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Kyläpäällikön terveiset 
 
Hei, 
 
Kesä lähestyy ja Livolla alkaa taas tapahtua, pitkän talven jälkeen. Toki 
talvellakin on jotain duunailtu, mutta nyt alkaa taas tapahtumien 
järjestäminen kovalla tohinalla. Perinteisten tapahtumien lisäksi on 
suunnitteilla raivata jokivarsia, tehdä latoja, kunnostaa lammasaitaus, 
jne. Eli talkoohommia piisaa, ja kaikki kynnelle kykenevät ovat 
tervetulleita talkoilemaan. 
 
Talven aikana olen saanut kyläläisiltä positiivista palautetta Livokkaan 
toiminnasta sekä erittäin hyviä kehitysideoita. Tässä yksi kyläiläisten lähettämistä ideoista: 
 
"Ollaan täällä Livolla useamman vanhemman kanssa mietitty, että saataisko me tuohon koulun kentälle 
luistelujää talvisin lapsille harrastusmahdollisuudeksi, kun täällä ei ole mitään!!!!! Ja keskustaan pitkä 
matka lapsia kuljettaa.. Eli rupeaisitko selvittelemään miten se onnistuisi??? Uskon, että talkooporukkaa 
löytyy sen saamiseksi ja kunnostamiseksi kuin auki pysymiseksi.. Niin ja toisihan se lisää kävijöitä ja 
ostajia kioskille ja samalla voisivat vanhemmat tulla tapahtumiin (jumppaan, käsityöiltoihin ym.) samalla, 
kun tuovat lapsia luistelemaan iltaisin kauempaakin... Että siinä varmasti sais usemman samalla kertaa.. 
Ja ei olis paha jos joku pikku latukin lähtisi koululta.... 
 
Toisena asiana mielessä kukkuu, että saataisiko sinne koululle myös ns. punttisali, koska käviöitä/tarvetta 
olisi ja laitteitakin olisi kyläläisillä paljon jos vaan tilat löytyy (jumppasali). Laitteet olis kaikki helposti 
siirrettäviä ajatellen tapahtumia. ja sopisivat esim. puutyöluokkaan siksi aikaa, kun on tapahtumia... 
Uskon, että jos sen sais pystyyn sekin toisi lisää kävijöitä ja kioskiin myyntiä." 
 
Toivon että lähestytte minua jatkossakin, aina kun uusia ideoita tulee mieleen.  
 

Terveisin, 
Ari  

 

 
 

Uusia työntekijöitä – Vaula Vähäkuopus 
 
Olen Vaula Vähäkuopus Kouvalta, kotoisin olen 
Ranualta. Olen 54 –vuotias kahden lapsen äiti ja 
neljän lapsenlapsen mummu. 
 
Harrastan luonnossa liikkumista, pilkkimistä ja 
jonkun verran metsästystä.  
 
Livokkaalle tulin töihin huhtikuulla. 
 

Vaula VähäkuopusVaula VähäkuopusVaula VähäkuopusVaula Vähäkuopus    
Vaula työn touhussa 

kassalla 
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Livokas ry:n tiedot 
 

Kirsiojantie 31 
93220 LIVO 
puh. 050 – 5520 280 (tietotupa, kioski, kirpputori, suoramyynti, kirjasto, 
lääkekaappi) 
Tilinro: FI59 5360 0450 1581 37, BIC OKOYFIHH 
Jäsenmaksu 5 €/vuosi 
kotisivun osoite: www.livo.fi 
sähköpostisoite: livokas(at)livo.fi 
 
 

Hallitus 
 

Puheenjohtaja Ari Puhakka p. 050 – 4030 055 ari.puhakka(at)ap-trading.fi 
Varapuheenjohtaja Pirjo Tuovila p. 040 – 7392 447  pirjo.tuovila(at)livo.fi 
Sihteeri Anni-Inkeri Törmänen p. 040 – 5457 162 anni-inkeri.tormanen(at)sotkamo.net 
Rahastonhoitaja Minna Perttu p. 040 – 5049 663 minna.perttu(at)livo.fi 
Mikko Salmela p. 040 – 0388 435 
Virve Stenius p. 040 – 5065 194 virve.stenius(at)livo.fi 
Kauko Uusi-Illikainen 

 
Soitathan töissä käyville iltaisin tai viikonloppuisin. 
 

LIVON MONIPUOLINEN SUPERMARKETTI AVOINNA 
 

 

 

Kioskin, suoramyynnin, kirpputorin,  

kirjaston, ja tietotuvan  

 

 

HELATORSTAIN aukioloajat: 

 

to 9.5. SULJETTU 
 

 

 

JUHANNUKSEN aukioloajat: 
 

to 20.6 klo 10.00 – 20.00 

pe 21.6. klo 10 – 14 

la 22.6. SULJETTU 

su 23.6. klo 12 - 16 
 

 

KIOSKIN, KIRPPUTORIN, 

SUORAMYYNNIN, KIRJASTON,  

JA TIETOTUVAN  

AUKIOLOAJAT 

 

1.5. – 1.6. sekä 12.8. eteenpäin 

 

ma- la 10.00 – 18.00 

su SULJETTU 

 

 

2.6. – 11.8. (mahdollisesti 31.8. asti) 

 

ma-to, la 10.00 – 18.00 

pe 10.00 – 20.00 

su 12.00 – 16.00 
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Kuulumisia hankerintamalta 
 
LIVON HARRASTEET -HANKE  

Aikataulu: 3.5.2010 - 30.4.2014 

 

Hankkeen avulla parannetaan alueella harrastusmahdollisuuksia ja sitä kautta viihtyvyys ja elämänlaatu 
paranevat. Hankkeessa toteutetaan suokohde laavulla ja lintutornilla, koulun rantaa kunnostetaan vene- ja 
kanoottirannaksi, hankitaan keramiikan polttouuni ja kiipeilyseinä, peruskorjataan kyläkeskuksen keittiö 
ja uusitaan liedet, lisätään lasten leikkipaikan välinevalikoimaa, laaditaan palvelukohteen opastus 
Ranuantien varteen sekä parannetaan kyläkeskuksen lämpötaloutta eristämällä ja säätämällä sekä uusitaan 
wc-kalustoa. Toiminnan avulla saadaan kylälle uusia palveluja. 
 
Hankkeessa on tähän mennessä toteutettu:  

• suokohde Vastasuon Vitikkosaareen 
• koulun rannan ruoppaus ja laitureiden teko sekä veneiden hankinta 
• lasten leikkipaikan monipuolistaminen 
• palvelukohteen opastus Ranuantien varresta 
• pannuhuoneen eristys ja wc-istuimien hankinta ja asennus 
• suokohteen lintutorni 
• koulun keittiön remontti 

Suunnitelmissa 
• keramiikan polttouuni  
• kiipeilyseinä 

 
Hanke on edennyt kolmen maksatuksen verran. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa, ja saatu vuosi eli 
30.4.2014 saakka. Keramiikkauunin hankinta on seuraavana vuorossa. Se saadaan todennäköisesti 
toteutettua jo tulevaksi kesäksi. 
 
Livon seurojentalon II vaiheen kunnostus saatiin päätökseen 
vuoden 2012 lopulla. Alkuvuodesta olemme saaneet päätökset III 
vaiheen rahoituksesta. Hankkeessa toteutetaan ulkovuorauksen 
uusiminen ja hankerahoitusta sitä varten on saatu 25 000 € 
Suomen kotiseutuliitolta.  
 
Vanhan vuoren purussa ja uuden maalauksessa tullaan tekemään talkoita, mutta varsinainen ulkovuoren 
uusiminen toteutuu palkkatyönä lähivuosien aikana.  
 

Anni-Inkeri 
 

 
 

KIITOSKIITOSKIITOSKIITOS    
    

Suurin kiitos Livokkaan seurojentalolle saamalle hankerahoitukselle kuuluu Kari 
Talalle. Hälyytimme Karin vajaan viikon varoitusajalla tekemään seurojentalon 
korjaukseen kustannusarvion ja rakennusselosteen. Ja ne valmistuivat parissa päivässä! 
Siis kiitos Karille 25 000 kertaa! 
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Maalisuora aukeaa laajakaistahankkeessa 
 

Hei livolaiset.  
 
Kylänne alueelta löytyy vielä jonkun verran vakinaisesti asuttuja 
talouksia ja varsinkin vapaa-ajan asuntoja, joista puuttuu ”täppä” 
liittymäkartastamme. Vielä ehtii mukaan. Kaupunginhallitus tehnee 
toimeenpanopäätöksen valtuuston viimekesäisestä päätöksestä 
lähiviikkoina ja silloin kysytään liittymien määrää. Onko pohjoisen alueella tarpeeksi liittymiä? 
Voidaanko aloittaa? Liittymäsopimuksissa Taivalkoski ohitti meidät jokin aika sitten, mutta pannaan me 
paremmaksi! Eivät he vielä kaukana ole ja onhan meitä tuplamäärä heihin verrattuna. 
 
Verkkosuunnitelmat on tehty ja rahoitukset loppusuoralla, joten ne asiat alkavat olla kunnossa. Nyt 
liikkeellelähtö riippuu kaupungin päätöksistä. Ne taas riippuvat juuri Teistä! Perehtykää asioihin, 
katsokaa mihin suuntaan maailma on menossa, mitä palveluita verkosta saa ja mihin kaikkeen verkko 
tarvitaan. Uusimpia uutisia on mm. YLE:n ilmoitus että sen TV-ohjelmatarjonta menee verkkoon ja 
silloin verkkomme on oltava kunnossa. 
 
Laajakaista lentoon! 
 

Jari Jussila 
Kairan Kuitu Verkko-osuuskunta 

 
 

 
 

Oikea aika tehdä sopimus kuituverkosta 
 
Valokuitu on hyväksi koettua tekniikkaa tiedon liikkumiselle. Kun 
saamme Livolle kuidun, ei meidän tarvitse muutaman vuoden välein olla 
päivittämässä tekniikkaamme ja kapasiteettia piisaa. 
 
Nyt on oikea aika tehdä päätökset kuituun liittymisestä. Kairan kuitu –
osuuskunta on luvannut 30 € liittymältä kyläyhdistykselle, kun yhdistys 
toimittaa sopimukset osuuskunnalle. Koululla on sopimuslomakkeita 
saatavissa sekä myös tämän lehden välissä. Täytetyt sopimuslomakkeet 
voi jättää Koululle työntekijöille, josta ne toimitetaan eteenpäin. Näin 
edistämme kylämme elinvoimaisuutta ja saamme siitä myös pienen 
korvauksen Livokas ry:lle. 
 
Osuuskuntamallilla liittymismaksut on saatu kohtuullisiksi. Markkinavetoisesti samasta palvelusta 
maksetaan muualla yli kymmenkertaisia hintoja. Edullisuus tuottaa sen, että nopea tietoliikenneyhteys on 
mahdollisimman monelle saavutettavissa. 
 
Tehdään siis viisaita päätöksiä! 
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Taidekehrä -hanke 
 
Hei livolaiset!  
 
Olen Pirjo Honkanen ja aloitin maaliskuun alussa työt 
viriketoiminnan ohjaajana Livokas ry:ssä Taidekehrä-projektin 
Pudasjärvellä toteutettavassa osa-projektissa nimeltään Päivä- ja 
viriketoimintaa Pudasjärven ikäihmisille. Projektissa suunnittelen ja 
toteutan yhdessä kyläläisten ja muiden toimijoiden kanssa päivä- ja 
viriketoimintaa Pudasjärven kylillä, asumispalveluissa ja 
yksityiskodeissa. Asustelen mieheni ja kahden koiran kanssa 
Oulussa, josta käsin kuljen virikepäiviä Pudasjärvellä vetämässä. 
Koulutukseltani olen viittä vaille valmis sosionomi ja harrastuksiini 
kuuluu monenmoinen liikunta ja lukeminen sekä koirien kanssa 
touhuilu. 
 
Päivä- ja viriketoimintaa Pudasjärven ikäihmisille -projektin 
puitteissa olemme jo sekä asumispalveluissa että kyläläisten kanssa 
Livolla yhdessä kokoontuneet miettimään tulevaa toimintaa. Vireän 
keskustelun tuloksena ideoita ja toiveita tuli paljon esille. 
Virikepäivien aikana voimme toteuttaa monenlaista virikkeellistä 
toimintaa liittyen musiikkiin, lauluun, kädentaitoihin ja askarteluun, 
liikuntaan sekä luentoihin ja esityksiin kyläläisiä kiinnostavista 
aiheista. Toiveiden mukaisesti tämän kevään aikana tulemme muun muassa harrastamaan kädentaitoja ja 
taidetta mallista maalaten ja tekemällä kransseja luonnonmateriaaleja hyödyntäen. Kesäkuuta varten 
pyydänkin kyläläisiä keräilemään kransseihin sopivia itselle mieluisia materiaaleja luonnosta. Näistä 
valmistamme kesäkuun virikepäivässä kransseja koristamaan ovia tai ikkunoita. Pitkin yhteistä 

virikkeellistä matkaa kyläläisiltä tulevia 
ajatuksia ja ideoita toiminnan kehittämiseen 
otan mielelläni vastaan. Ideoita voi tulla 
kertomaan henkilökohtaisesti Livon 
koululla järjestettävien virikepäivien 
yhteydessä tai lähettämällä sähköpostia tai 
soittamalla alla näkyviin yhteystietoihin. 
 
Virikepäiviä järjestetään kerran 
kuukaudessa ja kokoontumispaikkana 
toimii Livon koulu ellei toisin ilmoiteta. 
Virikepäivät alkaa klo 11 ja päivien 
yhteydessä on osallistujilla mahdollisuus 
ruokailla omakustanteisesti. Livolla 
virikepäiviä tullaan järjestämään kevään 
kuluessa vielä 22.5. ja 19.6. Heinäkuussa 
lomaillaan ja lomailusta virkistyneenä 
toimintaa jatketaan elokuussa jatkuen aina 
vuoden loppuun. 
 

Tervetuloa kaikki mukaan virikepäivien toimintaa! 
 

pirjo.honkanen@livo.fi 
puh. 040 - 717 9204 

Kuvassa taiteilevat Livon Virikepäivässä oikealta alhaalta alkaen 
Maila Uusi-Illikainen, Pirjo Isopoussu, Terttu Juntti, Taimi Perttu, 

Irma Perttu, Aaro Perttu ja Esko Riihiaho opettajanaan Pirjo 
Honkanen. 

Pirjo Honkanen (kuva Pirjon 
albumista) 
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Päivä- ja viriketoimintaa Pudasjärven ikäihmisille 1.1.2013 – 31.12.2015 

 
Toiminnan tarkoitus: 

• Vahvistaa asukkaiden identiteettiä ja 
lähiyhteisöjen merkitystä 

• Levittää Livolla toteutettua 
päivätoiminnan mallia muille 
Pudasjärven kylille, asumispalvelu-
yksiköihin ja koteihin 

• Parantaa asukkaiden viihtymistä 
kotimaisemissaan hyvinvointipalve-
luita kehittämällä  

 
Hallinnointi: 

• Ohjausryhmä: Livokas ry:n hallitus 
• Keskeisin yhteistyökumppani: Oulunkaaren kuntayhtymä; Vanhuspalvelut 
• Muita yhteistyökumppaneita: Muiden kylien yhdistykset ja yritykset, Pudasjärven kaupungin 

koulutoimi, Livon metsästysseura  
 
Tavoitteet: 

• Rohkaista ikäihmisiä oman taiteen ja kulttuurin tekemiseen 
• Luoda edellytyksiä taide- ja kulttuuriperinnön siirtämiselle ikääntyneiltä nuorille 
• Järjestää ikääntyneiden tuottaman taiteen ja kulttuurin esille pääsyn foorumeita  

 
Toimenpiteet: 

• Tuetaan ikäihmisten elinvoimaisuuden säilymistä asuivatpa he kotona tai laitoksissa. 
• Keskitytään omien taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä osaamisen siirtämiseen nousevalle 

nuorisolle. 
• Pääpaino on arjen kulttuurisuudella; musiikilla, piirtämisellä ja askartelemisella, tarinoinnilla, 

leikeillä, liikkumisella – sattumustenkin kertaamisella. 
• Tapahtumia 2 x vko -> 240 tapahtumaa 

 
Työllistäminen: 

• Osa-aikaiset työntekijät: Pirjo Honkanen 640 h/vuosi, Anni-Inkeri Törmänen ja Minna Perttu 80 
h/vuosi 

• Lisäksi yhdistykseen palkkatuella työllistettyjen työntekijöiden osaamista hyödynnetään 
ikäihmisten päivätoiminnassa 

 
Toiminnan sisältö: 

• Taide ja kädentaidot; maalaus, piirtäminen, kirjoittaminen ja valokuvaus; muistelutyön 
menetelmien käyttäminen. Askartelu; vuodenaikojen ja -tapahtumien mukaan esim. koristeita, 
kortteja ja käyttöesineitä, eri käsityön tekniikoihin tutustuminen/opettaminen nuoremmille 
sukupolville 

• Musiikki; laulutuokiot & musiikin esittäminen, omien säestystaitojen ylläpitäminen, tanssi 
musiikin säestyksellä 

• Liikuntatuokiot; toimintakyvyn ylläpitäminen liikunnan avulla, ulkoilu- ja kävelyretket 
lähiympäristössä, uusiin lajeihin tutustuminen esim. naurujooga 

• Vierailevat tähdet; kansanmusiikin esittäjät, runoilijat, paikallishistorian tuntijat. Luennot 
ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista 

• Arjen tekemistä kotona ja kodin ulkopuolella; videoiden katselu (opetusohjelmat), lautapelien 
pelaaminen, taidenäyttelyissä ja konserteissa käyminen 
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Livojoki Itärajan takana 

Olen lueskellut enempi tai vähempi kiinnostuneempana kahden koillismaalaisen professorin, Jukka 
Nevakiven ja Jouko Vahtolan selontekoja suomalaisten toimista vuosina 1918 ja 1919 itäisen 
rajanaapurimme alueella. Teoksista ilmenee, että mm. Englanti ei tuolloin vielä ollut tunnustanut Suomen 
itsenäisyyttä. 
 
Nevakivi on lähtöisin Pudasjärveltä ja Vahtola Taivalkoskelta. Ensiksi luin Nevakiven teoksen 
Muurmannin Legioona, joka paneutuu Suomesta paenneiden punaisten edesottamuksiin ja toimiin sekä 
yhteystyöhön mm. englantilaisten kanssa. Vahtolan teoksista luin ensin Nuorukaisten Sota -nimisen 
opuksen, jossa suomalaiset nuorukaiset ryntäävät aseineen Aunusta valtaamaan. Nuorimmaiset soturimme 
olivat hädintuskin 14 -vuotiaita. Olipa porukassa 16 -vuotiaita ryhmänjohtajiakin (eteläpohoojalaaset 
tietysti taas etunenässä). 
 
Sitten hain kirjastosta Vahtolan teoksen Suomi Suureksi - Viena vapaaksi, jossa myöskin on suomalaisten 
meininkinä siirtää valtakunnan rajaa reilusti itäänpäin. Ottamatta sen kummemmin kantaa noihin vasta 
itsenäistyneen isänmaamme laajentumispyrkimyksiin ja verisiin valloitusyrityksiin, löytyi Vahtolan 
viimeksi mainitusta kirjasta mielenkiintoinen Sota-arkiston  kartta. Tutkailin ensin sitä ylimalkaisesti ja 
jatkoin lukemista, mutta jostain syystä pakitin vielä takaisin sitä syynäilemään. Yllätys oli melkoinen kun 
tuosta kartasta löytyi Livojoki ja Livosaari. Näin livolaisena alkoi tietenkin hetimiten risteillä ajatuksia 
ainoan aivosoluni ympärillä. Onko esimerkiksi noilla paikannimillä mitään yhteistä Pudasjärven ja Posion 
Livojen kanssa? Millä nimellä ovat nykyisin nuo paikat siellä Karjalassa ja millä nimellä lieneekään 
Vuokkiniemi, johon nuo Livo-nimiset paikat tuolloin kuuluivat. Kartoistahan se varmaankin selviää, jos 
alkaa niitä syynäilemään. 

Sen verran kuitenkin vielä lopuksi noista sotaretkistä ja sotimisista yleensäkin tuolloin, että todella 
vajavaisin vaatetuksin ja eväin siellä Karjalankin korvessa on otateltu. Suomalaiset ovat siellä otatelleet 
aika paljon keskenään ja jopa syöneetkin toisiaan. Aatteen palo on ollut puolin ja toisin kova..... 
Toivottavasti aika entinen ei koskaan enää palaa. 

 
Kokko Timppa Livolta (myös kuva) 

Kartta Vuokkiniemestä – Sota-arkisto 



 10 

Lomalla mummilassa, pienet lumiukkojen tekijät 
 
Talvella pikku lomalaiset tulivat 
mummolaan ja yön jälkeen huomasimme, 
että oli tullut vähän suojasää, joten 
ulkoillessa kokeilimme, että jos talven 
ensimmäiset lumiukot tehtäisi... Ei muuta 
kuin palloja pyörittämään. On se niin 
hauskaa itsestäkin, kun aloimme haalia 
suuria lumipalloja kokoon. "Mummi, en 
jaksa, tuu avuksi", kuului aina välillä ja 
mummihan tuli. Itsekkin nauttii noista 
lapsuusajan rakkaista leikeistä, joita saa 
lastenlasten kanssa toteuttaa - kokeilkaapa 
vaikka. Aikamme pyöriteltyämme ja 
palloja nosteltuamme alkoi tulla komeita 
ukkoja. Mutta: "Mummi, pitäähän niillä 
olla vaatteet!". "Tottakai", sanoin ja aittaan 
hakemaan sopivia housuja ja liinoja. Niin 
lumiukot saivat komeat asut päälle ja 
varmaan lumiukkoja nauratti, ainakin 
meistä tuntui sille. Tulimme kaikki onnellisiksi ja oli aika lähteä sisälle syömään... Istuessamme 
ruokapöydässä, piti vielä ikkunasta ihailla meidän komeita lumiluomuksia. Ruokakin oli parempaa näin 
mukavan urakan päätteeksi. 
 
Mukavaa kevättä kaikille ja muistakaahan käydä mummolassa - tiedä vaikka tekisitte yhtä komeita 
lumiukkoja ja mummi auttaa. 
   

Minja, Milana ja Mummi (myös kuva) 
 

 
 

Kerhoilua 
 

Läppäkerhon meno on jatkunut entisellään - leikkimistä, pelejä, ulkoilua, 
askartelua ja leipomista on ollut kiva harrastaa yhdessä lasten kanssa. Ella 
luokkakavereineen on edelleen naurattanut meitä hartauksissa ja kohta kirja on 
jo luettu loppuun. Vaikka väsymyskin on joskus painanut, iloista mieltä on 
riittänyt kaikilla. Laskiaistiistaina laskimme mäkeä pulkalla ja suksilla, 
ystävänpäivän lähestyessä askartelimme kortteja ja pääsiäisen aikaan valkoisista 
kananmunista tuli iloisenvärisiä koristeita. Kaikkien toiveita on pyritty ottamaan 
huomioon ja meininki on ollut sopivan rentoa. 
 
Kerhossa on ollut keskimäärin kuusi kerholaista, joskus enemmän ja joskus 

vähemmän. Tänä vuonna kerhopäivä on ollut tiistai, mutta loppukevään ajan kokoonnumme torstaisin, 
koska Vilkun oma viikkojärjestys meni uusiksi. Kellonaika on sama eli viidestä puoli seitsemään. 
Viimeinen kerhokerta on viikolla 17. Siihen asti kerhoillaan täysillä ja toivottavasti ensi syksynä 
jatketaan! 
 

Ohjaajat Vilkku ja Lotta 

Lumiukko1, Milena, Lumiukko2 ja Minja 
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Kalastuskunnan kuulumisia 
 
Vuosi on taas vaihtunut ja viime vuoden tilinpäätös on tehty. Tulos oli miinusmerkkinen, kuten jo 
joulukuun lehdessä ennakoin. Mutta eipä hätää, edellisestä tappiotilistä onkin jo aikaa kohta kymmenen 
vuotta ja minulla on alkamassa kahdeskymmeneskolmas vuosi kalastuskunnan tilien hoitamisessa, eikä 
tappiovuosia ole aikaisemmin kuin kaksi ja nekin johtuivat omin varoin tapahtuneista kalanistutuksista. 
Kirstun pohjalle on kertynyt vankka vararahasto, joten sen puoleen on ihan turvallista jatkaa toimintaa. 

 
Hoitokunta kokousti koululla lauantaina 
23.3.2013 ja hahmotteli tämän alkaneen 
vuoden toimintaa. Päätettiin esittää 
yleiselle kokoukselle kalastuslupien 
pitämistä edellisten vuosien tasolla. 
Luvanmyyjätkin entiset. Pyyntirajoituksiin 
ei esitetä muutoksia. Verkkopyynti 
sallitaan juhannukseen asti (kuitenkin, jos 
merilohien siirrot aloitetaan ennen 

juhannusta, verkot on otettava pois pyynnistä) ja syyspyynti sallitaan putaissa ja lahtiperukoissa. 
Merilohien vapauttamisalueille vähintään kahden viikon pyyntirauhoitus kalastusalueen päätöksellä. 
Kalastusalueen päätöksellä harjuksen alamitta on kalastuslaista poiketen 35 senttiä.  
 
Kuten joulukuun lehdessä kerroin, siirtyi viimekesäinen järvitaimenten istutus syyskuun lopulle. 
Toivottavasti ovat jääneet meidän vesialueellemme kasvamaan. Kukaan ei enää syksyllä päässyt niitä 
pyytämään pois. Tämän vuoden istutus tapahtuu taas vanhaan tapaan jo kesäkuun alkupäivinä. 
”Tuplaistutus” toivottavasti piristää lupamyyntiä. 
 
Merilohien siirtoistutukset jatkuvat tänä vuonna aivan samalla kaavalla, kuin viime kesänä. Livojokeen 
siirretään taas 80 emolohta ja vapautuspaikat ovat kalastusalueen päätöksellä samat kuin viime kesänä. 
 
Kalastuslakiuudistus etenee etanan vauhtia, mutta on 
vihdoin tulossa eduskuntaan. Lakiesityksessä on 
edelleen suurta ärtymystä aiheuttava muutosesitys, 
jossa valtion kalastuskortti ja läänikohtainen 
viehekortti yhdistettäisiin ja kortin joutuisi 
lunastamaan jokainen yli 18-vuotias kalastaja. 
Tarkoittaisi, että yli 65-vuotiaskin joutuisi maksamaan 
35 euron kortin, jos aikoisi vaikka vain yhden 
katiskan nakata pyyntiin. Vain mato-ongella 
onkiminen ja pilkkiminen säilyisivät jokamiehen 
oikeutena. 
 
Hallintopuolella on tapahtunut muutoksia. Jo viime vuoden alussa Mikko Torssonen jäi Pro 
Agria/Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtan virasta (puolivirka) osaeläkkeelle ja tilalle valittiin FM Outi 
Kaski. Mikko hoiti vielä vuoden loppuun Iijoen vesistön kalastusalueen isännöitsijän puolivirkaa. Nyt 
tämän vuoden alusta Mikko jäi lopullisesti eläkkeelle ja isännöitsijäksi valittiin kalatalousneuvoja Heikki 
Tahkola Kuusamosta. 
 
Hyvää kalastuskesää toivotellen, 
 

N K 
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Mukana oppilaskunnassa ja nuorten parlamentissa 
 
Kuntapolitiikka on ollut esillä viime syksyn kunnallisvaalien ja 
uuden valiokuntamallin tulon myötä. Itsekin olen saanut olla 
kerran mukana Keskustan yleisessä kokouksessa 
kuuntelemassa. Minulle tutumpaa on kuitenkin ollut 
vaikuttaminen hieman pienemmissä piireissä, Rimminkankaan 
koulun oppilaskunnassa, jonka hallituksen puheenjohtaja olen 
nyt toista ja samalla viimeistä vuotta. Äskettäin minut valittiin 
myös nuorten parlamentin puheenjohtajaksi. 
 
Ennen yläkolua yhteisten asioiden hoitaminen ei paljoa 
kiinnostanut, mutta seiskalla halusin jostakin syystä 
oppilaskunnan toimintaan mukaan. Ilmoittauduin 
viihtyvyystoimikuntaan ja pääsin hallitukseenkin. Aluksi 
jännitin kokouksia, sillä muut olivat minulle uppo-outoja 
tyyppejä ja kaiken lisäksi vanhempia kuin minä. No, he eivät 
paljastuneet hirviöiksi, vaan meillä oli oikein mukavaa. 
 
Tämän ja viime vuoden aikana oppilaskuntahommissa on tullut 
vastaan monenlaista. On tullut puhuttua koulun edessä mikin 
kanssa ja ilman mikkiä, metsänistutuspäivässä megafoniinkin, 
eikä keskusradiokaan ole enää yhtä pelottava asia kuin ennen. ”Perustyö” on kuitenkin kokouksissa 
istumista, keskustelemista ja asioiden hoitamista. Tässä hommassa tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii 
sumplimaan asioita melko paljon. Kokoukset pidetään kouluaikana, joten kokouksien aikana olleiden 
oppituntien asiat täytyy sitten itseopiskella kotona. Eli eipäs liikaa iloita siitä, että saa olla silloin 
tällöin tunneilta pois... Toisaalta jälkeenjäämistä ei kannata pelätä. 
 
Oppilaskunnan tehtävänä on toimia koulun oppilaiden ja henkilökunnan yhteiseksi hyväksi. Olemme 
järjestäneet erilaisia tapahtumia, kuten liikennevalopäivän ja taksvärkkipäivän, ja järjestäneet 
kouluhuppareiden ja -housujen tilaamisen. Toukokuussa oleva ysien juhla vaatii paljon 
järjestelemistä, aikaa ja rahaa, mutta uskon, että se on sen arvoista! Siellä jaetaan yseille myös 
oppilaskunnan tekemä Jorinat-lehti muistoksi Rimmin ajoilta. 
 
Nuorten parlamentti on poliittisesti sitoutumatonta nuorisotoimintaa, jonka tarkoitus on edistää 
nuorten elinoloja ja saada nuorten ääni kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa. Pudasjärvellä 
nuorten parlamentti on toiminut vuodesta 2002. Itse olen ollut mukana vasta yhdessä kokouksessa, 
joten kokemusta siitä ei ole vielä kovinkaan paljoa kertynyt. Ensimmäinen kokous vaikutti kuitenkin 
mukavalta ja innostavalta. Positiivinen yllätys oli se, että pääsin heti sen puheenjohtajaksi. 
Toivottavasti osaan hoitaa tehtävää tarpeeksi hyvin. 
 
Mielestäni nuorilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa, jos vain halua riittää. Esimerkiksi 
oppilaskunnan toiminnassa ja nuorten parlamentissa voi harjoitella vaikuttamista hauskasti ja 
turvallisesti (en nimittäin usko, että yksikään meistä saisi koko hommaa täysin pilalle vaikka 
yrittäisi!). Arvokasta kokemusta kertyy pikkuhiljaa. 
 

Vilja-Elina Törmänen 
 
 
 

 

Vilja-Elina Törmänen 
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Livon yhteisen alueen osakaskunnan (Livon 
kalastuskunnan) kalastuslupien hinnat vuodelle 2013 

 
Verkkopyynti on sallittua putaissa ja lahtiperukoissa ja myöskin varsinaisessa 
jokiuomassa, ei kuitenkaan koskien ja nivojen välittömässä läheisyydessä, kesäkuun 
loppuun asti. Kuitenkin niin, että jos merilohien istutukset alkavat ennen tätä määräaikaa, 
myös verkkopyynti on lopetettava silloin. Harjuksen alamitta on koko Iijoen vesistön 
kalastusalueen vesissä 35 cm. Muuten pyynnissä noudatetaan kalastuslain määräyksiä. Ei 
saaliskiintiöitä. 
 
Kalastuslupien hinnat osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville asukkaille: 
 
Verkkolupa, osakas          5 merkkiä            a.    1,00  euro/kpl 
Katiskalupa,      ”              ei rajoitusta           1,00    ”     ”                            
Haukikoukut,    ”              10 koukkua                0,20    ”     ” 
Uistinlupa,       ”                                                     5,00    ”   koko  kausi 
 
 

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

 
 Osakaskuntaan kuulumattomille ulkopuolisille myytävät uistinluvat: 
 
Uistinlupa, ulkopuolisille     10,00  euroa   1 vuorokausi 

”             ”                             15,00      ”               2  vuorokautta 
       ”           ”                              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 
 

 
Livon yhteisen alueen osakaskunta / Livon kalastuskunta 
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Livon maa- ja kotitalousnaisten kuulumisia  
 
Syksy meni naisilla vähän hiljaisemmin, mutta kun kävimme Helinän 
luona pikkujoulun merkeissä, suunnittelimme, että kevään puolella taas 
jatkamme. Olemme joka viikko viettäneet perinteistä käsityöiltaa. Helinän 
muuttaessa Kurenalle asumaan ja hänen halutessa erota puheenjohtajan 
paikalta meidän oli aika kysyä uutta tilalle. Onneksi meillä on muuttanut 
"uusia nuoria" Livolle, joten Tomperin Tarjaa suunnittelimme ja Tarja otti 
asian harkintaan ja lopulta lupautui. Helinä lupasi vierailla meidän 
kokouksissa johtokunnassa, joten sekin oli hyvä, ettei hän kokonaan 
jättänyt meitä. On meitä vielä mukava joukko ollut illoissa, mutta lisää 
voisi tulla, vielä sopii mukaan. 
 

Pikkujouluissa tosiaan 
vierailimme Kurenalla 
Helinän luona, hän oli 
laittanut meille ihanan 
jouluaterian salaattien ja 
pikkulämpimien kera. 
Joulupukki vieraili ja toi 
taas kilteille tyttöille lahjoja 
ja kortteja. 
 
Nyt keväällä olemme miettineet jotain uutta kivaa, mutta 
kun ollaan osa töissä pitää sovitella sopivat päivät 
itsekullekkin, että pääsee. Kesän tapahtumia emme vielä 

oikein tiedä kun lentopallotapahtumasta ei varmaa tietoa ole, jos ei järjestäjää löydy. Onhan sitä erilaisia 
muita tapahtumia tulossa, ainahan Livolla tapahtuu. 
 
Keväällä vietämme perinteisesti päättäjäisiä, kunhan tienvarret sulaa ja voimme kerätä roskat. Destia on 
luvannut antaa makkarat ja muut tarjoilut naisille sekä roskapussit, joten mikäpä meillä on siivotessa. 
Katsotaan sitten ja ilmoitamme siitä tarkemmin. 
 
Meillä oli yleinen kokous ja naisia oli koolla siellä yksitoista. Mukavalle tuntui nähdä näin suuri joukko 
vielä koolla. 
 

Naisilla on liinoja sekä astioita koululla 
vuokrattavana:  
 

• UUDET LIINAT 50 € (10 kpl) 
• VANHAT LIINAT 10 € (koko 

 
Pesu kuuluu vuokraajalla maksaa, koska tällä 
hetkellä Oulussa pesulapalvelut. 
 

Pitäkäähän huoli toisista ja itsestänne näin kesän lähestyessä. Toivotan kaikille hyvää kevättä ja lämmintä 
mieltä elämään!  

Tarja Tomperi ja Helinä 
Valkola 

Esteri Riihiaho, Irma Perttu ja Liisa Puolakanaho 

Naiset koolla uuden puheenjohtajan Tarjan luona 
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Naisten puolesta,  
 

Ulla 
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Pitopalvelu Illikainen aloitti: Pudasjärven ruokahuolto turvattu 
 

Pudasjärvellä aloitti hiljattain toimintansa uusi 
pitopalveluyritys, kun Livon Kokosta lähtöisin 
oleva Alpo Illikainen laittoi pystyyn firmansa 
Pitopalvelu Illikaisen. Alpo tunnetaan 
Pudasjärvellä ennen muuta Virkistysuimala 
Puikkarin kahviossa loihtimistaan maukkaista 
ruokapuolen tarjonnoista.  Kotikylällään Livolla-
kin hän on käynyt näyttämässä taitojaan 
toimiessaan mm. Illikaisten sukujuhlan kokkina. 
 
Alunperin Illikainen kouluttautui autonasen-
tajaksi. Hän tekikin niitä hommia muutamia 
vuosia kunnes ruokapuoli alkoi vetää häntä 
enemmän ja enemmän puoleensa. Niinpä hän 
kouluttautui ravintolakokiksi. Syyksi ammatin-
vaihtoonsa Alpo totesi: ”Siistimpää hommaa ja 
”potun keitto” on aina kiinnostanut”. 
 
Tuore yrittäjä on ehtinyt toimia erilaisissa 
ruokapuolen tehtävissä toistakymmentä vuotta. 
Työpaikoistaan hän mainitsee mm. koulujen 
keittiöt, Puikkarin, seurakunnan ja Kontio-
tuotteen. Oman yrityksen perustamisesta 
Illikainen toteaa: ”Olen jo vuosia haaveillut oman 
soppatykin hankkimisesta ja oman yrityksen 

perustamisesta. Nyt nuo haaveet ovat toteutuneet”. Alpo Illikainen on kiitollinen yrityksensä 
pystyynlaittamisessa saamastaan avusta elinkeino-asiamiehelle Ilkka Pirttikoskelle, Auvo Turpeiselle ja 
työkkärin Riitta Manniselle. ”Kokki-kolmosen” ilme kirkastuu huomattavasti, kun hän mainitsee vielä 
Juha Pekkasen nimen, joka on toiminut hänen mukaansa kovana innostajanaan ja raudanlujana 
yritysmaailman kiemuroiden neuvojana ja asiantuntijana.  
 
Kuten yllämainitusta soppatykistä voikin jo päätellä niin Pitopalvelu Illikaiselta saa normaaleiden 
pitopalvelusyömisten lisäksi armeijalta ostetussa soppatykissä keitettyä herne-, liha- tai vaikkapa 
kalakeittoa. Yrityksellä on myös puolijoukkueteltta, jossa voi ruokailla ja vaikkapa yöpyäkin esimerkiksi 
metsän siimeksessä. Soppatykki liikkuu ketterästi paikasta toiseen joko autolla tai mönkijällä. 
Soppatykkiä ja telttaa voi kysellä yrityksestä Illikaisella tai ilman Illikaista. Ne ovat siis 
vuokrattavissakin. Soppatykkissä voi tehdä kerrallaan 650 annosta ja teltta on mitoitettu noin 
kolmellekymmenelle hengelle. 
 
Alpo Illikainen on luottavaisin mielin tulevien töidensä riittävyyden suhteen ensinnäkin siksi että hän on 
kuullut että alalla aiemmin toimineista alan yrittäjistä osa on laittamassa kattilat kylmilleen ja siksikin että 
hänen toimintasektorinsa on selkeästi normaalia laajempi.  
 
Matkan varrella on Illikaisen pöytälaatikkoon kertynyt monenlaisia reseptejä ja lisää kehitellään, kuten 
hän totesi. Erilaisiin juhliin hän kertoi suunnittelevansa mielellään asiakkaiden kanssa yhdessä sen että 
minkälaiset tarjoiltavat kulloinkin tehdään. Perinteisten voileipä-, täytekakku, ym. tarjonnan lisäksi 
Illikaisella on tavoitteenaan jalkautua silloin tällöin muun muassa Pudasjärven torille myymään 
tuotteitaan, samoin kuin eri yritysten teemapäiville. Pudasjärven lisäksi hänen yrityksensä toiminta-
alueena on myös naapurikunnat aina Oulua myöten.  
 
                                                        Kokko Timppa Livolta  (myös kuvat) 

Mestarikokki Alpo Illikainen työvälineidensä ääressä 
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Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan lupahinnasto 2013 – 2014 
Lupahinnasto ja rajoitukset voimassa 15.4.2013 – 31.4.2014 

 
Osakkaat ja vakituisesti alueella asuvat   
  Euroa 

Pyydysmerkki, verkkojen määrä enintään 6 kpl  5 
Vapakalastus henkilökohtainen, koko kesä  20 
Vapakalastus koko kesä, perhelippu  50 
Mökkilupa, kiinteistökohtainen, vapaa-ajan asuntoon  100 
Koukkupyynti sisältyy lupahintoihin 
Ravustus sisältyy lupahintoihin 
Tuohustus sisältyy lupahintoihin 
Vesilintujen metsästys sisältyy lupahintoihin 

 
Vieraat      Euroa 

Pyydysmerkki verkolle tai katiskalle enintään 6 kpl   7 
Vapakalastus:     

1 vrk 1 henkilö     10 
1 kuukausi     40 
kalastuskausi      60 

Vesilintujen metsästys:  
1 vrk     10 
koko syksy     20 

 
Pyyntirajoitukset 

Kahden viikon rauhoitusaika noin kesäkuun alusta, kirjolohen tai taimenen istutuksesta lähtien noin 500 m 
jokivartta molempiin suuntiin. 
Yksi vapa/kalastaja kerralla vedessä. 
Taimenen alamitta 45 cm. 
Harjuksen alamitta 35 cm. 
Tahnasyötin ja katkaravun käyttö kielletään koko osakaskunnan alueella. 
Pilkkiminen kielletty niva- ja koskipaikoissa (kalastuslaki). 
Verkkopyynti kielletään koko Livojoessa, osakaskunnan alueella tarvittaessa merilohen istutuksen vuoksi. 
Mato-onginta on kiellettyä jokialueella (kalastuslaki). 
LUPAKIINTIÖ VAPAKALASTUS, lohikalat 2 kpl/vrk/hlö 

 
Aitto-oajan 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, Takalampi, Saarilampi, osa Aintionojaa ja Vellisenlampi 

 
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 
Neste Pudasjärvi   Pietarilantie  08 – 822 522 
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Urho Koivukankaan sotapäiväkirjat 2. jakso 
Ajalla 10. – 21.6.1941 

 
10.6.194110.6.194110.6.194110.6.1941 

Kesäkuun 10. päivänä vuonna 1941 tuli jälleen äkkiarvaamatta liikekannallepanomääräys, useimmille 
ikäluokille. Mutta sillä tavalla, että sarjanumeroittain, siis vanhimmasta ikäluokasta lähtien nuorimpiin 
asti. Osa jäi vielä toistaiseksi koteihinsa. Nyt tuli touhu pommin tavoin, ei huhuja minkäänlaisia sitä 
ennen. Mutta yleisenä otaksumana oli kyseessä Saksan-Venäjän väliset asiat (mikä osottautuu todeksi 
jälempänä). Minulle tuli käskykortti 16.6. päivän vastaisena yönä. Tuntui kyllä raskaalta lähteä jälleen, tällä 
kertaa mahdollisesti aina sotaan asti, varsinkin, kun kesä juuri pääsi parhaaseen kukoistukseensa. Mutta 
maailman kehityksen kulku on nyt: Latautuneen maailman jättiläismäinen purkautuminen yleiseksi 
maailmanpaloksi kehittyvän sodan aikakausi, siis lähteä täytyy, joka miehen, ei auta. Nyt onkin kyseessä 
suuret asiat. Maailman voimakkain sotilasvalta, Saksa, iskee mahdollisesti yhteen Suurvallan 
Neuvostoliiton kanssa ja samaan leikkiin on täytynyt yhtyä Suomenkin ym. Mitä arvaamattomia 
jättiläiskamppailuja saanee maailman nähdä lähiaikoina? Mitä me mukanaolevat saamme kokea? Ja moniko 
ja kuka meistä säilyy kamppailun yli saadakseen mukana olleena kertoilla ja muistella kokemuksiaan, sen 
kaiken yksin Jumala tietää, jonka käsissä on niin meidän, kuin kansojenkin kohtalot, jonka turvin meidän 
on hyvä ottaa vastaan, mitä eteen tulleneekin. 
 
17.6.194117.6.194117.6.194117.6.1941    
Täällä Suojalinnalla määrättiin meidät komppanioihin. Minä jouduin Panssarintorjunta tykistöön, 
edellisenä yönä annettiin varusteet. 
 
18.6.194118.6.194118.6.194118.6.1941    
Edelleen täällä jännitystila kasvaa Saksan-Neuvostoliiton välillä, vaikka tietoja ei 
vuoda. Huhujen mukaan on liikekannallepano Venäjälläkin. Puoliyöstä lähtien on 
katkeamattomana jonona vyörynyt saksalaisten motorisoitujen joukkojen virta, 
autoja moottoripyöriä ym. kohti Kuusamoa, Ranuan tieltä päin. Niitä on huhuttu 
olleen paljon siellä, useita divisiooneja, vaikka siihen ei ole voinut oikein uskoa 
ennen kuin nyt, kun omin silmin on nähnyt, että ei luulis muualle maailmassa 
automiehiä ym. riittävänkään. Käytiin iltapäivällä niitä katsomassa tuolla tiellä, 
jonne oli muuan kolonna pysähtynyt ruokatauolle, kilometrittäin pitkä 
yhtämittainen jono siinäkin. Kookkaita, ruskettuneita, maailman parhaita 
sotilaita. Tämä käsitys vahvistuu, kun heitä omin silmin näkee. Heissä on 
yhdistyneenä ruumiillinen kunto, vuosikausia kestäneen sotilaskunnon kanssa. 
Heidän liikkeensä olivat täsmällisiä, hyvä järjestys kaikessa, esim. moottoripyörillä, 
heidän liikkeensä olivat salamannopeita (myös minä sain maistella heidän 
keittoaan, se oli hyvää). Nämä kaikki yhdistäen ja heitä omin silmin nähden, 
selvenee salamasodan onnistumisen salaisuus (yleinen liikekannallepano Suomessa 
18.6.41). Oli joku meistä, joka osasi heitä puhuttaa, niissä oli sellaisia, jotka olivat 
olleet sodassa alusta lähtien, siis Shekkoslovakian ja Puolan rintamilla. Oli muuan 
majurikin, joka oli ollut jo maailmansodassa Suomen Aunuksen ym. sodissa. 
Moottoripyöräilijät karauttelivat asioillaan, löivät asennon majurin edessä, 
tekivät lyhyen sotilaallisen ilmoituksen ja niin pyörähtivät preussilaiseen tyyliin koroillaan ympäri, mennen 
pois. 
 
19.6.194119.6.194119.6.194119.6.1941    
Saksalaisten menoa jatkuu edelleen. Oulustakin päin menee Kuusamoon hyökkäysvaunuja tykistöä y.m. siis 
on suuret asiat kyseessä. On syy otaksua, että jos sota puhkeaa, niin Saksan panssarivoimat tekevät 
läpimurron Muurmannin radalle ja Leningradiin ja niin katkaisevat ryssiltä huoltoyhteydet. Suurta on 
homma, mutta varmaan vielä suurempaa on toisilla suunnilla, Puolan, Romanian y.m. rintamilla.  
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Kova ukonilma ja vesisade, kivääriammuntaa ja 
tykinsuuntausharjotusta. Iltapäivällä lastattiin kaikki 
autoihin ja illalla lähettiin Kuusamon tietä. 
Aamuyöllä majoituttiin Taivalkosken kansakoululle. 
Komppanian virallinen nimitys kuluu JR 32/ 
Tykkikomppania, minä kuulun I joukkueen II tykkiin 
(varamiehenä), joukkueen johtaja on: Luutnantti 
Aarnio, varajohtaja: Kersantti Lehtinen. Yleensä 
näyttää sota olevan ainoa mahdollisuus nykyjään, 
kaikki viittaa siihen, kuljetukset ym. touhu. 
Puheissakaan ei paljoa salailla sitä ja siihenkin 

mahdollisuuteen näyttää ajatuksessaan tottuvan vähitellen, vaikka se tuntui kotona käskyä odotellessa 
melko mahottomalle. Mutta kun muuta mahdollisuutta ei ole olemassa, niin on tyynesti vain otettava 
vastaan mitä tuleman pitää, ja siitä saa miltei ylpeillä, että sitä kelpaa johonkin, saa olla muitten mukana, 
suuressa asiassa ja nyt ei tartte suomalaisten yksin taistella, siitä on parhaana todistuksena omin silmin 
nähty saksalaisten yhtämittainen vyöry itärajaa kohti. 
 
21.6.194121.6.194121.6.194121.6.1941    
Tykinsuuntausharjoituksia.  
 
22.6.194122.6.194122.6.194122.6.1941    
Todeksi on muuttunut se mitä on odotettu. Puolipäivän tienoissa tuli tieto, että Sota on alkanut.  Liekö 
tieto sitten ennenaikainen? Vähän myöhemmin oli puhe, että Saksa on valmiiksi miehittänyt rajat ja 
rintama ulottuu Jäämerestä Mustaanmereen asti. Meidän (Tykkikomppania) hälytettiin lähtövalmiiksi, 
mutta ei tietoa, että milloin ja mihin? Illalla sitten lähettiin marssimaan n. 15 km päässä olevaan 
Koitikylään, jonne päästiin puoliyön tienoissa. 
 
23.6.194123.6.194123.6.194123.6.1941    
Jatkettiin matkaa n. 3km Kostonjoen sillan lähistölle, majoituttiin telttoihin. Eräs vänrikeistä luki ja 
selosti tilanteen (Hitlerin julistuksen), josta ilmeni tosiasiat sodan alusta lähtien. Saksa ja Italia ovat 
julistaneet sodan Venäjää vastaan. Ilmapommituksia 
ollut jo heti ja romanialaiset vallanneet erään 
kaupungin. Ryssän pommikoneita pudotettu alas 
useita kymmeniä ensi päivänä, 1811 konetta tuhottu. 
Hitlerin julistuksesta ilmeni mm. hänen 
vastenmielisyytensä ryssien kanssa tehtyihin 
sopimuksiin ym. ja, että ajankohta ei ole sopiva vielä 
ennemmin sotatoimiin ryhtymistä varten. Ryssä 
pommittanut mm. Turun saaristoa. Liettua 
julistautunut itsenäiseksi. Saksalaiset etenevät 
nopeasti Ukrainassa ym. (sodan kahtena ensi päivänä 
tuhottu 2584 ryssän konetta). 
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 Apua kotitalouksiin ja kylän yhteisiin kohteisiin 
 
Tänä keväänä on palkattu jälleen kylätalkkariksi esim. 
maisemanhoitotöihin, metsien harvennukseen tai 
halontekoon livolainen Aimo Illikainen. Hänen 
työsuhteensa alkaa ti 1.5.2013 ja kestää 30.11.2013 asti. 
Kylätalkkaria saa tilata Livon koululta, jossa kootaan 
työvuorolistat Aimolle. Livokkaan puhelin 050 – 5520 
280. 
 
Kylätalkkarin tuntihinta asiakkaalle on 8 €/h ja jos 
Aimo käyttää omaa tai kyläseuran moottori- tai 
raivaussahaa, niin peritään lisäksi 1 €/h konekorvaus. 
Sahojen bensat ja öljyt tulee palvelun tilaajan hommata 
omasta takaa. Aimon työaika on 6 tuntia päivässä sisältäen kaksi 10 minuutin kahvi/ruokataukoa. 
 
Viime talvi oli rankkaa aikaa puille ja varmasti vähän jokaiselta löytyy metsästä nyt kevään tullen tykyn 
katkaisemia puita. Kylän puuhamiehen Alpo Turpeisen hienosta ajatuksesta se lähti eli tykkypuiden 
kaatamista ja katkomista puista olisi tarkoitus salvaa talkoilla lato kesän superpäivän arpajaisten 
pääpalkinnoksi. Mikäli haluat lahjoittaa tykyn rikkomia puita Livokkaalle, voit tuoda niitä jo suoraan 
Koululle tai voit pyytää Aimoa niitä sahaamaan ja valkkaamaan sopivan kokoiseksi, käymme ne sitten 
hakemassa Koululle parkattavaksi ja salvettaksi. Tässä tapauksessa Aimon palvelut ovat ilmaisia. 
 
Puita latoa varten tarvitaan noin 70 – 80 kpl. Niiden tulee olla halkaisijaltaan ”rinnan korkeudelta” noin 
15 cm ja pituudeltaan neljä metriä. Sunnuntaina 5.5.2013 pöllejä oli ilmestynyt Koulun pellolle jo 38 kpl. 
Kiitos jo kaikille lahjottaneille! 
 
Aimon kylän yhteisiin kesätöihin on suunniteltu myös kylän tienvarsien ja rantojen raivausta. Rantojen 
raivaukseen on tarkistettu myös Livon jakokunnan ja Livon yhteisen alueen osakaskunnan kannat ja ne 
ovat hyvin positiiviset. Raivaus siis teetetään Livokkaan työnä ja Livokkaan välineillä ja bensoilla, mutta 
mikäli haluat oman rannan raivaamiseen osallistua ”talkooapuna” sekä bensakustannuksiin, otamme avun 
hyvillä mielin vastaan. Voit myös ehdottaa mitä rantoja, vesijättömaita ja tienvarsia ensimmäisenä 
raivaisimme. Mutta keskikylän ja Ala-Livon keskeisiltä alueilta on varmasti kyllä järkevin homma 
aloittaa. 
 
Risut on tarkoitus kerätä kasaan rannalle sen verran korkealle, ettei mahdolliset kesä- ja/tai syystulvat vie 
niitä mukaansa. Jokainen voi halutessaan polttaa kasat rannoiltansa omaan tahtiin, mutta viimeistään 
Aimo käy ne polttelemassa syksyllä, jotta ne eivät lähde ensi keväänä kevättulvien mukaan.  
 
*** 
 
Koululla on tällä hetkellä töissä huikeaa naisenergiaa ja siksi pystymmekin nyt tarjoamaan pitkästä aikaa 
pienimuotoista kotiaputoimintaa (ei siis isoja kuurauksia), kuten vanhusten luona käyntiä, ompelua, 
viikkosiivousta, ikkunoiden pesemistä, ruoanlaittoa, leipomista tai vaikka muutamaksi tunniksi 
lastenvahtia. Kyselyt ja varaukset suoraan Koululle (050 – 5520 280) mahdollisimman aikaisin ennen 
tarvetta, jossa sitten kartoitetaan, että kuka naisista pääsee ja mahdollisesti myös se, että milloin on 
mahdollisuus päästä. Kotiavun hinta on 8 €/h. 
 
Mikäli Sinulla on tiedossa juhlia, nyt kannattaa myös miettiä, että tilaisit valmiit leivonnaiset juhliisi 
Koulun monitaitoisilta naisilta. Muutamilta naisten leivonnaiset ovatkin jo vieneet kielen mennessään ja 
tilauksia on jo tehtykin! 
 
 

Aimo Illikainen työssään kylätalkkarina kesällä 2007 
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Pääsiäisriehaa Livolla 
 

Livokas ry järjesti 30.3.2013 hiihtoretken Vastasuon Vitikkosaareen. Itse olin suunnitellut Minna Pertun 
pyynnöstä retkelle ohjelmaa ja muuta sisältöä, retki, kun kuului ammattiopiskeluni näyttöön. 
 
Ennen retkeä tein luontopolulle kyltit ja kävin viemässä ne paikoilleen Minnan ja Markon kanssa. Kun 
olimme viemässä kylttejä, oli aurinkoinen ilma, kylmähkö tuuli ja hangen päällä lumi kuin aaltoili 
tuulessa. Minnalla, kun oli vielä koiran vetopulkka perässään, niin väkisellä kumpikin Minnan kanssa 
ajattelimme, että tämähän on kuin olisi naparetkellä. Yksi kysymyksistä on muuten Minnan keksimä, ja 
kuvitusten takanakin on Minna. Kyltit sisältävät alueen luontoon liittyviä kysymyksiä ja tietoa, ja 
vastaukset löytyvät laavun seinältä, samoin kaksi tietoiskua lisää. Kylttien sahaaminenkin oli hauskaa, 
kunhan ensin oppi käyttämään käsisirkkeliä. Äkkiä tunnit kuluivat verstaalla. 
 
Ennen tapahtuman alkua 
odottelimme porukkaa kasaan 
kylätalon kahvilaan, ja kyllähän 
heitä jo aika monta olikin, kun 
minun oli aika antaa 
lähtökäsky. Tarkoitus oli 
kerääntyä ladun alkupäähän, ja 
vasta siellä vedin ensimmäisen 
ohjelman, keppijumpan. Siinä 
jumppaa vetäessäni ohjasin 
aluksi, että astutaan toisella 
jalalla taakse ja toinen jalka jää 
eteen ja niin edelleen… Sitä 
mukaa kuin jumppa eteni, 
olokin tuli jotenkin hilpeäm-
mäksi ja sen näki kasvoista. 
Mutta, kun hieman tuli eräällä 
vaikeuksia jumpan edetessä, selitin ohjeet uudestaan, uusin sanoinkin: Astutaan toisella jalalla taakse, 
etujalka jää eteen ja kun takajalkaa aletaan koukistaa ja suoristaa, pysyy etujalka suorana samalla, kun 
työnnetään keppiä eteenpäin. Tässä vaiheessa en vielä sanojeni monimerkityksellisyyttä huomannut, 
mutta viimeistään silloin meni minullakin lähes kokonaan naurun puolelle jumppa, kun porukan seasta 
kuului: Minä en oikein tajua, mitä sinä sillä etujalalla tarkoitat…Mukaan tuli lisää väkeä, kun sain 
jumpan vedettyä, ja tällainen aloitus se kirvoittikin sopivasti hymyt huulille. Kun minä vedin jumppaa, 
Minna heilui kameran kera jumppaa seuraten. 
 

Seuraavaksi lähdimme luontopolkua myöten hiihtelemään. 
Itseni olisi tietenkin pitänyt olla kärjessä, vaan kun mukana oli 
niitä nopeampiakin hiihtäjiä ja perässä lapsia, niin jäin sitten 
siihen välille etenemään. Samalla pääsin näppärästi ottamaan 
kuvia, vaikka kameran killuminen kaulassa laukussa ei 
ollutkaan niitä nopeimpia vaihtoehtoja kuvaajan toiminnalle. 
Lapset olivat innoissaan kylteistä ja toinen heistä huomasikin 
pointin: Näissähän on koulussa opetettua asiaa! Ja hauskasti 
pohdinta jatkui, että kukapa sitä sitten aina kaikkea vuosia 
muistaisikaan. Tässä jutun edetessä pitää vielä lisätä, että tämä 
kyseinen luontopolku on ympärivuotinen ja se tulee olemaan 
hyödynnettävissä vielä tulevissakin tapahtumissa. 
 
Siellä sitä mentiin tuulessa eteenpäin ja pyyhkäisin vähän 

edelle muista. Siinä edellä oli hyvä napsia lisää kuvia hiihtäjistä Livokkaan kameralla. Koska en saanut 

Osallistujia vasemmalta oikealle: Marko Ojala, Irma Perttu, Aino ja Juho Puhakka 
ja Taimi Perttu sekä keppijumpan vetäjä Ulla Pohjola 

Irma Pertun iloa toiseksi viimeisellä kyltillä 
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oikein mieluisia kuvia kauempaa koko poppoosta, sain vielä idean mennä lintutorniin ja kuvata sieltä 
hiihtäjien ilmeitä salaa, toiveenani kuvata hiihtämisen ja hoksaamisen ilo, lintutornin juurella kun sattui 
olemaan toiseksi viimeinen kysymys ja niin iloisen puheensorinankin ja väen kerääntymisen ryhmiin oli 
luontopolku jo alussa saanut aikaan. Ja pikkuisen leikkimielisyyttä itsellekin, kun innostuin sihtailemaan 
lintutornin tasanteelta rakenteiden suojista kameralla ihmisiä. 
 
Iloisia ilmeitä siellä näinkin, ja pakkohan niitäkin oli tallentaa. 
 
Ympäröivä maisemakin tarjosi jotenkin graafisen oloista nähtävää, joten sitäkin piti kuvata. Aurinkoinen 
sää tarjosi kauniit näkymät hohtaville hangille ja puitten siluetit pääsivät edukseen. Valkea lumi ja sininen 
taivas, ollapa sen suomalaisempaa.  
 
Piti laittaa tähän väliin keväinen pääsiäisruno:  
 
 

Pajunkissa pensaikossa 
herää unestaan. 

Tuntee säteen lämmittävän 
pörröturkissaan. 

Nostaa päänsä, ihmettelee 
kevään solinaa. 

Kuinka puro leikitellen 
jatkaa kulkuaan. 

Lapsi näkee pajunkissat, 
juoksee niiden luo. 

Taittaa siitä pienen oksan 
kotiin sen nyt tuo. 

Aili Karimies 

 
 
Kun saavuimme laavulle, meitä odotti pannarit, mehu, kahvinkeitto, makkaranpaisto ja 
luontopolkutietokilpailun vastausten tarkistaminen. Kysymyksissä oli joitakin vaikeampia aikuistenkaan 
tietää. Voiton veivät siinä kilpailussa Pertti Perttu ja Markku Huhtela ja saivat pussillisen 
pääsiäiskaramelleja palkinnoksi. Markkupa laittoikin pussin jakoon, niin saimme koko porukka suut 
makeaksi. 
 
Ei tässä tapahtumassa sellainen sana kuin piinaviikot mieleenkään juolahtanut, sen verran hyvämakuisia 
pannareita oli Livokkaan köökimestarit saaneet aikaan, että ihan tungos tuli herkkujen edessä. Muutenkin 

tunnelma laavulla oli hyväntuulinen, ja laavun tarjoilut 
houkuttivat herkkusuita ostamaan välipalaa. Eväsmyynnissä 
oli hillon kera sekä tavallista että laktoositonta pannukakkua, 
joita oli varattu isommalle porukalle, ja vielä varauduttu 
siihen, että niitä pitäisi puolittaakin. Eivätpä ainakaan olisi 
ihan heti ostamalla loppuneet... Lisäksi keiteltiin heti laavulle 
päästyä pannukahvit, pannu vain oli vaihteeksi niin iso, että 
röpöjen määrä piti arvioida pannun koosta. Ei ollut kukaan, 
niin isolla pannulla kahvia ennen keittänyt. Hyvin onnistui 
kahvin keitto kaikesta huolimatta ja saipa eräs pannarille 
isompaa hilloannosta halunnut niin paljon hilloa, ettei tahtonut 
hillo pannarin päällä pysyä.  
 
Laavulle tuli vielä väkeä kelkoilla, ja heidänkin kasvoillaan 
leveät hymyt ja naurut. 

                                                      

Vastasuo 

Kelkkailijoiden tunnelmaa 
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Vaikkakin tarjolla oli enimmäkseen istumapaikkoja, 
joilla sai takapuolensa märäksi ja hieman savu 
seuraili yhtä jos toista, niin siitäpä saatiin hupia lisää 
kun muistui mieleen vanha sanonta savun seuraaman 
tuhmuudesta.  
 
Paistoimme siinä makkaroita rupattelun ohessa ja 
pian jo olikin umpihankihiihtokisan aika. 
Ajattelimme Minnan kanssa, ettei siihen 
varmaankaan kukaan innostu, vaan mikä olikin 
meille yllätys; porukan kypsempään ikään ehtineet 
lähtökäskyn jälkeen riensivät kilpaan riehakkaalla 
innolla ja myös sitten saapuivat maaliin 
ensimmäisinä. Hiihtokilpailussa palkittiin erikseen 
miesten, naisten ja lasten/nuorten ensimmäisinä maaliin saapujat. Miesten kisan voitti Pertti Perttu, 
naisten kisan taas Irma Perttu ja lasten/nuorten Aino Puhakka. 
 

Ihan huumorin vuoksi olisi kyllä pitänyt antaa 
pussillinen pääsiäismunia naisten kisan voittajalle, 
vaan nepä tulivat ojennettua miesten voittajalle, 
joka oli muuten sama kuin edellisessäkin 
kilpailussa. Niitä hän ei kuitenkaan jakoon 
laittanut. Voitto näytti meille katsojille helpolta, 
vaikkakin hetkellisesti näytti lumi upottavan 
enemmän kuin arvasi. Laavulla eläinrakkaiden 
mieliä ilahdutti suloinen beagle, jolla näytti myös 
olevan malttamatonta intoa, varsinkin laavun 
suuntaan. Tapahtuman jälkeen kuulin eräältä 
osallistujalta sellaisen terveisen, että tapahtuman 
kestoksi 3 tuntia oli juuri sopiva. Silloin 
iäkkäämpikin ihminen jaksoi sen loppuun saakka.  
 
 

Myös tikanheittokilpailu oli osana hiihtoretkeä laavulla, parhain tikanheittäjä oli Aaro Perttu. 
                                                                                   

Ulla Pohjola (myös kuvat) 
 

 
 

Tien hoito kesällä  
 
Näyttää siltä, ettei Livon kylätietä kunnosteta (höylätä) kuin pari kerta kesässä. Tie on kylän kohdalla 
pysynyt erittäin huonona ja koloisena vuodesta toiseen. Kylän miehet päättivätkin ottaa taas kerran ohjat 
omiin käsiin. 
 
Saimme Salmelan Veli-Pekalta kunnollisen lanan käyttöön, jolla tie saadaan pysymään kunnossa. Meitä 
talkoolaisia on nyt jo viisi traktoria, jotka vuorottelevat lanauksessa. Lisääkin talkoolaisia saa 
ilmoittautua! Lanaus vaatii ison nelivetotraktorin. Lanaa säilytetään Juutisen hallin takana. 
 
Pijetään tie kolottomana! 
  

Kirsikankaan ukki 

 

Tikanheittokilpailu valvojana oli kilpailun voittaja Aaro 
Perttu 

Umpihiihtokilpailun jännittävää tunnelmaa 
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Vuoden kyläläinen 2012 – Martti Niskala 

 
Alkajaisiksi voin heti kertoa saapuessani kauniiseen "punaiseen 
tupaan", että vuoden kyläläinen on tosi taitava käsistään, kuten kaikki 
tiedämme. 
 
Vuoden kyläläiseksihän joulun alla valittiin tällä hetkellä 
Kurenkartanossa hoitajana työskentelevä Martti Niskala. Livolaisille 
Martti on tullut nyt tutuksi Livokkaan kautta kioskilta. Martti kertoo 
elämästään seuraavasti: ”Aikoinaan vuonna -73 lähdin Kuusamoon 
koneenhoitajaharjoittelijaksi, joka kesti vuoden verran. Sen jälkeen 
lähdin Åströmin konepajalle Varkauteen, jonka jälkeen tulin 
Pudasjärvelle lämpökeskukseen puoleksi vuodeksi. Sitten menin 
Rovaniemelle Lapin Kullalle limukkatehtaalle neljäksi kuukaudeksi. 
Rovaniemen jälkeen siirryin vielä Liminkaan Osuusmeijerille 
koneenhoitajaksi. Välillä olin myös armeijassa Oulun Hiukkavaarassa. 
 
Vuonna -76 lokakuussa muutin Rovaniemelle, jossa viivyin 26 vuotta. 
Toimin laitosmiehenä Rovaniemen Teollisuuskylä Oy:lle. Työ oli 
lämpökeskuksessa huolto- ja korjaustyötä tehden eri teollisuushalleissa. 
Limingassa asuessani syntyi vuonna -75 vanhin pojistani Kai, mutta 
nuoremmat pojat syntyivät Rovaniemellä vuonna -81 Jarkko ja kolmas pojistani Markus vuonna -85. 
Välissä sanottakoon, että -82 kävin ja valmistuin sähköasentajaksi. 
 
Aikani töitä tehtyäni ja vuosien vieriessä vuonna 2004 olin vuoden verran virkavapaalla, hoidin äitiä ja 
isää. Se innostikin minua vielä käymään hoitoalan koulun. Tykkään työstäni, jota teen Kurenkartanossa, 
jossa myös Tarja - mun rakas työskentelee. Olemme samassa työpaikassa, mutta työvuorot eivät aina satu 
yhtä aikaa. Livolla ollessani olen tehnyt remonttia Koululla ja Talolla (Ruostehovilla) sekä yksityisissä 
kotitalouksissa. 
 
Harrastuksiini kuuluu rakkaimpana tanssi, jossa kuljemme Tarjan kanssa viikottain yhdessä. 
Marjastamme myös yhdessä jonkun verran syksyllä. Myöskin lapsenlapset vierailevat useasti luonamme 
ilahduttamassa meitä”. Näin keväällä ulkona on mukava touhuilla, nytkin tullessani pihaan Martti oli 
halkoja tekemässä. 
 
Kiitos vielä Martille ja Tarjalle sekä oikein mukavia yhdessäolon päiviä Teille toivottelee, 

 
Ulla 

 

 
 

Hemmottelua Livon koululla 
 
Livon maa- ja kotitalousnaiset järjestävät Livon koululla hemmottelupäivän la 6.7.2013 klo 10.00 – 
15.00. Päivän aikana on mahdollisuus erilaisiin hoitoihin ja ruokailuun. Edustajille pöytävaraukset 10 
€/paikka.  
 
Ilmoittautumisia ottavat vastaan Tarja Tomperi, puh, 045 – 630 6731 sekä Pirjo Tuovila, puh. 040 – 739 
2447. 
 

Kaikki tervetuloa! 

Vuoden kyläläinen 2012 Martti 
Niskala 
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Kansanparantajat – katoavaa kansanperinnettä 
 

Olin joulukuun alussa koulun talkkarivuorossa, kun 
alaselkääni iski taas se vanha vaiva. Itsenäisyyspäivän 
tienoon jouduin viettämään useita päiviä aivan sängyn 
pohjalla ja vaivan ollessa pahimmillaan jouduin olemaan 
kovalla lattialla matto ainoana alustana. Jäsenkorjaajia ei 
tuntunut enää olevan koko pohjoisella pallonpuoliskolla. 
Ainoa, joka tuli mieleeni, oli Kosamon Essa Puhoksen 
Salmijärvellä. Minun onnekseni Juntin Paavo oli lomalla ja 
tuurasi minua koulun talkkarina.  
 
Selkävaiva jatkui pari viikkoa ja siinä sairastellessani 
palauttelin mieleeni aikaisemmin sattuneita selkäkramppejani 
ja miten ja mistä olen saanut niihin avun. Koetin neuvoa 
Liisalle, miten aikaisemmilla kerroilla on kyseinen vaiva 
saatu korjattua. Ei onnistunut ensimmäisellä eikä toisellakaan 
yrittämällä, mutta useiden yritysten jälkeen selkä saatiin 
kuntoon.  Jo silloin lupasin Minnalle, että kirjoitan Livon 
Sanomiin jutun entisajan jäsenlääkäreistä ja muistakin 
kansanparantajista ja nyt olen täyttämässä tätä lupaustani. 

 
Omakohtaiset kokemukset jäsenkorjaajan taidoista palautuvat sotavuosiin, olikohan vuosi 1940 tai 
1941. Oli kesäaikaa. Jossakin ulkoleikeissä nilkkani nyrjähti niin, etten pystynyt juuri askelta 
ottamaan.  Nilkutin ja välillä ”känkkäsin” yhdellä jalalla sisälle pirttiin, jolloin pappa (vanhaisä, niin 
kuin häntä kutsuttiin) oli heti kysymässä, että mikä sille jalalle on sattunut. Selityksen kuultuaan hän 
sanoi, että nyt sitten lähdetään Toukolaan. Minä tietysti intin, että enhän minä voi Toukolaan asti 
kävellä näin kipeällä jalallani.  Pappa ei kauan aikaillut, vaan lähti lyhyellä askeleellaan kiiruhtamaan 
kesäpolkua Salmelan suuntaan. Aikoi mennä Toukolaisen pakeille. Eikä aikaakaan, kun siltä 
samaiselta polulta nähtiin kiiruhtavan kaksi miestä. Edellä asteli hyväryhtinen reipas mies, askel, kuin 
”hokmannin tippoja” ja perässä Kokon pappa koetti parastaan pannen pysyä mukana. Se edellä tulija 
kyllä pian tunnistettiin Toukolaiseksi, Juho Salmelaksi, kylänkuuluksi jäsenkorjaajaksi.  Pirttiin 
päästyään jäsenlääkäri ei käynyt heti suoraan asiaan, vaan jutteli aivan muina miehinä muita 
kuulumisia, mutta pappa kiirehti, että sehän piti korjata tuon Niilon jalka.  Jussi istui penkillä ja 
minulle laitettiin istuin jäsenkorjaajan eteen. Aikansa nilkkaa tunnusteltuaan hän katsahti ikkunaan 
päin ja sanoi, että kuka se tuo kulkija on, joka menee tuolla polulla. Minä tietysti käänsin päätäni 
ikkunaan päin ja silloin Jussi nykäisi jalastani. En ennättänyt älähtääkään, kun jäsenlääkäri jo sanoi, 
kävihän se varmaan kipeästi, mutta ei tätä enää tarvitse korjata. Kaikki jäsenet ovat nyt paikoillaan. 
Nilkkaan laitettiin tiukka side ja varoitus päälle, että jalalla ei sitten saa kävellä kolmeen päivään. 
Jalka parani pikavauhtia. Sen tapauksen jälkeen en joutunut turvautumaan Touko-Jussin 
jäsenkorjaajan taitoihin, mutta luja luottamus hänen taitoihinsa jäi elämään, vaikka hän menehtyikin 
sairauden uuvuttamana jo pian sotien jälkeen vuonna 1946.  Jussin kerrottiin saaneen oppinsa 
tunnetulta monitaitoiselta parantajalta, ”Lukkarin Kallelta”, kanttori Kalle Huhtelinilta. 
 
Toukolan Jussin kuoltua ei Livojokivarrella ollut vuosikymmeniin yhtään jäsenkorjaajaa. Apua 
tarvitsevat kävivät Haukiputaalla Hakala-nimisen korjaajan luona. Hän oli laajalti tunnettu ja eteväksi 
tunnustettu kansanparantaja. Myöhemmin livolaiset kävivät myöskin Ranualla, jossa oli useitakin 
jäsenlääkäreitä. Tunnetuin heistä lienee ollut Kelan Kalle. 
 
Joskus 1960-luvun alussa kuultiin, että Kujansuun Jussi on ryhtynyt korjaamaan jäsenvaivoja ja juuri 
Jussiin liittyykin minun erikoisin kokemukseni kansanparantajista. Oli maanantaiaamu, joskus 1970-
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luvun alussa. Talvikelit ja hieman tuiskutteli lunta. Menin autolla Pärjänsuolle töihin. Olin 
laittamassa autonpressupeitettä, kun jalka liukastui ja selkään vihlaisi. En voinut oikaista selkääni 
suoraksi. Soitin Livon Rajamaalle, että Elsan pitää ottaa Kanervan Eskon taksi ja tulla tuuraamaan 
minua, että pääsen käymään Kujansuun Jussin luona. Kun Esko tuli, hän ehdotti, että lähtisin Volgan 
kyytillä polille hakemaan sairaslomaa. Sanoin, etten tarvitse lomaa. Menen Jussin luo korjauttamaan 
selän ja taas pystyn töihin. Meninkin Kujansuuhun ja Jussi ryhtyi oitis korjaamaan. Hän löysikin 
korjattavaa ja sanoi kohta, että nyt sen pitäisi olla kunnossa, nousehan ylös. Yritin nousta lattialta, 
mutta vaikeaa oli, enkä voinut oikaista selkää suoraksi. Jussi komensi minut takaisin lattialle 
vatsalleen ja kopeloi tovin selkääni, mutta ei löytänyt enää korjattavaa. Nyt en nähnyt enää muuta 
vaihtoehtoa, kuin yrittää päästä auton rattiin ja lähteä terveyskeskukseen hakemaan sairaslomaa. 
Hankalaa oli ajaminen, mutta pääsin polille, jossa Martti Kurki oli päivystävänä lääkärinä. Kun 
minun vuoroni tuli, kysyi lääkäri, että mikä se miestä vaivaa. Ennen kuin ehdin vastata, hän murahti: 
”No selkähän se on kipeä, kun pitäisi päästä lomalle”. Laittoi minut hoitopöydälle selälleen, tarttui 
nilkasta ja nosti jalkaa ylös 90 asteen kulmaan. Selkään koski niin, että minulta pääsi älähdys, johon 
lääkäri tokaisi, että onko se tosissaan noin kipeä. Sanoin, että en olisi täällä jos se ei olisi tosissaan 
kipeä. Sain viikon sairaslomaa ja kehotuksen tulla perjantaina näyttämään. 
 
Kun selkä ei osoittanut paranemisen merkkejä, menin torstaina 
käymään vielä Jussin luona, mutta Jussi ei löytänyt selästä 
mitään korjattavaa. Perjantaina menin polille. Lääkärin 
kysymykseen selän voinnista, jouduin sanomaan, ettei ole 
parantunut yhtään, johon lääkäri huonotuulisen tuntuisena sanoi, 
että kylläpä ne tuollaiset vaivat viikossa tavallisesti paranee. 
Selkä pitää kuvata, mutta kun täällä terveyskeskuksessa laitteet 
ovat rikki, annan lähetteen Oulun Röntgeniin ja viikon lisää 
sairaslomaa. Menin seuraavana tiistaina Ouluun ja siellä selkä 
kuvattiin. Sain kuvat mukaani ja paluumatkalla pysäytin jollakin 
levähdyspaikalla tutkimaan kuvia. Kuvien mukana oli 
röntgenlääkärin lausunto avonaisessa kirjekuoressa. Luin sen ja aivan kaikkea latinaa en tietysti 
ymmärtänyt, mutta sen ainakin, että selässä on jotain sellaista, joka tarvitsee kuukausien hoito- ja 
kuntoutusohjelman. Kun olin saanut kehotuksen tulla heti näyttämään kuvat, kun olen käynyt 
Oulussa, niin meninkin Kurenalle tultuani terveyskeskukseen, vaikka kello olikin kohta neljä. Tohtori 
Kuren vastaanottoapulainen sanoi, että lääkäri on lopettanut jo työt tältä päivältä. Tule huomenna 
uudestaan. En ennättänyt vielä lähteä, kun lääkäri kurkisti oven raosta ja sanoi, että hänpä vielä 
katsoo ne röntgenkuvat. Laittoi kuvat valotauluun ja luki sitten röntgenlääkärin lausunnon. Nyt olikin 
ääni kellossa muuttunut. Kuukausi jatkoa sairaslomaan ja viikko ensin kovalla alustalla makuuta ja 
sen jälkeen aletaan selkää varovasti voimisteluttamaan. Sain kuvat mukaani ja lähdin kotiin. Kotona 
tutkin kuvia uudelleen ja huomasin lantion alueella selvästi havaittavan välilevyn siirtymän 
sivusuuntaan. Sain oivalluksen, että nyt menenkin Jussin luo röntgenkuvien kanssa. Torstaina toteutin 
suunnitelman, menin Kujansuuhun. Jussi tietysti sanoi, että turhaan sinä tänne tulit, kun en minä 
löydä siitä sinun selästä mitään vikaa. Sinulla on niin vahvat selkälihakset, ettei selkärankaa pääse 
tunnustelemaan. Sanoin, että minulla on röntgenkuvat mukana, Niistä me nähdään ihan selvästi, 
missä kohtaa ”nikama on pois paikoiltaan”. Katsoimme yhdessä kuvaa ja Jussi, joka oli luonteeltaan 
aikamoinen veitikka, sanoi, että joo, nyt vikakohta ois tiedossa, mutta mistä löydetään mies, joka sen 
osaisi korjata. Riisuin jo paitaa pois ja sanoin Jussille, että ryhdytäänpä töihin. Jussi supatteli 
emännälleen jotain, kehotti minua menemään taas lattialle vatsalleen, tuli polvilleen viereeni ja alkoi 
tunnustella selkärankaani alaselän juuri siltä alueelta, jossa kuvan perusteella vikakohdan tiesi olevan. 
Sanoi, että nythän tämä kyllä löytyi, elähän jännitä, ole ihan rentona. Samalla hän kuiskasi emännälle, 
että nyt. Tunsin, kun joku tarttui oikean jalkani nilkkaan ja samalla nykäisi reippaasti jalkaani. 
Jäsenlääkäri kehotti minua nousemaan nyt seisomaan, eikä ollut yllätys, että voin nousta nyt 
seisomaan ihan suorana, eikä selkääni koskenut yhtään. Lopputulokseen olimme molemmat 
tyytyväisiä, niin autettava kuin auttajakin. 
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Menin seuraavana päivänä polille. Lääkäri tivasi, että mitä varten minä olet taas tullut tänne. 
Sinunhan piti maata koko viikko vain kovalla laverilla. Sanoin, ettei minulla kulu joutilaana aika. 
Aion mennä töihin. Kurki selitti jo kipakkaan sävyyn, että et saa mennä vielä töihin, selkä on ensin 
hoidettava kuntoon. Enhän minä uskaltanut sanoa, että selkä on jo hoidettu kuntoon, mutta pidin silti 
tiukasti kiinni siitä, että aion mennä heti töihin. Lääkäri kirjoitti loppulausunnon hyvin 
vähäpuheisena. Sen aikakauden lääkärit suhtautuivat hyvin kielteisesti kansanparantajiin, siis 
jäsenkorjaajiinkin.  
 
Muutama vuosi kului ja jouduin taas turvautumaan lääkäriin, nyt verenpaineongelmien vuoksi ja 
lääkäri sattui olemaan, kuinkas muuten, Martti Kurki. Meille syntyi yli kymmenen vuotta kestänyt 
hyvin toimiva, luottamuksellinen lääkäri-potilassuhde. Kerroin jossakin vaiheessa lääkärilleni, että 
taidan lähteä käymään Kalajoella kuulun akupunktiolääkärin, Pauli Räsäsen vastaanotolla, josko se 
hoito tehoaisi tuohon verenpainetautiinkin. Kurki sanoi. että kun ihan kaikki muut keinot on ensin 
kokeiltu, niin samahan se sitten olisi kokeilla vaikka akupunktiotakin. Minä en usko koko 
akupunktuuriin ollenkaan. Meni muutama vuosi, kun kuulin, että Kurki ei toistaiseksi ota potilaita 
vastaan. On virkavapaalla ja on mennyt erikoistumaan. Hänestä tulee akupunktioerikoislääkäri. 
 
Kujansuun Jussi ei saanut elää vanhaksi, kuten ei Toukolainenkaan. Hänellä oli kuitenkin 
”oppipoika”, Niemelän Niilo. Hän jatkoi jäsenkorjaajana Jussin kuoleman jälkeen. Livolla oli 
useitakin jäsenkorjaajia, Perttulan Eevertti, Solan Yrjö ja Pellonpään Sylvi. Tunnetuin näistä oli 
Perttulan ”lautamies”. Monesti korjautin selkääni Eevertillä, kerran Yrjölläkin, mutta Sylvin luona en 
käynyt kertaakaan. Joskus kymmenen vuotta sitten kävimme Liisan kanssa Kuusamossa Karjalaisen 
Einon luona ja olimme kyllä tyytyväisiä sieltä saamaamme apuun. Hänkään ei elänyt vanhaksi, vaan 
kuoli alle seitsemänkymmenen ikäisenä. Niin kuin jutun alkuosassa mainitsin, ollaan nykyään 
tilanteessa, ettei jäsenkorjaajia löydy ainakaan lähitienoilta. Kyselin joulukuun alussa Kurenalla 
hyvältä tuttavaltani, joka joskus neuvoi meille hyviä jäsenlääkäreitä, esimerkiksi Alatalon Ossin 
Kuresta ja Karjalaisen Einon Kuusamosta, että olisiko hänellä vielä takataskussaan yhtään 
jäsenkorjaajan osoitetta. Ei ollut, ja hän totesikin, ettei enää synny uusia parantajia. Jäsenlääkäriksi 
pitää syntyä. Jos ei ole saanut syntymälahjana parantajanlahjoja, ei taito synny kursseilla ja 
koulunpenkillä. Eihän laulajaakaan tule henkilöstä, jolle ei ole syntymälahjana annettu nuottikorvaa. 
 

Vanhempaan aikaan lienee ollut Livolla muunkin sortin 
kansanparantajia, mutta minun muistiini ovat jääneen 
lähinnä kupparit ja hierojat ”hierulit”. Sota-ajan jälkeen 
puhuttiin paljonkin aivan koko maan laajuista mainetta 
saavuttaneesta parantajasta, Lapualaisesta Fossin Sannasta. 
Joitakin livolaisiakin kävi hänen luonaan vaivoihinsa apua 
hakemassa. En voi kyseenalaistaakaan hänen taitojaan, 
mutta pidin häntä lähinnä ”henkiparantajiin” lukeutuvana. 
Erikoista hänen vastaanotolleen mennessä oli, että 
parantajalle piti viedä pullo kirkasta viinaa, johon hän 
sekoitti lääkkeen. 
 
Kun edellä kerroin niistä akupunktiolääkäreistä, olen tällä 
vuosituhannella tavannut Kiinalaiseen kansanlääkintään 
perehtyneitä luontaisterapeutteja, jotka ovat erikoistuneet 
akuneulahoitoihin. Kokeillutkin olen hoitoja ja saanut niistä 
lievitystä vaivoihini. Näillä neulahoidoillahan ei paranneta 
sairauksia, mutta hyvin usein niillä voidaan lievittää oireita, 
ja silläkin on jo iso merkitys. 

 
N K 
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Livojokivarren rantaosayleiskaava ehdotukseksi syksyllä 2013 
 
Livojokivarren rantaosayleiskaavaluonnos oli nähtävillä loka-marraskuussa 2012. Kaavaluonnoksesta 
annettiin yhtensä 118 mielipidettä ja 8 lausuntoa. Osallisten mielenkiinto kaavaan oli lukumäärällisesti 
hyvin samantyyppistä kuin vastaavankokoisissa rantaosayleiskaavoissa yleensä. Myös mielipiteissä esille 
tuodut kysymykset ja toiveet vastasivat rantayleiskaavoissa yleisesti esille nousevia teemoja.  
 
Kaavaluonnoksesta annetuissa viranomaislausunnoissa edellytettiin kaavaan liittyviä uusia 
erillisselvityksiä sekä aiempiin selvityksiin tehtäviä tarkennuksia. Rakennetun kulttuuriympäristön 
inventoinnin osalta selvitystyö on alkanut huhtikuussa maastokäynneillä ja työ valmistuu toukokuun 2013 
aikana. Aiemmin tehtyä luontoselvitystä täydennetään nyt kaavan luonnosvaiheen jälkeen. Tarkennuksilla 
saadaan rajattua paremmin esim. metsälain mukaisia kohteita sekä tarkennettua osoitettujen uusien 
rakennuspaikkojen sijainteja. Luontoselvityksen täydennys suoritetaan kasvukauden alettua kesä-
heinäkuun 2013 aikana. Myös kaavaluonnoksessa selvitysaineistona käytettyä maisemaraporttia 
täydennetään varsinaiseksi maisemaselvitykseksi samalla aikavälillä. 
 
Uudet selvitykset ja selvitysten tarkennukset valmistuvat elokuuhun 2013 mennessä. Selvitysten, 
mielipiteiden ja lausuntojen perusteella kaavaluonnosta työstetään kaavaehdotukseksi. Luonnosvaiheessa 
kaavasta annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin tullaan vastaamaan elo-syyskuun 2013 aikana 
kaavaehdotuksen valmistuttua. Heti tämän jälkeen kaavaehdotus tulee nähtäville kaavaluonnoksen tapaan 
vähintään 30 päivän ajaksi.   
 

Kuisma Reinikainen 
projektipäällikkö 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
 

 
 

Ruokaralli 10. – 15.6.2013 Pohjois-Pohjanmaalla 
 
Maaseudun Sivistysliiton Uutispuuro- ja Syökkö nää lähiruokaa -hankkeet sekä 

MTK-Pohjois-Suomen Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- 

ja aktivointihanke järjestävät kesäkuussa ruokarallin. Ruokaralli koostuu kahdesta 

isommasta aloitustapahtumasta, matkan varrella kuudesta keskikokoisesta 

viestinvaihtotapahtumasta (välietappi) ja 12 pienestä viestinvaihtotapahtumasta (kyläetappi) sekä 

päätöstapahtumasta Oulussa 15.6. Rallissa viedään vetoomusta ruokakulttuurin puolesta ja kerätään 

siihen matkan varrelta nimiä. Vetoomus luovutetaan Oulussa Rotuaarin lavalla niille tahoille, jotka 

todella ”ruokkivat” pohjoispohjalaisia, eli kauppaketjut, ABC:t ja Oulun kaupungin hankinnoista 

vastaaville.  
  

Ruokarallin tavoitteena on vaalia ruokaperinteitä ja nostaa paikallisen ruoan ja ruoantuotannon 

arvostusta. Tavoitteena on nostaa aihe julkiseen keskusteluun ruohonjuuritasolta päättäjiin asti ja saada 

mukaan ihmisiä kylistä ja kaupungeista. Järjestäjät etsivät paikallisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi 

kyläyhdistyksistä tai MTK:n paikallisyhdistyksistä. Ralli pysähtyy 12.6. Pudasjärvellä. Pudasjärven 

teemoina ovat liha, teurastamot, leipomot ja lammastalous. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Pia Alatorvinen 

projektikoordinaattori 

Uutispuuro-maaseututiedotushanke 

puh. 044 568 1178 pia.alatorvinen@msl.fi www.uutispuuro.fi 
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Nuorten eräleiri 22. – 26.7.2013 
 

Pudasjärven riistanhoitoyhdistys yhdessä Livokkaan ja Livon metsästysseuran kanssa järjestävät nuorten 
eräleirin Livon koululla kesällä 2013 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 ja leirin lopussa voi suorittaa 
metsästyskortin. Oppitunneille osallistuvat kaikki leiriläiset. Tutkintoon voi osallistua myös kurssin 
ulkopuoliset.  
 
Leirin hinta on 120 euroa. Maksu sisältää: 

- kyydin Kurenalta Livolle ja takaisin 
- käynnin Ranuan eläinpuistossa lippuineen 
- ruoan leirin aikana.  
- majoituksen: makuupussit ja aluspatjat mukaan 

 
Metsästäjätutkinnosta menee erillinen maksu.  

 
Leirille ilmoittautuneille lähetämme tarkemman ohjelman 
leirin sisällöstä. Lisäksi leiriläisten vanhemmille on 
keskiviikkona 24.7. klo 18 alkaen.  
 
Leirille tulee ilmoittautua 30.6. mennessä Alpo Turpeiselle, 
puh: 0400 – 243 142. Leirille otetaan 25 leiriläistä ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. 
 

 
 

Nuorten lentopallopainotteinen kesäleiri 19. – 21.7.2013 
 

• Livon koululla alk. pe 19.7.2013 klo 18.00, päättyen 
su 21.7. noin klo 16.00 

• Hinta 35 €/hlö; sis. vakuutuksen, pe - su päiväruoat, 
ilta- ja aamupalat, iltamakkarat, suihkun ja 
majoituksen (omat petivaatteet ja pefletit mukaan) 

• Myös kyläläisten ja mökkiläisten lapset mukaan, 
halutessa voi yöt viettää kotonakin 

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

• Lentopallon alkeita, pelejä, yhdessäoloa, uintia, 
makkaranpaistoa, ym. 

• Vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet sekä reipasta 
mieltä mukaan 

• Ilmoittautuessasi ilmoita henkilötunnus vakuutusta varten sekä lapsen että huoltajan puhelinnumero 
• Leirille otetaan 25 leiriläistä ilmoittautumisjärjestyksen mukaan 
• Ilmoittautumiset ja tiedustelut 14.7. mennessä; Kauko Tervonen puh. 040 – 571 2457  

 

Järj. PuU/LP-jaosto ja Livokas Ry 

Eräleiriläiset vuosimallia 201. 

Lentopalloleiriläiset vuosimallia 2010 



 30 

Työharjoitteluun kesällä tuttuja kasvoja 
 
Kesällä saamme jälleen ajalle 1.7. – 16.8.2013 työharjoitteluun Koululle viime kesäisen tuttavuutemme 
Valentina Anttilan. Valentina on naimisissa ja asuu Pärjänsuolla, jossa hän on asunutkin koko Suomessa 
oloaikansa. Pärjänsuolla hän on asunut nyt 3,5 vuotta. Valentina tutustui ja rakastui mieheensä Venäjällä 
Kostamuksessa, missä mies oli tuolloin metsätöissä. Valentina on viihtynyt Pärjänsuolla oikein hyvin ja 
tutustunut paikallisiin naapureihin niin hyvin, että kulkee hirviporukassa mukana. Lisäksi Valentina 
kalastaa, poimii marjoja ja sieniä metsästä ja joskus ajelee ja korjaa miehen metsätraktoria. Kotipihalla 
käyskentelee kanoja, lisäksi talossa asustavat kaverukset Milena -kissa ja Villi -koira. 
 
Valentina on koulutuksessa, johon osallistuvat ihmiset ovat kaikki maahanmuuttajia tai pakolaisia, joista 
usea on vielä kotouttamislain piirissä olevia henkilöitä. Koulutuksessa keskitytään opiskelijoiden suomen 
kielen ja viestintätaitojen kehittymiseen: Opiskelijat pystyvät mm. keskustelemaan arkielämän tilanteissa 
suomen kielellä.  
 
Koulutukseen sisältyvät kielten opiskelun ohella myös yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus, jotka ovat 
yleisiä taitoja ja tietoja, joita tarvitaan Suomessa elettäessä. Yhteiskuntataitoja ja kulttuurintuntemusta 
kehittämällä helpotetaan opiskelijoiden toimimista suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. 
 
Koulutuksessa perehdytään myös työelämä- ja yhteiskuntataitoihin, jolloin opiskelijat perehtyvät 
suomalaiseen työlainsäädäntöön ja työelämän käytäntöihin liittyviin perusasioihin. Tähän liittyen 
opiskelijoilla on 7 viikon mittainen työssäoppimisjakso Pudasjärveläisissä yrityksissä ja kunnan 
palveluksessa.  
 
Työelämään liittyen opiskelijat saavat koulutuksessa henkilökohtaista ohjausta itselleen sopivan 
ammattialan löytämiseksi tai oman ammattialan päivittämiseksi suomalaiseen työelämään soveltuvaksi. 
Lisäksi perehdytään eri ammatteihin sekä niiden osaamis- ja pätevyysvaatimuksiin. Tavoitteena on, että 
opiskelijat saavat monipuolisen kuvan ammateista, koulutuksesta ja työelämästä jatkosuunnitelmiensa 
tueksi.  
 

Valentina Anttila ja Helena Kokko 
 
 

 
 
 

Hirviasiaa 
 
Hirvilupien hakuaika on taas menossa. Hirvikanta näyttää melko huonolle, joten 
lupamääriä täytyy pienentää . Me Livon hirviporukassa otetaan välisyksy ja anotaan 
vain muutama lupa. Kunhan peijashirvi saataisiin, niin näin saatais kanta nousuun ja 
samalla paikallista kantaa säästettäisiin. 

  
Lauantaina 27.4. kolme hirveä ylitti Livojoen Piilolan nivasta ja suuntasivat Kirsiojan varteen 
vasomispaikoille. Metsästysseuralla on jyviä levitettäväksi lintujen ruokintaan. Niitä voi hakea 
hirviliiteristä. Pyritään levittämään niin ettei porot pääse ahmimaan niitä liikaa. Hanhia ja joutsenia oli 
vastasuolla eilen ja kyllä jyvät näytti kelpaavan.  
 
Hyvää kevättä kaikille! 

Kirsikankaan Ukki 
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Kuva: Teemu Harjumaa 2010 

Livon Superpäivä la 15.6.2013 karhunveistoviikkoineen 
 

 
Tänä vuonna Livon kesä pistettiinkin hieman sekaisin ja satsaammekin nyt yhteen kesäkuun 
viikonloppuun kunnolla. Livon Superpäivän viettäminen alkaa pari päivää aikaisemmin eli veistämme 
karhuja torstaina 13. päivä ja perjantaina 14. päivä. Lauantaina sitten karhujen teon ja myynnin lomassa 
ainakin pelaamme lentopallon kyläsarjaa, tapaamme Livon koulun entisiä oppilaita, heitämme SM-
pöllinheitonkilpailussa, nautimme Hoitola Solivon intialaisesta päähieronnasta, syömme lohisoppaa 
Illikaisen Alpon soppatykistä ja leikimme perinteisiä kesäpäivän leikkejä. Kuulostaa aika kivalta, eikös?! 
Mikäli kaikki menee putkeen, Livon miehille voi olla myös tarjolla uusi erilainen kilpailu…. Siitä sitten 
paikan päällä lisää, mikäli suunnitelmista tulee totta. 
 
Karhunveistoon otamme ilmoittautumisia vastaan 2.6.2013 asti. Koska lauantaina 15.6. pelaamme 
lentopallon kyläsarjaa ja tietysti tarvitsemme osan kentästä siihen, tällä kertaa veistäjiä sopii kentälle vain 
korkeintaan 9 hlöä. Veistäjät otamme vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 
Veistämään ilmoittaudutaan suoraan Livon koululle p. 050 - 5520 280 tai sähköpostilla livokas@livo.fi. 
Osallistumismaksu 70 €/hlö, johon sisältyy lauantain ruokailu sekä yksi iso kolmen metrin tukki. 
Lisätukkeja voi myös halutessaan tilata etukäteen enemmänkin. Mikäli tarvitset majoitusta, siitä kannattaa 
myös mainita ilmoittautuessa. Pyrimme järjestämään kaikille halukkaille majoituksen. Voit myös varata 
Koululta itsellesi asuntovaunu tai –autopaikan. 
 
Lentopallon kyläsarja alkaa lauantaina yhdeksältä. Ilmoittautuminen ja tiedustelut Janne Laakkoselle 
10.6. mennessä 044 - 535 3250 tai jannela77@hotmail.com. Mikäli ilmoittautuneita tulee runsaasti, ensi 
sijalla ovat oman pitäjän joukkueet.  
 
Lauantaina juhlistamme myös Livon koulun entisiä oppilaita. Ensimmäisen kerran Livon koulun entiset 
oppilaat tapasivat Livon koulun lakkauttamisvuonna 1993 ja toisen kerran vuonna 2003 ja nyt vuonna 
2013 olisi vuorossa kolmas tapaaminen. Entisten oppilaiden tapaaminen huipentuu koululla klo 12 
alkavaan juhlaan. Juhlapuheen pitää Livon koulun entinen oppilas, maaherra Eino Siuruainen. 
 
Mikäli Sinulla on vanhoja luokkakuvia ja muita koulukuvia voit tuoda niitä mukanasi tai toimittaa niitä 
aikaisemmin Koululle tai lähettää niitä Livokkaan sähköpostiin (livokas@livo.fi), niin tulostelemme niitä 
juhlaan näytille. 
 
Pöllinheitossa on perinteisesti miesten ja naisten sarja. Sarjoihin ilmoittaudutaan paikan päällä Koululla. 
Osallistumismaksu on 5 euroa.  
 
Koko lauantaipäivän tapahtumassa on tietysti myytävänä arpoja! Tänä vuonna pääpalkintona on Livon 
kylän miesten salvama komea lato! Kannattaa tulla kauempaakin ostamaan arpoja! 
 
Torstaista lauantaihin Koululla on tarjolla niin veistäjille, entisille oppilaille, lentopalloilijoille kuin 
yleisöllekin ruoka- ja kahvipalvelut ja Livon koulu on myös avoinna aamusta iltaan koko kolme päivää! 
Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät osoitteesta: www.livo.fi. 
 

Kaikki tervetuloa Livon Superpäivään 15.6.2013! 
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TIEDOKSI Livojoen valokuvaprojektin aloituksesta 
kaikille livolaisille ja entisille livolaisille! 

 
Joululehdessä kuulutettu projekti Livojokivarren vanhojen kuvien keräämisestä on herättänyt 
kiinnostusta, joten ryhdytään toimeen asian toteuttamiseksi. 
 
Kuvia löytyy niin Livolla asuvilta kuin muualla asuvilta entisiltä livolaisilta. Kaikilla ei ole 
todennäköisesti mahdollista tulla paikan päälle koululle kuvia tai albumeja tuomaan. Kuvien 
skannaamiseen ja suurentamiseen on oltava erilaisia vaihtoehtoja: 
 

1. Kuvat voi toimittaa koululle joululehdessä annettujen ohjeiden mukaan. 
2. Voin olla koululla paikan päällä skannaamassa kuvia toukokuussa joinakin perjantai-iltoina ja 

kesäkuussa päivisin erikseen ilmoitettavina aikoina, jos kuvia ei halua jättää koululle. 
3. Kesäkuussa voin käydä myös paikan päällä kutsusta kotona skannaamassa kuvia ja Oulussa tämä 

onnistuu iltaisin nyt loppukeväästä.  

Erittäin hienoa olisi, jos saisimme asiasta kiinnostuneista koottua ryhmän, joka kokoontuisi toukokuussa 
ja kesäkuussa koululla. Kuvista on kenties tunnistettava sellaisia jokivarsikohteita, joista ei edes kuvien 
omistajilla ole varmaa tietoa, mistä kohdin jokivartta kuvat on otettu. Samalla eteen voi tulla myös 
henkilöiden tunnistamista kuvista.  Ryhmä voisi myös suunnitella näyttelyn esillepanoa teksteineen ja 
lopulta rakentaa näyttelyn.  
 
Ryhmään on tällä hetkellä mukaani lupautunut Kokon Niilo, joten toivottavasti innostuneita menneitä 
aikoja muistavia ja muutoin asiasta kiinnostuneita löytyy ryhmään lisääkin.  
 
Kaikessa asiaan liittyvissä vastaan sähköpostilla mielelläni hanne.kokko@oulu.fi ja puhelin 040 – 5600 
870. 
   
Kesä jo mielessä Livojoen rannalla , 

 
HanneHanneHanneHanne    

 
 

Livon koulu  - evakuointipiste 
 
Jokunen Livon kyläläinenkin on saanut Pudasjärven kaupungilta kirjeen, joissa heitä on varattu 
väestönsuojelutehtävään valmiuslain 1080/1991 ja pelastuslain 468/2003 1 §:n edellyttämissä 
olosuhteissa. Livolla heidät on sijoitettu työtehtäviinsä, kuten toimistovirkailijaksi, Livon koululle.  
 
Livokas onkin ottanut yhteyttä evakuontipisteen osalta Pudasjärven kaupungin Väestönsuojelun 
vastuuhenkilöön Ritva Kinnulaan. Olemme ehdottaneet, että voisiko kaupunki koostaa tietoa siitä, mitä 
oikean hätätilanteen varalle evakuointipisteet tarvitsisivat varusteikseen, jotta kussakin paikassa oikeasti 
tultaisiin toimeen hädän tullen. Mietimme myös, että voitaisiinko yhteishankintana ja kenties jonkun 
tahon tukemana saada hankituksi tarvittava kalusto/tarpeisto kaikkiin Pudasjärven kaupungin alueella 
oleviin evakuointipisteisiin. Viime talvisten sähkökatkojen takia olemmekin todenneet, että ainakin 
aggregaatti pitäisi ehdottomasti evakuointipisteessä olla. Odotammekin nyt Pudasjärven kaupungin 
yhteydenottoa asiaan, jotta tietäisimme, että miten kannattaisi jatkossa toimia. 
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Harrastuksista ja vähän muustakin 
 

Hienoa, että ihmisiltä tulee hyviä ideoita harrastamiseen! Koululla oli kouluaikana ja hieman sen jälkeenkin talvisin 
jäädytetty luistelukenttä, jonka Pudasjärven kunta Livon kyläläisille tarjosi. Kentän jäädytys ja puhtaanapito loppui siinä 
vaiheessa, kun Koulun menot siirtyivät kyläseuralle. Olisi todella hienoa, jos talkoolaisia löytyisi ensi talvena kentän 
jäädyttämiseen ja puhdistukseen. Kenttää ei voi jäädyttää enää kokonaisuudessaan, sillä parkkipaikkatilaa tarvitaan 
talvellakin runsaasti ja myös bensasäiliön olemassaolo tulee muistaa.  
 
Kouluaikoina syksyllä ensimmäisten pakkasten jälkeen odotimme innokkaasti, että milloin Aimo-opettaja käy 
kokeilemassa Hamppulammen jään paksuuden ja pääsemme luistelemaan. Kyllähän sekin aika aina lopulta koitti. 
Kannattaisiko luonnon jäitä vieläkin hyödyntää, sillä varmasti sellaisia turvallisia luistelupaikkoja vielä joeltakin ainakin 
putaista löytyy. Muutama vuosi sitten lainasimmekin Koululta jääkiekkomaaleja muutamille ahkerille nuorille miehille, 
jotka tekivät luistelukenttänsä luonnonjäälle. 
 
Pitkästä aikaa viime talvena olisi ollut latuja runsaammin missä hiihtääkin (jopa Koululta lähteviä), sillä nyt on jo 
useammalla kyläläisellä latuhöylä (joilla talkoilla latuja tehtiin!), MUTTA suurin murhe olivat kelkkailijat, jotka eivät 
osanneet kunnioittaa tehtyjä latuja. Parhaimmassa tapauksessa edellisenä päivänä tehty latu oli jo kelkalla ajettu päälle 
seuraavana päivänä. Kelkkailu on kivaa, mutta tulisi myös muistaa, että muitakin hangella liikkujia on. Kaikista 
hienointahan olisi saada sellainen valaistu pururata, jonne voisi talvella ladunkin tekaista ja, jossa kelkkailu olisi 
kielletty. Monella kylällähän sellainen valaistu latu on, mutta liekö aika jo kulkenut tässä asiassa Livon ohitse?! 
 
Livolla on toiminut Sonja Törmäsen vetämä Kuntoklubi jo kaksi ja puoli vuotta. Sonja on vetänyt monia erilaisia 
urheilullisia iltoja sohva- ja tuolijumpasta kuntopiiriin sekä DVD-kahvakuulatreeniin. Vuosikausia jumppaa toivottiin 
Koululle ja ensimmäisenä keväänä kävijöitä riittikin parhaimmillaan yli kahdenkymmenen. Viime ajat vain 
puolikymmentä ahkeraa kuntoilijaa on Klubilla kulkenut.  
 
Koulullahan on jonkin verran kuntosalilaitteita kuntopiirivälineiden lisäksi ja suurimmaksi ongelmaksi on tullut sekä 
niiden että muidenkin isompien tavaroiden säilyttäminen. Helppo on varmasti sanoa, että niitähän voi säilyttää 
puutyöluokassa, mutta kun siellä pitäisi myös sopia tekemään töitä. Viime talveen asti myös ylimääräiset pöydät, penkit 
ja tuolit ovat säilytetty puutyöluokassa talven ajan, jotta ne eivät menisi kylmissä varastoissa piloille. Mutta nekään eivät 
enää jatkossa siellä sovi olemaan, sillä pitkän odotuksen jälkeen Livon harrasteet –hanke olisi siinä pisteessä, että 
keramiikkauunin hankkiminen olisi ajankohtainen. Uuni tarvitsee hyvän ilmastoinnin ja ovella suljettavat, hieman 
erillään olevat tilat, joten puutyöluokka on siihen tilanteeseen ihanteellisin. Muutenkin puutyöluokassa tavaroiden 
säilyttäminen on hieman ongelmallista, sillä joka kerran kun otat sieltä jotain käyttöön, niin joudut pyyhkimään ne 
pölystä. Monesti tavaroiden ”raahaaminen” on myös aika työlästä, varsinkin jos olet yksin töissä tai talkoissa.  
 
Alkuaikanahan Koululla muuten olikin pienoinen kuntosali parin vuoden ajan. Kävijät taisivat jäädä vajaan viiteen 
ihmiseen koko aikana. Mutta, jotta laitteilla vemputtamaan pääsisimme edes jonkin verran, voisimme nyt vielä jatkaa 
Kuntoklubia ainakin toukokuun ajan ja jos kiinnostuneita riittää, niin vaikka koko kesän ajan eli laittaisimme aina 
maanantai-illaksi Livokkaan kuntopiirivälineet käytettäväksi kahden euron maksua vastaan. Tervetuloa kaikki mukaan! 
Olisipa muuten yksi mahdollisuus kuntosalille sekin, että jos joltakin kyläläiseltä löytyisi tarjota tyhjät tilat 
kuntosalikäyttöön?! 
 
Mikäli iltaisin tai muulloin aukioloaikojen ulkopuolella Koululla on toimintaa, niin myös työntekijän tai talkoolaisen on 
oltava aina paikalla katsomassa, että kaikki menee niin kuin pitääkin. Ja ilman sitä työntekijää tai talkoolaista, et myös 
pysty ostamaan kioskista mitään. Olemme myös uusimassa Koululle lukkoja ja on tarkoitus, että jatkossa uusia avaimia 
jaettaisiin turvallisuuden takia vain työntekijöille sekä vain muutamille muille henkilöille. 
 
Meillä on moneen muuhun kylään verrattuna todella hyvin asiat. Meillä on tila missä toimia ja paljon toimintaa monen 
ikäisille. Tänäkin talvena on ollut perhekerho, virikepäivää, kädentaitojen pajaa, lasten ja nuorten kerhoa ja kuntoklubia 
ja tietysti kyläkauppa, jossa voi tavata tuttuja. Toiveena olisikin, että järjestettyjä tapahtumia osattaisiin paremmin 
hyödyntää eli esim. lapset mukaan kädentaitojen pajaan ja jumppaan. Muistakaa myös, että Virikepäiväkin on tarkoitettu 
kaiken ikäisille, esimerkiksi kesäkuun aihe vaikuttaa olevan todella kiva monenikäisille kädentaitajillekin. Miehet (ja 
naiset!), tulkaa myös hyödyntämään puutyöluokan välineitä ja miettimään, että puuttuisiko sieltä vielä jotain oleellista. 
Toiveita otetaan ylös ja pyritään niitä toteuttamaan aina tilaisuuden tullen. Mikäli syksyllä meillä on jo keramiikkauuni, 
haaveilemme myös saavamme Koululle kansalaisopiston keramiikkakurssin pikimmiten! Uunihan mahdollistaa paljon 
muutakin kuin vain keramiikan polttamisen ja jatkossa voimme haaveilla myös lasinsulatuskurssista sekä 
posliininmaalauskurssista ja jopa uudesta rakukurssissta! 
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Kirsiojantien peruskorjaus Illikaisen sillan kohdalta 
 
Kyläläisiä on huolettanut Illikaisenkosken ylittävän 
sillan huono kunto jo jonkin aikaan. Puiset kaiteet ja 
sillan kansi ovat huonossa kunnossa. 
 
Kirsiojantie on yksityistie. Kaupunki on huolehtinut sen 
jokapäiväisestä kunnossapidosta jo pitkään, mutta 
varsinainen vastuu yksityistiestä ja sen kunnosta on 
tiekunnan osakkailla. Tiekunnan tulee yksityistielain 
mukaan pitää ajan tasalla yksikkölaskelmaa tiestä ja 
kokoontua varsinaiseen tiekunnan kokoukseen 
vähintään neljän vuoden välein. Tiekunnan hallinto ei 
näiltä osin ole ollut ajan tasalla viime aikoina. 
 
Talven aikana tielle on valittu uusi hoitokunta. Livolta 
siihen kuuluu Yrjö Perttu. Ensimmäinen asia on saada 
tien osakkaat selville ja yksikkölaskelma ajan tasalle. 
Tässä auttaa myös Kuusamosta hallinnoitu 
yksityistiehanke. Varsinainen yksiköinti kannattanee 
tilata maanmittauslaitokselta tai metsähallitukselta, jotta 
ammattitaitoa varmasti on riittävästi. 
 
Yksiköintiin on hyvät ohjeet ja yksiköinti lasketaan 
tiestä eri kiinteistöille saatavan hyödyn suhteessa. 
Laskennassa otetaan myös huomioon se, mitä reittiä 
tielle kuljetaan ja kuinka pitkän matkan kiinteistö tietä 
tarvitsee. Metsän omistajille yksiköinti huomioi tien 
vaikutuspiirissä olevien metsähehtaareiden määrän. 
 
Jokainen tien osakas on korvausvastuussa, jos tien 
huonon kunnon vuoksi sattuu tiellä liikkujille onnettomuuksia. Senkin vuoksi on jokaisen osakkaan etu, että 
tien ja siihen kuuluvien siltojen kunto on turvallisella tasolla. 
 
Siltojen kunnostamiseen on viime vuosina saatu yleensä hyvin yhteiskunnan rahaa. Sillan kunnostamisesta ja 
avustuksen hakemisesta päättää tiekunnan yleinen kokous sitten, kun osakkaiden yhteystiedot ja tieyksiköt 
ovat ajan tasalla. 
 
Edelliset sukupolvet saivat aikaan sillan Livolle. Yritetään me saada silta pysymään ajettavassa kunnossa, ettei 
renkkusillan aikaan tarvitse enää palata. 
 

Anni-Inkeri 
 

 
 

LIVOKAS KIITTÄÄLIVOKAS KIITTÄÄLIVOKAS KIITTÄÄLIVOKAS KIITTÄÄ    
    

Livokas kiittää Pudasjärven kaupunkia 5000 euron avustuksesta Pudasjärven 
ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamiseen Taidekehrä –hankkeessa! 
 
Suuret kiitokset myös ansaitsee Livon jakokunta lahjoituksestaan Livokkaalle!  
  

Renkkusilta (kuva Taimi ja Aaro Pertun perhealbumista) 
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Anomus Ala-Livon tievalaistuksesta  
 
Livokas ry on helmikuussa 2013 lähettänyt liikenneturvallisuutta koskevan aloitteen Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen Liikennejärjestelmäyksikköön Ouluun. Aloite koskee valaistuksen saamista Ranuantien 
ja Sarakyläntien risteysalueelle. 
 
Asia on ollut Livon kyläsuunnitelmassa jo vuosia, mutta nyt asiassa on päästy käytännön toimiin. 
 
Alla aloite kokonaisuudessaan: 
 
 

 
ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA ALA-LIVON 
KOHDALLA KANTATIELLÄ Nro 78 
 
 
Ala-Livo sijaitsee Pudasjärven Kurenalta Ranuantietä noin 15 km pohjoiseen. Kyläläisiä huolettaa kylän 
kohdalla valtatie nro 78:lla kulkeva liikenne erityisesti tien vartta kulkevien ja Sarakyläntien risteyksen 
seudussa sijaitsevilla bussipysäkeillä odottavien koululaisten ja ikäihmisten puolesta.  
 
Kyläläiset käyttävät Ranuantien vartta ulkoilemiseen, koska kylällä ei juuri ole muita kävelyreittejä. 
Lenkkeilijät joutuvat usein vaaratilanteisiin tällä tieosuudella. Erityisen tiukkoja tilanteita tapahtuu 
Ranuantien Livojoen ylittävällä sillalla. Kylän kohdalla on 100 km/h nopeusrajoitus. 
 
Teemme aloitteen, että tiehallinto varustaisi Ranuantien varren katuvaloilla siten, että valaistu alue 
ulottuisi 400 metriä Sarakyläntien risteyksestä molempiin suuntiin Ranuantietä ja Sarakyläntien alkuun 
riittäisi 200 metriä.  
 
Toivomme, että tiehallinto tutustuu tähän turvallisuustilanteeseen ja ryhtyy tarvittaviin toimiin 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
 
 
Livolla 10.2.2013 
 
 
Pirjo Tuovila (vpj.)  Anni-Inkeri Törmänen (sihteeri) 
p. 040-739 2447  p. 040-545 7162 
pirjo.tuovila@livo.fi  anni-inkeri.tormanen@sotkamo.net 
 
 
LIITE  Kartta Ala-Livolta 
 
 
 
Toivottavasti liikenneturvallisuudesta vastaavat virkamiehet ottavat aloitteen huomioon ja vastaavat 
siihen lähiaikoina. 

 
Anni-Inkeri 
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 LASTENNURKKA  
 
Kevät laulu 
Kevätsää, lämmittää  
luonnon kaiken herättää  
Katsokaa, sulaa maa  
puut jo silmut saa  
Lintustenkin laulu soi  
puut ja metsät vihannoi  
Kevätsää, lämmittää  
luonnon herättää. 
 
 
Muuttolinnut palailevat laulelemaan ja  
pesimään pihoillemme. Väritä kuva. 
 
Kevään ensimmäiset kukkaset ovat puhjenneet 
kukkimaan lumottuun puutarhaan.  
 
Pikku-Sinikka poimii kukkasia äidilleen vietäväksi.  
Väritä kuva.  

 

   
  
    
Pian nurmikot vihertävät ja Petteri pääsee 
pelaamaan kavereiden kanssa jalkapalloa. 
Tykkäätkö sinä pelata jalkapalloa? VÄRITÄ. 
 
Lastennurkka toivottaa mukavaa kesänodotusta!   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



37 
 

Kevät toi, kevät toi…Kevät toi, kevät toi…Kevät toi, kevät toi…Kevät toi, kevät toi…    
 
Kevät toi uudet hoitolatilat ja uusia hoitoja! 
 
Tervetuloa tutustumaan hoitoihin ja tiloihin perjantaina 24.5.2013 klo 18:00 alkaen. 
Tarjolla pikkupurtavaa, hoitoesittelyjä, minihoitoja pikkurahalla, 
myyntituotteita ja rentoa yhdessä oloa. 
 
Uutuutena turvehoidot, suon parantava voima nyt hoitovalikoimassa. 
Tutustumistarjouksena toukokuussa turvehoito selälle 35€ (norm. 45€) 
jaloille tai kasvoille 25€ (norm. 35 €) Hoidot sisältävät turvehauteen ja 
hieronnan. 
 
Kevyt kasvohoito sisältää puhdistuksen, kuorinnan, hieronnan ja naamion Marilou Bio 
luomutuotteilla. Toukokuun ajan 25€ (norm. 35€)   
 
Muista äitiä lahjakortilla! Vielä toukokuun ajan aroma-, hunaja- ja suklaahieronta entisin hinnoin 
35€.  
 
Huom! Sarjakortit 60 min klassiseen hierontaan ja öljyttömään intialaiseen päähierontaan edullisesti!   
 

Sonja 
Hoitola Solivo  

puh. 044 – 9996 309 
 

 
 
 

Hoitola Solivon hinnastoHoitola Solivon hinnastoHoitola Solivon hinnastoHoitola Solivon hinnasto 1.5.2013 alkaen 1.5.2013 alkaen 1.5.2013 alkaen 1.5.2013 alkaen    
 

HINNASTO HIERONNAT/VARTALOHOIDOTHINNASTO HIERONNAT/VARTALOHOIDOTHINNASTO HIERONNAT/VARTALOHOIDOTHINNASTO HIERONNAT/VARTALOHOIDOT    
 
Klassinen hieronta 30 min 15 ,- 
 45 min 25,- 
 60 min 35 ,- 
 90 min 45 ,- 

120 min 55 ,- 
 
Hunajahieronta 60 min 45 ,- 
 
Aromahieronta puoli 35,- 
 koko 45,- 
 
Suklaahieronta 60 min 45 ,- 
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Kuumakivihieronta puoli 35,- 
 koko 45,- 
 
 
Intialainen päähieronta 30 min 25 ,- 
IPH öljyllä 60 min 45, -  
 
Liukukuppaus 30 min 20,- 
 60 min 40,- 
 
Turvehoito selälle 60 min  45,- 
 
Yrttinyyttihoito 60 min 45,- 
Nyytit ja öljyhieronta 90 min 55,- 
 
Reikihoito 60 min 25 ,- 
 
 

HINNASTO KASVOHOIDOT/KÄDET/JALATHINNASTO KASVOHOIDOT/KÄDET/JALATHINNASTO KASVOHOIDOT/KÄDET/JALATHINNASTO KASVOHOIDOT/KÄDET/JALAT    
 
Hunajakasvohoito  35,- 
(sis. hieronnan hunajalla ja öljyllä) 
 
Yrttinyyttihoito kasvoille  35,- 
(sis. puhdistus, kuorinta, nyyttihieronta) 
 
Turvekasvohoito  35,- 
(sis. turvehaude, hieronta) 
 
Kevyt kasvohoito  35,- 
(sis. puhdistus, kuorinta, hieronta, naamio) 
 
Parafiinihoito käsille  15,- 
 
Turvehoito jaloille  35,- 
(sis. turvehaude, hieronta) 
 
Jalkojen hemmotteluhoito  35,- 
 (sis. kylpy, kuorinta, hieronta) 
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Ilmoitustaulu 
 

� Seuraava Livon Sanomat ilmestyy elo - 
syyskuun vaihteessa. Jos haluat kirjoituksesi 
yms. lehteemme, toimita se Tietotuvalle tai 
Minnalle HEINÄKUUNHEINÄKUUNHEINÄKUUNHEINÄKUUN 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 2013 kolmen 
viikon välein: : : : la 25.5., la 15.6, la 6.7., la 27.7., la 
16.8. sekä la 7.9.    Pieniä muutoksia voi vielä 
tulla. Kannattaa siis tarkistaa nettisivuilta 
tarkat päivät. Lisätietoja sekä varauksia 
kirpputorille ja suoramyyntiin voit kysellä Minnalta (040 - 504 9663).  

 
� Mikäli Livokkaan työntekijätilanne on hyvä vielä elokuun ajan, niin kesäaukioloajat 

voivat jatkua elokuun loppuun saakka. Ilmoittelemme tarkemmin, mikäli näin tapahtuu. 
 

� Hoitolan Solivon lahjakortteja saatavilla Livon koululta! 
 

� Vuokrataan puutarhajyrsintä Livon alueella pientä korvausta vastaan puh. 0400 – 
243 142. 

 
� Tarvitsemme mahdollisesti Karhunveistoviikolle lisää yöpymisvaihtoehtoja Livolle. Mikäli 

Sinulta löytyy vapaa mökki tai huone, niin ota hetimmiten yhteyttä: 040 – 5049 663. 
 

� Livon maa- ja kotitalousnaisten hallitus vuonna 2013: puheenjohtaja Tarja Tomperi, 
sihteeri Pirjo Tuovila, rahastonhoitaja Ulla Salmela sekä jäsenet Virve Stenius, Minna 
Karppinen ja Helinä Valkola. 

 
� Livokkaalla on uusi 4 m x 8 m juhlateltta vuokrattavaksi kesän juhliin! Telttaan löytyy 

myös tarvittaessa pöytiä ja penkkejä. Telttaa pöytineen ja penkkeineen kannatta kysellä 
Koululta. 

 
� Toimitus pahoittelee vuoden ensimmäisen lehden viivästynyttä toimitusta. Suurimpana 

ongelmana on ollut tällä kertaa juttujen ”tulemattomuus”, sillä muutamia juttuja on 
joutunut odottamaan melkoisen tovin. Mutta odottaminen on kannattanut, sillä hyviä 
ja monipuolisia juttuja olemme taas lehteemme saaneet. Hyvää tässä odottamisessa on 
ollut myös se, että nyt olemme saaneet monta asiaa tarkistettua jo lehdessä 
ilmoitettavaksi tai kerrottavaksi! Itsekin (tai itse kukin) tästä viisastuneena varmaan 
kannattaisi kaikki jutun juuret kirjoitella hetimmiten pöytälaatikkoon odottamaan 
seuraavan lehden juttutarvetta…  
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Palveluita 

 
Maan-, soran- ja puunajoa, lumitöitä 

Yrjö Perttu 0400 – 917 950 
 

Koneellinen puunkorjuu, 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 
 

Traktori- ja kaivurityöt 
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 
 

Leivonnaisia, kakkuja 
Ulla Salmela 040 – 526 1897 

 
Saha- ja höylätavaraa, polttopuuta 

Arvo Laakkonen 040 – 5491348 
 

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 
 

Kotikampaamo Ritun hius 
 Hakosaarentie 11, Livo 

 Ritva Murtoniemi 050 - 355 0943 
 

Hoitola Solivo 
Sonja Törmänen 044 – 9996 309 
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Livolla tapahtuu 
 
Su 12.5.2013 
Äitienpäiväkahvittelut Livon koululla klo 14 
 
Ma 13.5.2013 klo 19.00 - 
Kuntoklubin kesäajan kuntopiiri alkaa 
 
To 16.5.2013 klo 17.30 - 
Kädentaitojen paja poikkeuksellisesti torstaina 
 
To 23.5.2013 klo 11 
Virikepäivä: Muistihoitaja Helena Kokko tulee 
kertomaan muistiasioista 
 
Pe 24.5.2013 klo 18.00 – 
Hoitola Solivon avajaiset  
 
Ti 28.5.2013 klo 12 – 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla  
 
Pe 31.5.2013 klo 17.30 - 
Kädentaitojen paja 
 
Su 2.6.2013 klo 13 – 
Kesän aloitushartaus Livon koululla 
- pastorina Jaakko Sääskilahti  
- kioskin kesäaika alkaa 
 
La 15.6.2013 
Superpäivä Livon koululla 

- lentopallon kyläsarja klo 9.00 –  
- ruokaa tarjolla klo 11 – 
- entisten oppilaiden juhla klo 12.00 – 
- pöllinheiton SM-kilpailut 

 
Su 16.6.2013 
Yksityistilaisuus Livon koululla 

- kioski todennäköisesti suljettuna 
 

Ke 19.6.2013 klo 11 
Virikepäivä: Luonnonmateriaaleista kransseiksi. 
Kransseja varten voi etukäteen kerätä esim. 
pajuja, heiniä tai muita haluamiaan materiaaleja 
luonnosta. 
 
To 20.6.2013 klo 10.30 - 
Perinteinen Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehit-
tämistyön kyläpäiväretki Livolle 
 
 
La 6.7.2013 klo 10.00 – 15.00 
Hemmottelupäivä Livon koululla 
 
La 13.7.2013 
Yksityistilaisuus Livon koululla 

- kioski avoinna normaalisti 
 
Pe 19. – Su 21.7.2013 
Lentopalloleiri Livon koululla 
 
La 20.7.2013 klo 21.00 – 01.30 
Tanssit Ruostehovilla: Tanssittajana Tuovilat 
 
Ma 22. – Pe 26.7.2013 
Nuorten eräleiri Livon koululla 
 
To 25.7.2013 klo 18.45 – 20.45 
Yleiset onkikilpailut Livon koululla 
 
La 10.8.2013  
08-pyöräilylenkkiläiset tauolla Livon koululla 
 
Ti 24.9.2013 klo 12 – 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla  

 

 
 

Kauppispojat kauppaavat kauppa-autostaan maanantaisin ja torstaisin 
 

 
Muistakaa aina seurata ilmoitustauluja ja kotisivuja 

(www.livo.fi), 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 lukijoille! Livon Sanomien lukijoille! Livon Sanomien lukijoille! Livon Sanomien lukijoille!  

 


