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Kyläpäällikön terveiset 

 
Lämmin kesä alkaa olla syyspuolella. Livokas on edennyt projektien kanssa loppusuoralle. Kioski, kirp-
putori ja suoramyynti ovat osoittautuneet tarpeellisiksi, ainakin kesäaikaan. Monet kyläläiset ja mökkiläi-
set ovat kioskilla tutustuneet toisiinsa. Kirjastokin avataan lähipäivinä.  
 
Kesätapahtuma lentopallo-otteluineen oli yllättävän suosittu, porukkaa liikkui lähes 300 henkeä. 
 
Uusia hankkeita suunnitellaan, mikäli rahatilanne antaa siihen mahdollisuuden. Jomman rahoittamissa 
hankkeissa on se huono puoli, että rahat juuttuvat TE –keskukseen jopa viideksi kuukaudeksi. Tähän tar-
vittaisiin varmasti jonkinlaista puskurirahastoa. Olkoon se sitten kunta tai joku muu taho väliaikaisena 
rahoittajana.  
 
Pitkäaikaistyöttömiä on Livokkaalla töissä 7 henkilö yhdistelmätuella ja 1 henkilö muulla rahoituksella. 
Mutta eipä tässä sitten muuta tällä kertaa. Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille  
 
toivottaa Alapo 
 
Ps. On ollut erittäin mukava olla Livolla koko lämmin kesä! 
 
 
 
 
 
 

Miksi sinunkin kannattaa muuttaa Livolle? 
 

1. Täällä on erittäin kaunis luonto. 
2. Hyvät marjastusmahdollisuudet, etenkin hillat. 
3. Täältä on lyhyt matka kulkea Kurenalla töissä. 

4. Naapuriapu on kiitettävää. 
5. Vesiliittymä on erittäin halpa ja käyttövesi on melkein ilmaista ja erittäin hyvää. 
6. Rakennuspuutavarat löydät oman kylän sahalta. Kaivuri ja taksipalvelut samoin. 
7. Polttopuita löytyy oma-alotteiselle joka puolelta. Puun ajureita on kylällä useita. 

8. Perunat, porkkanat, sipulit ym. kasvavat Livolla erittäin hyvin, saat ne kasvatettua karjan lannalla. 
9. Palveluita järjestetään kokoajan lisää. Esim. kioski, kirpputori, suoramyynti, kirjasto…ym. 

10. Vanhuksista huolehditaan. 
11. Lapsille järjestetään tapahtumia ja ajanvietettä. 

12. Vakituisena kylällä asuvana pääset Metsästysseuraan ja hirvimetsälle. 
13. Livolla on mukavat ihmiset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Livokas ry:n tiedot 
 
 
Livokas ry:n yhteystiedot 
 
Kirsiojantie 31 
93220 LIVO 
p. 040–545 7162 
puh./fax (08) 823 164 (tietotupa, kioski, kirpputori, suoramyynti, kirjasto) 
Tilinro OP 536004-5158137 
Jäsenmaksu 3 �/vuosi 
kotisivun osoite: www.pudasjarvi.fi/kylat/livo 
sähköpostisoite: livokas@luukku.com 
 
 
 
Hallitus 
 
Puheenjohtaja Alpo Turpeinen p. 0400–243 142 
Varapuheenjohtaja Aarne Vähäkuopus p. 836 643 
Sihteeri Anni-Inkeri Törmänen p. 040–545 7162 
Urpo Puhakka   p. 040–311 4125  
Ulla Salmela   p. 040–526 1897 
Antero Valkola   p. 041–459 5159 
Minna Perttu p. 040–504 9663   (Livokkaaseen liittyvät asiat: minna.perttu@pp.nic.fi, 

muut asiat: minna.perttu@koillismaa.fi) 
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Kotiruokakurssi 
 
Kaikki alkoi eräänä syksyisenä päivänä v.2001, kun eräs Livon miespuolinen henkilö rupesi tiedustele-
maan minulta, että etkö sinä Aarne voisi järjestää jonkun moista ruokakurssia kyläläisille. 
 

No, tuumasta toimeen. Asia käsiteltiin Livokas ry:n hallituksen 
kokouksessa ja asialle näytettiin vihreätä valoa, joten ei kun mie-
tintämyssy päähän ja suunnittelemaan kurssin ajankohtaa, sekä 
muita käytännön asioita. 
 
Olin päätynyt siihen että kurssi pidetään perjantai-iltaisin 18.00 - 
21.00 välisenä aikana, ja tulisimme kokoontumaan 11 kertaa äi-
tienpäiväjuhla mukaan lukien, joten hiukan askarrutti tuleeko kurs-
sille, jonka oli määrä alkaa 1.3.2002, osanottajia,  
 
Kun sitten kokoonnuimme ensimmäistä kertaa, olin iloisesti yllät-
tynyt peräti 11 osanottajaa ja kaikki miehiä. 
 
Kurssilaiset työskentelivät ryhmittäin kolmessa ryhmässä, Kokkei-
na eli lämpimän ruoan valmistajina, Kylmäkköinä eli salaatin ja 
jälkiruoan valmistajina sekä Leipureina, valmistaen ruoka- sekä 
kahvileivät. 
 
Ryhmien tehtävät vaihtuivat viikoittain, joten kaikki pääsivät ko-
keilemaan ruuanlaiton jaloa taitoa eri muodoissa. 

 
Sanonta kukaan ei ole seppä syntyessään pätee 
myös ruoanlaitossa, nimittäin sattuihan niitä pieniä 
kömmähdyksiäkin, kuten pari kertaa leipureilta jäi 
kohotusaineet pois taikinasta, joten vuokakakuista 
tuli niin sanottuja pannukakkuja. Pääosin kuitenkin 
täytyy sanoa, että ruuat oli hyviä, ja että kyllä ne 
miehetkin osaa kun vaan  halua riittää. 
 
Päätöstyönä valmistettu äitienpäivälounas oli kurs-
silaisten itsesuunnittelema sekä täysin omatoimises-
ti valmistettu, ja ruokailijoiden kommentit olivat 
niin positiivisia, että tuli itsellekin hyvä mieli, että 
kurssi ei ollut ainakaan kokonaan mennyt metsään. 
 
Vapaille neitosille haluaisin ilmoittaa että kurssilla oli myös poikamiehiä, joten kannattaisi katsella vähän 
sillä silmällä, jos vaikka… 
 
 
                                                                                               Hyvää syksyn jatkoa kaikille! 
                                                                                                      
                                                                                                          tv.  AARNE 
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Kioskin avajaisia vietettiin 1.5.2002 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kaisa Leino oli kioskin ensimmäisiä asiakkaita. Aarne Vähäkuopus oli myyntivuorossa. 

 

Livokas ry aloitti kioskitoiminnan 1.5.2002 täyttämään kaupan tarvetta, joka kyläkyselyssäkin nousi 
esiin. Samalla täyttyy tarve kyläläisten tapaamispaikasta. Kioskilla on jatkuvasti kahvia ja useimmiten 
myös kahvileipää tarjolla. Myös grillituotteita on saatavissa kioskilta joko paikanpäällä syötäväksi tai 
kotiin vietäväksi. Kioski on siis kaikkien kyläläisten yhteinen hanke, ei kenenkään oma tai kyläseuran 
hallituksen oma. Tähän mennessä kioski ei ole hirmuisesti tuottanut, vaan omillaan kuitenkin pyörinyt 
liiketoimi. 
 
Kioskiin on pyritty hankkimaan kaikkea tavallisessa arkipäivässä tarvittavaa ruoka- ja taloustavaraa. Ky-
läläisiltä toivotaan entistä enempi vinkkejä siitä, mitä tavaraa kioskissa pitäisi olla myynnissä. Omat 
merkkimieltymyksensäkin saa paljastaa, niin palvelu sen kuin paranee. Kesän aikana tavaravalikoima on 
ollut herkkuvoittoinen, eli jäätelöä, karkkia, limsaa ja shipsejä on löytynyt. Talveksi on suunniteltu ja osin 
jo toteutettukin eturuokatarjonnan parantamista. 
 
Leivonnaisten saatavuudessa on ollut vaihtelevuutta. Kioskissa ollaan päätymässä siihen, että kylän ulko-
puolelta ei kioskiin ostettaisi leivonnaisia, vaan suosittaisiin kylällä leipovia kyläläisiä, joiden tuotteet 
ovat saatavissa suoramyynnistä. Kesällä leivontailmat ovat olleet vähän liian kuumia, vaan jospa ilmat 
tässä jäähtyvät, niin päästään lämmittämään uuneja ja leipomaan. 

�
KIOSKIN AUKIOLOJAT: 

 

MA – PE 12.00 – 18.00 
LA 10.00 – 18.00 

SU suljettu 
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Äitienpäivänä 2002 
 
Aurinkoisen ja lämpimän päivän aamu koitti. Valmistauduimme juhlimaan äitienpäivää. Se päivä oli iso-
mummin elämässä yli seitsemäskymmenes äitienpäivä. Mummikin oli nähnyt niitä yli kolmekymmentä, 
mutta joukon nuorin äiti vietti ensimmäistään. Uusi isä ihmetteli, että voiko hänkin juhlaan lähteä. Tota-
han toki, juhla oli tarkoitettu koko kyläseuran väelle, näin puuhanaiset ja –miehet olivat sen päättäneet. 
 
Puoleltapäivin väki kerääntyi ”kylätalolle”, entiselle koululle siis. Juhla alkoi vanhalla tutulla Suvivirrel-
lä. Siinä ehti käydä mielessä kouluaikojen kevätjuhlat, sama virsi, sama tunnelma! 
”Kyläpäällikkö” Alpo puhui äideille lämpimin 
sanoin. Siinä puhetta kuunnellessa ajatukseni pa-
lasi menneisyyteen. Miten vaatimattomasti olin-
kaan muistanut omaa äitiäni. Kuitenkin kortti ja 
kukka, joskus pieni lahjakin oli ollut annettavana.  
Sitten kaikki äidit pyydettiin pianon läheisyyteen. 
Oli isien vuoro muistaa. He jakoivat ihanat onnit-
teluruusut. Isomummi, mummi ja nuori äitikin 
saivat omansa. Se lämmitti kaikkien mieltä.  
 
Lisää ohjelmaa seurasi. ”Ukkokuoro” lauloi kau-
niisti pari laulua: ”Orvokkini tummasilmä…” ja 
”Ilon ääni ihanainen…”. Taisipa monen äidin sil-
mänurkkakin hieman kostua, niin tunnelmallista 
se oli. Lapset, kaikista pienimmätkin, kokoontui-
vat innolla laulamaan. Tosin pienin kuorolainen, kun ei sanoja osannut, yritti tarrautua vierellään seiso-
vaan pieneen tyttöön. Tyttö katsoi ihmeissään, mitä tuo oikein aikoo. Lopuksi pääsi helpotuksen huokaus, 
- loppuihan se! 
 
Koko juhlaväki lauloi innokkaasti Anni-Inkerin säestyksellä vanhoja tuttuja, osa jo hieman unohtuneita-
kin lauluja. Laulut toivat häivähdyksen nuoruudesta, miten mukavaa oli laulaa ”Kaunis kirkas aurinko 
paistaa…”, ”Terve teille lintuset…” ja ”Kevättuuli se mulle niin hauskasti joka puuta ja pensasta soit-
taa…” 
 
Kokitkin esittäytyivät ja kertoivat ruokakurssista, jolla keittotaidot oli kartutettu. Ruoka oli maittavaa ja 
erityisen mukavaa oli nauttia miesten tarjoilusta. Ruokakurssit eivät siis olleet menneet hukkaan. Kaiken 
kruunasi jälkiruokana tarjotut kahvit ja täytekakut. Kylläisenä saimme palata koteihimme viettämään äi-
tienpäivää itse kullekin perheelle ominaiseen tapaan. 
 
Sydämelliset kiitokset kaikkiin äitien ja läsnäolijoiden puolesta mieleenpainuvasta ja lämpimästä äitien-
päivä juhlasta koko kyläseuran puuhanaisille ja –miehille. 
 
-Martta- 
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Serkkujuhlat Törmäsessä 
 
Lauantaina 27.7.2002 oli kaunis ja tuulinen kesäpäivä. Fredrika ja Kalle Kustaa Illikaisen lastenlapset 
kokoontuivat serkku tapaamiseen Esko ja Irma Törmäsen kotiin Livojoen rannalle. 
 
Jo torstai-iltana tulivat Käki-Toini ja Visa-Armi tuoden mukanaan Utsjoelta asti tulleen Törmäsen Eevan. 
Ylivieskasta tuli myöskin Visa-Jussi vaimonsa Arjan kanssa. Tämä porukka ja Törmäsen väki valmisteli 
juhlan.  
 
Lauantaina klo 12 kokoonnuimme kirkolle ja laskimme Visalan mummun ja papan haudalle kukkalaitteen 
ja veisasimme mummun lempivirren, ”Kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta…”. Kävimme sitten itse 
kukin omien vanhempien haudoilla. 
 
Tämän jälkeen ajoimme Törmäseen ja aloitimme yhdessäolomme juhlavasti lipunnostolla ja siniristilip-
pumme –laululla. Sen jälkeen täyttikin iloinen puheensorina pihamaan. 
 
Frdrikan ja Kalle Kustaan lapsista on elossa enää vain Similän Saima ja Peltolan Toini. Saiman täti on 
vähän sairastellut eikä päässyt paikalle. Niin ollen mukana oli siitä ikäpolvesta vain Toini ja Otto ja enon 
vaimo Saima. Meitä serkuksia on elossa kaiken kaikkiaan 43, joista juhliin osallistui 27. Monilla oli myös 
puolisot mukana. 
 
Törmäsen vanhassa pirtissä pöydät 
notkuivat herkkuja. Oli kala- ja liha-
ruokaa, salaatteja, leikkeleitä ym. Il-
lemmalla siirryttiin kahviin kakkui-
neen ym. herkkuineen. Myöhemmällä 
vielä Törmäsen ”vävyntekeleet” 
hemmottelivat meitä muurinpohjalä-
tyillä joihin oli erilaisia täytteitä. 
 
Varsinaisesti ohjelmaa ei ollut kovin 
paljoa, halusimme jättää aikaa vapaal-
le seurustelulle, koska monien kanssa 
ei kovin usein nähdä. 
 
Mäntykentän Eeva oli kerännyt tietoja 
sukumme juurista aina 1600-luvulta 
saakka. Se oli hyvin mielenkiintoista 
kuultavaa. Sitten juhlien isäntä Törmäsen Esko muisteli Törmäsen aikaisempia vaiheita. Myöskin monilla 
meistä serkuista oli mukavia muistoja Törmäsen vierailuistaan. Ne vierailut eivät olleetkaan yleensä mi-
tään pikavisiittejä, vaan sitä oltiin viikkotolkulla. Leikittiin, ongittiin, uitiin ja kipparoitiin pikkuhommis-
sa Ida-tätiä. Iltapesun jälkeen saatiin lämmintä maitoa ja pullaa –ja kyllä oli hyvää. 
 
Käkelän Jaakko oli sanoittanut ja säveltänyt laulun Livolle, jota opettelimme Jaakon säestäessä haitarilla. 
Lauloimme tätä laulua jo ensimmäisessä serkkutapaamisessa Äkkilässä 22.7.2000. Meidän porukassa on 
runsaasti innokkaita laulajia ja lauloimme moneen otteeseen illan aikana Jaakon säestäessä. 
 
Ilta kului nopeasti ja mukavasti. Serkusten oli aika palata taas omiin arkisiin askareihin. Ennen lähtöä jo 
useimpien suusta tuli kysymys, koska ja missä tapaamme seuraavan kerran? Visalan Riitta jo vilkutteli 
vihreää valoa seuraavaan serkkutapaamiseen. Aika näyttää missä ja milloin. 
 
Leena -serkku 
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Jumalanpalvelus 
 
Kesällä, 2.6.2002, meillä oli Jumalanpalvelus 
Livon koulun lähellä, jokitörmällä. Ilma oli 
mitä parhain ja väkeä saapui paikalle noin 
viitisenkymmentä henkilöä. 
 
Pappina meillä oli Timo Suutari, joka saapui 
perheineen. Kanttorina oli Keijo Piirainen. 
 
Lopuksi meillä oli kirkkokahvit, jotka Turpei-
sen Aira ja Salmelan Ulla tarjoilivat ulkosalla. 
 
 
 

 

 
 
 

Kesäseurat 
 
Kauniina ja lämpimänä heinäkuun 20. -  21. viikonloppuna 
kokoonnuimme Livon koululle perinteisiin kesäseuroihin. 
Puhujavieraiksemme saimme Leo Karhumaan Luohualta ja 
hänen Kajaanissa asuvan poikansa Tapanin.  
 
Seurat alkoivat lauantai-iltana ja jatkuivat sunnuntaina päivä- 
ja iltaseuroina. Ilahduttavan runsas joukko saapui seuroihin, 
jonne kaikki olivat tervetulleita. 
 
Soile Törmänen 
 
 
 
Rauhanyhdistys järjestää lauluseurat joka kuukauden 2. sun-
nuntai klo 17.00 Livon koululla. 
 
 
 
 

�



 12 

Uusin livolainen 
 
Livon uusin asukas on Valte Salmela. Hän on alkujaan kotoisin Pärjänsuolta, jossa hän kävi kansakoulun, 
ja Kurenalla ns. jatkokoulun. Tämän jälkeen työelämä kutsui miehen maailmalle. Ensin savottahommiin 
traktorien matkaan, kunnes muutti Ruotsiin. Sieltä hän muutti takaisin Suomeen autopeltisepän hommiin 
Ouluun ja Kuusamoon. Kuusamosta Valtsu muutti takaisin Ouluun kaupungin hommiin. Kun kysyin, 
mitä teit kaupungin töissä, Valtsu vastaa ykskantaan ”Sitä mikä muilta jäi tekemättä.” 
Valte on nyt vapaalla kahdestakin syystä: hän on poikamies ja eläkkeellä. 
 
Valte muutti Livolle omakotitaloon, jonka hän osti Suomelan perheeltä. Talo on Livon uusin vuonna -96 
valmistettu Harjula –niminen talo(n.115 m3). Valte ei tunnu hyväksyvän taloa Harjulaksi, vaan sanoo sen 
olevan Höpölä, ja hän itse on ”höpöläinen”. Tavaroita hän nimittää ”wermeiksi”. 
 
Miltä tuntuu asua Livolla? 

- Tämä on paratiisi. On puhdas ilma ja luonto lähellä. 
 
Mitä tykkäät livolaisista? 

- Ystävällisiä ihmisiä. 
 
Entä tuo emännän hommaus? Olisihan tässä tilaa useammallekin henkilölle. 

- Kun sopiva sattuu. 
 
Autona miehellä on asuntoauto, jota hän nimittää Hönöksi. ”Pitää olla asunto matkassa, kun lähtee ati-
maan”, hän huomauttaa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keittiön pöydän ääri on miehelle ”akiteeraus” paikka, kuten hän sanoo pilke silmäkulmassa. 
 
Minusta näyttää että Livolle on muuttanut onnellinen mies. 
 
-Alapo- 
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Livon rauhanyhdistyksen kesäkuulumisia 
 
Livon rauhanyhdistys järjesti tänäkin kesänä jokavuotisen retken, joka tällä kertaa suuntautui Taivalkos-
kelle ja Kuusamoon. Kun sunnuntai-aamu 16. kesäkuuta koitti aurinkoisena ja ainakin lapsi jännittävänä, 
oli odotettu retkipäivä koittanut. Innokas joukko retkeläisiä nousi Aaron kuljettamaan linja-autoon ja 
matka alkoi. 

 
Ajoimme Syötteen kautta Näköalareittiä, aina-
kin kahta retkeläistä pelotti huimat maisemat, 
Taivalkoskelle, jossa ensin pysähdyimme kenttä 
radalle ja evästaukoa pitämään. Sen jälkeen jat-
koimme Kallioniemeen Kalle Päätalon kotimu-
seoon, jossa opas kertoi elävästi ja hauskasti 
talon ja uunin teosta sekä elämästä ja ihmisistä 
siellä. Mielenkiintoisen esittelyn jälkeen saim-
me vapaasti katsella ja kierrellä niin taloa kuin 
pihapiiriäkin. Ja eikös vain löytynytkin ”maksi-
marketti”, lato, josta sai avun kahvi-, mehu- ja 
karkkihampaan kolotukseen. Sittenpä olikin 
hyvä jatkaa matkaa Kylmäluoman leirintäalueel-
le makkaranpaistoon ja uimaan, vaikkei kukaan 
aikuinen uskaltautunut uimaan hyvästä rannasta 
ja lämpimästä säästä huolimatta. Lapset kuiten-
kin pulikoi siitäkin edestä. 

 
Seuraavaksi määränpäänä oli Kuusamon suurpeto-
keskus. Ja siellähän niitä oli –karhuja nimittäin. 
Kylläpäs ne herättivät kunnioitusta turvallisesti 
aidankin takaa katsottuna. Äkkiä katosi rieska jos 
toinenkin ahnaisiin kitoihin. Enpä mokomaa huolisi 
marjakaveriksi kuten karhujen hoitajat, jotka ker-
toivat ottaneensa karhun mukaan marja- ja onkiret-
kelle. Pikkukarhut olivat kyllä hupaisia seurattavia 
ja ne pitivät veikeää hurisevaa ääntä emon imettä-
essä niitä. Istuskelipa joku nalle autonrenkaan pääl-
lä päivää paistattelemassa. Näimme myös kettuja ja 
ilveksiä, jotka tosin vain lekottelivat iltapäivän 
kuumassa auringon paisteessa, eivätkä pahemmin 
välittäneet esittäytyä. 

 
Kotimatkalla poikkesimme Jalavan kauppaan kahville ja ostoksille. Sitten jatkoimme kotiin tyytyväisinä 
onnistuneeseen retkeen. 
 
Soile Törmänen 
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Livokkaan vieraana 
 

Me kaikki Livon törmällä maihin nousseet, meidän ystävämme ja perheemme tulimme viime lauantaina 
Livolle. Olimme nähneet kyläjuhlien kutsun. Muistimme nostalgiset kokemukset monista Livon juhlista. 
Niinpä meitä juhlijoita kertyi arvioni mukaan 250–300 henkeä. Tällainen joukko saa järjestäjät nosta-
maan molempia rintojaan ja olemaan onnellinen. Onnellisen ihmisen palvelumieli on korkealla ja niinpä 
koko juhlan henki oli sanoinkuvaamattoman rauhaisa ja innostava. 
 

Kyläseura Livokas oli puheenjohtajansa Alpo Turpeisen joh-
dolla rakentanut yksikertaisen koruttoman ohjelman. Siinä ei 
turhia hienosteltu. Alpo Turpeinen kertoi ujostelematta ja 
rehdisti kyläseuran tavoitteista ja siitä kehittämistyöstä, jota 
se on tehnyt. 
 
Kunta oli mukana järeimmällä miehistöllään. Valtuuston pu-
heenjohtaja Reijo Kenttälä puhui rehdisti kunnan kehittämi-
sen tämän hetken näkymistä. Kunnanhallituksen puheenjohta-
ja Paula Taskila oli mukana muuten vain. Käytti kuitenkin 
puheenvuoron, jossa korosti eri kylien kehittämistarvetta. 

 
Lyhyen ohjelman vastapainona oli toimintaa koko päiväksi. Aamu alkoi lentopallon kyläsarjalla. Juhla 
alkoi puolilta päivin. Tämän jälkeen lyötiin naulaa oikein olan takaa. Minun vasarani ei löytänyt naulaa. 
Oli siinä kuitenkin tosi kovia naulamiehiä. Kovakätisin pariskunta oli Jarmo ja Kaisu Puhakka, joista 
isäntä vei miesten ja emäntä naisten sarjan voiton. 
 
Tikanheitossakaan en saanut kaikkia osumaan tauluun. Räiskäleiden syönti nokipannussa keitetyn kahvin 
kanssa onnistui mainiosti ja lohikeittoa olisi haluttanut lisää. 
 
Saappaanheitossa ihailin suoritusten helppoutta. Niinpä tutus-
tuin lajiin. Keskittyminen ja vauhti. Siitä lähti saapas. Yllättäen 
se löytyi yleisön joukosta. 
 
Kyläseura järjesti arpajaiset. Arpajaisten jälkeen seurasi hyvä-
henkinen huutokauppa, jonka meklari Esko Riihiaho käytti 
sanavarastonsa kaikki superlatiivit ansiokkaasti. Kovin viihdyt-
tävä on Eskon huutokauppa. 
 
Ohjelmaa riitti koko päiväksi. Nuoret emännät kilpailivat siitä, kuka työntää ukkonsa nopeimmin kotti-
kärryillä. Tosi hyvä numero. Ei se ukon siirtäminen ihan yksinkertainen ole, varsinkin jos se tulee siirtää 
nopeasti. Vielä kisattiin jokaisen tuntemasta kivelle juoksusta. Koulun rajalla on vanha rajapyykki, jolle, 
jokainen koululainen halusi juosta, kun voimat luokka luokan jälkeen kasvoivat. Sitten kisailtiin, kuinka 
monta ihmistä kivelle mahtuu putoamatta yhtä aikaa. 
 
Kivelle juoksu on nostalgiaa ja lienee Livolla ainutlaatuista. Kun vielä oli vedetty köyttä kylänosien 
joukkueiden kesken, oli kello jo tikittänyt iltaan ja hienon hellepäivän jälkeen uiminen Livojoessa tuntui 
hyvältä. 
 
Nostalgiselta tuntui ajella polkupyörällä Livon seurojen talolle kyläseuran tansseihin ja pokata Käkelän 
Toinille. Kyllä pitää kehua livolaisia. Kerronpa Teille Kurenalta ja muualta oleville, että kannattaa tulla 
ensi kesänä viihtymään Livolle. 
 
PUI 
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Lentopallon kyläsarjaa Livokkaan tahdissa 
 
Jo hyvissä ajoin vuosi takaperin oli päätetty pelattavaksi lentopallon kyläsarja Livon kylätapahtuman yh-
teydessä. Ajankohtahan on perinteisesti heinäkuun toinen lauantai. Vuoden 2003 kyläsarja pelataan lauan-
taina 12. heinäkuuta kello kymmenen, joten treenit käyntiin. 

 
Kyläseura Livokas oli tehnyt upeaa työtä värkätessään 
kaksi aivan upeaa kenttää pelaajien käyttöön. Kyläpääl-
likkö Alpokin säteili kilpaa auringon kanssa esitelles-
sään stadionin suorituspaikkoja. 
 
Peleissä nujuttiin hyvinkin tiukoissa merkeissä mutta 
rehdisti. Naisten mestaruudesta ottelivat kotijoukkue 
Livokas, sekä allekirjoittaneen D-tytöt. Livokas voitti 
pelin 3-0. D-tytöt saivat hopean lisäksi lisäpalkintona 
uida Livojoessa. He sanoivat uimapaikan olevan yli-
voimaisesti paras kaikista paikoista missä ovat uineet. 

 
Miesten mestaruudesta kilpaili viisi joukkuetta. Koti-
joukkueella oli valtavat ennakkosuosikin paineet, 
olihan kyläpäällikkö lipsauttanut julkisuuteen heidän 
olevan ennakkosuosikkeja. 
 
Paineet näkyivät ainakin siinä, että pojat komensivat aika-ajoin kentälle meitä kokeneempia tukevampia 
miehiä. Nähtiin myös että ero siinä on kun isä tai poika passaa! 

 
Kun matsit oli pelattu niin totesimme yhteen ääneen 
tulokset. Voittajaksi nousi Livo, toiseksi tuli Hirvas-
koski, kolmanneksi Jonku. Sitten Pärjänsuo ja vii-
meiseksi Sarakylä. 

 
Livolaisen ja pudasjärveläisen lentopallon startti-
moottori Pui kertoili, että ensimmäinen kyläsarja 
pelattiin vuonna 1953 Suojalinnan kentällä. Ottelun 
voitti Livo. Nyt siis pelattiin juhlaottelu ja arvokkaal-
la maaperällä! Kisoissa iskettiin lisäksi naulaa, pais-
kottiin kenkää ja tikkaa, syötiin lohisoppaa yms. 
mukavaa. 
 
Nyt sitten vain kaikki keskittymään ensiviikolla pe-
lattavaan maaotteluun, jossa Tuomas on mukana. 
Myös ensi vuonna kyläsarja pelataan Livolla heinä-
kuun toisena viikonloppuna. 

Heavy T 
 

 

 
 
 

Kesäpäivä kilpailujen voittajat 
 

 Lapset Naiset Miehet 

Naulanlyönti Samu Kärppä Kaisu Puhakka Jarmo Puhakka 

Saappaanheitto  Tarja Mikkonen Mikko Kärppä 

Tikanheitto Jukka Puhakka Alli Kalle Luokkanen 

Köydenveto Pertunharjunpuoli: Helinä, Tuovi, Pirjo, Jarmo, Mikko, Kari 

Kivellä pysyminen Jarmo Puhakka ja 5 poikaa sekä Jorma Perttu ja 5 poikaa 

Ukon työntö Minna Perttu ja Marko Ojala 

Livokkaan naisten lentopallojoukkue: Anni-Inkeri 
Törmänen, Tarja Mikkonen, Anna-Riikka Illikainen, Ritva 

Puhakka ja Anneli Simonen, joka puuttuu kuvasta. 

Livokkaan miesten lentopallojoukkue: Jukka Puolakanaho,  
Olli Suorsa, Sami Salmela, Aki Niskala, Janne Laakkonen, 
Jarkko Puolakanaho, Heikki Puolakanaho,ja Timo Kokko 
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Susisuolla porossa ja maakirkossa 
 
Olin jo aikaisemmin päättänyt, että varaan kalenteriini aikaa päästäkseni Susisuolle poroon, ja niin sitä 
sitten törötettiinkin kello kahdelta Virven kanssa Susisuon uudella kämpällä. Olin hieman odottavalla 
fiiliksellä, sillä olin ensimmäistä kertaa kesällä porossa.  
 
Tunnin verran siinä ensin odottelimme kämpällä. Miehet kuluttivat aikaansa hieman vielä korjailemalla 
kämppää ja meille naisille annettiin tehtäväksi koristella alttari pappia varten. Saimmekin sitä hommaa 
varten ison körön miesten hakemia havunoksia eteemme. Aikamme suuntailtuamme ja hieman lisää ha-
vunoksia sekä suopursuja haettuamme olimmekin aika tyytyväisiä tulokseen. Kai siitä ihan hyvä tulikin, 
sillä saimme jopa miehiltä kiitosta. 
 
Samalla kun ihailimme aikaansaannos-
tamme, niin poroisännältä tuli komento, 
että on lähdettävä ihan töihinkin. Väki 
jakaantui kahtia, toinen puoli lähti toisen 
kaha-aidan päähän ja toinen toisen. Tällä 
kertaa emme jatkaneet kaha-aitoja levittä-
mällä säkkikankaita niiden perään, vaan 
jatkoimme niitä vain keltaisella siimalla. 
Osa miehistä jäi tietyin väliajoin jo siimal-
le, mutta me naiset ja toinen osa miehistä 
jatkoi vielä matkaa siiman loppumisen 
jälkeenkin, levittäytyen ”letkana” pitkin 
suota.  
 
Neljän aikoihin huomasinkin jo seisoske-
levani suolla yksikseni katsellessani Vir-
veä, joka seisoskeli hieman kauempana. Tällä kertaa ei onneksi tarvinnut odotella pitkään porojen kulke-
mista ohi, sillä pian jo alkoi kuulua kellojen kilinää. Pian myös huomasin kauempana suolla harmaana 
liikkuvan vanan, joka kohta ohitti minut ja hävisi puiden sekaan. Vähän ajan päästä myös porojen jäljessä 
tulevat ajomiehet saavuttivat minut ja liityin letkaan mukaan. 

Porojen ajo aitaan sujui hyvin. Pari kertaa muutama poro yritti tulla ajomiehiä kohti, mutta saimme ne 
kuitenkin ”säikyteltyä” takaisin tokkaan. Pian saimmekin ihailla monisatapäistä (poroja oli noin 250) po-
rotokkaa aidassa. Ja ihailemista niissä olikin! Pienet vasat olivat aivan suloisia ja odotinkin aivan innois-
sani, että milloin pääsen niitä hiplaamaan… Aikuiset porot olivat hieman rumempia, sillä niiden karva oli 
juuri vaihtumassa. 
 
Porojen annettiin vähän aikaa levähtää ja sitten alettiin tositoimiin eli laputtamaan merkittömiä vasoja 
(suomeksi lause tarkoittaa, että merkittömille vasoille laitettiin numerolappu kaulaan). Minäkin astelin 
tomerasti Virven jäljessä aitaan, tarkoituksenani ottaa punaisenruskeita ja silkinpehmeitä vasoja kiinni. 
Varmaan kuitenkin se päätarkoitus oli päästä halailemaan ja hiplailemaan niitä kaunottaria… 
 
Miehet jakoivat aidan kahtia säkkikankaalla, jonka toiseen osaa kaikki porot ajettiin. Sitten toiset alkoivat 
ottamaan kiinni vasoja ja toiset laputtamaan niitä. Laputetut vasat päästettiin irti säkkiaidan toiselle puo-
lelle. Voi sitä vilskettä! Minä tietysti kalastin niitä vasoja aivan onnessani, haliminen ja hiplailu tahtoi 
välillä vain jäädä hieman vähille, sillä osa vasoista oli melkoisia ”potkureita”. Siinä sai suorastaan olla 
tarkkana, että ei tiputtanut pahimpia ”potkureita” maahan, kun sai kipeitä potkuja jalkoihin ja polviin. 
Kun kaikki merkittömät vasat oli laputettu, kaikki porot päästettiin irti ja ajettiin isompaan aitaan. Näin 
vasat ja emät pääsivät taas roukuen etsimään toisiaan.  
 

Erotusaita. Kuva kirjasta Porotalous (Huttu-Hiltunen yms.) 

kaha-aita koppa 

konttoreita 
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Porojen annettiin taas vähän aikaa rauhoittua ennen kuin kolme 2 – 3 miehen miesporukkaa lähti po-
roisännän johdolla aitaan seuraamaan, että minkä merkkistä vaadinta mikäkin vasa seurasi. Heidän ahke-
roidessa me muut maistelimme eväitämme ja kulutimme muuten aikaamme.   
 
Hyvissä ajoin ennen maakirkkotilai-
suuden alkamista miesryhmät tulivat 
poroaidasta pois vertailemaan ”kirjan-
pito-aan”. He kerääntyivät ympyrään 
kämpän pihalle ja poroisäntä alkoi 
luettelemaan vasojen numeroita sekä 
nimiä poromerkkeineen. Näin he tar-
kistivat, että vasoille leikattaisiin kor-
viin oikeat merkit. Minäkin olin korva 
tarkkana kuuntelemassa, toivoen, että 
meidänkin perheen nimiä luetel-taisiin. 
Oikeat poromiehet olivat tietysti jo 
selvillä, että onko omia poroja aidassa 
ja paljonko, mutta itselle tahtoo vielä 
tuo merkkien lukeminen olla hepreaa. 
Tuntuu kyllä uskomattomalta, että jos-
kus sen taidon vielä oppisi, sillä on se 
sen verran vaativaa touhua, ainakin 
meikäläiselle. Talvisaikaan pystyisin 
perheen porot tunnistamaan aika hyvin ulkonäöltä, mutta kesäaikaan ne ovat niin oudon näköisiä karvan-
vaihdon takia, että sitäkään taitoa en nyt voinut käyttää hyväksi. Mutta korvia höristäen osasin kuitenkin 
olla, ja onneksi odotus palkittiin montakin kertaa. Olin aivan onnessani, kun ensimmäisen kerran minun 
nimi mainittiin. Pistin heti tiukasti korvan taakse vasan numeron. Pian myös isän nimi mainittiin ja mi-
nunkin nimi toisen kerran. Hoin sitten muutaman minuutin numeroita mielessäni (ja pari kertaa ääneen-
kin), että muistan ne vielä maakirkkoon tulevalle isällenikin kertoa.  
 
Siinä seuratessa miesten työtä, huomasin myös, että maakirkkovieraita alkoi saapumaan… 
calc 
************************************************************************************* 
 
Näinkö pian vuosi taas kului? On jälleen juhannusviikko, on jälleen maakirkko Susisuon poroaidalla. Ei 
sieltä voi poiskaan jäädä, vaikka kuinka työt painaisivat päälle; siispä autoon ja matkaan. Takapenkkikin 
täyttyy, kun serkun pienimmäiset haluavat mukaan. 
 
Jo matka sinänsä on elämys: ensin maantietä kesäillan valaisemien suoaukeiden ja metsien halki, sitten 
viivasuoraa ja pölyävää hiekkatietä korven keskellä. Viimein mutkitteleva ja kapea metsäautotie erämai-
den halki. Kuskin pitää olla tarkkana, että huomaa jokaisen maakirkon viitan, onneksi takapenkin pikku-
tyttö laskee viittoja innokkaasti. 
 
Maisemasta näkee, että mennään jonnekin syvälle korpeen: kaukaa väikkyy sinisinä vaaroja ja tuntureita, 
ja kaadettujen metsien pystyyn jätetyt haavat ja kelot kertovat, että metsä tässä ympärillä on joskus ollut 
uljasta, mahtavaa. Viimein näkyy kymmeniä autoja, ollaan melkein perillä. Kuski kääntää auton, parkkee-
raa, ja sitten päästään ulos ja metsän keskelle.  
 
Polku vie poroaitaa kohti. Puolukat kukkivat runsaina polun vieressä, suopursu on jo tänä varhaisena ke-
sänä ohikukkinut. Toki se vielä tuoksuu. Muita kulkijoita on useita, osa nuoria ja kepeäjalkaisia, osa kah-
den kepin kanssa käveleviä. 
 

Miehet vertailemassa kirjojaan. Uusi kämppä taustalla. 
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Saavutaan poroaidalle. Kuuluu töminää, kuuluu roukumista, näkyy viliseviä selkiä, poroja lukemattomia. 
Vasat seuraavat vaatimia, välillä imevät, välillä paneutuvat maahan lepäämään. Pieni levottomuus, tule-
van odotus tuntuu leijailevan tokan yllä. 
 
Vähän ennen kämpälle saapumista portti, jossa lukee ”Luo työssä silmät taivaan puoleen”, sitten vielä 
vähän kävelyä. Kämppä on uusi, hirsinen, sisältä ihan hienon ja toimivan näköinen. Joku ihastelee sen 
tilavuutta, useimmat käyvät kirjoittamassa nimensä vieraskirjaan. Kämpän ympärillä  suuri ihmisjoukko, 
kirkkovieraat ja poromiehet. Etsitään istuimia, kuka kiveltä, kuka mättäältä, kuka kämpän portailta. Osa  
jää seisomaan. 
 
Susisuon poroaidan sää ei ole koskaan pettänyt. Nytkin tilaisuuden alkaessa aurinko tulee esiin, kesäillan 
lempeä aurinko, joka valaisee niin kirkkoväen kuin porotkin. Ensin pientä kinaa, onko 10-vuotisjuhla vai 
ei, kymmenes kerta kuitenkin, ja tilaisuus voidaan aloittaa. 
 
Kunnanhallituksen edustaja käyttää puheenvuoron, jossa Pudasjär-
ven tulevaisuudennäkymiä esitellään. Mahdollisuus kaupungiksitu-
losta herättää ajatuksia varmasti jokaisen kuulijan mieleen. Puolen-
sa sillä varmasti on, niin hyvät kuin huonotkin. Sitten varsinainen 
maakirkko, joka alkaa suvivirrellä. Pappi puhuu tuhlaajapoikaver-
tauksesta, etsimisestä ja löytämisestä, asioiden tärkeydestä. 
 
Hartauden jälkeen kutsutaan syömään, ensin vieraat ja sitten po-
romiehet. Kuumaa ja makoisaa, lihaisaa  porokeittoa syödään pit-
kissä pöydissä metsän keskellä. Siinä moni ennestään toisilleen 
tuntematon saa jutun juuresta kiinni, kun keittoa kehutaan pöydän 
molemmin puolin. Valmiita voileipiäkin nautitaan hyvällä ruoka-
halulla. 
 
Poromiehet ovat tehneet pitkän ja rankan työpäivän korvessa. He 
ovat istuneet mättäillä ja kivillä hartauden ajan, ja vasta viimeksi 
he pääsevät syömään. Joku luuli, että keitto loppui kesken, toivot-
tavasti kuitenkin kaikille riitti. 
 
Tässä vaiheessa osa vieraista seisoskelee poroaidan reunalla ja katselee poroja. Voi miten söpöjä! Jotkut 
vasat ovat erikoisen hellyttävän näköisiä, jotkut punaturpaiset porot herättävät hilpeyttä petterimäisyydel-
lään. Toiset raukat ovat kovin rumia, kun karva on lähtenyt laikuittain. Yritetään katsoa numeroita: jospa 
näkyisi pikkutytön ukin tai enon vasa. Ja voi sitä riemua, kun löytää ”tutun” poron. 
 
Keittiöpuoli yllättää jälleen: nyt tarjolla on makoisat munkkikahvit. Sitten pitää taas jutella tuttujen kans-
sa ja käydä vähän katselemassa lähiympäristöä. Suolle nousee sumua, ja tunnelma on taianomainen. Hil-
lankukat loistavat valkoisina, puolukankukkia on todella paljon, ja vanamokin on jo ehtinyt kukkaan! 
Pienimmäinen haistelee vanamoa ja tuntee sen hennon mutta luonteenomaisen tuoksun. 
 
Suuri osa väestä alkaa valua pois. Osa jää vielä katselemaan, kuinka vasojen merkintä alkaa. Kun koti-
matkalle lähdetään, kesäilta on melko hiljainen. Laulurastaan laulu saattelee kulkijaa kesäyön heleimpänä 
äänenä. Taakse jää poroaita satoinen isoine ja pienine poroineen, sinne jäävät poromiehet ja –naiset uu-
rastamaan työhönsä. 
 
Juhannusviikon maakirkosta poroaidalla on ainakin itselleni tullut yksi kesän ehdottomista kohokohdista. 
Sinne pitää mennä, vaikka joskus mietinkin, miksi. Jollakin tavalla se on ainutlaatuinen tilaisuus korutto-
muudessaan, ihmisjoukko hiljentymässä luonnon keskellä, pysähtyminen kovan työn välissä. Parhaita 
ovat mielestäni olleet ne hetket, kun suurin osa ihmisistä on lähtenyt, ja on saanut jäädä kaikessa rauhassa 
istuskelemaan nuotiolle ja kuuntelemaan poromiesten jutustelua. Sitten on voinut seurata vasojen merk-

Pappi Jaakko Tuisku. 
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kausta ja lauman pääsyä aidasta takaisin vapauteen. Ja kun kaiken taustana on pohjoisen valoisa kesäyö 
laulurastaineen, tilaisuus on yksinkertaisesti unohtumaton. 
 
************************************************************************************* 
 
Kun maakirkkotilaisuus oli ohi, poromiehet 
aloittivat taas työnsä. Ensimmäisenä kolme 
miesporukkaa lähti vielä ottamaan selville 
muutamien vasojen merkkejä sekä tarkistele-
maan epäselviä tapauksia. Siinä ei mennyt 
enää onneksi pitkään ja pian pääsimmekin 
ajamaan porot pienempään, säkkiaidalla jaet-
tuun, aitaan. Kaikki porot ajettiin aidan toi-
seen osaan. Ja sitten alettiin taas töihin! 
 
Minun ensimmäinen päämääräni oli saada 
kiinni oman poron vasa. Sitä sitten sain met-
sästää melkoisen tovin, enenen kuin sain sen 
edes silmiini. Jouduin metsästyksessä käyttä-
mään Virvenkin apua, joka oli kerinnyt saada 
oman poronsa vasan jo aikaisemmin kiinni. 
Ihana, pieni ja pehmeä, vasa kuitenkin löytyi 
lopulta ja sain sen ongittua syliinikin. Vasa taisi tuntea omistajansa, sillä se käyttäytyi sylissäni rauhalli-
sesti (tai sitten se vain tykkäsi, kun halailin sitä onnessani). Säästyin siis uusilta kipeiltä mustelmilta. Vein 
vasan puukko kädessä seisoskelevalle merkitsijälle, joka leikkasi vasan molempiin korviin minun poro-
merkkini. Auts, se varmaan teki kipeää! Tämän kauhean koettelemuksen jälkeen päästin poron irti säk-
kiaidan toiselle puolelle. Ja sitten lähdin uuteen jahtiin! 
 
Seuraavaksi tähtäimessäni oli joko toinen minun poron vasa tai sitten isän poron vasa. Sain ensimmäisenä 
tähtäimeeni isän vasan. Toivoin kyllä jäljestä päin, että olisin sen potkurin jättänyt huomioimatta. Nuhte-
linkin isää myöhemmin kotona, että saisi opettaa poronsa käyttäytymään vähän paremmin… Vasa oli niin 
kova potkimaan, että sain tehdä kunnolla töitä, että sain sen edes pysymään sylissäni. Olinkin todella hy-
villäni, kun pääsin siitä eroon laskiessani sen säkkiaidan toiselle puolelle. 
 
Kerkesin vielä ottaa muutaman vasan kiinni ennen kuin koko homma oli ohitse. Yllättävän nopeasti kaik-
ki kävikin, mutta monta poromiestähän työssä olikin mukana. Porot varmaan olivat hyvillään, että koko 
toimitus oli taas ohi. Ne kirmasivatkin pois aidasta vikkelästi vapauteen ja pian niistä ei enää näkynyt 
vilaustakaan. 
 
Osan miehistä jäädessä vielä kämpän eteen istuskelemaan ja syömään eväitään, meidän poppoo lähti aje-
lemaan jo kohti kotia. Päivä olikin jo kerinnyt vaihtua toiseen. Olo oli silti ihmeen virkeä, kun ajeltiin 
takaisin Livoa kohti. Kotona sängyssä makaessani kuitenkin totesin, että taisin sittenkin olla hieman päi-
vän työstä väsynyt, sillä silmät kiinni pantuani näin vain joka puolelle säntäileviä pieniä poronvasoja! 
 
      ����� ja � �� � � 
 
 

Miehet ottavat selville vasojen merkkejä. 
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Setä, niin kuin minä häntä kutsuin, oli oikeastaan isäni setä, mutta tuntui paljon luontevalta kutsua häntä 
vain Sedäksi. Aate, tai niin kuin hänen oikea nimensä Aukusti oli, ei sopinut pienen ihmisen suuhun ol-
lenkaan, sillä kunnioitus oli kuitenkin alusta asti niin suuri, että vaikka hän oli perheemme jäsen, hän oli 
vanhin ja hän oli Te. 
 
Setä oli syntynyt 1899, ja kun minä synnyin uuteen sedän ja isän rakentamaan taloon pitkäperjantaina 
1962, oli Setä silloin  63- vuotias. Ei hän vanha ollut ja kun vartuin , en osannut pitää häntä vanhana, en-
nenkä aivan lopussa, kun sairaus tuntui yhtäkkiä runtelevan hänet, vaikka tosiasiassahan hän sairasti hy-
vin pitkään. 
 
Minä taisin olla vähän vaikea lapsi siinä suhteessa, että minulle ei tahtonut löytyä hoitajaa millään siksi 
ajaksi, kun äiti oli Rajamaalla töissä. Kukaan ei voinut mitään sille valtavalle ikävälle, joka ajoi pienen 
lapsen karkaamaan usein tien päälle kohti kauppaa juoksun kanssa. Mutta tiesin, että Setä tuli sieltä peräs-
sä. Pidin aina hyvän etumatkan, ettei hän saanut kiinni---vasta kaupassa sitten. Ja sitten tietenkin oli sedän 
kanssa kotimatkan aika. 
 
Kun hoitajat eivät pysyneet meillä (enkä minä pysynyt kotona), tuli oi-
keastaan luonnostaan järjestely, että minä olen välillä kaupassa äidin 
luona , joskus isän luona kaupassa ja kovin paljon Kokossa, jossa oli 
ikäisiäni leikkitovereita. Mutta aivan pienenä vietin aikaa Sedän kanssa. 
Meillä oli jonkinlainen ”omituinen” suhde: kunnioitin niin kovasti Setää, 
etten oikein osannut mitään puhua hänelle. Ja hän oli hyvin hiljainen ja 
vähäpuheinen ihminen. Vetäytyi enimmäkseen omiin oloihinsa. Pirtissä 
oli Sedän huone. Joten yhdessäolomme oli sellaista hiljaista kommuni-
kointia, tiesin, että setä välitti pikku tytöstä ja minä välitin  Sedästä, mut-
ta juuri koskaan ei sanottu mitään. Se on jäänytkin minua usein vaivaa-
maan, sillä olisin niin halunnut puhua ja kysellä. Olisiko syy sitten ollut 
minun, etten osannut vain luoda sitä lämmintä kontaktia, joka saa ihmi-
set puhumaan, vaan oliko vain Sedän luonteessa harras mietiskely en-
nemmin kuin puhuminen. En tiedä. 
 
Minusta oli aina ollut niin hirveän surullista se, että Sedän mentyä naimisiin 1934, hänen vaimonsa alkoi 
sairastaa, tai saattoi olla jo sairas silloin. Joka tapauksessa vaimonsa vietti loppuajat keuhkoparantolassa 
ja kuoli pian. Setä oli rakentanut pirtin------kuoleman saapuessa hän myi sen. Mutta koskaan hän ei puhu-
nut vaimostaan, ei talostaan, vähiten sodasta, jossa hän oli toisten mukana. Minusta oli niin surullista se-
dän puolesta, mutta mistään ei puhuttu. 
 
Meillä oli tapana aamulla lämmittää uunit. Kantaa puita ja sytytellä uuneja ja hellaa. Silloin, kun olin ihan 
pieni, istahdin joka päivä pirtin uunin edustalle Sedän tuolin eteen. Oli omenan syönnin aika. Se oli muu-
ten joka päivä. Hän kuori omenan omalla linkkuveitsellään, ( jonka ajattelin olevan ainakin sata vuotta 
vanha), yhtenä pitkänä siivuna. Sitä en lakannut ihmettelemästä, ja kyllä siitä asiasta taisin kysyäkin hä-
neltä. Tapansa mukaan hän hiljaa naurahti. No omena syötiin kutakuinkin tasan, sillä osansa sain minä-
kin. Toinen yhteinen aamutekeminen oli Kokosta maidon hakeminen. Meillä oli pikkuinen pänikkä, joka 
käytiin vaihtamassa Kokossa täysinäiseen. Usein minä sain sitten kuukauden lopussa käydä maksamassa 
maitotilin. Kun tulin isommaksi, että pääsin pyörällä kauppaan, Setä kysyi usein, kävisinkö asioilla. Me-
nin siis ostamaan Sedälle Osuuskaupasta pikanelliä! Olikohan silloin tupakan saannin ikäraja 16 vuot-
ta……… 
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Asia, mikä meitä todella yhdisti pienenä ollessani, oli Domino-peli. Nap-
pulat olivat isossa ruskeassa paperipussissa, ja kun läsäytin pussin pirtin 
pöydälle ja sanoin Sedälle, että pelataanko, vastaus oli varmasti kyllä. 
Hän selvästi nautti pelaamisesta, ja muistan kuinka häntä nauratti kun 
minä kiljuin voittaneeni, tai saaneeni oikean nappulan oikeaan paikkaan. 
Se oli se meidän ”juttu”, josta nautimme ihan varmasti molemmat. 
 
Kun kasvoin vähän enemmän, alkoi vetää leikkikaverit mukaan, ja yhä 

useammin löysin itseni Kokosta leikkimässä ikäisteni kavereiden kanssa. Tiesin kuitenkin ajan, jolloin 
Sedälle oli laitettava ”lounasta”, ja kiiruhdin leikeistä monesti kotiin laittamaan ne tavalliset: kupin itse 
viilitettyä viiliä, limppua, voita ym. Ehdoton oli tietenkin kuuma mehu, johon hän oli jossakin vaiheessa 
siirtynyt kahvista, joka ei enää sopinut hänen terveydelleen. Hänen terveys oli koko ajan varmasti kivuli-
as. Sillä en osannut ollenkaan ajatella hänen pahaa reumaansa, joka väänsi sormet ja kädet, sekä hitaasti 
etenevää parkinsonin tautia. Joka tapauksessa Sedästä huolehtiminen kuului koko ajan jotenkin minun 
omalle tunnolleni. Kun kouluaikana kävelin kotiin, vein hänelle postia ja keitin aina kuumat mehut voi-
leivän ja pullan kera. Myöhemmin usein laitoin sitten tietenkin koko perheelle ruoan. Mutta pienenä ol-
lessani meidän päiväsyönti oli oikeastaan näin jälkeenpäin aika hauska tapahtuma. Sedällä ei ollut ham-
paita, joten limpusta hän kuori kuoret linkkuveitsellään pois. No minun piti saada tehdä samoin. Kuorin 
näppärästi limpunkuoret pois ja söin leivän niin kuin Setä. Lopuksi sitten söin sekä omat että sedän leivän 
kuoret. Että hyväsikö…… 
 
Sedän luona kävi aina silloin tällöin jokunen kyläläinen. Eepi-
setä (sedän veli) kävin useinkin ja keitin heille kahvia ja me-
hua, usein Setä ehti pyytääkin kahvitusta. Olin siitä nolona, 
sillä vieraille aina keitetään kahvit, ilman pyytämätäkin. Mutta 
Eepi-sedän vierailut olivat Sedälle hyväksi. Hän saattoi puhua 
silloin paljonkin ja varmasti sellaisista asioista, joista ei voinut 
kenenkään muun kanssa puhua. En tiedä, tiesivätkö vieraat 
koskaan, että osasin arvostaa kovasti heidän käyntiään vanhan 
miehen luona. Isäni kanssa Setä kyllä puhui paljonkin erilaisis-
ta asioista, mitkä painoivat mieltä. Eritoten he keskustelivat 
saunassa, joka oli oivallinen paikka keskusteluille, eiväthän 
perheen naiset puuttuneet asioihin. 
 
Hän ilmoitti myös silloin, milloin piti lähteä lääkäriin, virastoon apteekkiin tai yleensä asioille. Oulussa 
hän kävi erikoislääkärillä. Tullessa sieltä hänellä oli aina mukana tuliaisia. Hän ei ehkä osannut niinkään 
ostaa nukkeja, mutta isot traktorit saimme ja mahtavat moottoriveneet! Rakkain kaikista Sedän antamista 
lahjoista markkinoilta oli ja on kuitenkin hyvin pienenä saamani makaava ruskea lehmä, jonka pää oli 
kaula-aukossa koukulla kiinni, ja niinpä se heilui kun siihen kosketti. Sitäkään iloa en osannut varmaan 
oikein ilmaista Sedälle, mutta toivon vieläkin, että se sanaton yhteytemme viestitti hänelle, että lahja oli 
kaikesta rakkain. 
 
Mitä isommaksi kasvoin ja koulu ja kaverit tulivat mukaan kuvaan, sitä vaikeampi oli Sedän kanssa olla 
ja jutella. Ei tiennyt , mitä sanoisin. Muistan kuitenkin tiettyjä tapahtumia, jolloin kontakti pelasi, mutta 
yhä vaikeampi oli esimerkiksi kysellä vointia. Vaikka normaalistihan sellaisen pitäisi olla täysin luonnol-
lista. Hän oli hiljainen ja ajattelin aina, että hän haluaa olla omissa oloissaan, ei hän minua kaipaa häirit-
semään. Vaikka todellisuudessa hän varmasti kaipasi sitä pikkutyttöä, joka maidonhakumatkalla puristi 
luottavaisesti Setää kädestä. 
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Yksi asia, mikä meitä yhdisti puhumaan ja vaihtamaan 
muutaman sanan keskenämme oli kalastus. Ja yleensä 
talvinen mateenpyynti, oli se, josta Setä pitikin, ei vain 
reippaan tytön ”urotyön” vuoksi, vaan yksinkertaisesti 
siitä syystä, että hän piti kovasti keitetystä mateesta. Jo 
hyvin nuoresta alkaen aloin itse pyytää mateita meidän 
rannasta. Isä vannotti, että jos pyydät noita inhottavia, 
niljakkaita mateita, niin itse kyllä nyljet ne. Ja minä nyl-
jin. Ongin joka talvi (yleensä koulujen loma-aikoina) 
syötit, katkoin koivuriu´ut, viritin langat ja koukut, lai-
toin syötin koukkuun ja kairasin reiät vähillä voimillani. 
Ja aina tuli saalista. Se mukavinta olikin: mennä kotiin ja 
pirttiin. Heittää lumiset ja märät kinttaat uunin päälle ja 
odottaa, mitä Setä sanoo. Ja Setähän kysyi: -No tuliko 

saalista? Minä tietenkin ylpeänä esittelin mateita, joskus sellaista vonkaletta, että sai kehitellä kertomuk-
sen, kuinka sain sen kairanreiästä ylös. Setä kävi välillä katsomassa, kun nyljin mateita--- ja erottelin tie-
tenkin ”sille niljakkaiden nylkemisestä kieltäytyjälle” mateen parhaimmat palat: maksat. Kelpasipahan… 
 
Vaikka kotoa lähtö maailmalle 1982 vieraannutti Sedästä ja jätti kaipauksen saada pitää jotenkin yhteyttä 
enemmän, tiesin, että niin kuin minä huolehdin hänestä, hän huolehti yhtä paljon minusta ja siskostani. 
Esimerkkinä: Kalevassa oli ollut uutinen, että Oulussa nainen pudonnut parvekkeelta ja loukkaantunut 
pahasti. Setä oli ollut huolissaan isälle, etteivät vain olleet meidän tytöt kysymyksessä. 
 
Sairaus alkoi äkkiä heikentää Setää 80-luvulla. Itse en tajunnut, enkä halunnut ymmärtää, että reuma oli 
mennyt jo todella pahaksi ja parkinsonin tauti oli tuhonnut jo aivojen toimintaa niin, että hän oli välillä 
aivan taantunut eri maailmoihin. Opiskeluni lopussa 1984, tulin kesäksi kotiin ja silloin vasta todella näin, 
mikä tilanne oli. Aikomukseni oli hoitaa Setää kotona, mutta kun hän oli enää kumara, laiha, huonosti 
kävelevä, kivulloinen ja tärisevä vanha sairas mies, en voinut kuin itkeä koko ajan. Hänet oli taas saatava 
sairaalaan, jossa hän oli ollut minun ollessa koulussa lyhyitä aikoja usein, ja kuntoutunut aina aika hyvin. 
Mutta hän ei halunnut millään sairaalaan. Oli niin surullista kuunnella häntä, kun hän pyysi, että Niilo, vie 
minut kotiin. Minä herkkänä tietenkin aina itkin. 
 
Nyt jouduttuaan sairaalaan, hänelle sattui siellä tapaturma, kun hän kaatui. Hänen lonkkansa murtui ja hän 
sai keuhkokuumeen. Pian eräänä iltana meille soitettiin, että oli vain ajan kysymys, milloin Setä on pois. 
Halusin nähdä hänet epätoivoisesti. Halusin sanoa hänelle ne sanat, joita ei koskaan sanottu ääneen. Saa-
puessamme hän oli tajuton. Istuin Sedän sängylle ja otin hänen kädestään kiinni, niin kuin silloin pikku-
tyttönä ja yritin sanoa hänelle, että vaikka en koskaan sanonut sitä ääneen, minä tosiaan tykkäsin Teistä ja 
Te olitte minulle tärkeä ihminen. Ja pyydän anteeksi, etten osannut olla tarpeeksi hyvä Teille. Toivoin 
kovasti, että Setä kuuli sanani. Olisin halunnut saatella hänet, mutta toisista silloin kuoleman katsominen 
taisi olla liian tuskallista, olihan se vaikeaa minustakin, mutta siltikin. Menimme kotiin ja saimme viestin, 
että Setä oli mennyt Taivaaseen.  
 
Yhä vielä mietin dominonappuloiden edessä meidän elämäämme. On helppoa olla jälkiviisas ajatuksis-
saan; mitä olisi pitänyt tehdä eri tavalla. Mitä olisi pitänyt sanoa läheiselleen. Aika jatkaa kulkuaan ja 
viisastuneena omista taitamattomuuksistani ihmissuhteissa, uskon ainakin tässä asiassa oppineeni jotakin 
tärkeää. Minulle tärkeät ihmiset saavat myös kuulla suustani olevansa minulle rakkaita.  
 
   Rakkaudella Marjukka 
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Kaisa Maria (Maija) Koivukangas 
–iloisuuden ja elämänmyönteisyyden perikuva 

 
 

 
 

Maija os. Väisänen syntyi Kuusamon Teerirannalla 13- lapsisen perheen toiseksi nuorimmaisena.  
 
Hän vietti nuoruutensa Kuusamossa ja kävi siellä kansanopiston. Palvelusvuosinaan Maija palveli Kuu-
samon silloisen kunnanlääkärin kotiapulaisena josta siirtyi Taivalkoskelle samaisiin hommiin. 
 
Maijan sisko oli Selma Koivukangas, jota Maija tuli hoitamaan. Hänen kuoltuaan keuhkotautiin Maija 
avioitui 7.9.1934 Selman aviomiehen Eemeli Koivukankaan kanssa. 
 
Heidän perheeseensä otettiin ottopoika Martti Lauri, jonka sukunimi muutettiin myöhemmin Falckiksi. 
Hän asuu nykyään Pärjänsuolla. Sitten perheeseen syntyi kolme omaa lasta. Lahja Inkeri 22.12.1937. 
Seuraavaksi syntyi Rauha Kaarina 12.3.1940. Nuorimpana syntyi Esko Paavali 12.5.1945, joka asustelee 
rakkaan kissansa kanssa Livolla kotitaloaan. 
 
He asuivat Ala-Livolla Vesalassa ankeissa olosuhteissa kaikenlaisen puutteen ja köyhyyden keskellä pie-
nessä, yhden huoneen mökissä. Vesi otettiin Livojoesta, koska kaivoja ei ollut. Yksi lehmä oli kotona ja 
joskus jopa hevonen. Pyykit pestiin pirtissä jossa myös sauna- ja navettavedet lämmitettiin. 
 
Perhettä kohtasi suuri suru kun molemmat tytöt hukkuivat lähellä kotirantaa vappuna vuonna 1947. Puoli-
so Eemeli kuoli 10.2.1958 vaikean sairauden ja viidennen halvauksen seura-
uksena. Samana kesänä heinäkuun 15. päivänä muutimme Livolle, koska 
emme pystyneet maksamaan talon velkoja. Asuttuaan Livolla 10 vuotta ja 
vietettyään 60-vuotispäivät, Maijalla oli edessä muutto Kurenalle vanhusten-
taloon. 
 
”Vanhusten taloon muutin vuonna -71 helmikuussa jossa olin ensimmäisiä 
asukkaita”, Maija kertoo. ”Tänään elämä on parhainta aikaa elämässäni, olen 
ollut nelisenkymmentä vuotta eläkkeellä, terveys on kohtalaisen hyvä. Näkö 
vain tahtoo olla huono ja kuulokin on mennyt vähän heikoksi”, hän jatkaa. 
 
”Kodinhoitaja käy kaksi kertaa viikossa. Itse laittelen ruuat – ei oo yhtään 
keittoa avustajat keittäneet. Pesen vielä tuota pikkupyykiäkin , isoimmat 
Paavo pesee Livolla. Pesullakin jaksan vielä omin avuin käydä sekä sauno-
massa kerran viikossa.  
 
Kauppa-asiat on mukava hoitaa kotiavustajan kanssa, vielä kun siirryttiin tuohon euroaikaan, joka tuottaa 
vähän vaikeuksia. 
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Sairaalassa olokin on minun osalta onneksi jäänyt vähiin, kait se johtuu siitä että petäjäleipä on ”lujotta-
nut” minut tämmöiseksi teräsmummoksi.” 
 

Maijalla käy aika paljon vieraita, ja täytyy kyllä myöntää, että mukava on 
aina tulla kylään juuri Maijan iloisuuden ja hyväsydämisyyden takia. Kah-
vipannu on pian tulella. Ei ihme jos kotiavustajatkin haluaisivat kilvan ot-
taa Maijan huolehtiakseen. Hyvä mieli tarttuu itseenkin Maijaa kuunnelles-
sa ja katsellessa. 
 
Maija on viettänyt kesäkuukaudet Livolla vuoteen -
90. Nyt hän käy kesäisin Livolla viikon tai pari. 
 
”Livolaisille haluaisin sanoa että olen Teitä kaivan-
nut, ootte olleet minulle aina ystävällisiä ja sei-
nänaapureita kiittää auttavaisuudestanne minua 
kohtaan”, Maija kiittää. 
 
Rakkaat ja lämpimät kiitokset Maijalle tästä mukavasta muistelusta ja hy-

vää vointia!  
 
t: Ulla 

�

Livon metsästysseuran 
kesäkokous pidettiin Livon koululla 18.8.2002 

 
Reilut parikymmentä innokasta ja aktiivista metsästäjää saapui kokouspaikalle täynnä intoa. Metsästyk-
sen alkuun oli enää vain pari vuorokautta, sillä sorsastus alkaa 20.8 klo 12.00. Siinä ennen kokouksen 
alkua vaihdeltiin kuulumisia ja turistiin jos mitäkin, pääsääntöisesti mitä sylki suuhun toi. 
 
Kokous aloitettiin hyvässä metsästys hengessä. Päätettiin kauden jäsenmaksuksi 5 � ja vieraslupamaksuk-
si 10 � vuorokaudeksi ja 25 � koko kausi.  
 
Jotta tiedettäisiin paljonko saalista on syksyn aikana saatu, saalismäärät ilmoitetaan Esa Uusi-Illikaiselle 
10.1.2003 mennessä. Näin pystymme seuraamaan Livon metsästysseuran alueella riistakannan kehitystä. 
Useamman vuoden on metso ollut rauhoitettu, mutta nyt alkaa metsokanta nousta ja lisääntynyt huomat-
tavasti, joten tulevana syksynä saa ampua yhden metson tai koppelon. 
 
Lupien myyjiksi valittiin seuraavat metsästäjät: Niilo Kokko, Kalle Perttu, Eero Niemi, Esa Uusi-
Illikainen ja Aarne Vähäkuopus. Näiltä miehiltä saa vierasluvat ja suorittaa jäsenmaksun sekä tietoa miten 
pääsee Livon metsästysseuran jäseneksi ja mitä ja miten vierasluvalla saa metsästää.  
 
Pienpedon kannan pienentämiseen päätettiin maksaa ketusta tapporahaa 10 �. 
 
Ei muuta kuin oikein suotuisia pyyntihetkiä ja olkaa varovaisia aseiden kanssa. Hyvää syksyä! 
 
Vesa Salmela 



 26 

��������	�
������	���
 
Livon metsästysseuran hirviporukka on perustettu v.1977.  
 
Ensimmäisenä syksynä meillä oli yhden aikuisen lupa ja saatiin todella isosarvinen hirvi. Kaatajana oli 
Kokon Niilo. Hirviporukan koko oli silloin kymmenkunta osakasta. Porukan vetäjänä oli Erkki Uusi- Illi-
kainen. 
 
Alkuvuosina hirvet nyljettiin ja paloiteltiin milloin missäkin, enimmäkseen Pertun heinäladossa. Vuonna 
1985 saatiin vuokrata Otto lllikaiselta maa-alue Ruosteojan varresta, sinne rakennettiin kunnon nylkyma-
ja. Nyt voidaan useampia ruhoja roikuttaa ja paloitella yhtä aikaa. 
 
Lupamäärät ovat vaihdelleet vuosittain. Suurimmillaan määrä oli vuonna -89, jolloin lupia oli 20:lle ai-
kuiselle ja 12:lle vasalle. Kaikki saatiin ja lihat jaettiin 26:een talouteen. Vuonna -97 hirvimäärä kävi aal-
lonpohjassa menneiden kovien metsästysvuosien takia. Tämä näkyi kaatolupien määrässä, niitä oli vain 
4:lle aikuiselle ja 3:11e vasalle. Liha jaettiin tuolloin 12:een talouteen. Nykyään lupamäärät ovat pyöri-
neet siinä 11 aikuista ja 11 vasan paikkeilla, jako 24:aan talouteen.  
 
Alkuvuosina metsästys tapahtui yksin ajometsästyksenä, koiramettuuta ei hyväksytty. Riistapeltoja on 
tehty ja niistä kyttäämällä on ammuttu useita hirviä. Nykyään on koiran kanssa metsästys yleistynyt. 
Meidän porukalla on useita hyviä hirvikoiria. Nyt meillä pyörii pikkuinen ajoporukka ja muutamia passi-
miehiä. 
 
Peijaat olemme saaneet pitää aina Livon koululla. Ne ovat olleet aina hyvin kyläläisiä ja maanvuokraajia 
kokoava tapahtuma. Väkimäärä niissä on pyörinyt noin 150 henkilön paikkeilla. Juntin Terttu on ansiok-
kaasti toiminut pääemäntänä, apureita on aina riittänyt iloiseen ja mukavaan talkooporukkaan.  
 
Metsästysmaita meillä on käytössä noin 23000 hehtaaria. Muutamina vuosina meillä on ollut yhteislupa 
Aintion riistamiesten kanssa, yhteispeli on toiminut hyvin. Nyt ollaan melkein koko Pudasjärveä koske-
vassa yhteisluvassa. Meillä oli v. -98 todella juhlasyksy, kun saatiin maaherra Eino Siuruainen hirvimet-
sälle ja myöhemmin peijaisiin. 
 
Kun näin isossa porukassa liikkuu, niin sattuu sitä kaikenlaisia kömmähdyksiä. Kaadettiin kerran Hiisi-
harjussa hirvi, niin minä sanoin, että lähden jouvukkeeksi hakemaan Livolta peräkärryn, kun muu poruk-
ka suolistaa ja vetää ruhon tienvarteen. Minä lähdin vauhdikkaasti kulkemaan, Suunta jäi vain tarkista-
matta. Kulkeusin Aintio-ojan varteen, sieltä otin uuden suunnan. Kas kummaa, silloin satuin pahki mei-
dän hirvenvetäjiin. Siitä se alkoi melkoinen ilonpito, kun ruho oli tienvarressa ennen minua ja peräkärryä. 
 
Livon hirviporukka on kaatanut noin 200 
aikuista ja 140 vasaa 25 vuoden aikana. 
 
Oheinen kuva on Saariojan varresta, kaata-
ja Lybeckin Väinö puhaltelee haavoittu-
nutta sormea ja Taisto Illikainen tutkii 
maksan kuntoa. 
 
Hyvää ja turvallista metsästyskautta. 
 
Kalle Perttu. 
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Aintion riistamiehet 
 
Vuonna 1968 aloitti toimintansa Aintion Riistamiehet. Riistamiehet eivät ole virallinen metsästysseura, 
mutta voisi sanoa hirviseurue. Alussa toimessa oli mukana Esko Törmänen, Eero Aintio, Väinö Puola-
kanaho ja Seppo Stenius. Seurueelle annettiin yksi hirvenkaatolupa, ja käytössä oli kaksi asetta, Eskolla ja 
Eerolla. 
 
Nykyään seurueeseen kuuluu kymmenen jäsentä, jotka kaikilla on juuret Ala-Livolla tai ovat Ala-Livolla 
mökkiläisiä. Viime syksynä porukalla oli yhteensä kuusi kaatolupaa: kolme aikaista ja kolme vasaa. Tä-
män syksyn lupia ei ole vielä jaettu, vaan saattaa tulla joku lupa lisää edellisvuodesta. 

 

On tuo metsästyskin muuttunut alkuajoista. Ennen lähdettiin kävelymiehinä kotinurkilta syänmaahan. 
Hirviä ei ollut montaa lähitienoilla olemassakaan. Evästaukoja ei maltettu pitää. Otettiin vain HK:n sini-
nen repusta povitaskuun lämpenemään, ja vauhdissa se syötiin. 

 

Metsästysalue on vuonna 1976 pienentynyt kantatien eli Ranuantien valmistuttua. Aintion Riistamiehet 
metsästävät tien oikella puolella olevilla Tikanpalon valtion mailla (12 500 ha), ja lisäksi yksityisten 
maanomistajien maita on käytössä noin 2 500 ha. Metsäautoteitä on tällä alueella kiitettävästi, joten käve-
lymatkat ovat huimasti lyhentyneet tiettömästä ajasta. Joskus saadaan hirvikin saarrettua autoilla. 

 

On se kuitenkin vieläkin hyvä kunnonkohotuskeino tuo metsästys. Alkusyksystä väki voihkii ja valittaa, 
vaan siitä se kunto nousee. Loppusyksystä ei kenelläkään ole valittamista. 

 

Parasta metsästyksessä on Esko Törmäsen mielestä metsässä kulkeminen hyvässä porukassa. Monesti 
Esko lähtee Iiro-koiransa kanssa aamusta metsään, ja kun hirvi on tavoitettu, lähtevät muut seurueen jäse-
net hirven perään. Porukalla sitten pidetään evästaukoja. Yksi asia ei Eskon metsästysuralla ole kuiten-
kaan muuttunut. Se on HK:n sininen – paistamatta valmis makkara. Muut käristävät makkaraansa nuotiol-
la, vaan Eskolla on valmiit eväät. 

 

Kantatien jakaessa metsästysmaat, kävi viime syksynäkin monesti niin, että Iiro haukkui hirven tien yli 
toisten puolelle. Ei auttanut metsämiehillä muuta kuin jäädä odottamaan, että milloin tulisivat takaisin. 

 

Aintion Riistamiehet järjestävät joka vuosi hirvipeijaat. Periaate on se, että jokainen vuorovuosin järjestää 
juhlan, eli jokaiselle tulee vastuuvuoro kerran kymmenessä vuodessa. Uusi porukkaan tulija järjestää juh-
lan ensimmäisen metsästyskautensa päätteeksi. Syyskuun viimeisenä viikonloppuna alkavan hirvenmeh-
tuun päättääkin uuden tulokkaan järjestämät juhlat. 

 

Juhlaan osallistuu yleensä 60-70 henkeä. Juhlaväki koostuu metsämiesten perheistä ja maanomistajista. 
Väki on ollut mielissään siitä, että peijaat pidetään joka vuosi. Osa juhlavieraista tulee kauempaakin, 
esim. Oulusta. 
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Törmäsen Iiro Johannes odottamassa viinirypälettä namupalaksi. 

 

Oman mielenkiintoisen lisänsä metsästykseen antaa koiran kouluttaminen ja testaaminen metsästykseen. 
Iiro-koira on hankkinut koiranäyttelyistä jo kaksi Sertiä. Vielä kun yhden saa, niin koira on muotovalio. 
Yhden haukkukokeen Iiro on myös suorittanut, joten kaksi haukkukoetta vielä, niin Iiro on käyttövalio. 
Nämä kaksi meriittiä kun on plakkarissa, niin Ala-Livolla on kaksoisvalio. Tämä on lähiajan tavoitteissa. 
Useampi Iiron sisaruksistakin on muotovalio. 

 

Iiron lisäksi Esko Törmäsellä on koulutettavanaan 5 kk:n ikäinen Pekko. Pekko on syntyään norjalainen, 
vaan jo saanut Suomen kansalaisuuden. Suomen kielikin näyttää jo sisäistetyn. Isännän käskyt noudatet-
tiin viipymättä. 

 

 

Näitä kertoilivat Törmäsessä 22.9.2002 Irma ja Esko Törmänen, 

ja kirjasi Anni-Inkeri Törmänen. 
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Livon maa- ja kotitalousnaisten 
 

talvikauden päättäjäisiä vietettiin Maikin mökillä toukokuun 14. päivänä. 
 
Käki kukkui, visersi peipponen, tintti takoi pesää. Aho riemusta helskyi. Kaikilla oli kevättä rinnassa. 
Leppeä sää, kuin lämmin maito. 
 
Räiskäletaikinaa oli tehty nelisen litraa ja kaikki paistettiin ja syötiin. Makkaraakin käristettiin suolukaksi. 
Ja tietysti kahvia juotiin. 
 
Rattoisasti ilta kului raatatessa. Aluksi linnutkin hiljenivät kuuntelemaan uusia ” luonnonääniä” , mutta 
sittenpä alkoi melkeinpä kilpalaulanta meidän kanssa. Puikot eivät nyt kilahdelleet, vaan kuunneltiin ke-
vättä. Aikaisessa kevät tänä vuonna olikin kun koivut ennen toukokuun puoliväliä oli jo hiirenkorvalla ja 
ruoho viheriöi. 
 
Koko menneen talven ovatkin kudinpuikot suihkineet. Monet sukat ja lapaset olivat vaihtaneet omistajaa. 
Maa- ja kotitalousnaiset kokoontuivat käsityöiltaan kerran viikossa, paitsi joulun ja hiihtoloman aikaan. 
Illat kuluivat hauskasti käsitöitä tehden, jutellen ja tietysti kahvia juoden. Uimahallissa käytiin porukalla 
pulikoimassa muutaman kerran talven aikana. 
 
Kotitalousneuvoja Ritva Ronkainen pitää syksyisin ja keväisin kotitalouteen liittyviä kursseja koululla. 
Muun muassa sieni-, leipä-, liha-, kala- ja yrttikursseja on vuosien varrella pidetty useita, toivomusten 
mukaan. Hyviä ja opettavaisia kursseja vaikka ” poropeukalolle” . 
 
Kesäkuun alussa oli ulkoruokakurssi hirvikodalla. Meitä oli toistakymmentä innokasta osanottajaa ko-
koontunut kodalle opettelemaan taas uusia asioita. Juntin Matti oli jo laittanut tulet kotanuotioon ja läm-
mittänyt muuripadassa vettä. 
 
Oli erikoista leipoa melkein taivasalla ja paistaa muurikalla tulen loisteessa. Lohi mausteineen käärittiin 
folioon ja paistettiin hiilloksessa, samoin perunat. Ah, miten maukasta. Piimälättyjä, salaatteja ja vaikka 
mitä valmistettiin ulkoisissa olosuhteissa. Pihalle rakennettiin pöytä ja katettiin servetein ja ei kun syö-
mään. Olipas tosi herkullista. Vesi herahtaa kielelle vieläkin, kun muistelee. Ilmakin oli suosiollinen, 
lämmin ja aurinkoinen, kuten tänä kesänä. Leivät kohosivat melkein auringossa. 
 
Kesäkuun puolivälissä Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset tekivät retken Ritva Ronkaisen johdolla itä- 
eteläsuomeen. Livoltakin oli viisi osallistujaa. Hyvä matka oli ollut. Myyjäisiin on myös osallistuttu mm. 
isoihin joulumyyjäisiin Liikuntahallilla. 
 
Kesä alkaa olla syksyyn päin ja syyskuulla alkaa luultavasti meidänkin toiminta. Ilmoitellaan siitä sitten 
myöhemmin. 
 
Livon maa- ja kotitalousnaisten peräsimessä on Terttu Juntti, sihteerinä Pirjo Tuovila ja rahastonhoitajana 
Ulla Salmela. Heihin voi ottaa yhteyttä, jos on ja toivottavasti on kiinnostusta meidän toimintaamme. Pi-
toja varten voi vuokrata meiltä astioita, esim. kahvikalusto on hyvin kattava. 
 
Tervetuloa mukkaan toimintaan ja hyvää sienisyksyä! 
 
t: Maikki 
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Livon koululla saivat yrittämisen eväitä noin 30 pudasjärvistä lauantaina 4.5.2002. Kylähankkeeseen liit-
tyvän yrittämis- ja osuuskuntapäivän aikana valotettiin yrittämistä monelta kantilta. 

 
Yrittämistä elinkeinovaihtoehtona miettivän ei kannata jäädä ajatustensa kanssa yksin. Naapurille kerto-
minen saattaa joskus auttaa, vaan useimmiten lähimmät ihmiset osaavat lyödä uuden idean lyttyyn. Työn-
sä puolesta uusien yritysideoiden kanssa puntaroivilla on laajempaa näkemystä kunkin tuotteen ja palve-
lun tarpeesta seudulla, ja osaavat sen vuoksi olla realistisempia yritysidean arvioijia. Maksutonta palvelua 
tarjoaa Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry, jonka toiminnanjohtaja Seppo Kaijalainen on tavattavissa 
Pohjantähdessä tarpeen mukaan tiistaisin. 
 
Maksullista, mutta 95 %:n alennuksella normaalihinnasta, tarjoaa Työvoima- ja elinkeinokeskuksen yri-
tyspalvelut. Tuotteistetuista palveluista löytyy asiantuntijaneuvontaa sekä yritystä suunnittelevalle että jo 
toimivalle yrittäjälle, joka haluaa yrityksensä toiminnan entistä paremmille raiteille. TE-keskus myöntää 
avustuksia myös yrityksen aloittamisessa tai kehittämisessä tarvittaviin investointeihin. Pudasjärvellä 
tuotannollinen-, matkailu- tai yrityspalveluyritys voi saada 24-34 % investointikustannuksesta avustusta 
TE-keskukselta. 

 
Pudasjärven kunta satsaa Kinttaat naulasta –projektin ja Eino Parviaisen kautta kuntalaisten omaehtoi-
seen työllistämiseen. Yksi yrittämisen muoto on työosuuskunta. Siinä osuuskuntalainen ja työnantaja so-
pivat työstä ja työn hinnasta keskenään, ja osuuskunta hoitaa yrittämiseen liittyvän paperityön keskitetysti 
useamman työntekijän puolesta. Tässäkään muodossa yrittäjä ei löydä työkohteitaan ilman panostusta 
markkinointiin ja työkohteiden etsintään, mutta saa oivan tilaisuuden testata yritysideansa kantavuutta 
ennen yksityisen yrityksen perustamista. 
 
Jaurakkajärvellä on toteutettu suoramyynti osuuskuntapohjalta. Jorma Alatalon mukaan siitä on saatu 
sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Lopputulos on kuitenkin positiivinen, sillä Jaurakan Poropeukaloi-
den suoramyynti ja kauppa on saatu yrittäjävetoiseksi ja kokoajan kehittyväksi liiketoiminnaksi. Tärkeää 
minkä tahansa toiminnan onnistumiseksi on sitoutuminen tehtävään työhön. 
 

 
Marja-Liisa Kivilompolo kertomassa TE-keskuksen yrityspalveluista. 
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Toinen merkittävä seikka onnistumisen edellytyksissä on mielekkään liikeidean löytäminen. Mitä? Kenel-
le? Missä? Miten? ovat tärkeitä vastattavia kysymyksiä jokaisessa yrityksessä. Näihin pitäisi olla yrittäjäl-
lä ja työntekijöillä aina selvä vastaus, eikä vain yrittämisen alkuvaiheessa. Jos auto alkaa viedä miestä, on 
tuleviin tapahtumiin  mahdotonta vaikuttaa, evästi Pudasjärven yrityskummi Pentti Uusi-Illikainen. 
 
Pudasjärvellä on nyt kriittiset ajat yritystoiminnan kehittämisen suhteen. Jos lähivuosina ei mitään muu-
tosta työn tekemisen ilmapiiriin Pudasjärvellä saada, on se kohta myöhäistä. Näin kiteytti Iin seutukunta-
johtaja Tapani Turpeinen sekä muuttotilastot, yritysten toimipaikka ja henkilömäärätilastot sekä kunta-
talouden.  
 
Oulun kaarella on keskityttävä tiettyjen toimialojen kehittämiseen: Mekaaniseen puunjalostukseen, maa-
seutuelinkeinoihin ja it-alaan. Tärkeää on luoda ja ylläpitää hyvät logistiset yhteydet ja tietoliikenneyh-
teydet sekä näiden jatkoksi hyvät asumisen mahdollisuudet ja palvelut. 
 
Alustusten jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin, ettei Pudasjärven kunta eikä monet muutkaan kunnat 
jouda lumenluonniltaan keskittymään pieniä yrityksiä askarruttaviin kysymyksiin. Pienet yritykset ovat 
ansainneet huomituksi tulemisensa, sillä suurin osa Iin seutukunnan elinkeinoelämän pyörittäjistä on pie-
niä yrityksiä. Yritysten keskikoko on noin 3 työntekijää. 
 
Keskustelussa nousi esiin myös ajatus, että kyläkulmittain voitaisiin järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia, 
joihin kutsuttaisiin kylältä muuttaneita suurmiehiä/naisia (kaikki pieninä syntyneitä – todettiin) keskuste-
lemaan vapaamuotoisesti kylien ja sitä kautta myös Pudasjärven kehittämisestä. Kaikki osallistujat saisi-
vat uusia eväitä omaan työhönsä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meidän kaikkien pudasjärvisten on vastuu siitä, että Pudasjärvellä syntyy uusia yrityksiä, ja että olemassa olevat 
 yritykset menestyvät. 

 
 
Anni-Inkeri Törmänen 
 
Kuvat: Matti Törmänen 
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Sinisiä ajatuksia Kieloniemen rannassa 
 
Jo useamman vuoden on noussut savu mökin piipusta Kieloniemestä Livojoen törmällä. Kaupunkilaisen 
kiireinen elämänrytmi ja arjen työ vaativat vastapainokseen luonnonrauhaa ja mahdollisuuksia puuhastel-
la mieliharrastuksissaan ilman aikatauluja. Näitä mahdollisuuksia tarjoavat suureksi iloksemme Livon 
mahtavat maisemat. Jokainen mökkireissu on ainutlaatuinen elämys, joka antaa mukavasti voimia taas 
seuraavaan työrupeamaan. 
  
Livo tarjoaa mahdollisuuden tasapainoiseen rinnakkaiseloon luonnon kanssa, mikä tänä päivänä ei suin-
kaan ole ihmiselle itsestäänselvyys. Mökillä olo on elämys iästä riippumatta. Työelämässä kauan viihty-
neelle hiljaisuus on korville mannaa, ja nuoremmalle polvelle se puolestaan on eksoottista vastapainoa 
arjen extremelle. Näinpähän taas muistetaan, ettei ihminen ole kellosta kovin kauaa tiennytkään. Kalas-
tuksen ja marjastuksen lisäksi myös pärinään tottunut nuorempi polvi seuraa innolla, kehittyykö mootto-
rikelkkareitti jokivarteen mökkiläisiä yhdistämään. 
  
Livon luonnon ainutlaatuisuudesta mainittakoon muuan seikka, joka ei lakkaa ihastuttamasta niin omaa 
väkeä kuin vieraitakin. Kun työelämän eräänä tärkeänä tavoitteena on saada asiakkaat syömään kädestä, 
tapahtuu se Livolla luonnostaan ja vaivattomasti: lintulaudan luona seisoskeltaessa tulevat pelottomat 
hömötiaiset hyppimään olkapäille ja syömään jyviä kädestä. Lisäksi eläimistä puhuttaessa viehättävät 
erityisesti Kieloniemen ympäristön lukuisat vikkelästi liikkuvat sisiliskot ja sammakot. 
  
Livon mökkimaisemat ovat antaneet myös vuodenajoille uuden merkityksen. Luonnon monimuotoisuus 
avautuu aivan uudella tavalla. Esimerkkinä tästä keväinen jäiden lähtö, jota mökkinaapureiden innoitta-
mana seuraamme lähes fanaattisella innolla. 
  
Tänä päivänä tuntuu olevan suosittua järjestää karnevaaleja ja tapahtumia mitä moninaisimpien asioiden 
hyväksi. Mielessämme on eräs asia, jota turhan vähän korostetaan luonnon antimista puhuttaessa, nimit-
täin sienet. Erityisesti sydäntämme lähellä on korvasienet. Korvasienialueenahan Pudasjärvi kuuluu eh-
dottomasti Suomen kärkeen. Livonkin ympäristössä korvasienirikkaita hakkuuaukeita on runsaasti. Tule-
vaisuuden visiona voisikin olla Livon kyläseuran järjestämä vuotuinen korvasienikarnevaali, jossa olisi 
tapahtumia sieniluennoista karttakierroksiin korvasieniapajille. 
  
Livon kyläseuran tullessa näin puheeksi ilmaisemme hyvän mielemme siitä, että Livolla tällaista toimin-
taa on olemassa, ja se on lähtenyt näin erinomaisesti käyntiin. Kyläseura on saanut aikaan monenlaista 
kehitystä: kyläläisten yhteishenki tiivistyy, palvelut paranevat, uusia työpaikkoja syntyy, ja mökkiläinen-
kin tuntee olonsa mukavan kotoisaksi. Livon kylän ilmapiiri on mukava, eikä mökille ajettaessa kenen-
kään kyläläisen käsi jää nousematta tervehdykseen. Seuraamme mielenkiinnolla kyläseuran toiminnan 
jatkoa ja kehitystä. Näin kaupunkilaisena toivoisimme tietysti, että mökkiläiset voisivat monipuolisesti 
nauttia luonnon moninaisista harrastusmahdollisuuksista, kuten kalastus, metsästys ja esimerkiksi retkei-
lyreitit. 
 
  
Näihin mietteisiin ja hyvän syksyn toivotuksiin lopettelevat juttunsa mökkiläiset Kieloniemessä sunnun-
tai-iltana 2002 
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Sienestämään 
 
Kun tätä juttua kirjoitan, eletään vielä sitä parasta sienestysaikaa. Tämän lehden ilmestyessä sienisesonki 
voi olla tämän kesän ja syksyn osalta ohi, mutta talvea seuraa aina uusi kevät ja uusi sienikausi, joten 
muutama rivi sieniharrastuksesta lienee paikallaan. Ensin kerron hieman omasta innostuksestani sieniin. 
Ensimmäisen kerran söin sieniä ruotuväessä ollessani joskus 48 vuotta sitten ja makuelämys oli ihan posi-
tiivinen. Vierähti kymmenen vuotta ennen kuin innostuin itse keräämään sieniä ja sekin tapahtui ihan sat-
tuman kautta. Vanhempi sisareni oli meillä kyläreissulla. Oli tuomenkukinnan aikaa ja kävimme Murto-
niemellä tuomenkukintaa ihailemassa. Palatessa kuljimme Hautalan kautta. Hautalassa oli ollut muutamia 
vuosia aiemmin puutavaralanssi, jossa oli parkattu pinotavaraa. Kerttu oli käynyt muutamia vuosia aikai-
semmin emäntäkoulun, joten sienet olivat hänelle tuttuja. Suuren innostuksen vallassa keräsimme aimo 
annoksen näitä kurttusieniä ja kotiin palattuamme Kerttu kokkasi niistä herkullisen muhennoksen. Siinä 
hetkessä olin menettänyt koko sydämeni sienestykselle, enkä ole jäänyt sen kesän jälkeen yhtään kesää 
ilman korvasieniä. Vierähti vielä vuosia, ennen kuin uskaltauduin laajentamaan sortimenttia. Omien tyttä-
rieni innostamana aloin kerätä myös tatteja, rouskuja ja haperoita. Väliin mahtuu muutama sienikurssi, 
parikin, mutta niiden anti oli mielestäni enemmänkin ruoanlaiton, kuin sienten tuntemisen puolella, aina-
kin omalla kohdallani, kun mielestäni jo hallitsin kohtuullisen sienivalikoiman tunnistamisen. 
 
Mitä sitten pitää ottaa huomioon, kun päättää ryhtyä sienestämään? 
Ensinnäkään, suin päin ei pidä rynnätä keräämään sieniä, jos ei varmasti tunnista yhtään ruokasientä 
Osallistuminen jollekin sienikurssille pätevän asiantuntijan ohjauksessa antaa jo hyvät valmiudet muuta-
mien tärkeimpien ruokasienten tunnistamiseen ja hyvien ystävien opastuksella aina voi opetella jonkin 
syötävän sienen lisää. Hyvästä sienikirjasta on myös huomattavaa apua sienten tunnistamisessa. Tärkeätä 
on myös oppia tunnistamaan myös myrkylliset sienet ja mieluummin välttää niiden ruokasienten kerää-
mistä, jotka voi helposti sekoittaa johonkin lähes samannäköiseen myrkylliseen sieneen. 
Varusteiksi sieniretkelle kannattaa varata kumisaappaat, vaikka olisi kuivakin sää, niin käärmeiden varal-
ta ainakin. Ja sienikori ja sieniveitsi, mieluummin pensselillä varustettu. Muovikassi on huono vaihtoehto. 
Siinä sienet murenevat ja perkaaminen kotona on paljon työläämpää. Veitsi on sen vuoksi välttämätön, 
että sienen multainen jalan tyvi kannattaa poistaa jo metsässä. Sienikorissa se likaisi aivan turhaan koko 
korin sisällön. Lisäksi on hyvä tarkistaa, etteivät sienet ole toukkaisia. On aivan turha kantaa syömäkel-
vottomia, matoisia sieniä kotiin, kun ne joutuvat kuitenkin kotona peratessa roskikseen. Ja sitten ei kun 
menoksi vaan. 
 

Mutta mitä sieniä minä nyt keräisin ja mihin kannattaisi 
suunnistaa? 
Kevätkesän ensimmäinen sienestyksen kohde on tietysti korvasie-
ni. Ajankohta on hieman talven ja kevään routatilanteesta riippu-
vainen. Paras sesonki ajoittuu jokseenkin tuomenkukinnan aikaan. 
Mistä löydän sitten korvasienet? Nykyaikana sekin on helppoa. 
Muokatut hakkuukasket ovat varmimpia sienestyskohteita ja met-
säautotie vie lähes jokaiselle kaskelle. Että helppoa pitäisi olla! 
Nyt, kun me olemme löytäneet hyvän sienipaikan, niin on erittäin 
tärkeä muistaa eräs perusasia. Korvasienetkin ovat käsittelemät-
tömänä tappavan myrkyllisiä! Ennen ruoaksi valmistamista kor-
vasienet on keitettävä kahteen kertaan kymmenen minuuttia välil-
lä vettä vaihtaen. Esikäsittelemätön korvasieni sisältää gyromitrii-
ni- nimistä solumyrkkyä, joka pieninäkin annoksina voi tuhota 
ihmisen munuaiset. Porojen olen nähnyt usein syövän korvasieniä 
hyvällä ruokahalulla! 
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Jos sääsuhteet ovat otolliset, alkaa heti heinäkuun alussa ensimmäinen herkkutattisesonki. Nämä ensim-
mäiset tatit ovatkin sitä sienten aatelia, yleensä nuorina toukattomia. Tatit yleensä ja herkkutatit aivan 
erityisesti ovat hyvin herkkiä keräämään hyönteisiä ja toukittuvat alta aikayksikön heti noustuaan, niin 
että hyvät tattialueet kannattaa kiertää sesongin aikana lähes päivittäin. Jos kesä on riittävän sateinen, 
nousevat heinäkuulla myös haperot ja osa rouskuistakin. Haperoista kaikkein etsityin on mielestäni silli-
hapero, mutta laji on nykyvuosina harvinaistunut. Muistan joskus kymmenisen vuotta sitten, kun löysin 
useitakin hyviä sillihapero- paikkoja, miten voimakas sillin tuoksu paljasti jo kaukaa hyvän sienipaikan. 
Haperot ovat mietoja, aloittelijankin suuhun hyvin sopivia, runsassatoisia ja yleensä toukattomia, joten 
suosittelen aloittelijalle ensi kokeiluun juuri haperoita. Itse siirryin korvasienistä rouskuihin ja aivan eri-
tyisesti karvarouskuihin. Livolla on aivan erinomaisia karvarouskualueita jokivarren lehtomaisissa ahois-
sa. Kangasrousku, joka on rouskuista ehkä yleisin, ei ole minua kiehtonut koskaan erityisesti, eikä haapa-
rouskukaan. Sen sijaan mustarouskua keräsin aikoinaan hyvinkin innokkaasti, kunnes ruotsalaiset keksi-
vät sen lievästi myrkylliseksi lajiksi. Mitä ne ruotsalaiset eivät keksisi? Korvasienenkin laittoivat taka-
vuosina kiellettyjen listalle, mutta viimein järki sentään voitti ja suomalaiset uskaltavat taas syödä kor-
vasieniä. Mikseivät sitten mustarouskua? 
 
Miten sitten sienet käsitellään ja säilötään talven varalle? 
Jos aloitetaan korvasienistä, niin korvasienet pitää keittää kahteen kertaa, kuten jo aikaisemmin mainitsin, 
jos ne on tarkoitus laittaa heti ruuaksi. Talven varalle säilytyksessä sienten kuivatus on hyvin soveltuva 
keino, mutta edellyttää kyllä hyvää hyötykasvikuivuria. Kuivatutkin sienet tulee nykyohjeiden mukaan 
keittää sitten ruoanlaiton yhteydessä. 
 
Tatit samoin kuin haperotkin esikypsennetään omassa liemes-
sään paistinpannussa tai kattilassa. Ja ne voi pakastaa pieniin 
rasioihin omassa liemessään. Perinteinen rouskujen säilöntäta-
pa on ryöpätä sienet ja suolata ne karkealla meri suolalla. 
Rouskut muuten pitääkin aina ryöpätä, laittoipa ne heti ruuaksi 
tai säilöi talven varalle. Itse en suolasienistä erikoisemmin pe-
rusta, koska se ylimääräisen suolan poisliottaminen on ongel-
ma. Sen sijaan olemme säilöneet sienisäilötteellä aina joitakin 
purkkeja sieniä.  
 
Miten pitkälle syksyllä sienestystä voi jatkaa, riippuu kokonaan 
syksyn säistä. Yleensä ensimmäiset kunnon pakkasyöt lopettavat sienestyksen, mutta viime syksy esi-
merkiksi oli tässä suhteessa poikkeus. Sienikautta jatkui pitkälle lokakuun lopulle asti. 
 
Että semmoinen juttu. Herkullista sienisyksyä vaan kaikille ja älkää sitten tehkö, niin kuin se entinen poi-
ka, joka oli kerännyt korin täyteen punaisia kärpässieniä. Kun häneltä kysyttiin, että miksikäs sinä olet 
kerännyt vain noita kärpässieniä? Poika vastasi, että äiti sanoi, että kun sinä poika alat keräämään sieniä, 
niin ota vain sellaisia sieniä, jotka sinä varmasti tunnet ja minä kun en tunne mitään muita sieniä kuin 
kärpässienet, niin minä keräsin niitä. 
 
-Niilo Kokko- 
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Naiset 
1. Luokkanen Airi 0,880 kg 
2. Puhakka Tuovi 0,300 kg 
3. Vähäkuopus Aira 0,290 kg 
4. Narkilahti Riitta 0,245 kg 
5. Laurila Marja 0,175 kg 
6. Tolonen Saara 0,100 kg 
7. Kokko Liisa 0 kg 
8. Puhakka Vappu 0 kg 

Lapset 
1. Juutinen Outi 0,310 kg 
2. Puhakka Jukka 0,270 kg 
3. Tolonen Marko 0,240 kg 
4. Puhakka Arttu 0,180 kg 
5. Illikainen Anna-Riikka 0,170 kg 
6. Puhakka Salla 0,150 kg 
7. Puhakka Ossi 0,120 kg 
8. Puhakka Karoliina 0,080 kg 
9. Puhakka Sakari 0 kg 
10. Nikula Noora 0 kg 
11. Puhakka Leena 0 kg 
12. Puhakka Anne 0 kg 

 
 

 
Miehet 

1. Tolonen Esko 0,345 kg 
2. Illikainen Juha 0,150 kg 
3. Illikainen Osmo 0,090 kg 
4. Puhakka Urpo 0 kg 
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Viikkosiivouksiin 

Suursiivouksiin 

Leipomuksiin 

Ruoanlaittoon 

Vaatehuoltoon 

Kylällä asiointiin 

Lasten hoitoon 

ym. 

- siis kaikkeen kotityöhön 

Tuntihinta 3 � 

Työntekijänä Päivi Perttu 

 
Työtilaukset suoraan Päiville 

puh. 040-539 2501 

 
Palvelu on tarkoitettu kaikkien kyläläisten ja mökkiläisten käytettäväksi, ja liittyy Livokas ry:n uuteen 
hankkeeseen Livolla tehdään työtä ilolla. Hanke on alkanut 1.6.2002 ja jatkuu 31.5.2003 saakka. 
 
Työtä tukee Välittäjäorganisaatio, joka on Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, ja rahoitus koostuu Livokas 
ry:n lisäksi Pudasjärven kunnan, valtion ja EU:n rahoitusosuuksista. 
 
 
�� � � � � �  	 � �� � 
 	 � � �  
 � �

 
Kotiapulaisella on tähän mennessä ollut työtä melkein joka päivälle. Suurin osa tähän mennessä tehdystä 
työstä on ollut viikko- ja suursiivousta, mutta Päivi on ollut halukas tekemään myös ryskähommia, esim. 
maalausta, halkojen latomista eikä kellarin siivouskaan varmasti ikävä homma olisi. Tekemätöntä työtä 
varmastikin on joka talossa, joten rohkeasti vain ottamaan Päiviin yhteyttä, niin saadaan jokaiselle päiväl-
le tarpeellista työtä tehtäväksi. 
 
Työn jäljessä ja työtahdissa ei kerätyssä palautteessa ole ollut moittimista. Perttulan Taimikin pyysi alku-
kesästä Päiviä siivoamaan keittiön kaapit ja arveli siivoukseen kuluvan ne normaalit kaksi päivää. Kaapit 
puhdistuivat päivässä. Toinen päivä käytettiin koko talon viikkosiivoukseen. Ehtipä Päivi tuulettaa vaate-
kaapitkin siinä samassa. 
 
Joku on pelännyt saavansa laiskan maineen, kun kotiapua tilaa. Vaan eipä se työ tekemällä lopu. Jää sitä 
Päivinkin töiden jälkeen vielä paljon tekemistä kotiin kuin kotiin. 
 
Anni-Inkeri Törmänen 
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Hierontaa 
Livon koululla 

 
 

Pe 13.9. klo 10.00-18.00 
La 14.9. klo 8.00-17.00 

 

Ke 2.10. klo 10.00-18.00 
To 3.10. klo 8.00-17.00 

 

To 17.10. klo 10.00-18.00 
Pe 18.10. klo 8.00-17.00 

 
 

Hinnat: 
 

Osahieronta 30 min  12 � 
Puolihieronta 60 min   20 � 
Kokohieronta 120 min 32 � 

 

Aikojen varaus kioskilta 
 

Oma pyyhe mukaan! 
 
 

T: Anne Puhakka p.040-592 3292 
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Ilmoitustaulu 
 

� Otamme mielellämme vastaan lukijoiden omia juttuja. Kerro myös jos olet halukas kirjoittamaan 
Livokkaan tapahtumista. Tarvitsemme uusia, reippaita ” reporttereita” , että saamme kylälehdes-
tämme monipuolisen! Jos haluat kirjoittelemaan, ota yhteyttä Minnaan.  

 
� Seuraava lehti ilmestyy jouluksi. Voit lähettää lehdessämme jouluterveiset ilmaiseksi toisille luki-

joille ja tuttaville. 
 

� Jos haluat itsellesi tai läheisellesi omaperäisen joululahjan, tuo meille kuvia ja teetä niistä kalente-
ri vuodelle 2003. Voit tehdä kalenterista joko yksisivuisen tai 12 sivuisen vuosikalenterin. Tai 
vain haluamasi kuukaudet. Kuvat mielellään vaakatasoon otettuja. Voit myös ostaa valmiita Li-
vokkaan kuvista tehtyjä kalentereita. 

 
� Eri tapahtumista otettuja kuvia voi käydä Tietotuvalla katselemassa ja vaikka tulostaa itselleen. 

Kuvia on ainakin jumalanpalveluksesta, onkikilpailuista, kesäpäiviltä, Rauhanyhdistyksen Kuu-
samon ja Taivalkosken reissulta, maakirkosta, osuuskuntapäiviltä sekä äitienpäiväjuhlista. Terve-
tuloa katselemaan. 

 
� Nyt taas pääsee tuomaan lehtiä yms. koulun paperinkierrätykseen, sillä laatikot ovat lopultakin 

tyhjennetty!  Toiveissamme on myös saada koululle iso paperinkierrätyskontti. 
 

� Livokas ry järjestää kilpailun -  Keksi uusi nimi Livon koululle! Ehdotuksesi voit palauttaa suo-
raan koululle tai sähköpostitse osoitteeseen: livokas@luukku.com 

 
� Kesäpäivänä lentopallon pelaajilla jäi Livon koululle siniset Niken verkkarit (koko M) sekä Wil-

sonin lenkkarit (koko 46). Jos tunnistat omasi, voit käydä hakemassa tavarasi koululta. 
 

� Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta hankkia lisää Livon kylän historiikkikirjoja ” Elettiinhän 
sitä enneni” . Jos olisit kiinnostunut hankkimaan kirjan, ilmoittele Livon kioskille tai sähköpostitse 
osoitteeseen: livokas@luukku.com  
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Palveluita: 
 

Maan-, soran- ja puunajoa, lumitöitä 
Yrjö Perttu 08–836 641, 0400–917 950 

 
Sisustus(laatoitus)- ja kirvesmiestyöt, puunajo, polttopuuta 

Jarmo Puhakka 08–836 646, 0400–805 601 
 

Kaivuri- ja lumityöt, taksi, polttopuuta 
Urpo Perttu 08–836 629 

 
Poronlihaa 

Eero Niemi 08–836 622, 040–511 9266 
 

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

 
Hiusten leikkaus, yrttien taimia 

Anni-Inkeri Törmänen 08–836625, 040–545 7162 
 

Sahaus, puutavara, polttopuut, muhat, puunajo 
Kauko Juutinen 08–836 645, 0400–294 454 Tarmo Tolonen 08–836 617 

 
Mullinlihaa, traktorityöt 

Pekka Törmänen 08–836 619, 040–535 5834 
 

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

 
Mansikoita, perunoita 
Hannu Nissi 08–836 667 

 
Pitopalvelua 

Aarne Vähäkuopus 08–836 643 
 

Autoremonttia, savulohta 
Alpo Turpeinen 0400–243 142 

 
LVI- työt 

Urpo Uusi-Illikainen 08–836 601 Jukka Uusi-Illikainen 08–824 269 Esa Uusi-Illikainen 0400–697 176 
 

Mansikoita, varhaisperunaa 
Niilo Kokko 08–836628 

 
Leivonnaisia, kakkuja 

Ulla Salmela 040–526 1897 
 

Saha- ja höylätavaraa, polttopuuta 
Arvo Laakkonen 040–5491348, 08–836636 

 
Hierontaa 

Koulutettu hieroja Anne Puhakka 040–592 3292 
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Livolla tapahtuu: 
 
 
La 31.8.2002 klo 12  Syystoripäivä (myyntiaika 4 h) 
 
Pe 6.9.2002 klo 18 Katsellaan Naava-Urpon ottamia videoita Livon 

tapahtumista 
 
La 21.9.2002 klo 12 Veteraanit livolaisten vieraana 
 
Pe 27.9.2002 klo 18 Sahan ja myllyn muistomerkin paljastustilaisuus 
 
Su 13.10.2002 klo 12 Livokas ry:n yleinen kokous 
 
Su 10.11.2002 klo 12 Isänpäiväjuhla 
 
La 30.11.2002 klo 12 Joulumyyjäiset (myyntiaika 4 h) 
 
Su 8.12.2002 klo 12 Joulujuhla 
 

Rauhanyhdistys järjestää lauluseurat joka kuu-
kauden 2. sunnuntai klo 17.00 Livon koululla. 

 
 

 
 

Hyvää syksyn ja talven odotusta kaikille  
Livon Sanomien lukijoille !!! 

 
 

  


