennessä Alpo Turpeiselle, puh: 0400 – 243 142. Leirille otetaan 25 leiriläistä 
ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. 
 

Leirin tukijoina ovat myös Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven seurakunta  

sekä Pudasjärven Osuuspankki 

Eräleiriläisiä vuosimallia 2009 
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Tahkon jäljillä 
 

Suuren suomalaisen liikuttajan Lauri ”Tahko” 
Pihkalan idea pitkien matkojen hiihdosta ja suu-
resta talvisesta seikkailusta näki päivän valon 
Rovaniemellä Napapiirin Hiihdossa v. 1956. 
Hiihdon järjestäjänä oli Ounasvaaran Latu ry. 
Alussa hiihdon osanottajat yöpyivätkin reitin 
varrella. Itse osallistuin hiihtoihin ensimmäistä 
kertaa 1980- luvun alkupuolella noin 12-
vuotiaana. Tuolloin Napapiirin Hiihdon pisin 
matka oli 60 km, itse hiihdin puolet siitä. Ny-
kyisissä hiihdoissa pisin matka on sata kilomet-
riä.  
 
Nuoruusvuosien jälkeen en päässyt osallistu-
maan hiihtoihin erilaisten, todellisten tai keksit-
tyjen syiden takia.  
 

Aloitin hiihtoharrastuksen ja treenaamisen kisoihin uudelleen pikkuvel-
jeni houkuttelemana pari vuotta sitten. Vuosi sitten pääsin osallistu-
maan pitkän tauon jälkeen. Matkana oli 20 km. Tavoitteena oli, etten 
jäisi sentään aivan viimeiseksi. Se tavoite toteutui ja aikakin oli kohta-
lainen. Lähdin parantamaan aikaani tämän vuoden hiihtoihin maalis-
kuun puolessa välissä. Sain myös kunnian edustaa hiihdoissa Livokas 
ry:tä.  
 
Hiihtosää oli kuitenkin huono, ja aika huononi viime vuodesta vartti-
tunnin. Harjoitteluolosuhteetkaan eivät olleet menneenä pakkastalvena 
ihanteelliset. Väkeä oli hiihdoissa vajaa tuhat, hiukan viime vuotista 
vähemmän. Omassa sarjassanikin ─ perinteisellä tyylillä ─ moni il-
moittautuneista jänisti, ilmeisesti kehnoa säätä peläten.  
 
Ensi vuonna tavoitteenani on kokeilla pitempää matkaa. Se vaatii jo 
ankarampaa harjoittelua. Napapiirin hiihdosta on tullut taas joka keväi-
nen tapahtuma elämääni. Toivottavasti Tahko Pihkalan ideat innostai-
sivat nykynuoriakin liikkumaan nykyistä ahkerammin!  
 

Olli Raudaskoski, kuvat Jenni Kuokka 
 

 
 

Metsästysseuran kuulumisia 
 

Olin tuossa huhtikuun lopulla yhteisessä Riistanhoitoyhdistysten koillismaan palaverissa ja siellä tuli esille hir-
viasioista se, että hirvi ollessaan terve ja elävä on valtion omaisuutta, kun se on kolarissa ja vahingoittuu on se 
sitten Riistanhoitoyhdistyksen huolena ja omaisuutena, kun se taas hukkuu, niin se ei ole kenenkään. Joten 
hukkunut hirvi, jos kunnan terveysviranomainen toteaa haitalliseksi on kunta korvausvelvollinen.  
 
Kunnasta annettiin minulle sellaista tietoa, että jos raato ei ole lähellä yleistä uimarantaa, ei kunta ole korvaus-
velvollinen raadon poistamiseksi vedestä (joesta), joten talkoohommiksi menee. 
 

Alpo 

Joulupukki lähettää hiihtäjät matkaan 

Väsynyt hiihtäjä loppusuoralla 
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Tuomas Sammelvuon terveiset Puolasta! 
 
Pelaan tällä kaudella Zaksa Kedzierzyn-Kozlen joukkueessa Puolassa. Pikku kaupunki on lähellä Ka-
towizeä ja puolentoista tunnin matkan päässä Krakovasta. Eteläistä Puolaa siis. Joukkueena selvi-
timme tien juuri välieriin, eli taistelemme mitallista kauden päätteeksi. Runkosarjassa olimme kakkosia 
ja pelasimme myös Euroopan CEV-cupia, jossa pääsimme ihan lopputurnauksen porteille, mutta lento 
katkesi Italialaiselle Piacenzalle yhdellä erällä. Kausi on sujunut silti loistavasti tähän asti ja haaveis-
sa totta kai on, että jonkinlainen kilkutin riippuisi kaulassa, kun sarja loppuu. 
 
Omaan kauteeni olen tyytyväinen. Olen pelannut mieles-
täni tasaisen varman kauden ilman suurempia notkah-
duksia. Se on aina tärkeää. Sitä joukkueet myös pelaajas-
sa arvostavat. Tietää aina suurin piirtein mitä saa, kun 
palkkaa Pudasjärven kasvatin joukkueeseen…heh, heh, 
vitsi vitsi. Ikääkin on kertynyt jo 34 –vuotta, vaikka toi-
saaltahan se ei ole ikä eikä mikään. Mutta sen verran 
vuosia on mittariin ropissut, että ne johtivat siihen pää-
tökseen, että sanoin ei kiitos Suomen maajoukkueelle. 16 
vuoden taival miesten maajoukkueessa on ainakin pelaa-
jana nyt ohi. On aika levätä kesäisin, ladata akkuja tule-
vaan kauteen ja huolehtia perheestä, jota en viime vuosina 
ole juuri liikaa nähnyt. Toisaalta on haikeaa jättää suo-
mipaita, sain kantaa sitä kapteeninakin 12 vuotta ja se 
on sellainen kunnia, josta oli totta kai vaikea luopua. 
Kun pelejä seuraa tästedes katsomosta käsin, tunkevat 
kylmät väreet maammelaulun soidessa selkään, se on ihan varma. 
 
Täällä Puolassa lentopallo on kovassa kurssissa. Laji on todella seurattu, sarja on kova, perinteitä riit-
tää jne. Ja innostusta on entisestään lisännyt viime vuoden Euroopan mestaruus. On aika vaikeaa löy-
tää paikkaa, jossa joku ei sinua ainakin tunnistais. Pelejä tulee tv:stä 2 – 3 joka kierrokselta, joten nä-
kyvyyskin on taattu. Kaiken kaikkiaan kausi täällä on ollut hieno kokemus ja mielellään täällä jatkaisi 
ensi kaudellakin. Mutta sen näkee sitten myöhemmin. Tämä ammatti on sen verran tuulinen, että ei 
koskaan voi tietää mistä itsensä vuoden päästä löytää. 
 
Olen tosi ylpeä, että saan kirjoittaa kuulumisiani sinne kotikylän suuntaan. Pudasjärvi on aina kirk-
kaana mielessä synnyinpaikkana. Kiva on taas kesällä tulla piipahtamaan siellä.  
 
Toivottavasti Pudasjärven lentopalloperinteet säilyvät jatkossakin, ovat ne sen verran arvokkaat. Kii-
toksia kaikille teille tämän jutun lukijoille. Toivotan teille hyvää kevättä ja toivottavasti aurinkoista 
kesää.  
 
Terveisin, 
 

Tuomas SammelvuoTuomas SammelvuoTuomas SammelvuoTuomas Sammelvuo    
 

Tuomas Sammelvuo (kuva Tuomaksen oma, 
julkaistu hänen luvallaan) 
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Arvon mekin ansaitsemme Suomenmaassa suuressa! 
 

Reippaasti kajahti laulu Kielokodissa vieraillessamme. Livon maa – ja kotitalousnaiset olivat koko talven 
suunnitelleet vierailua Kielokodissa, mikä on yksi vanhusten palveluyksiköistä Pudasjärvellä. Asukkaita 
on n. 13 – 14. 
 
Vihdoin, nyt kevään korvalla 20.4.2010 saimme toteuttaa vierailumme. Kielokodissa on useita livolaisia 
viettämässä elämänsä ehtoopuolta! Hyvin sanoivat viihtyvänsä. Veimme tuliaisiksi hyvää syötävää kah-
vin kera. Oli juustoa, kakkua, nisupullia ym. Talon väki oli leiponut täytekakunkin Eeron syntymäpäivän 
kunniaksi! Herkkuja riitti! 
 
Ei meillä erikoista ohjelmaa ollut. Juttelimme ja muistelimme menneitä. Lau-
loimme vanhoja, tuttuja jo kouluaikana opittuja lauluja. Laulut jo ulkoa muista-
vat eivät lauluvihkoja tarvinneet. 
 
Pian siinä seurustellessa ja kahvia juodessa parituntinen vierähti ja alkoi olla 
kotiinlähdön aika. Asukkaatkin alkoivat väsyä ja häipyä huoneisiinsa, joten eipä 
vierailla muuta virkaa kuin lähteä ajelemaan Livoa kohti. 
 
Oli mukava tutustua mukavaan viihtyisään kotiin! Kiitos, kun saimme käydä! 
 
Livon maa- ja kotitalousnaisten puolesta, 
 

Maikki 
 

 
 

Nuorten lentopallopainotteinen kesäleiri 
 

• Livon koululla alk. pe 30.7.2010 klo 18.00, 
päättyen su 1.8. noin klo 16.00 

• Hinta 30 €/hlö; sis. t-paidan, vakuutuksen, pe - 
su päiväruoat, ilta- ja aamupalat, iltamakkarat, 
suihkun ja majoituksen (omat petivaatteet mu-
kaan) 

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

• Kaikki 10 – 15 -vuotiaat tytöt ja pojat taidosta 
ja asuinpaikasta riippumatta mukaan 

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

• Vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet sekä rei-
pasta mieltä mukaan 

• Ilmoittautuessasi ilmoita henkilötunnus va-
kuutusta varten sekä lapsen että huoltajan puhelinnumero 

• Leirille otetaan 25 leiriläistä ilmoittautumisjärjestyksen mukaan 
• Ilmoittautumiset ja tiedustelut su 4.7. mennessä; Kauko Tervonen puh. 040 – 571 2457  
 

Järj. PuU/LP-jaosto ja Livokas Ry 

 

Lentopalloleirisiä vuosimallia 2009 
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Kerttu ja Kauko –hanke 
 
Pudasjärven haja-asutusalueilla on käynnistynyt Kerttu ja Kauko –hanke. Hankkeen toiminta-aika on 
1.4.2010 – 31.3.2013. 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat sivukylillä asuvat työnhakijat. Välillisenä kohderyhmänä ovat mm. kol-
mannen sektorin toimijat, sivukylien asukkaat, vapaa-ajan asuntojen omistajat sekä pienyrittäjät. 
 
Hankkeen tavoitteina mm. 
 

1. Luoda toimivat välityömarkkinat haja-asutusalueille 

• työpaikka löytyisi omalta kylältä tai lähiseudulta 

• saataisiin enemmän palveluja sivukylille ja vahvistaa kolmannen sektorin toimintaa. 

• sivukylien pitkään työnhakijana olleiden määrän puolittaminen 

2. Tiivistää yhteistyötä kylien eri toimijoiden, Karhupajan, työllistämisyksikön ja kaupungin eri hal-

lintokuntien välillä. 

3. Tarvittavan koulutuksen järjestäminen 

• työllistävien tahojen koulutusta 

4. Vahvistaa avioliiton kautta muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen työkult-

tuuriin 

5. Luoda asukastupaverkosto sivukylille. 

 

Työllistämiskoordinaattori 

Anitta Ojanperä 

040 – 7040 462 

 

Aluetyöntekijä 

Jouni Puhakka 

040 – 8266 627 

 

Aluetyöntekijä 

Ritva Virkkunen 

040 – 8266 626 

 
 

Kerttu ja Kauko –hankkeesta Livolaisittain 
 
Pudasjärven kaupunki on saanut myönteisen rahoituspäätöksen pitkäaikaistyöttömien elämäntilannetta 
parantavaan Kerttu & Kauko -hankkeeseen. Hanketta suunniteltaessa kaupungilta oltiin yhteydessä Li-
vokkaaseen ja saimme kertoa työllistämiskokemuksistamme sen, mihin hanketta tarvittaisiin.  
 
Hankkeen kautta saadaan työllistettäville työntekijöille työnohjausta ja työnjohtoa, joka tähän asti on Li-
volla hoidettu talkoovoimin. Tämän toivotaan helpottavan sekä työntekijän että meidän hallituksen jäsen-
ten työtä. 
 
Lisäksi hankkeen kautta työllistettävää tuetaan useiden eri ammattilaisten voimin. Pitkään työttömänä 
olleet ovat usein jääneet ulkopuolelle niistä palveluista, jotka työntekijöillä on käytettävissä. Viimeisim-
mästä terveystarkastuksestakin voi olla pitkä aika. Hankkeen avulla työttömän elämää hankaloittavista 
asioista toivotaan saatavan ote ja selkävoitto. 
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Jo kuluneen talven aikana oltiin Livolle yhteydessä siinä mielessä, että hankkeen työntekijöille antama 
mahdollisuus kuukauden työharjoitteluun voitaisiin suorittaa Livolla. Livolta tulisi työtehtävät ja hank-
keen palkkaamat ohjaajat ohjaisivat työtä. Harjoittelijoiden piti alunalkaen olla harjoittelusuhteessa Pu-
dasjärven kaupunkiin, mutta nyt teknisen puolen yt-neuvottelut ovat muuttaneet kuviota. Kaupunki ei 
pysty palkkaamaan irtisanomisten aikana uutta työvoimaa, ei  myös tähän hankkeeseen kauan sitten 
suunniteltuja harjoittelijoita. 
 
Teknisen puolen yt-neuvottelut, kun eivät ole mitenkään näiden pitkäaikaistyöttömien syytä, niin Livokas 
ry on päättänyt ojentaa auttavan kätensä ja ottaa harjoittelijat harjoittelusuhteeseen. Paperityötä tulee 
meille lisää, mutta hanke pääsee näin etenemään aikataulussaan. 
 
Jos kyläläisillä on ehdottaa vielä tekemättömien töiden kohteita, niin olkaa rohkeasti yhteydessä hallituk-
sen jäseniin. Parhaan hyödyn työntekijätkin saavat silloin, kun tekemistä on jokaiselle ja riittävästi. 
 

Anni-Inkeri 
 

 
 

Piirustuskurssilla 
 
Tammikuussa aloitettiin Livon koululla piirustuskurssi kaikenikäisille halukkaille. Ensimmäisellä kerralla 
kaikkia vähän jännitti, olihan se vähän uutta kaikille, myös opettajalle. Pienten alkukankeuksien jälkeen 
kuitenkin kurssi lähti sujumaan ja kaikilla oli hauskaa. 
 
Kurssilla käytiin läpi kaikenlaista pientä, mm. erilaisia piirustustekniikoita, tyylejä, sarjakuvien piirtoa, 
tussausta sekä muutamia muita hyödyllisiä vinkkejä piirtäjille, mutta enimmän aikaa tyyli ja aihe oli va-
paa.  Suurin osa kurssilaisista oli kiinnostunut enimmälti mangasta, mutta kyllä he innostuivat mm. mai-
semapiirustuksesta mitä käsiteltiin hieman loppupuolella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talvi ja kevään alku kului nopeasti ja piirustuksia kertyi kaikenlaisia ja yllättävän paljon. Ehkä aika kului 
liiankin nopeasti, koska kaikki olisivat halunneet kurssin jatkuvan vielä. Mutta kuka tietää, ehkä syksyllä 
taas uudestaan. Toivottavasti ainakin osaan oppilaista on tarttunut pieni piirtämisen kipinä ja he innostu-
vat tekemään jotakin sillä aikaa... Loppujen lopuksi, harjoitus tekee mestarin. 
 

Jarkko Tarujärvi (myös kuva) 

Taiteilijat työn touhussa! 
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Pilkkijät tuulessa ja tuiverruksessa. 

Livon pilkkikilpailun tulokset 27.2.2010 
 

Miehet 
 

1. Juha Laakkonen 2417 gr 
2. Eero Takkinen 801 gr 
 
Naiset 
 
1. Lilli Latvalehto 3388 gr 
2. Sirkka Kohtala 2549 gr 
 

Veteraanit 
 
1. Taisto Latvalehto 2048 gr 
2. Reino Soronen 1190 gr 
3. Ensio Takkinen 966 gr 
 
Nuoret 
 
1. Samuli Ervasti 410 gr 
2. Ossi Puhakka 143 gr 
 

 
 
 
Livon Metsästysseura kiittää pilkkikilpailuihin palkin-
toja lahjoittaneita: 
 
Koillis-Tele, Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi, Pudasjärven 
Kirjakauppa, Rautia Pudasjärvi, AH-Telepiste, Muoti-
Oliivia, Specsavers Pudasjärvi, Hiihtokeskus Isosyöte Oy, 
Perhemarket, Pudas-Kone sekä Neste Kotipizza 

 
 
 
 

 
 

Lasten hiihtokilpailujen tulokset 27.2.2010   
                 

Tytöt 2 – 4 -vuotiaat  
 

1. Minja Salmela  
2. Petra Johansson  
3. Kiia Karppinen 

 

Tytöt 5 – 6 -vuotiaat  
 

1. Ellamari Malinen 
2. Nea Salmela 
 

Tytöt 1 – 2 -lk 
 

1. Sonja Salonpää 
1. Marja Kohtamäki 
3. Nea Karppinen 
 

Tytöt 3 – 4 -lk 
 

1. Satu Niskasaari 
2. Henna Tolonen 
3. Johanna Puhakka 
4. Ida Karppinen 
 

Tytöt 5 – 6 lk 
1. Sara Lundqvist 

Pojat 2 – 4 -vuotiaat  
 
1. Juha Salmela  
2. Jere Leinonen  
3. Joona Malinen 
 
Pojat 5 – 6 -vuotiaat  
 
1 Samu Puhakka 
2. Juho Puhakka 
 
Pojat 1 – 2 -lk 

 
1. Topias Malinen  
2. Mikael Kareketo 
 
Pojat 5 – 6 -lk 

 
1. Veikka Illikainen 
2. Miika Tuomikoski 

Maali jo häämöttää 
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Palveluseteleistä 
 
Palvelusetelin yleisinä tavoitteina ovat asiakkaan valinnan mahdollisuuksien lisääminen, palvelujen saa-
tavuuden parantaminen, kuntien elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön edistäminen 
sekä markkinoiden kehittymisen edesauttaminen ja pienyrittäjyyden tukeminen pienemmillä paikkakun-
nilla. Kunnat voivat päättää itsenäisesti, ottavatko setelin käyttöön. Laki palveluseteleiden käytön selkeyt-
tämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi hyväksyttiin valtioneuvostossa 1.8.2009.   
 
Palveluseteleitä on käytetty Pudasjärvellä viitisen vuotta. Pudasjärven kaupunki voi myöntää seuraavan-
laisia palveluseteleitä: asumispalvelun seteli, siivoustyön palveluseteli, jatkuvan kotipalvelun palve-
luseteli ja lumityön palveluseteli. Pudasjärven kaupunki myöntää ko. palvelun tarpeessa olevalle asuk-
kaalleen palvelusetelin määrärahojensa puitteissa. Palveluseteli myönnetään asiakkaan palvelutarpeen, 
toimintakyvyn ja tulojen perusteella. Henkilö voi tilata palvelun haluamaltaan Pudasjärven kaupungin 
hyväksymältä palvelun tuottajalta. 
 
Siivoustyön palveluseteleitä asiakkaalle myönnetään asunnon koosta riippuen 2 - 4 palveluseteliä kuu-
kautta kohden, joilla voi ostaa siivouksen kerran kuukaudessa. Yhden setelin arvo on 12 €. Lumityön pal-
velusetelin arvo on 12 €/tunti. Apua lumitöihin on mahdollisuus saada enintään 15 tuntia talvikautta koh-
den. Siivous- ja auraustyössä bruttotuloraja yksin asuvalla on 1100 euroa, kun taas kahdestaan asuvilta 
raja on 1700 euroa. Siivoustyön hinnaksi asiakkaalle jää kuluja muutaman euron verran, aurauksesta 
enemmän, koska auraustyön kulut ovat isommat kuin siivoustyön. Tänä vuonna siivoustyön palvelusete-
leitä on myönnetty 26 ihmiselle, kun taas aurauspalveluja on tarvinnut vain 2 asiakasta. 
 
Asumispalvelun palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan toimintakyvyn 
perusteella. Toimintakyky arvioidaan Rava-arvioinnilla. Rava-indeksin 
mukainen palvelusetelin arvo on 70 – 90 euron välillä vuorokaudessa. Täs-
tä summasta vähennetään omavastuuosuus. Asumispalvelulla on ollut tänä 
vuonna 15 käyttäjää. 
 
Jatkuvan kotipalvelun palvelusetelin arvo on 7 – 30 euroa/tunti. Lisäksi 
palveluseteliä voidaan myöntää omaishoidon vapaapäivien järjestämiseen. 
Tällöin palvelusetelin arvo on 20 €/tunti ja sitä myönnetään 5 tuntia/vrk 
enintään kolme kertaa kuukaudessa. 
 
Henkilökohtaista palveluseteliä ei voi muuttaa rahaksi. Siitä ei myöskään tarvitse maksaa veroa.  
 
 

Koonnut Olli Raudaskoski ja Minna Perttu 
 
Jutussa käytetty seuraavia lähteitä:  
 

• Pudasjärven kaupunki, palvelunkuvaus siivoustyön palvelusetelistä 8.4.2010 
• Pudasjärven kaupunki, palvelunkuvaus lumityön palvelusetelistä 23.1.2009 
• Pudasjärven kaupunki, palvelunkuvaus asumispalvelun palvelusetelistä 27.4.2009 
• Pudasjärven kaupunki, palvelunkuvaus jatkuvan kotipalvelun palvelusetelistä 20.4.2009 
• Iijokiseutu 42. VSK Nro 42 (29.3.2010),  
• Yhtymähallitus §36 (3.3.2010) Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen. 

Valmistelija: sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija Merja Honkanen. 
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Valokuvaussäännöt Livokkaalle   
 
1. Onko kamerassa patterit kunnossa? 
2. Onko näössä vikaa? 
3. Jos edelliset on kunnossa, aletaan kuvailemaan eli asetutaan hyviin asemiin kohteeseen nähden. 
4. Kun kuvataan lapsia, asetutaan lapsen tasolle, ei henkisesti riitä vaan fyysisesti, eli kontalleen 

niin että polvet rutisee. 
5. Edellinen koskee myös kotieläimiä. 
6. Sommittele kohde kultaiseen leikkaukseen eli toiseen laitaan 3 osaa ja toiseen viisi. Varo asette-

lemasta kohdetta keskelle ellei kuva ole neliö. 
7. Käytä jalustaa jos olet horjuva tai 

kamera on liian raskas. 
8. Jos otat vauhtikuvia, niin seuraa 

kameralla liikettä. 
9. Ryhmäkuvassa etsi kaikkein huo-

miota herättävin kohde eli ”se häi-
rikkö, joka heiluu ja huusaa. Se 
ihminen näkee kameran, näkyy 
myös kuvassa. 

10. Nauti kuvaamisesta, käytä sala-
mavaloa, kun kuvaat vasten au-
rinkoa tai hämärässä. 

11. Käytä mielikuvitusta, kaikesta voi 
ottaa valokuvia. 

 
Onnea matkaan toivoo, 
 

TykkyläinenTykkyläinenTykkyläinenTykkyläinen    
 

 
 

Karhunveistoviikko Livolla 12. – 15.5.2010 
 
Karhuja ja muuta mieleen juolahtavaa veistetään jälleen puusta Livon koululla 
Aimon aukiolla tänä keväänä. Tapahtumassa saavat sekä aloittelijat että kon-
karit koetella sahan purevuutta ja loihtia esiin puun sisällä piileskelevät hah-
mot. 
 
Tapahtuma huipentuu lauantaihin, jolloin toteutetaan viime kesältä hyviin 
muistoihin jäänyt pikasahauskilpailu. Veistäjillä on tunti aikaa toteuttaa järjes-
täjien ehdottamasta aiheesta voittajatyö. Komeaa pärinää ja purun lentoa se oli 
viimeksikin. Tulkaahan katsomaan! 
 
Kaikkina päivinä koululla on niin veistäjille kuin yleisöllekin tarjolla ruoka- ja 
kahvipalvelut, joten koulun tuntumassa on helppo viihtyä näinä päivinä. 
 

Anni-Inkeri (kuva Soile Lukkari) 
 

 

Kari Tykkyläinen opastamassa valokuvauksen perusteita 
Ikäihmisten lomapäivillä 

Puusta voi veistämällä 
löytyä vaikka näin  

komea pöllö 
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Rahanäyttely 
 

Jouluisen myyntinäyttelyn jälkeen Koulumme vitriini sai kannet-
tavakseen tammikuussa arvokkaan lastin, rahanäyttelyn.  
 
Tammikuun ensimmäisillä Ikäihmisten lomapäivillä oli aiheena 
vanhat sekä ulkomaalaiset rahat. Lomapäiville kertyikin kouralli-
nen kyläläisiä raha-aarteidensa kera. Vaikka olimme Sirpan kans-
sa varautuneet päivään monenlaisin rahakirjoin, niin vielä enem-
män päivään olisi tuonut antia oikea numismaatikko, joka olisi 
osannut kertoa suorilta rahoista ja niiden historiasta tarkemmin. 
Valitettavasti olimme siinä asiassa liian myöhään liikkeillä, joten 
jäimme ilman numismaatikon ohjausta paikan päällä. Kaikesta 
huolimatta päivä kuitenkin meni hienosti ja sen verran päivästä jäi 
kipinää, että näyttelyä alettiin kokoamaan melkoisella innolla. 

 
Suuren kiitokset Pertun Taimille ja Aarolle, Riihiahon Eskolle, Kokon Niilolle ja Pertun Irmalle ja Urpol-
le, että uskalsivat kaikista epäluuloista huolimatta jättää rahojaan näytteille Koululle ja loivat näyttelym-
me pohjan. Tästä oli helppo lähteä eteenpäin. 
 
Kun saimme näyttelyn laitettua esille, niin monikin tuli sanomaan, että olisi kait heilläkin kotona monen-
laisia rahoja. Saimmekin vielä lisättyä kokoelmiin Ipatin Markolta ulkomaalaisia rahoja sekä Puhakan 
Paavolta mm. näyttelymme vanhimman rahan. Olimmekin Sirpan kanssa aivan myytyjä, kun pidimme 
käsissämme Paavon omistamaa vuoden 1750 kolikkoa ja mietimme, että tämä on varmasti niin arvokas, 
että miten tällaisen edes uskaltaa laittaa näytille ilman mittavia suojelutoimenpiteitä. Oulun numismaatti-
sesta kerhosta saimme kolikon arvon selitettyä ja pettymykseksemme raha ei kuitenkaan ollut arvokas. 
Mutta on ollut kuitenkin aika mieleenpainuvaa katsella kolikkoa omassa kädessä ja ajatella, että kuinka 
monessa kädessä sekin raha on kerinnyt kiertää ja mitä kaikkea se on kiertonsa aikana nähnyt.  
 
Näyttelymme vanhin raha, kolikko, on siis ruotsalainen äyri vuodelta 1750. Oulun numismaattisen kerhon 
sihteeri Esa Moilanen sekä Aki Löytynoja kertovat, että raha on kuningas Fredrik I:n ajalta, joka hallitsi 
1720 - 1750 ja oli Kaarle XII:n siskon mies. Suomihan oli tuolloin osa Ruotsia ja Ruotsin valtakunnan 
raha oli tietysti käytössä. Ruotsissa on ollut tuohon aikaan useampiakin rahapajoja, mutta tämän äyrin 
valmistuspaikka on ollut Avesta, joka sijaitsee muutama kymmenen kilometriä Falunin kuparikaivoksesta 
Tukholmaan päin.  
 
Äyrin kolikossa olevat kirjaimet S.M. tarkoittavat sanaa "Silvermynt" ja vaikka raha onkin kuparia, niin 
se on ollut aikoinaan hopearahan arvoista. Samaan aikaa käytössä oli myös kuparirahaa "kopparmynt 
K.M. SM ja KM merkityn rahan vaihtosuhde oli 3:1. Kolikkoa on valmistettu miljoonia, joten niitä on 
säilynyt meidän päiviimme aika paljon. Kolikko ei siis ole kovin arvokas ja hinta riippuu paljon kunnosta, 
mutta normaalikuntoisena se on arvoltaan 3 - 5 euroa/kpl. 
 
Näyttelyn muuta satoa ovat olleet mm. 
 

• Taimi ja Aaro Pertun seuraavat kolikot, jotka ovat saatu sota-aikana Aaron isän äidiltä: 
- 25 penniä vuodelta 1926 
- 1 penni vuodelta 1888 
- 10 penniä vuodelta 1865 

 
• Esko Riihiahon seuraavat kolikot, jotka ovat aikoinaan unohtuneet lompsaan: 

- 10 penniä vuodelta 1942 
- 5 penniä vuodelta 1976 
- 1 penni vuodelta 1971 
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• Niilo Kokon seuraavat kolikot, jotka ovat vuonna 1899 synty-
neen sedän perintönä tulleita: 
- 1 markka vuosilta 1921 ja 1922 
- 100 markkaa vuodelta 1956 
- 200 markkaa vuodelta 1956 
- vuoden 1952 olympia-juhlaraha. 

 
• Irma ja Urpo Pertun seuraavien kolikkojen tarina on tuntema-

ton: 
- 10 penniä vuodelta 1890 
- 10 penniä vuodelta 1917 
- 1 markka vuodelta 1945 
- 5 markkaa vuodelta 1937 

 
Näyttely on vielä esillä jonkun aikaa toukokuussakin, joten siihen kan-
nattaa käydä tutustumassa kauempaakin, sillä vanhojen rahojen lisäksi 
näyttelyssä on myös ulkomaalaisia rahoja monesta eri maasta. Osa 
rahoista ei ole enää edes käytössä. Pyydä avuksesi Koulun työntekijöi-
tä, niin he esittelevät tarkemmin Sinulle näyttelyä.  
 
Uutta näyttelyä puuhaamme pikku hiljaa ja sen olisi tarkoitus sisältää 
valokuvia ja piirustuksia. 
 

Minna 
 

 
 

Äitienpäivä 2010 
 

Äitienpäiväksi 9.5.2010 on suunnitteilla äitienpäiväretki 
Uusitalon matkailutilalle Loukusaan, Taivalkoskelle. Li-
vokas ry järjestää linja-autokyydityksen Livon koululta 
Loukusaan (mikäli ilmoittautuneita tulee tarpeeksi), jos-
sa syömme äitienpäivälounaan.  
 
Äitienpäivälounas ja -kahvitus maksaa Uusitalon matkai-
lutilalla 15 - 18 euroa. Matkan hinta riippuu lähtijöiden 
määrästä ja kyydityksestä. Lähtö Livon koululta sunnun-
taina 9.5.2010 klo 11.00. 
 
Mikäli haluat mukaan Livokkaan äitienpäiväreissulle, 
niin kirjoita nimesi Livon kioskilla olevaan varauslistaan 
3.5.2010 mennessä. Ilmoita samalla myös mahdolliset 
ruoka-allergiasi. 
 
 

Tässäpäs olisi myös oiva äitienpäivälahjavinkki isiTässäpäs olisi myös oiva äitienpäivälahjavinkki isiTässäpäs olisi myös oiva äitienpäivälahjavinkki isiTässäpäs olisi myös oiva äitienpäivälahjavinkki isillllle…le…le…le…    
Viedä äiti äitienpäivälViedä äiti äitienpäivälViedä äiti äitienpäivälViedä äiti äitienpäivälounaalle ja tutustumaanounaalle ja tutustumaanounaalle ja tutustumaanounaalle ja tutustumaan Uusitalon matkailutilalle Loukusaan! Uusitalon matkailutilalle Loukusaan! Uusitalon matkailutilalle Loukusaan! Uusitalon matkailutilalle Loukusaan!    

    
Reissulle ovat kaikki tervetulleita sekä miehet, naReissulle ovat kaikki tervetulleita sekä miehet, naReissulle ovat kaikki tervetulleita sekä miehet, naReissulle ovat kaikki tervetulleita sekä miehet, naiiiiset että lapset!set että lapset!set että lapset!set että lapset!    

Vanhojen ja ulkomaalaisten 
rahojen näyttely 
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Kylätalkkariasiaa 
 

Livokas on palkannut Aaro Niemen kylätalkkarik-
si Livolle 3.5. - 15.8.2010 väliselle ajalle. Aaron 
työtehtäviin kuuluu 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 työssä tarvittavat työvälineet. 
 
Kylätalkkaria voi tiedustella ja tilata Jounilta, pu-
helin 0400 - 634 325. 
 

 
 

Moottorikelkkareitti valmis Livolla 

 
Moottorikelkkareitti on saatu kokonaan valmiiksi välillä Yli-Ii - Livo. 
Reitti virallistettiin maaliskuun lopussa, joten sitä pääsee huristelemaan 
kelkalla luvan kanssa. Uusi reitti luo Livokkaalle uusia mahdollisuuk-
sia tarjota palveluja alueella liikkuville kelkkailijoille. 
 
Vaikka oli kova pakkastalvi, kelkkailijoita oli jo mukavasti ja se sai 
hyvän vastaanoton. 
 
Tulevaisuudessa reittiä tullaan vielä kehittämään mm. parantamalla 
reitin maapohjaa eräiltä osin ja lisäämällä mahdollisuuksien mukaan 
reittimerkkejä. 
 

Jouni 
 

 
 

Iloisia perheuutisia 
 
Huhtikuun 15. päivänä Alavainiolla syntyi Ella- ja Eemeli-lampaille pieni 
yllätysvauva, jota isäntäväkikään ei ollut oikein osannut odottaa. Seuraa-
vana päivänä myöskin Elli-lammas teki pienokaisen, mutta Elli ei ensim-
mäistään osannut hoitaa, joten pieni karitsa kuoli vuorokauden ikäisenä.  
 
Ellan karitsa on kuvassa kolmen päivän ikäinen tomera, nuori herrasmies, 
joka osaa jo nauttia rapsutteluista, kuten äitinsä ja isänsäkin. 
 
Ensi kesänä Alavainion Remu-koira pääseekin jo tositoimiin rodulle omi-
naisissa hommissa eli paimentamaan neljän pään lammaskatrastaan. 

Aimo Illikainen työssään kylätalkkarina kesällä 2007 

Uuden kelkkareitin varrelta 

Onnellinen Ella-äiti Elvis-
poikansa kanssa 
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B-tytöt ja MP-team puulankilentopallon valtiaita 
 
Perinteiseen tyyliin otateltiin tänäkin vuonna Pudasjärven puulaakilentopalloturnaus pääsiäislauantaina. 
Mukaan ilmoittautui sekä naisten että miesten sarjoihin neljä joukkuetta kumpaankin. Molemmissa sar-
joissa pelisysteeminä oli se että alkusarjassa kaikki joukkueet kohtasivat kertaalleen toisensa. Pelattiin 
kahdesta voittoerästä ja jokaisesta voitetusta erästä joukkue sai pisteen. Kaksi parasta joukkuetta pelasi 
loppuottelun ja kaksi seuraavaa pronssipelin. 
 
Naisten alkusarjan sarjan voitti Honkasen Eevan luotsaama Pallomuorit 6:lla pisteellä ennen B-tyttöjä, 
joilla oli viisi pistettä. Tytöt veivät erän Pallomuoreilta ja voittivat kaksi muuta peliä. Miesten puolella oli 
kärkikaksikon osalta täsmälleen sama tilanne, kun kestomenestyjä MP-team pelasi kuuden pisteen arvoi-
sesti ja seuraavaksi sijoittunut Sippi sai kasaan viisi pistettä ja aiheutti ainoan erämenetyksen MP-
teamille. 
 
Miesten puolella seuraavaksi tuli tomeran konstaapelin Vesa Isomursun joukkue Kongasjärven Kisapojat. 
Se voitti keskinäisessä pelissä neljänneksi sijoittuneen Tervosen Kaukon luomuksen; Kunnossa Kaiken 
Ikää erin 2-0. Kuinka ollakkaan naisten puolella nämä sijoitukset ratkesivat samallalailla kun kolmannek-
si sijoittui Repekka Salon kipparoima Alfa Venus voitti samoin lukemin Aroporot. Aroporoissa pelasi 
Pihlajan Senjan tyttöjä ja heidän tuttujaan hyvällä ilmeellä. Lupasivatpa tulla ilman muuta Livon kyläsar-
jaankin sitten heinäkuun lopulla!!! 
 
Naisten kultapelissä B-tytöt jatkoivat kevätkauden sarjapeleissä tavaksi tulleita hyviä otteitaan ja kukisti-
vat tiukkojen vaiheiden jälkeen Pallomuorit erin 2-1. Viimeinen erä kahden pisteen erolla. Naisten prons-
sit menivät Alfa Venusta edustaneiden tyttöjen kaulaan. Joukkueen runko on takavuosien tyttöpelaajien 
muodostama, ikävuosia heillä on parinkympin kahta puolen. Tytöillä on sitä aitoa puulaakihenkeä kun he 
keräävät porukan kasaan, vaikka kaikki eivät hirveästi muutaman viime vuoden aikana ole palloa taputel-
lutkaan. Pronssipelin hävinnyt Aroporot taisteli varsinkin eka erässä tiukasti, häviten sen vain kahdella 
pisteellä. 
 
Miesten mestaruuden vei MP-team nujertamalla 
Sipin aika selvin luvuin. Samoin pronssipelissä 
KKP oli odotetusti parempi nujertamalla enempikin 
harrastelijoista koostuneen KKI:n. KKI:ltä oli kui-
tenkin rohkea ele lähteä mukaan turnaukseen. Aika 
moni turnauksessa mukana ollut kaipaili samaa 
rohkeutta Pudasjärven poikalentopallojunnuilta; nyt 
ei heitä ollut pelaamassa ainuttakaan!!! 
 
Naisten mestarit; Anu Honkanen (pelasi elämänsä 
parhaan turnauksen?), Paula Häyrynen, Sanna 
Kokko, Veera Pirinen, Juuli Pätsi, Johanna Sutinen, 
Jenni Timonen-Nissi, Kati Vihonen sekä valmentajana Eija Kokko. Tyttöjen ikähaitari on 15-17v. 
 
Miehet: Esa Honkanen, Tuomas Kaijala, Martti Moilanen, Matti Parkkisenniemi sekä Miika Parkkisen-
niemi. MP-team näytti, että se pystyy menestymään ilman kirkkainta tähteään; Petteri Parkkisenniemeä. 
Petellä on tätä väsätessäni SM-liiganpelit siinä vaiheessa, että paikka loppuotteluun on vielä auki, kuten 
tietysti myös saman seuran Teppo Heikkilällä ja Janne Kokolla. 
 
Paikan loppuotteluun PuU;n kasvateista ovat varmistaneet jo Ilkka Sammelvuo ja naisten puolella Riikka 
Sarna (os. Sammelvuo). Näillä mennään!!! 
 

Kokko Timppa Livolta (myös kuva) 

Sipin Janne Laakkonen hyökkää 



 39 

Pariskuntien seikkailuleiri 
 
Livon koululla järjestetään pariskunnille seikkailuleiri 19. - 20.6.2010. Leiri sisältää sosiaalista yhdes-
säoloa, hauskanpitoa sekä ulkoilua.  
 

Leiri alkaa tervetulokahvilla lauantaina klo 10. Lauantaipäivä on ran-
kempi ja voimia vaativampi. Ei siis haittaa vaikka on fyysisesti ja hen-
kisesti hyvässä kunnossa. Lauantaina on saunomista ja vapaata seurus-
telua kilpailupäivän jälkeen. Puolisot myös pääsevät kehumaan (moit-
timaan) toisiaan kilpailusuoritusten jälkeen.  
 
Puolisoiden pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saaneet voittavat 
300 euron palkinnon ja toiset hyvän mielen ja kipeät paikat. 

 
Leirin osallistumismaksu on 100 €/pariskunta. Osallistumismaksu sisältää yöpymisen sekä lauantain 
päivällisen ja sunnuntain lounaan sekä tulokahvit, iltapalan ja sunnuntain aamupalan.  
 
Leiri järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10 pariskuntaa. 
 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Alpolta numerosta: 0400 – 243 142- 
 

 
 

Kuutamotapahtuma 
 
Livon koululla järjestettiin lauantaina 30.1.2010 Kuutamo-
tapahtuma, jonka tarkoituksena oli kiittää talkoolaisia, ky-
läläisiä, mökkiläisiä sekä Livokkaan entisiä ja nykyisiä 
työntekijöitä ja tarjota pientä purtavaa ja leppoisaa kuuta-
moillanviettoa.  
 
Salmelan Mikko piti illan aluksi Livokkaan puolesta terve-
tuliaspuheen, jonka jälkeen Pudasjärven kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila kertoi kaupungin kuulumisia ja vastasi 
kyläläisten kysymyksiin. Kuutamotapahtumaan saimmekin 
kaupunginjohtajan ensimmäistä kertaa vieraaksi Livolle; 
tutustumaan Livon entiseen kouluun, Livokkaan toimin-
taan sekä livolaisiin.  
 

”Virallisen osuuden” jälkeen illan vieraat pääsivät saunomaan Koulun 
uudehkossa saunassa, maistelemaan illan tarjoiluja, pelailemaan pelejä 
ja viettämään yhdessä lauantai-iltaa. Syönnin jälkeen aloitimme myös 
palapelikilpailun, jossa korkeintaan kolmen hengen joukkueet saivat 
kaikki samanlaisen 1000 palan palapelin. Voittajajoukkue oli se, joka 
ensimmäisenä sai palapelin koottua. Sitkeimmät eli Puhakan Anne ja 
Ossi pelasivat palapeliään reilusti yli puolen yön ja voittivatkin näin 
kilpailun vieden palkinnot kotiinsa. 
 
Kiva oli ilta ja yö, vaikka juhlan aihe eli kuu ei kunnolla paistanutkaan 
pilven takaa. 
 

Palapelin kimpussa Ossi, Kaisu ja 
Anne Puhakka 

Vieraat kuuntelemassa tarkasti Mikon  
tervetuliaispuhetta 
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LASTENNURKKA  
 

Vappupallo erään kerran. 
Naruansa nyki sen verran. 
Irti humman suusta lähti,  
kohosi taivaalle kuin tähti. 

Maailmalle se mieli mennä 
kahlittuna eihän pallo lennä. 
Liittyi lintuparven mukaan, 

pian sitä ei näkisi kukaan. 

 
Haikeana heppa 

pallon perään katseli. 

Korkealle pallo kohosi, 

pilven taakse katosi. 

. 

 

”Ii-hah haa, heppa hirnahtaa ja toivottaa 
Hyvää Vappua!” Väritä. 

 

Kevätsää, lämmittää   

luonnon kaiken herättää 

Katsokaa, sulaa maa 

puut jo silmut saa 

Lintusten nyt laulu soi  

puut ja metsät vihannoi 

Kevätsää, lämmittää 

luonnon herättää. 

 

Osaatko laulaa kevätsää laulun? 

 

Tyttö kastelee kukkasia. Väritä kuva. 
    Mukavaa kevättä ja kesää  

kaikille lastennurkan lukijoille. 
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Hierontaa 
 

Hieron teitä kesällä 2010 alla olevina päivinä: 
 
 
Keskiviikko 19.5 klo 10 - 19 
Torstai 20.5. klo 9 - 18 
Perjantai 21.5. klo 9-16 
  
Keskiviikko 16.6. klo 10 - 19 
Torstai 17.6.  klo 9 - 18 
Perjantai 18.6. klo 9 - 16 
 
Keskiviikko 7.7.  klo 10 - 19 
Torstai 8.7.  klo 9 - 18 
Perjantai 9.7.  klo 9 - 16 
                                                                                                    
Keskiviikko  28.7.  klo 10 - 19 
Torstai 29.7.  klo 9 - 18 
Perjantai 30.7.  klo 9 – 16 
 
Keskiviikko  25.8.  klo 10 - 19 
Torstai 26.8.  klo 9 - 18 
Perjantai 27.8.  klo 9 – 16 
 
  
 
Hieronnat maksavat: 

� osahieronta (30 min)  20 € 

� puolihieronta (50 min)  25 € 

� kokovartalohieronta (90 min)  40 € 

 

 
 
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 osahieronnasta 10 

€, puolihieronnasta 12,50 euroa ja kokohieronnasta 20,00 euroa. 

Anne Puhakka työn touhussa 
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Ilmoitustaulu 
 

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

 
� Suoramyynnin tilityspäivät sekä kirpputorin vaihto- ja tilityspäivät ovat kesällä 2010 kolmen 

viikon välein: la 8.5., la 29.5, la 19.6., la 10.7., la 31.7. sekä la 21.8. Pieniä muutoksia voi vielä tul-
la. Kannattaa tarkistaa ilmoitustauluilta tarkat päivät. Lisätietoja sekä varauksia kirpputorille ja 
suoramyyntiin voit kysellä Minnalta (040 - 504 9663).  

 
� Saatavilla kesäksi edelleen: 

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

 
� Livon nettisivuja on uusittu ja päivitelty kevään mittaan useaan otteeseen. Työ on hieman vielä kes-

ken, mutta uusittuihin sivuihin kannattaa kyllä jo käydä tutustumassa. 
 
� Mikäli Livokkaan työntekijätilanne hyvä vielä elokuun ajan, niin kesäaukioloajat voivat jatkua elo-

kuun loppuun saakka. Ilmoittelemme tarkemmin, mikäli näin tapahtuu. 
 
� Tonnityöläisiä otamme yhden kesäksi 2010. Juutisen Outi tulee työskentelemään koululla heinäkuun 

kaksi viimeistä viikkoa. Mahdollisesti saamme myös kesä- ja heinäkuun ajaksi työharjoittelijoita. 
 
� Lojuuko nurkissasi tarpeettomia, pikkuvikaisia polkupyöriä?! Mikäli haluat päästä niistä eroon, niin 

lahjoittaisitko Livokkaalle, niin me korjaisimme ne Livokkaan käyttöön. 
 
� Valitettavasti Jarkon vuoden kestävä työrupeama Livokkaalla on nyt ohi huhtikuun lopussa. Mielel-

lään Jarkon olisimme pitäneet pitempäänkin, sillä Jarkko on ollut tunnollinen ja monitaitoinen työnte-
kijä. Suuret kiitokset Jarkolle! Toivottavasti näemme sinua jatkossakin Livolla! (P.S. Jarkon hienoja 
piirustuksia löytyy jälleen tämänkin lehden sivuilta!) 

 
� Lauantain kesäkuun 12. päivä Livon koululla 

järjestetään Ikäihmisten lomapäivien mer-
keissä Hyvinvointipäivä, jolloin on mahdol-
lista saada omalta kylältä ainakin kosmetolo-
gi Sirpa Sarajärven ja reikihoitaja Aarno Sa-
rajärven palveluja. Sirpa tekee kasvohoitoja, 
kestovärjäyksiä, intialaista hierontaa, har-
tiahierontaa sekä kuumakivihierontaa. Aarno 
tekee reikihoitoja. Koululta löydät tarkemmat 
hinnastot, perustietoa intialaisesta ja kuuma-
kivihieronnasta sekä reikihoidosta. Mikäli 
kiinnostusta hoitoja kohtaan löytyy tarpeeksi 
jo etukäteen, päivä tullaan järjestämään. 
Myöskin jalkahoitajaa tullaan kysymään päi-
vään mukaan, mikäli jalkahoidosta kiinnos-
tuneita on. 
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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 040 – 511 9266 

 
Taksi  

Sami Konttila 040 – 537 4668 
 

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

 
Hiusten leikkaus, luomuperunaa 

Anni-Inkeri Törmänen 040 – 545 7162 
 

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

 
Mullinlihaa, traktorityöt 

Pekka Törmänen 040 – 535 5834 
 

Livojoki Camping  
Ranuantie 1405, 044 - 272 2230 

 
Mansikoita, perunoita 

Hannu Nissi 040 -  414 6118 
 

LVI- työt 
Urpo Uusi-Illikainen 040 – 523 6683  Esa Uusi-Illikainen 0400 – 697 176 

 
Mansikoita 

Niilo Kokko 040 – 720 5043 
 

Leivonnaisia, kakkuja 
Ulla Salmela 040 – 526 1897 

 
Saha- ja höylätavaraa, polttopuuta 

Arvo Laakkonen 040 – 5491348 
 

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 27.4.2010 klo 12 – 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla  
 

La 1.5.2010 klo 12 - 15 
Vappuhulinat Livon koululla 
 
Ma 3.5.2010 klo 10 – 
Bioenergia edelläkävijä hankkeen tilaisuus Livon 
koululla 
 
To 6.5.2010 klo 18 - 
Livojokivarren kaavoitustilaisuus Livon koululla 
 
Su 9.5.2010 klo 11 - 
Ikäihmisten lomapäivät: Äitienpäiväretki Uusita-
lon matkailutilalle Loukusaan 
- lähtö Livon koululta 

 
Ke 12.5. – La 15.5.2010 
Karhunveistoviikko Livon koululla 
 
La 15.5.2010 - 
Romunkeräys alkaa Talon tontilla ja kestää 
30.8.2010 saakka 
 
Su 16.5.2010 klo 12 - 
Vesiosuuskunnan vuosikokous Livon koululla 
 
Ma 17. – Ma 31.5.2010 
Vanhojen lääkkeiden keräyskampanja Livon kou-
lulla 
 
Ke 19.5. – Pe 21.5.2010 
Hierontaa Livon koululla 
 

Ti 25.5.2010 klo 12 – 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla  
 
Su 30.5.2010 klo 13 – 
Kesän aloitushartaus Livon koululla 
- kioskin kesäaika alkaa 

La 12.6.2010 
Ikäihmisten lomapäivät: Hyvinvointipäivä Livon 
koululla 
 
Ke 16.6. – Pe 18.6.2010 
Hierontaa Livon koululla 
 
La 19.6. – 20.6.2010 
Pariskuntien seikkailuleiri Livon koululla 
 
Ma 5. – Ma 18.7.2010 
Vanhojen lääkkeiden keräyskampanja Livon kou-
lulla 
 
Ke 7.7. – Pe 9.7.2010 
Hierontaa Livon koululla  
 
La 24.7.2010 klo 9 - 
Lentopallon kyläsarja ja kesäpäivä Livon koululla 
 
La 24.7.2010 
Tanssit Ruostehovilla (seurojentalolla) 
 
Ma 26. – Pe 30.7.2010 
Nuorten eräleiri Livon koululla 
 
Ke 28.7. – Pe 30.7.2010 
Hierontaa Livon koululla  
 
To 29.7.2010 klo 18.45 – 20.45 
Yleiset onkikilpailut Livon koululla 
 
Pe 30.7. – Su 1.8.2010 
Lentopalloleiri Livon koululla 
 
Ke 25.8. – Pe 27.8.2010 
Hierontaa Livon koululla  
 
Ti 31.8.2010 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!     


