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Kyläpäällikön puheenvuoro 
 
Syksy on taas vaihtumassa talveksi ja meidän monien mielet ovat jo joulussa. Livokkaan syksy on ollut 
erittäin vilkas, saavutettiinhan me vuoden kylän titteli Pohjois-Pohjanmaalla. 
 
Palkintoa käytiin noutamassa Oulusta komijasti linja-autolla n. 50 henkilön voimin. Eräistä huhuista huo-
limatta oli reissu täysin ilmainen niin mukana olleille kuin Livokkaallekin. Pohjois-Pohjanmaan liitto 
tarjosi kahvit ja ruuan. Nevakivi Oy sponsoroi auton päiväksi ja allekirjoittanut ajeli talkoilla. 
 
Maine vuoden kylästä kuuluu kaikille livolaisille, Livon ystäville ja yhteistyötahoille. 
 
Kelkkaura on nyt sitten valmis; siellä on Pentti ja Kaisu tehneet valtavan työn. Laavu uran varrella on 
kyllä mielestäni viimmesen päälle käymisen ja tutustumisen arvoinen paikka. 
 
Livokkaan toiminta jatkuu entiseen malliin. Nyt kannattais miettiä matkailun tulevaisuutta tosissaan sekä 
yksityisinä että yhdistyksissä ja nimenomaan sivuhommina (tuloahan se on pienikin tulo). Kelkkaura ja 
vuoden kylä tuovat varmasti jonkun verran matkailijoita (on jo ollut kyselyitä). 
 
Lähinnä kysymys on ruokahuollosta. Vuodenvaihteessa Törmäsen Matti astuu puheenjohtajan saappai-
siin, joten toivotan onnea ja menestystä Matille. Allekirjoittanut jatkaa hallituksen jäsenenä. 
 
Kaikille oikein hyvää joulun odotusta. 
 

Alpo Turpeinen 
 
P.S. Muistui tuossa mieleen kouluajoilta alaluokilta tapaus, kun opettaja kyseli, mikä sinusta Alpo tulee 
isona. Sen verran inkkarilehtiä lukeneena vastasin reippaasti, että kyläpäällikkö. Opettaja hymyili ja tuu-
mi: ”Ei sinussa ole kyläpäälliköksi ainesta. Sen sijaan lautamiesainesta sinussa on”. Katselin vähän häm-
mästyneenä, opettaja käveli pois ja tuumi: ”Sinä Alpo osaat nukkua silmät auki ja päästellä tuhnupieruja”. 
Opettaja oli väärässä. Kyläpäällikkö minusta tuli - ei lautamiestä. 
 

 

Uusi vuosi, uudet kujeet 
 
Livokkaan vuosikokousväki myönsi lokakuun kokouksessaan Turpeisen Alpolle hänen pyytämänsä eron 
hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Alpon jäljiltä jäivät tyhjiksi suuret saappaat, joiden täytteeksi olen 
lupautunut vuoden 2004 alusta alkaen.  
 
Kaikeksi onneksi Alpo lupautui ja valittiin toimimaan edelleen hallituksen jäsenenä. Suuret kiitokset siitä, 
sekä valmiiksi avatusta hyvästä ladusta Alpolle! 
 
Puheenjohtajan nyt vaihtuessa jatkamme edelleen kylän kehittämistä kaikkien kyläläisten ja mökkiläisten 
yhteistyössä. Juuri päivitettyyn kyläsuunnitelmaan on koottu kylältä tulleita ideoita tulevaksi toiminnaksi. 
Näitä toteutamme sitä mukaa, kun otollisia tilaisuuksia ilmaantuu.  
 
Rauhallista joulua kaikille, toivottaa  
 

Ylitimon Matti 
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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 5 �/vuosi 
kotisivun osoite: http://www.pudasjarvi.fi/kylat/livo 
sähköpostisoite: livokas@luukku.com 
 
 
Hallitus 1.1.2004 alkaen: 
 
Puheenjohtaja Matti Törmänen p. 040 – 762 1567 
Sihteeri Anni-Inkeri Törmänen p. 040 – 545 7162 
Alpo Turpeinen  p. 0400 –  243 142 
Ulla Salmela   p. 040 – 526 1897 
Virve Puolakanaho   p. 041 – 506 5194 
Vesa Salmela  p. 040 – 553 5741 
Minna Perttu p. 040 – 504 9663   (Livokkaaseen liittyvät asiat: minna.perttu@pp.nic.fi, 

  muut asiat: minna.perttu@koillismaa.fi) 
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Tervehdys Vuoden Kylälle!!! 
 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on valittu vuodesta 1997 lähtien Vuoden Kylä. Sen valitsee Pohjois-
Pohjanmaan Kylät ry:n hallitus täydennettynä Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun Maaseutukeskuksen ja 
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen maaseutuosaston edustajilla. 
 
Palkinnoksi Vuoden Kylä saa 1700 euron shekin ja kierto-
palkinnon vuodeksi haltuunsa. 
 
Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien moni-
puolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta. 
Tavoitteena on joka vuosi löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista 
kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta. 
 
Valinnassa painotetaan kylien toiminnan suunnitelmallisuut-
ta, pitkäjänteisyyttä, ja uutta luovaa toimintaa. Erityisesti 
otetaan huomioon avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen 
ja kylän kehittäminen ja yrittäjyys laaja-alaisesti. 
 
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallituksen perusteluina va-
linnallenne Vuoden Kyläksi oli mm. seuraavia seikkoja: 

- Livon kylä on toteuttanut suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa kylänsä kehittämiseksi. 
- Kylänne on erittäin aktiivinen vaikkakin on syrjässä valtaväyliltä 
- Kylällänne on monipuolista tiedotustoimintaa 
- Kylänne tekemä yhteistyö Oulun kaupungin asukasyhdistyksen kanssa eli konkreettinen osoitus 

maaseutu-kaupunki –vuorovaikutuksesta, josta puhutaan paljon, mutta kovin paljon ei ole saatu 
konkretiaa aikaan. 

- Livon kylän historiikki, joka on aina oma ”voimanponnistuksensa” kylältä ja arvokas asia myös 
jälkipolville 

- Koulunne toimii hyvin monipuolisena kylätoiminnan keskuksena. 
- Olette pystyneet järjestämään mittavan määrän tapahtumia ja lisäksi työllistämään kyläläisiä. 

  
Toivotan Livon kylälle edelleen innokkuutta kylänne kehittämisessä ja toivon, että Vuoden Kylä –valinta 
tuo myös esim. uusia kumppaneita toimintaanne ! 
 

Kaisa Uusioja 
kyläkoordinaattori 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 

 

Anni-Inkeri ja Alpo vastaanottamassa Vuoden 
kylä -palkintoa 
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Livon moottorikelkkauran vaiheet 
 
Ideasta se kaikki alkoi. Livolla tammi-maaliskuussa 2002 tehdyn kyläkyselyn vastausten joukossa oli 
sellainenkin Livon mökkiläisen ehdotus, että rakennettaisiin moottorikelkkayhteys Livolta Syötteen kelk-
kauralle.  
 
Livokas ry:n hallitus piti ehdotusta kannatettavana. Muutamia kuukausia ideaa kypsyteltiin, kunnes kylä-
päällikkö Alpo Turpeinen keskusteli asiasta Livolla mökkeilevän ja kelkkailevan Pentti Salmelan kanssa. 
Keskustelun tuloksena Pentti innostui suunnittelemaan reittiä. Hän esitti kohta Livokkaan hallitukselle 
reittisuunnitelman, hankki maanomistajien yhteystiedot, solmi heidän kanssaan sopimukset, laski puuta-
varatarpeet, kutsui yhteistyökumppaneita mukaan hankkeeseen, huolehti talkoiden ja työllistettyjen työn-
ohjauksesta ja nyt reilun vuoden kuluttua pyysi laatimaan kutsut tähän valmistujaisjuhlaan. 
 
Eikä Salmelan Pentti ollut ainoa, joka kelkkauraa on valmistellut. Kelkkaura on voimallinen osoitus Li-
von kyläläisten yksituumaisuudesta sekä myös siitä, että tällaista työtä osataan arvostaa myös kylämme 
ulkopuolella. Olemme saaneet paljon apua metsäyhtiöiltä (mm. määrämittaan katkottuja niskapuita), pai-
kallisilta yrittäjiltä ja yksityisiltä ihmisiltä sekä Pudasjärven kunnan tekniseltä- ja vapaa-aikatoimelta. 
Ilman tätä apua kelkkareitti ei olisi toteutunut. 
 
Ura siis alkaa tästä Livon koululta ja jatkuu Ällin kautta Kontioharjuun, jossa kohtaa Kurenalta Syötteelle 
menevän kelkkauran. Jotta kyläläiset ja vierailevat kelkkailijat pystyvät käyttämään uutta uraa mahdolli-
simman tehokkaasti, luotiin myös siirtymäurat Mutkalan rannasta ja Valkolan rannasta Isonkankaan kaut-
ta uudelle uralle. 
  
Uraa suunniteltaessa huomioitiin voimassa oleva maastoliikennelaki, ja pyrittiin yhdistämään maanomis-
tajien ja kelkkailijoiden hyöty ja tarpeet. Varsinaisen uran pituus on noin 15,5 km, ja siirtymäurien pituu-
det ovat yhteensä noin 12 km. Ura on pyritty suunnittelemaan avosoille ja rämeille. Maisema- ja luonto-
arvot on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon. Siirtymäurat hyödyntävät olemassa olevia tiepohjia, 
huomioiden kuitenkin maanomistajien talviset teidenkäyttötarpeet. 
  
Syyskuussa 2002 otettiin ensimmäiset yhteydet maanmittauslaitokseen ja maanomistajiin. Lokakuussa 
Livokas ry:n varsinainen kokous nimesi uran suunnittelua ja toteutusta varten työryhmän, johon kuuluvat 
Pentti Salmela, Vesa Salmela ja Kauko Uusi-Illikainen. 
  
Maanomistajat suhtautuivat hankkeeseen myötämielisesti. Marraskuun loppuun mennessä melkein kaik-
kien maanomistajien kanssa allekirjoitettiin sopimukset. Myöskään tienylityslupien kanssa ei ollut on-
gelmia. 
 
Tiukimmat neuvottelut jouduttiin käymään valtion maiden käyttöoikeudesta, mutta Pudasjärven kunnan 
tuella päästiin alueesta molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen. Metsähallituksesta tulikin sitten 
hyvä yhteistyökumppani. Uralta saatavat hakkuutähteet saadaan käyttää taukopaikalla nuotiopuuna. Met-
sähallitus lahjoitti myös opasteisiin tarvitun erikoispuun. 
 
Talkootyö ja työllistämistyö aloitettiin loka-marraskuussa 2002 raivauksilla. Lumien tultua jaettiin uralla 
tarvittava puutavara uralle ja kesän kynnyksellä 2003 aloitettiin siltojen teko ja opastetolppien pystytys. 
Siltoja tarvittiinkin yli 40 kpl, joten tekemistä riitti koko kesäksi. Liikennemerkit sijoitettiin paikoilleen 
lokakuun puolessa välissä. 
 
Uran puoliväliin on työllistämis- ja talkootyönä perustettu Metsähallituksen maalle taukopaikka. Sinne on 
noussut laavu, halkovaja ja huussi. Tämä retkikohde on sopivan matkan päässä sekä Livolta että Kurenal-
ta. Taukopaikka on valmistunut aivan viime viikkoina lopulliseen muotoonsa, ja on nyt kaikkien vapaasti 
(ja siivosti) käytettävissä. 
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Kaiken kaikkiaan Pudasjärven kunta on osallistunut uran suunnitteluun kiitettävästi. Vapaa-aikatoimen 
työnjohtaja Heino Ruuskanen on antanut käyttöömme osaamisensa reittien suunnittelusta ja rakentamises-
ta. Kaiken kaikkiaan hän on ollut arvokas taustatuki. 
 
Kunnan rahallista osuutta hankkeeseen anottiin kunnanhallitukselle lokakuussa 2002 osoitetulla kirjeellä. 
Anomus päätyi tekniselle osastolle, jossa se otettiin huomioon vuoden 2003 talousarvion laadinnassa 
moottorikelkkaurien rakentamiseen varattavaan määrärahaan. Tekninen lautakunta päättikin jo tammi-
kuun 2003 kokouksessaan puoltaa 4 000 euron avustusta Livokas ry:lle kelkkauran rakentamiseen. 
 
Asian piti mennä vielä lopullista päätöksentekoa varten kunnanhallitukseen. Anomus kuitenkin uinui 
tammikuusta syyskuuhun 2003 toimettomana. Viivästyksen aiheutti pohdinta: Avustaako kunta moottori-
kelkkareittejä sivukylille ennen kuin joka talossa on juokseva vesi ja sähköt? 
 
No. Värikkäitten vaiheiden jälkeen kunnanhallitus joutui olemaan esittelijän kanssa erimielinen, ja äänesti 
kokouksessaan lokakuussa 2003 äänin 6 - 2 (tyhjiä 2) avustuksen myöntämisen puolesta. Tämä oli senkin 
tähden tärkeä päätös, ettei kunnassa tule käytäntöä siitä, että kaikki mitä kylillä tehdään, pitää toteuttaa 
kylien kehittämisrahalla. Livon moottorikelkkauraan saatiin moottorikelkkareittien rakentamiseen tarkoi-
tettua rahaa. 
 
Päätöksen jälkeen on ollut keskustelua siitä, joutuuko kunta tämän päätöksen jälkeen rahoittamaan joka 
kylälle moottorikelkkauran. Livon kelkkauran tapauksessa kunnan rahoitusosuus oli 9 %. Tämä ei vastaa 
edes tavanomaisen kylähankkeen rahoitusosuutta, jossa kuntarahoitus on 15 %. Jos siis joku toinenkin 
kylä haluaa tehdä uran 91 %:n omavastuulla, niin kunnan pitäisi olla tilanteeseen tyytyväinen. 
 
Kelkkauran kokonaiskustannukset ovat olleet 43 364 �. Tästä talkootyön osuus on 48 %, työllistettyjen 
työ 26 %, lahjoitukset 16 % ja rahalliset hankinnat (liikennemerkit ja opasteet, polttoaine, matka- ja puhe-
linkuluja, naulat yms. tarvikkeet) 10 %. 
 

 
 
Uran rakentamisen Livokkaan työnä on mahdollistanut maanomistajien yksituumainen myönteinen suh-
tautuminen, pyyteetön talkootyö ja yhteistyökumppaneiden hankkeeseen antamat lahjoitukset. Kiitos siitä 
kaikille hankkeeseen osallistuneille! 
 

 
 
Kelkkaura tilastoina, eli mitä se pitää sisällään: 
 

Varsinainen ura Livo - Kontioharju n. 15,5 km 
Siirtymäurat Mutkala - Valkola n. 12 km 
Siltoja n. 60 kpl 
Siltaniskoja n. 400 kpl 
Siltapelkoja n. 400 kpl 
Opastepaaluja n. 200 kpl 
Opasteristejä n. 200 kpl 
Opasteet ja ohjainnuolet n. 40 kpl 
Liikennemerkit lisäkilpineen n. 80 kpl 
Viitat heijastimella sillan päissä n. 140 kpl 
Uran raivausta n. 8 km 
Laavu taukopaikalla  1 kpl 
Liiteri taukopaikalla  1 kpl 
Puusee taukopaikalla  1 kpl 
Tulipaikka grillitasolla  1 kpl 
Raivaustähteitä rankoina kasoissa n. 15 m3 
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Ensimmäinen koulupäiväni vuonna 1942 
 
Puolenkymmentä seitsenvuotiasta pojankloppia istuskeli purettujen, vanhojen aittojen peruskivillä - kou-
lun pihalla. Kivet olivat silloin vielä paikallaan, koulun pihan ja joen toiselle puolelle johtavan tien välis-
sä. 
 
Oli kaunis elokuun aamupäivä, ekaluokalle tulevia tyttöjä ja poikia alkoi kerääntyä koulun pihalle, aloit-
taakseen lakisääteisen oppivelvollisuuden. 
 

Siinä vähän kyräiltiin toispuoljokkepoikia opettajaa odotellessa. Opettaja tulikin 
annettuaan jonkin aikaa odottaa, tuli hevoskyydillä, "kolarattailla". Rattaat eivät 
siis olleet kumipyörät, vaan rautavanteiset ja kolisevat. Jännitti, jännitti se julli-
koita. 
 
Opettaja tuntui tosi arvokkaalta rouvalta, vaikka nuori kait hän vielä oli, mutta 
pikkupojan silmissä vanha. Kerttu Nurmela oli opettajan nimi. 
 

Silloin kyläjako oli eteläpuoli, pohjoispuoli ja joentausta. Minä olin eteläpuolen poikia, enkä oikein tun-
tenutkaan muita joentaustalaisia kuin Perttulan Aaron. Ja hänetkin tunnistin siksi, että hän oli ainut silmä-
lasipäinen koko poikasakissa. Mutta kiltisti me menimme jonoon heti, kun kello kilkatti. Kunnon aisakel-
lon ääni kyllä kuului. 
 
Huomasin kyllä heti ensimmäisenä päivänä, että koulun pihassa tytöt ja pojat olivat visusti erillään. Ran-
gaistushan se oli, jos joutui tytön viereen istumaan. 
 
Sisällä heti oli kouluun kirjautuminen, oma nimi ja syntymäaika piti tietää. Eikä kellään ollut äitiä tai isää 
auttelemassa. Noloa se olisi ollutkin, mammanpojan nimen siitä olisi saanut. 
 
Niin lähdettiin aata opettelemaan. 
 

Upi 
 

Isänpäivä Livolla 
 

Livon nuoriväki; koululaiset ja pienemmätkin järjestivät 
mukavan ja piristävän Isänpäiväjuhlan 9.11. Isänpäivänä 
Livon koululla. 
 
Aiheeseen liittyvästi rkaunista laulua ja soittoa, ihan itse 
tehdyn isänpäivänäytelmän, sekä tietenkin puheen meille 
"päivänsankareille". Oikein hyvä! 
 
Komea kahvipöytä isänpäiväkakkuineen oli livolaisten äi-
tien ja emäntien loihtima ja meidän isien ja kaikkien juhla-
vieraiden mielihyväl1ä nauttima. Kannatti kyllä tulla kau-
empaakin. Ihan Kurenaltakin asti. Ja vieläkin kauempaa. 
 
Parhaimmat kiitokset teille juhlan järjestäneille. 
 

TT. 

Isät kakkujonossa. 
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Asiaa ”Livokas”-kelkkaurasta ja uran vierestä 
 

Aivan aluksi: Parhaimmat onnittelut vuoden 2003 Pohjois-Pohjanmaan kylälle! Se on hieno, upea saavu-
tus. 
 
Ensimmäiseksi uran syntymiseen ja tarkoitukseen: Livon kyläseuran puheenjohtaja A. Turpeinen lähestyi 
minua vuonna 2002 kyläjuhlilla ja kysyi kuinka tunnen Ällin – Kivarin - Kontioharjun maaston ja mai-
semat ja olisinko käytettävissä kelkkauran suunnitteluun Livolta Syötereitille, josta olisi hyvät yhteydet 
Syötteen ja Kurenalustan suuntaan. Totesin että olen sairaslomalla, mutta liikunta olisi varmaan hyvää ja 
hyödyllistä, niin vointini mukaan voisin ehkä yrittää. 
 
Mietin asiaa ja syyskuun puolivälissä lähestyin Maanmittauslaitosta ja sain ensimmäisen yhteistyökump-
panin jolta sain ensimmäisiä tietoja mahdollisesta urasta. Sitten oli vuorossa Metsähallitus, joka sanoi että 
saa suunnitella ja pitäisi olla suunnitelma, jonka jälkeen otetaan kantaa asiaan. 
 
Syyskuun lopulla aloin kiertää Livolla taloja, jotka olivat maanomistajia ja uran vaikutusalueella. Maan-
omistajat olivat hyvin ymmärtäväisiä ja suopeita uran tarpeellisuudesta kylälle ja kelkkailijoille, joka toi-
von mukaan palvelisi myös maanomistajia vähempinä ajourina, koska kelkkailu olisi suunnattu yhteisesti 
sovitulle uralle. Huomioon otettaisiin myös nykyinen maastoliikennelaki, ympäristönäkökohdat ja mat-
kailun. 
 
Lokakuun alussa, jäädessäni eläkkeelle Vesivaltion vakityöstä 
eläkkeelle ja huomattuani miten yksimielisiä maanomistajat ja 
taustajoukot olivat, aloin tehdä maastotyötä Kontioharjusta päin, 
mahdollisimman tarkasti ja myös kustannuksia arvioiden sekä eri 
vaihtoehtoja punniten. Olipa matkan varrella myös kotkanpesä, 
jota kiertäen ja kaartaen yritin resurssit ja mahdollisuudet 
huomioon ottaen, myös vanhoja olemassa olevia uria käyttäen 
tehdä parhaani onnistuakseni, mutta asiasta keskusteltiin useampia 
kertoja myös tarkastajien kanssa. 
 
Asia on nyt järjestyksessä ja yhteisesti sovittu, hyväksytty ja päivitetty. Tässä vaiheessa alkoi myös vaali-
työ, uran suunnittelun ollessa Saviojalla alkoi myös suunnitelman ja tukiavustusten teko kuntaan, joka 
kerkiäisi vuoden 2003 budjettikäsittelyyn. 
 
Tässä vaiheessa suunnitelma, joka piti sisällään n. 16 km uraa välillä Livo - Kontioharju kustannuksiltaan 
n. 11,500 � ja tästä avustukseen 4000 � välille Saviojalta Livon koululle osoittautui paljon suuritöisem-
mäksi mitä olisin etukäteen osannut odottaa. Vanha ojitus kun oli poikittain uran suuntaan ja niin paljon 
tukossa, että ei tiennyt laittaako siltoja vai ei. Aro-ojan - Saviojan välille tuli piennartiehanke yhteistyössä 
maanomistajien, hirvimiesten ja kyläseuran kanssa pitäen sisällään piennartietä n. 800-900 m ja ojanlaitaa 
200 m sekä yhdeksän siltaa, joista kolme vielä piennartiellä. 
 
Tämä piennartiehanke on osoitus maanomistajien ja kylän erittäin hyvästä yhteistyökyvystä ja halusta 
tukea hanketta. Uskallan epäillä, että tämä ei olisi onnistunut monessakaan paikassa yhtä hyvin kuin nyt, 
koska osuuksia oli useita. 
 
Kyläseuran kokouksessa 13. lokakuuta – päivä, jonka luku ei enteillyt hyvää – päätti kyläseura suunni-
telmaan tutustuttuaan alkaa rakentaa kelkkauraa Livolta Kontioharjuun Syötteen reitille, lisättyinä siirty-
mäurat Mutkalaan ja Valkolaan. Kyläseura nimesi hankkeen vetäjäksi Pentin ja tukihenkilöiksi Vesan ja 
Kaukon. Alussa pidimme palaverin ja jaoimme tehtäviä, mitkä ajan ja poikain työtehtävien kanssa hämär-
tyivät, mutta ovat olleet suurimpia tukijoita talkoopuolelle. 
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Otin tehtävän vastaan suurin toivein sekä haastein ja on niitä ollut vuoden aikana haasteita ja toiveita ky-
läpäällikön ja Anni-Inkerin erittäin suuresta tuesta huolimatta. 
 
Sopimusten teko aloitettiin välittömästi tämän päätöksen jälkeen ja maanomistajat vuokrasivat maansa 
korvauksetta ja lupasivat niskapuita maansa kohdalta uran käyttöön. Metsähallitus oli myös tutustunut 
kyläseuran hankkeeseen ja oli tehnyt omat sopimukset ilmoittaen, että ne olivat allekirjoitettavissa. 
 
Kyläpäällikön mentyä allekirjoittamaan sopimusta ja tutustumaan niihin olisin ensin tarvinnut nitroja, 
mutta kun niitä ei ollut saatavilla, piti pärjätä ilman. Kyläpäällikkö joutui sanomaan, että hänellä valtuuk-
sia kirjoittaa tällaista sopimusta, johon ei kyläseuran rahkeet riitä. Tämä vastoinkäyminen palautti suun-
nittelijan ja operaattorin totaalisesti maanpinnalle ja osoitti, että kaikki ei voi mennä putkeen. Myös Met-
sähallitus on isäntä mailleen ja voi kohdella niitä niin kuin haluaa. 
 

Alkoi uusi ja sitkeä neuvottelukierros, missä pyrimme saamaan 
tukea niin kunnan kuin jo olemassa olleiden yhteistyökumppanien 
taholta. Nyt uran valmistuttua ja avajaisjuhlia vietettäessä katson, 
että Anni-Inkerin ja minun istuminen ensin päivä kunnan ja sitten 
toinen Metsähallinnon tiloissa kannatti uran ja hankkeen puolesta 
saimme siedettävän sopimuksen ja hyvän yhteistyökumppanin. 
Toivomme myös jatkossa saavamme luvan taukopaikan sijoituspai-
kasta, raivausjätteet sinne tulipuiksi ja erikoispuuta, joista Tarujär-
ven Pekka on muotoillut uralle näyttävät opasteet. 
 

Kelkkauran onni ja suurin sysäys oli kuitenkin kesän 2002 myrsky, joka mahdollisti erittäin nopean toi-
minnan sekä kyläpäällikön ja kunnan viranhaltijoiden myötävaikutuksella puunhankinnan ja rakentamisen 
aloittamisen, mistä meidän on erikoisesti kiitettävä Pudasjärven kuntaa ja avarakatseisia virkamiehiä. He 
uskoivat hankkeen toteutuvan; myös kyläläisten erittäin nopeaa toimintaa puiden pelastamiseksi kelk-
kauran käyttöön on kiitettävä. Ilman ripeyttä olisi ura varmaan vielä pahoin kesken ja voimavarat hiipu-
neet. 
 
Tämä alkusysäys oli siis runkona kokorakentamiselle niin materiaalin kuin talkoitten osalta. Puut olivat 
parissa viikossa pelkkana tapulissa. 
 
Uran rakentamista lähdimme työllistettyjen kanssa opettelemaan koulunpuoleisesta päästä, missä luvat 
olivat ensimmäisenä kunnossa ja tekijät parhaiten tunsivat maaston. Syksyn kuluessa eteni siltojen teko 
Aro-ojalle ja raivaus Katukankaan kohille. Kontioharjusta päin alkoi uran raivaus ja hakkutähteiden keruu 
Kivarinjoelle. Helmikuun ensimmäisenä päivänä 2003 ajettiin työura, jossa oli oja poikineen poikittain ja 
aikamoinen ryteikkö paikoin ojitusalueella. 
 
Nyt alkoivat valmistelut varsinaisia kelkkatalkoita silmälläpitäen paikkoja, missä täytettiin ojia, raivattiin 
uraa kulkukelpoiseksi ja siirrettiin siltapelkkoja. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä lauantaina kokoontui 
parikymmentä talkoolaista koko kylän alueelta Kurenalustaa 
myöten koululle ja sitten Alavainion kautta tulevalle uralle. Sa-
viojan takana odotti alponpäiväkahvit ja sitten maastoon. Toiset 
isommat joukkotalkoot pidettiin lauantain maaliskuun 29. päivä-
nä. Nytkin huomio kiinnittyi varttuneempaan väkeen, joka ajatte-
li nuoremman väen ja lasten tulevaisuutta. He myös suunnitteli-
vat, josko alkais hankkia kelkkaa. Nyt kohteina olivat siltanisko-
jen jakaminen tuleville silloille ja kerätä raivaustähteitä. Tuli 
hyvä mieli, kun totesimme, että yhteistyökumppanit ovat tuke-
neet meitä riittävästi niskojen muodossa saatuamme pääura jaet-
tua ja joku jäi vielä korjaustarpeeseen, mikäli tapulissa säilyy. 
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Todettuani talvella, että pelkat eivät varmaan riitä kaikkiin siltoihin, niin lähestyin maanomistajaa, joka 
oli jo pienartien osakas, että ei ollut tullut niskoja uralta ja olisiko hän valmis luovuttamaan lisätukea. 
”Siellähaän on metässä puita, ottaa sieltä”, sanoi hän. Niin palattuamme pentinpäiväkahveilta Ällinharjus-
ta menimme Perttulan Aaron ja Illikais-Taiston kanssa Katukankaaseen ja kötjäytimme petäjän, josta tuli 
kelkkakuorma pölkkyjä ja tämän jälkeen koululle syömään. Siltapelkat menivätkin kaikki viimeistä kap-
paletta myöten, vaikka niitä oli viimeisten sahuiden kanssa n. 400 kpl ja vielä suurin osa hyvänkokoisia. 
 
Opastepylväitäkin jaettiin maastoon kesällä pystytettäväksi, mutta tuntui joskus että onkohan tuota jo lii-
kaa tavaraa pilaantumassa jos ei ole tekijöitä. 
 
Tuli kevät, tuli kesä ja uran raivausta jatkettiin erinäisten viivytysten jälkeen, pojilla oli välillä muitakin 
hommia tehtävänä. Kesä-heinäkuulla alkoivat siltatalkoot, minne odotimme runsasta osanottoa. Laitoim-
me seinäilmoituksia ja suusanallista tietoa, mutta talkooporukka jäi hyvin kapea-alaiseksi joskin sitä tär-
keämmäksi. Liekö syy kesän helteitten vai muiden kiireiden? Sinänsä ei pidä unohtaa työllistettyjen te-
kemää työpanosta uralla, kiitos myös heille. 
 
No, sillat valmistui aikanaan ja opastepylväät tuli pystyyn. Kyläseuran päätettyä taukpaikan rakentamises-
ta elokuulla Niemen Eero Hannun avustamana ryhtyi salvaamaan Kontion ja Pölkyn lahjoittamista puista 
laavua ja liiteriä, jotka saatiin siirrettyä kuivan kesän ansiosta syyskuun alulla V-P:n myötävaikutuksella. 
Puusee vietiin erikoiskuljetuksena kokonaisena ensikylmäsen aikaan perille ja kuljetuksen meinatessa 
loppumetreillä painua, niin Kaisan vetäessä sekä Yrjön ja Eeron työntäessä saimme tärkeän lastin ehyenä 
perille taukopaikalle. 
 
Livokas hallitus kävi marraskuun alussa tutustumassa taukopaikkaan ja pitämässä kuutamokokouksen. 
Ilma oli paras mahdollinen - lämmin, erittäin kaunis kuutamohämy. Nuotion ja kynttilän valossa, räiskä-
lekahvin jälkeen antoi hallitus arvosanan hyvä ja toimiva, toivon mukaan myös kestävä ja että käyttäjät 
huomioisivat olevamme vuokralaisia vuokramaalla. 

 
Syyskuun alkupuolella opasteita laitettaessa liikennemerkkejä tilatessa laitoimme menemään myös hy-
väksyntä- ja raha-anomuksen. Me varmaan muistamme itse kukin, miten teknillinen lautakunta huomioi 
meidän hankkeen ja puolsi sitä tammikuun lopulla, huomioiden hankkeen mittavuuden, kyläseuran pa-
nostuksen ja yleisen edun. Kustannusarvio suunnitelmineen oli toimitettu edellisenä syksynä budjettikä-
sittelyyn, evästyksellä kun ura on valmis ja tarkastettu. Elimme kuin tuki olisi meille myönnetty, vaikka 
näin ei ollut ja jouduimme myös toteamaan, että nyt vasta päätetään tuetaanko vai ei. Pidimme mieles-
tämme tiukkaa taloutta, muista tuista huolimatta ei rahaa tahtonut olla käytettäväksi riittävästi ja olimme 
jo joutuneet tekemään päätöksiä, että jos? Jonkin aikaa näytti siltä, että Sonera vie meiltä suuren osan 
mahdollisesti saatavasta tuesta kun yritimme puolustaa näkemyksiämme tuen tarpeellisuudesta ja saattaa 
hanke kunnialla päätökseen. Tuki kumminkin tuli - vaalit olivat niin lähellä takanapäin - ja siitä kiitos 
luottamushenkilöille, kunnalle ja kunnan virkamiehille, jotka olette meitä tukeneet vielä viime metreillä. 
 

Kiitos Teille Kaisa, 
Pentti, Leila ja Eero!! 

Saimme viettää seurassan-
ne mukavan perjantai-illan. 
Pitempääkin olisimme viih-
tyneet… 

Kiittelevät, 
Livokkaan tontut 
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Sitten siihen, mikä on pitänyt pyörät pyörimässä eli tuki ja yhteistyökumppanit. Kumppaneiden hankinta 
on aikaa vievä ja näkymätön prosessi, jossa myös kokee itsensä kerjäläiseksi. Tässä sitä pitäisi saada va-
kuutettua kumppani yhteistyön kannattavuudesta ja hyödyistä. Kuitenkin täytyy pyrkiä pitämään oma 
tarvis ensin esillä. Olemme onnistuneet tavoitteissa mielestäni erittäin hyvin myös eri lukuja tarkastelta-
essa. Lähdimme ensin puufirmoja myöten liikkeelle myös tarpeita ajatellen, sitten huoltoasemat pitämään 
sponsorikaluston ja operaattorin käynnissä, eri liikelaitokset tukemaan raivausta, tasausta, merkkausta ja 
kuljetusta, josta K-Rauta on hoitanut osan. Useita yksityishenkilöitäkin on suoralla tuella ottanut osaa ja 
myös talkoolaiset erisuuruisilla panoksilla. 
 
Alkoi olla uran valmistumisjuhlien aika ja lähestyin Ranuan Joukoa kysyen olisiko hän valmis tukemaan 
uranvalmistumisjuhlaa. Hän oli myötämielinen ja sovimme, että palaamme ajankohdan kanssa lähiaikoi-
na. Kuulin kuiskeita, että Livo on valittu vuoden 2003 kyläksi Pohjois-Pohjanmaalle ja tämä muutti tilan-
netta niin, että joudun palaamaan myös suurempien odotusten kanssa myös väkimäärän suhteen. Mutta 
Ranua lupasi lähestyä omia yhteistyökumppaneitaan ja hoitaa asian odotusten mukaisesti. Kestitysruokaa 
ja –juomaa oli yllin kyllin isommallekin porukalle ja hyvää oli, kiitos Spar-marketille yhteistyökump-
paneineen. Tapahtui myös näin, että käydessäni Spar-marketissa olin myös aikonut käydä K-
supermarketissa saman asian tiimoilta. Mentyäni K-kauppaan ja esiteltyäni hanketta kävi ensi kertaa koko 
hankkeen aikana enkä tiennyt mitä olisin ollut vailla, mutta kun Luukkosen Jari sanoi, että kävisikö 200 � 
lahjakortti, joka käytettäisiin kelkkauran lopputalkoissa muonitukseen, sanoin ”Mikä ettei”. Kiitos myös 
K-marketille. Livolla ja ”Livokas”-kelkkauralla on ollut hyvä maine yhteistyökumppaneita hankittaessa. 
 

Uran valmistumisjuhlaan valmistauduttiin mielestäni sille kuulu-
valla huolella ja arvolla tarkoituksena kestitä kahvin, leivonnaisten 
ja voileipien kera kumppaneita, maanomistajia ja kyläläisiä. Vä-
keä oli ihan hyvin, mutta olimme varautuneet myös enempään ja 
vapaan sanan käyttöön. Puhallinsoittajat esittivät hyvin mieleen-
painuvan ohjelman. Allekirjoittanut huomioitiin vaimonsa kanssa 
ja kyläpäällikön sanat ”minkä Pentin terveys estää niin siitä Kaisa 
jatkaa” olivat hyvin osuvia ja totuudenmukaisia. Olin hyvin otettu 
ja kiitollinen huomionosoituksesta ja tuesta minkä olen tehtäväs-
säni saanut. 

 
Nyt uran valmistuttua toivoisin, että uralta saatavat raivaustähteen saataisiin ha-
loiksi ja suojaan, niistä olisi taukopaikalle iloksi ja lämmöksi pitkäksi aikaa ja 
myös Livon aktiivikäyttäjät ottaisivat osaa näihin puuhiin. Sanoin kyläkokoukses-
sa kun puheenjohtaja pyysi eroa tehtävästään, että puheenjohtajan voi korvata, 
mutta kyläpäällikön tekemää työmäärää ei, se on mittava, sillä kylällä on myös 
muita hankkeita ja tapahtumia samanaikaisesti vireillä. A. Turpeinen on myös ol-
lut eturivin talkoolainen myös uralla. Sihteeri Anni-Inkeri on myös ollut hankkees-
sa täydellä sydämellä, kun olen ja olemme tarvinneet tietoa, taitoa ja yhteistyöky-
kyä; niitä olemme saaneet yllin kyllin myös muille jakaa. Monet olen juonut kah-
vit myös Alavainiolla. Kerran Veskun kanssa navetassa viittoja valkatessa ja liittä-
essä niitä uusiokäyttöön sanoin, että tämä on akkain hommaa kun on niin näkymä-
töntä. Mutta näinhän ei ole, vaan työ huomataan vasta usein jos se jätetään teke-
mättä niin myös kokkaaminen ja passaaminen, kiitos kyläseuran emännille huo-
lenpidosta ja että jaksatte olla jatkuvasti mukana. 
 
Sitten muuan kommentti hankkeesta: se on liian suuri toteutettavaksi talkooperusteisena kyläseuran 
hankkeena. Tekijöiden pitäisi sitoutua hankkeeseen, oman ja varmistetun rahoituksen pitäisi olla lähem-
pänä todellista tämän kokoluokan hankkeessa ja sitä aloitettaessa. Jos kysyttäisiin nyt, että ottaisinko teh-
tävän vastaan sanoisin: kiitos ehdottomasti en. 
 
Hyvin jouluterveisin mukana olleille ja muille, 

Pentti 

Pentti Salmela 



 13 

Livon vanhat ovat kertoneet… 
 
Kustaava Salmela: 8.1.1901 – 1.2.2001. Haastattelu on tehty 28.4. 1995, jolloin Kustaava oli 94-vuotias. 
 
Kustaava oli syntynyt Ranuan Kelankylässä. Livolla hän muutti 1922 Piilolan torppaan Erkki Salmelan 
vaimona, 21-vuotiaana. Torppa oli silloin Puhakan maata ja torppaa maksettiin työllä omaksi. Erkin 
vanhemmat Jussi ja Maija olivat Salmelasta. Piilolasta muutettiin koululle asumaan ja Kustaava toimi 
vahtimestarina koululla. Kesällä muutettiin vuokralle Perttuun ja kesäaikana tehtiin omaa kotia (Ala-
vainio). Talossa oli yksi kamari valmiina, kun kahden lapsen kanssa siihen muutettiin. Pikkuhiljaa taloa 
rakennettiin, varojen mukaan. 
 
Tie valmistui 1911, vaikka kovasti oli riitaa suunnitteluvaiheessa ollut, kumpaa puolta jokea tie kulkisi. 
Tie saatiinkin sitten myöhemmin molemmin puolin jokea. 
 
Koulu ja kauppa olivat Livolla, kun tulin tänne. Osuuskauppa oli nykyisellä paikallaan, sitä ennen kaup-
pa oli Virkkulassa vuokralla. Kyseinen Vanha Virkkula sijaitsi ylempänä jokitörmällä. Linja-autoja ei 
kulkenut ennen. Kurenalla kävin pyörällä silloin harvoin kesäaikana, kun oli tärkiää asiaa. 
 
Kaikenlaisia sepän töitä, mm. vikatteita, rekien raudotusta jne. teki Seppä-Iivari Siliämaa.  Taloissa teki-
vät miehet reet ja kelkat. kengät teki kulkeva kyläsuutari, monissa taloissa oli valmiit kenkälestit. Kotua 
opin jo käsityön taidon, kaikki kankaat tein ite. Isäntien ollessa savotoissa saimme me naiset tehä kaiken-
laisia töitä. Livolle vuonna 1927 perustettu naisosasto järjesti erilaisia juhlia, mm. äitienpäiväjuhlat. 
Minun muistini mukaan ne järjestettiin joka vuosi. 
 
Pertunharjulla oli poroja, ei meillä. Hevosia oli usiammassa talossa ja niitä käytettiin enimmäkseen vain 
työajossa. 
 
Jäsenkorjaajia oli Livolla Toukolainen sekä aidin velimies Pertun Akusti. Perttulan Eepi korjaili jäseniä 
sitten myöhemmin. Kätilöinä eli paarmuskoina olivat Niemen vanhamummu ja Kankaan mummu sekä 
Tolopan muori. Synnytykset sujuivat hyvin, en muista että olisi ollut isommasti ongelmia. Minäkin synny-
tin kotona kahdeksan lasta. Ensimmäiset kätilöt kävivät sitten myöhemmin. Terveyvenhoitaja kulki joskus. 
Juhannusöljyä käytettiin korvatauteihin ja hän käski laittaa kiehuvaa vettä, ”siitä kait oli apua”! 
 
Muistan, kun kävin äidin ja isän kanssa kirkossa; piti edellisenä päivänä ilmoittautua, jos kävi ehtoolli-
sella. Rippikoulun kävin Pudasjärvellä, vaikka asuin silloin Ranualla. Olimme viimeiset rippikoululaiset 
Ranualta, jotka kävimme kirkottautumassa Pudasjärvellä. Rippikoulua käytiin kaksi viikkoa keväällä ja 
kaksi syksyllä. Tytöillä ja pojilla oli erikseen rippikoulu, mutta ripille pääsimme yhtä aikaa. Matka oli 
pitkä. Syksyllä päästiin hevosella mutta keväällä kuljimme suksilla. Ripiltä pääsimme keväällä, oli huonot 
kelit ja Kelankylään oli Pudasjärveltä pitkä matka. Piti yöpyä monta kertaa. Väsytti, eivätkä tulleet autol-
la hakemaan. Kyllä se on muuttunu tuo maalima!!! 
 
Kun mentiin naimisiin, ei vietetty häitä. Ranuan pappilassa vihittiin ja pappi Virkkula vihki. Naapureille 
annettiin kahvit. Kuulutuksia piti olla kolmet. Seuroja pidettiin Livolla.  
 
Joulusta muistan, että äiti toi joulukuusen ommaan kamariin, silloin ei ollut yleisesti kuusijuhlaa.. Naimi-
sissa ollessa Livolla kuusi oli jo yleinen, oikeastaan jo joka talossa. 
 
Sodasta jäi ikävät muistot, kun oma poika kaatui talvisodan lopussa. Talvisodan jälkeen oli keräys sota-
velkojen maksuun. Erkki antoi vihkisormuksen ja minä kihlasormuksen. Eipästä päästykkään sillä, vaan 
alkoi toinen sota. Rautasormukset vaihdettiin tilalle. 
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Velimies meni myös sodassa ja toinen veli haavoittu vaikeasti. Evakossa ei tarvinnut meidän käydä, kun 
ei keritty. Saksalaiset räjäyttivät sillan. Joentakana käytiin yksi yö olemassa ja tärkeimmät tavarat pant-
tiin piiloon. 
 
Verrattuna entiseen aikaan tätä nykyistä aikaa – toisaalta parempaa ja toisaalta pahempaa – se menee 
semmoseksi tämä maalima, ettei oteta vaaria siitä miten eletään. Annetaan mennä vain! Se vain on ikä-
vää, että elämä menee liian kevytkenkäiseksi. Ihmiset eivät jouva kuuntelemaan jos niille jotahi sannoo! 
Ne tekevät nuitai lapsia niin vappaasti vaikkeivat vihillä käy. Ennen se oli ihan mahoton ajatella! Nykyi-
sin se näkkyy olevan niin luonnollista. Onko se niin, että se Raamattu se on muuttunu!? Ennen käytiin 
kylässä usiammin, nykyään ei keritä. 
 
 
Kustaava Salmela ehti sadan vuoden ikään Tammikuussa 2001. Hän oli henkisesti vireä ja asui poikansa 
perheessä. Pian juhlien jälkeen – ensimmäinen helmikuuta – Kustaava sai kutsun Taivaan kotiin. 
 

 

Ohjeita moottorikelkalla ajosta 
 

Moottorikelkka on ajoneuvo, jota koskevat omat liikennesäännöt. Niiden tunteminen ja noudattaminen on 
perusedellytys turvalliselle kelkkailuharrastukselle. 
 
Kelkkailu on kuitenkin ennen kaikkea luonnossa liikkumista ja siellä selviytymistä. Luonnossa kelkkailija 
voi joutua yhtä hyvin avun antajaksi kuin avun saajaksi. Oikea varustus, suunnistustaito, hyvät tavat ja 
luonnon ehdoilla liikkuminen ovat vähintään yhtä tärkeitä asioita kuin ajoneuvon hallitseminen. Näiden 
asioiden oivaltaminen on onnistuneen kelkkaretken perusehto. 
 
Ole aulis auttamaan 
Tarkkaile ympäristöäsi, näytä omat aikeesi. Varustaudu auttamaan. Varmista avun saanti. Älä jätä itseäsi 
pulaan auttajana. Hyvät tavat luovat hyvän mielen itsellekin. Kehitä erätaitojasi. 
 
Pysy ja pidä jäljillä 
Käytä kelkkailureittejä ja -uria. Hanki lupa muiden maille. Pysy porukassa ja pidä huoli jäljessäsi tulevis-
ta. Opettele kartta ja suunnistamisen taito. Ilmoita paluuaikasi, reittisi ja etapit. Kerro miten sinuun saa 
yhteyden. 
 
Jätä keli- ja pelivaraa 
Aja maaston ja lumipeitteen mukaan. Älä anna tuntemattomankaan maaston yllättää. Vähennä vauhtia - 
näet kivet, kannot ja muhkurat ajoissa. Jää ei ole kilparata, eikä kelkka vesien ylitystä varten. Silti puolet 
kelkkailun uhreista on hukkunut! Humalassa ei kelkalla selviä. 
 
Jätä luonto rauhaan 
Liiku luonnon ehdoilla. Huolehdi roskista ja pidä pienempää ääntä. Kunnioita eläimiä ja luonnon rauhaa. 
Vaali kasvustoa. 
 
Kehity kelkkailijana 
Harjoittele ajamista turvallisessa ympäristössä. Kartuta kelkkailutaitojasi. Jos kelkkailet säännöllisesti, 
liity kerhoon ja osallistu koulutukseen. 
 
Lähde: Liikenneturva 
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 Livokas ry:n varsinainen kokous 
 

Livon koululla su 12.10.2003 klo 12 
 
Läsnä 23 yhdistyksen jäsentä. 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
§ 1  Kokouksen avaus 

Livokas ry:n puheenjohtaja Alpo Turpeinen avasi kokouksen kahvittelun jälkeen klo 12.15.  
 
§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§ 3 Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Törmänen ja sihteeriksi Anni-Inkeri Törmänen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 
samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Irma Perttu ja Arja Illikainen. 
 

§ 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
§ 5 Edellisen vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto 
 Yhdistyksen puheenjohtaja Alpo Turpeinen luki kokousväelle Livokas ry:n vuosikertomuksen vuodelta 2002. Toi-

minnan vilkkauteen ja yhdistyksen aikaansaannoksiin oltiin tyytyväisiä.  
 

Yhdistyksen sihteeri Anni-Inkeri Törmänen esitteli Livokas ry:n tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien niistä antaman 
lausunnon. Tilinpäätöksen tiivistelmä jaettiin kokouksessa oleville myös kopiona. 
 
Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

§ 6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.  
 
§ 7 Seuraavan vuoden jäsenmaksujen ja kannatusmaksujen suuruus 

Henkilöjäsenen jäsenmaksua päätettiin äänestyksen jälkeen (tulos 20-3) korottaa neljästä (4) eurosta viiteen (5) eu-
roon. Erityisesti Livon sanomien aiheuttamista kustannuksista keskusteltiin. Yhden jäsenetuna postitettavan lehden 
hinnaksi tulee jo 4 euroa. 
 
Lehden kulujen kattamiseksi päätettiin kirjoittaa seuraavaksi ilmestyvään lehteen tieto lehden aiheuttamista kuluista. 
Jäsenmaksua varten liitettävään tilisiirtoon kirjataan myös kannatusmaksun maksamisen mahdollisuus. Kioskiin pää-
tettiin perustaa ”kolikkoautomaatti”, johon vastarahan tms. avustuksen voi jättää. 
 
Kannattaja- ja yhteisöjäsenen jäsenmaksu on edelleen 10 �. 
 

§ 8 Vuoden 2004 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
Yhdistyksen sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2004. Kokous oli tyytyväinen jo perintei-
siksi muotoutuneiden tapahtumien edelleen järjestämiseen. Talousarvio on laadittu silta pohjalta, että kioskia pidetään 
auki koko vuosi 2004. 
 
Merkittiin myös tiedoksi, että kotiseutuliitto jakaa vuosittain 30.9. mennessä tulleiden hakemusten perusteella varoja 
seurojentalojen kunnostamiseen.  

 
§ 9 Kyläsuunnitelman päivittäminen 

Kylän tulevaisuuden näkymän terävöittämiseksi on aika päivittää kesällä 2001 laadittu kyläsuunnitelma. Päätettiin 
kirjata kokouksen ruokatauon aikana päällimmäiset asiat ylös, ja loppuvuoden aikana toteuttaa suunnitelman viimeis-
tely kylän viiden toimivan yhdistyksen yhteisenä työnä. Jokaisesta yhdistyksestä valitaan kaksi henkilöä ideariiheen. 

  
 
RUOKATAUKO 
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§ 10 Hallituksen puheenjohtajan valinta 
Elokuun lopussa ilmestyneessä Livon sanomat –lehdessä yhdistyksen puheenjohtaja ilmoitti kyläläisille, ettei ole enää 
jatkamassa tämän vuoden jälkeen hallituksen puheenjohtajan tehtävässä. Kokousväki yritti vielä kokouksessakin saa-
da Alpo Turpeista muuttamaan mielensä ja jatkamaan puheenjohtajana, mutta Alpo osoittautui luultuakin sitkeäm-
mäksi mieheksi ja pysyi entisessä kannassaan. 
 
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Matti Törmänen. 

 
§ 11 Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten osalta 

Urpo Puhakan tilalle yhdistyksen hallitukseen valittiin Alpo Turpeinen. 
Minna Perttu valittiin jatkamaan tehtävässään. 
 

§ 12 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 
Tilintarkastajiksi valittiin Pauli Rinne (varalle Teija Mustonen) ja Risto Puhakka (varalle Niilo Kokko). 

 
§ 13 Yhdistyksen kokousten kokouskutsutapa ja sanomalehti, jossa kokouskutsu julkaistaan 
 Päätettiin jatkaa entistä käytäntöä, eli ilmoittaa kokouksista seitsemän päivää ennen kokousta joko Iijokiseutu –

lehdessä tai jokaiselle jäsenelle erikseen postitettavalla kirjeellä.  
 
§ 14 Edustajan valitseminen Oulun Maaseutukeskus ry:n sääntömääräiseen edustajakokoukseen ti 18.11.2003 klo 

13 Oulunsalo-taloon  
 Valittiin Teuvo Törmänen edustamaan Livokas ry:tä Oulun Maaseutukeskus ry:n edustajakokoukseen. Teuvo Törmä-

nen vastuutettiin myös tuomaan kokouksesta terveiset kyläläisille esim. Livon sanomiin tehtävän kirjoituksen muo-
dossa. 

 
§ 15 Talotoimikunnan päivittäminen 
 Seurojentalon talotoimikunta valittiin nyt pitkän tauon jälkeen uudestaan. Kun talo on kokonaan Livokas ry:n omis-

tuksessa, talotoimikunnan kaikki jäsenet voidaan nyt valita Livokas ry:n varsinaisessa kokouksessa. Päätettiin nimetä 
toimikuntaan viisi (5) jäsentä. 

 
 Jäseniksi valittiin Hannu Ruonio, Minna Perttu, Pertti Huttunen, Alpo Turpeinen ja Virve Puolakanaho. 
 
§ 16  Muut asiat 

Keskusteltiin kioskin tarpeellisuudesta kyläläisille. Puheenjohtaja Alpo Turpeinen esitti, että kioski tuntuu puheissa 
olevan hyvä olla olemassa, mutta käytännössä kyläläiset ovat osoittaneet, että kioski on tarpeeton. 
 
Kokousväki oli sitä mieltä, että kioski pitäisi pitää olemassa. Se on henkisesti merkittävä sosiaalisuuden väline. Kou-
lulle on kaikkien mahdollisuus tulla. 
 
Toisaalta todettiin myös aikaisempien kokemusten perusteella, että kioskin sanotaan olevan tarpeellinen ja välttämä-
tön, mutta pikitie silti vie kuitenkin keskuksiin ostoksille. Pikitien muuttaminen soratieksi ei saanut kuitenkaan kanna-
tusta. 
 
Myöskään kylällä ei voida toivoa kauppa-auton kulkemisen lopettamista. Kauppa-auto on sivussa Livon keskustasta 
asuville ikäihmisille välttämätön palvelu. 
 
Kioskin ympärillä toimivat kirpputori, suoramyynti, tietotupa ja kirjasto on myös huomioitava kioskin kohtaa mietit-
täessä. 
 
Moottorikelkkareitti on nyt noin vuoden ahertamisen jälkeen valmistumassa. Uran suunnittelija ja työnjohtaja Pentti 
Salmela esitteli hankkeen vaiheita lyhyesti. Yhteistyökumppanit ovat lähteneet kiitettävästi mukaan hankkeeseen, 
mutta työvoimaan on pitänyt pettyä. 
 
Uran valmistujaisia päätettiin juhlia la 15.11.03. Tapahtumaan kutsutaan uran rakentamiseen osallistuneet sponsorit, 
talkoolaiset ja maanomistajat. Myös kaikki kyläläiset ovat tilaisuuteen tervetulleita. Tilaisuudesta lähetetään lehdistö-
tiedotteet Kalevaan ja Iijokiseutuun. 
 

§ 17  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.37. 
 

Livolla 20.10.2003 
 

 Matti Törmänen (pj.)   Anni-Inkeri Törmänen (siht.) 
 
 Irma Perttu (ptk:n tarkastaja)   Arja Illikainen (ptk:n tarkastaja) 
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Kalastuskunnan kuulumisia 
 
Vuosi 2003 alkaa olla lopuillaan. Mitä uutta se on tuonut mukanaan Kalastuskunnan näkökulmasta katso-
en. Ainakin sen, että kalastuskunta ei ole enää kalastuskunta, vaan virallisesti Livon yhteisen alueen osa-
kaskunta. Kainuun TE-keskus palautti 11.8 vahvistamansa säännöt aivan siinä muodossa, kuin osakas-
kunnan hoitokunta ne, mallisäännöistä joiltakin osin korjailtuna, sinne lähetti. Käytännössä voimme silti 
puhua edelleenkin kalastuskunnasta, sillä uusissa säännöissäkin sanotaan, että osakaskunta toimii edelleen 
kalastuslain tarkoittamana kalastuskuntana. 
 
Vaikka vuodenvaihteeseen on tätä kirjoittaessani vielä toista kuu-
kautta aikaa, ja tilinpäätöksen aika on tammikuun alussa, voin jo 
nyt tarkastella ennakkoon vuoden tulosta kalastuslupien myynnin 
suhteen. Kesä ei ollut kalastuksen kannalta paras mahdollinen. 
Pitkään jatkunut hellekausi ja kesän vähäsateisuus pitivät koko 
syyskesän jokiveden niin vähänä, ettei koskilla voinut juuri 
perhoja heitellä, uistimesta puhumattakaan. Silti kalastuslupien 
myynti kipusi 755,- euroon, mikä on vain 60,- euroa edellistä 
huippuhyvää vuotta pienempi. Internet on osoittautunut tehok-
kaaksi markkinointivälineeksi. Hyvin monet ulkopaikkakuntalai-
set luvanostajat mainitsivat internetistä löytäneensä tietoa kalas-
tuspaikasta nimeltä Livonjoki. Mitä kalamiehet pitivät pahimpina 
puutteina? Hyvin moni kaipasi opasteviittoja koskialueille ja 
luvanmyyntipisteisiin kunnon karttoja osakaskunnan vesialueesta. 
 
Vesistöt ovat vielä jäättömiä ja pilkkikausi vielä kaukana edessäpäin. Silti muutama sana pilkkimisestä. 

Pilkkiminen rinnastetaan nykyisen kalastuslain mukaan jokamiehen oikeuk-
siin, jolle ei tarvita kalastuksenhoitomaksua eikä vesialueen omistajan lupaa. 
Silti siitä on säännökset kalastuslaissa ja Kalastusalueen kokous voi päätök-
sillään poiketa kalastuslain ja -asetuksen määräyksistä. 
 
Kalastuslaki kieltää harjuksen pilkkimisen koskissa ja virtapaikoissa. Iijoen 
vesistön kalastusalue päätti viime talven edustajiston kokouksessaan nostaa 
harjuksen alamitan lain asettamasta kolmestakymmenestä sentistä neljään-
kymmeneenviiteen senttiin maalis-, huhti- ja toukokuun ajaksi. Päätös koski 
koko Iijoki-vesistöä sivujokineen ja oli voimassa vain vuoden kerrallaan. En-

si vuodelle on odotettavissa taas vastaavanlainen päätös. 
 

N. K. 
hoitokunnan puheenjohtaja 

     
 
J. K. Iijoen vesistön kalastusalueen syyskokous teki 30.11 pitämässään kokouksessa odotetun päätöksen. 
Harjuksen alamittaa muutetaan koko Iijoen vesistön alueen kalavesissä ensimmäisestä maaliskuuta vii-
meiseen päivään toukokuuta lain sallimasta kolmestakymmenestä sentistä neljäänkymmeneenviiteen sent-
tiin 
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Ikäihmisten pärjääminen haja-asutusalueilla -hankkeen 
kuulumisia 

 
Toukokuussa 2003 käynnistynyt ikäihmisten pärjäämishanke on Oulun- kaaren kuntien sekä Oulunsalon 
yhteishanke. Pudasjärveltä hankkeen kohdekyliksi valittiin Hetekylä ja Livo. Hankkeen tavoitteena on 
kehittää haja-asutusalueilla asuvien ikäihmisten yksilöllinen pärjäämisen malli, jossa tarvittavat palvelut 
ja tuki tulisi mahdollisuuksien mukaan omalta kylältä. 
   
Hankkeen yhtenä toimintamuotona ovat ehkäisevät kotikäynnit. Ne on suunnattu yli 75-vuotiaille ikäih-
misille, jotka eivät käytä kotipalvelun tai kotisairaanhoidon palveluja. Kotikäyntejä Livolla olen tehnyt 
kesän ja syksyn aikana. Käynneillä on kartoitettu ikäihmisten elämäntilannetta ja lähiyhteisöltä saatavaa 
tukea. Palvelutarvetta on myös pyritty ennakoimaan. Livolaiset ikäihmiset ovat ottaneet minut innos-
tuneesti vastaan. Muutaman tunnin juttuhetken jälkeen olen useasti kuullut olleeni tervetullut vieras.  
 
Ehkäisevistä kotikäynneistä saatua tietoa kootaan parhaillaan raportiksi ja saatua tietoa hyödynnetään 
pärjäämissuunnitelman kehittämisessä. Ensi vuoden puolella raportti esitellään myös kylillä.        
 
Livolla on jo monipuolista toimintaa. Livolaisilta tulleen idean pohjalta käynnistettiin hankkeen puitteissa 
kyläpäivä kerran kuukaudessa. Näissä merkeissä on kokoonnuttu loka- ja marraskuussa. Paikalla on ollut 
nelisenkymmentä eri-ikäistä livolaista. Kyläpäivien ideana onkin, että niihin voi osallistua kaikki vauvas-
ta vaariin. Tämä tukee sukupolvien välistä yhteydenpitoa, mikä on myös yksi hankkeen tavoitteista. Jou-
lukuun kyläpäivää vietetään jouluisen askartelun merkeissä ja mukana ovat myös seurakunnan diakonia-
työntekijät. 
 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus toimii ikäihmisten pärjäämishankkeen arvioijana. Tähän liit-
tyen osaamiskeskus tekee kartoituksen Livon ja Hetekylän alueelta löytyvästä palveluntarjonnasta sekä 
halukkuudesta käyttää tarvittaessa paikallisia palveluja. Nämä toteutetaan kahtena kyselynä. Joulukuussa 
tupsahtaa jokaisen yli 65-vuotiaan postiluukusta kysely halukkuudesta ostaa palveluja. Samoin Livokas 
ry:n välityksellä mahdolliset palveluntarjoajat saavat omat kyselynsä. Tämä siksi, että yksi hankkeen ke-
hittämiskohteista on nimenomaan paikallisten voimavarojen aktivointi ja vakiinnuttaminen ikäihmisten 
tueksi. Samalla toiminta on valmistautumista mahdollisen palvelusetelin käyttöönottoon. 
 
Hankkeeseen liittyvä koulutusosio toteutetaan vuoden 2004 aikana. Ainakin yksi koulutuspäivä tuodaan 
Livolle, ja siihen toivomme tietenkin kaiken ikäisiä oppijoita ja runsasta osanottoa. Tiedotamme asiasta 
tarkemmin ensi vuoden puolella. 
 
Hanke on lähtenyt Livolla käyntiin erittäin hyvin. Kiitos siitä 
kuuluu teille, livolaiset. Teillä tehdään työtä ilolla ja teidän 
kanssanne on ilo työskennellä. Yhdessä, kaikki olemassa 
olevat voimavarat yhdistettynä voimme parhaiten turvata 
ikäihmisten hyvän elämän ja kotona asumisen 
mahdollisimman pitkään. 
 
Pimeän syksyn jälkeen edessämme on valon juhla, joulu. 
Saamme hiljentyä jokainen tahollamme ja tavallamme 
viettämään Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Toivotan kaikille 
livolaisille rauhaisaa joulun aikaa ja menestystä tulevalle 
vuodelle. 
 

Tuula A. Tolkkinen, projektityöntekijä 
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Livon hirviporukan jahtisyksy 2003 
 
Lauantaiaamu 27. syyskuuta vaalenee sateisen harmaana, tuhruise-
na. Siitä huolimatta ilmassa väreilee suuren urheilujuhlan tuntua, 
kun menen hirvikodalle varttia vaille seitsemän. Kodassa palaa jo 
iloinen tuli ja vartaassa kiikkuu nokipannu liekkien nuoltavana. 
Jahtivouti tarkastaa saapuvien ampujien papereita rutiinilla. Onhan 
Kallelle nyt alkava hirvijahtisyksy kymmenes perättäinen porukan 
johtajan vaativassa tehtävässä. Eero saa tehtäväkseen höystää noki-
pannu ja Kalle ojentaa kahvipaketin ja mittakannun. -Ei tässä mitto-
ja tarvita, höystöjä pitää panna niin paljon, kun pannussa kastuu, 
Eero tuumii. Kaataa suoraan paketista ja hämmentää puukolla kei-
tosta. – Elähän taas ala talakkunaa keittämään, varoittelee Taisto.  – Aamupuurohan syötiin jo kotona 
lähtiessä. 
 
Näin ensimmäisenä jahtiaamuna kaikki jahtiin osallistuvat saapuvat paikalle, koska silloin pidetään pala-
veri, jossa sovitaan syksyn hirvijahdin pelisäännöistä 
 
Kalle kertaa jo edellisiltä syksyiltä tutut kaatosuositukset, mitä saa kaataa ja ennenkaikkea, minkälaisia 
hirviä ei saa kaataa. Tämän syksyn lupakiintiö Livon hirviporukalle on 15 aikaista ja 17 vasaa. Kerrataan 
jahdin turvallisuuteen liittyvät asiat, sovitaan poissaolosakosta ja siinä tarvitaankin jo äänestystä 
. 
Hirvikota on pian tupaten täynnä punaisiin pukeutuneita ukkoja. Tuttuja kasvoja vuosikymmenien ajalta. 
Eivät sentään kaikki ukkoja ole, joukkoon ilmestyy yksi punapukuinen, punaposkinen pirteä naisihminen. 
Touko-Eero ilmoittaa, että Oili tuuraa kolme viikonloppua häntä ja sen jälkeen Eero ja Pate vuorottelevat, 
kuten viimekin syksynä. Koetaan vielä toinenkin iloinen yllätys, kun kotaan ilmestyy entinen livolainen, 
Käkelän Jaska, punaisissa varusteissaan ja eväsreppu selässä. 
 
Jaska, joka tunnetaan lämminhenkisenä ” kerran livolainen, aina livolainen ” ihmisenä, sanoi haluavansa 
viettää ainakin yhden viikonlopun Livon hirviporukan mukana, menneitä muistellen. Ja kyllä tarinoitavaa 
riittikin. 
 
Kalle jakaa koiraporukoille päivän jahtiin omat reviirinsä ja Naava-Urpo ottaa komentoonsa ajometsästy-
sporukan. Urpolla on muuten saman verran varavääpelin vuosia, kuin Kallella varsinaisen johtajan peste-
jäkin. 
 
Sovitaan, että ensimmäinen ajo otetaan Katiskan tienhaarasta Pellikanniskan sähkölinjalle. Varma paikka, 
Rinteläisen kotikasvattihirvet nähty vielä eilen Rintelän ja Siirtolan pellon välissä. Vasaporukka ja aikai-
nen. Istumme passissa varttitunnin. Ajon ääniä alkaa kuulua kylän suunnasta. Sitten kuuluu kiväärin lau-
kaus, toinenkin, mutta ei meidän passiketjun suunnasta. Suunta tuntuu olevan Ruosteojan keskijuoksulta, 
ettei peräti Ällistä asti? Ei, kyllä se kuului Ruosteojalta. Sille suunnallehan meni Yrjö Nellan kanssa. Kun 
ei vain olisi linnustajan laukauksia? Istun vielä tovin ja kuuntelen lähestyviä ajon ääniä. 
 
Mutta missä hirvet viipyvät? Ajomiehet ilmestyvät pian näkösälle ja todetaan, että muuten hyvä ajo, mut-
ta hirvet eivät olleet kotona. Kun passimiehet kokoontuvat autolle, on Urpolla jo tieto, että Yrjö on ampu-
nut aikaisen hirven Ruosteojan varressa Huttusen palstaan ja tarvitsee vetoapua. Päätämme lähteä kodalle 
makkaran paistoon ja odottamaan tarkempia ohjeita. Vasta kodalla huomaamme, että kaikki ajomiehet 
eivät olekaan paikalla. Oili puuttuu. Alamme huolestua, kunnes huomaamme, että Kauko ja Pasikin ovat 
hukassa. No, onhan kännykät keksitty ja hetkessä selviää, että puuttuvat ajomiehet ovat Lybeckin tienhaa-
rassa ilman autoa. 
  
Sitten käy käsky, että kaikki alle 60-vuotiaat vetämään hirveä Murtomaasta. 
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Yrjön ampuma hirvi on siksi huonossa maastossa, ettei traktorilla pääse aivan kaadolle. Ikärajaa täytyy 
nostaa lähes seitsemäänkymmeneen, ennen kuin tarpeellinen määrä vetokykyisiä miehiä löytyy. Päälliköl-
tä tulee ohje, että hirveä ei saa vielä nylkeä, jotta aloituspäivän ohjelmaan merkitty nylkemisnäytös voi-
daan esittää. Kun Yrjön traktori sitten tuo syksyn ensimmäisen saalishirven, tulee päälliköltä uusi ohje, 
että sen saa nylkeä saman tien. Alpo on ampunut koiran haukkuun aikaisen hirven Kirsiojan varresta. 
 
Viime syksynä esittämättä jäänyt hirven nylkemisnäytös esitetään ilmoitetun aikataulun mukaisesti kello 
15.00, mutta minä kyllä luulen, että paikalle saapuneita kyläläisiä kiinnosti enemmän seurantalolla tarjot-
tu hernesoppa, kuin nahkan riisuminen hirvivainaalta. Mene ja tiedä, joka tapauksessa hernesoppa oli 
hyvää ja sitä oli riittävästi. 
 
Sunnuntaina Kalle ampuu koiran haukusta vasan ja muuta mainittavampaa ei sille päivälle tapahdukaan. 
Maanantai-iltana Takkulan Urpo hiippailee ennen hämärän tuloa Ruosteojan riistapellon kytislavalle. 
Seuraa pari tuntia pitkästyttävää odotusta. Hirviä ei näy, ei kuulu. Odottelu alkaa ramasemaan ja kuinka 
ollakaan, uni pettää kytismiehen, ja kun hän sitten havahtuu omaan kuorsaukseensa, on hämärä verhonnut 
tienoot. Mutta mitä? Onko tämä vielä unennäköä? Riistapellossahan on useita hirviä ruokailemassa kai-
kessa rauhassa. 
 
On joukossa ainakin yksi vasakin. Aimpointin punainen piste vasan lapojen kohdalle, vaikka hämärä jo 
vaikeuttaakin tähtäämistä. Pieni etusormen koukistus, terävä laukauksen ääni ja hetkessä koko hirvikarja 
on kadonnut metsän suojaan. No, ei aivan kaikki. Ammuttu vasa löytyy yhä hämärtyvästä pellosta. 
 

Seuraavana päivänä Esa ja Taistokin alkavat päästä juonesta 
kiinni. Aikainen hirvi kaatuu Lavanselän maastosta. Torstai-
na Esa sitten näyttää todellisen jahtimiehen luontonsa. Taas-
kin hän on Taiston kanssa Lavanselässä. Riki löytää hirvet ja 
pinkaisee hirvien perässä uimalla yli hiukan tulvaisen Aintio-
ojan. Hetken päästä Ruunasaaren suunnasta alkaa ärhäkkä 
haukku. Mutta miten päästä yli Aintio-ojan? Venettäkään ei 
voi alkaa huutamaan, kun tuo haukkukin on niin lähellä ja 
auttaisiko, vaikka huutaisikin. Porraspuutakaan ei etsimisestä 
huolimatta löydy. Esa ei kauan mieti. Meneehän tuosta pork-
kaamallakin. Tuumasta toimeen, Esa laskeutuu syyskylmään 
ojaan. Vettä on aluksi ”vain” haarainperiin asti, mutta syve-
nee toisella rannalla. Vesi ulottuu jo miltei kainaloihin asti, 

mutta yli on päästävä ja yli Esa myös menee. Kun ase on tärkeä suojata kastumiselta, jotta sillä voitaisiin 
ampua, jäävät muut varusteet vaille huomiota ja niin kastuvat kännykkä, koiratutkan antenni kuin kame-
rakin. 
 
Märkänä kuin uitettu koira Esa hiipii haukulle ruunasaareen ja ampuu vasan. Taisto tuskailee tovin yli-
pääsyn kanssa, mutta löytää viimein porraspuun Törmäsen poikain kämpän kohdalta. 
 
Alpo ampui samana päivänä Jepen haukusta oikean ”norsun” Jylhästä. Lapiosarvissa piikkejä 10 + 8. 
Make täydensi vielä päivän saldoa ampumalla vasan mutkavaunun perästä. Sitten onkin jo Pertun Jussin 
vuoro kaunistella kaatotilastoa. Perjantai-iltana hän ampuu vasan Lamminniityn sähkölinjan riistapeltoon 
ja lauantaina Jeren haukusta kaksi vasaa ja yhden aikaisen Kotisuon ympäristöltä. Alpo ampui sekä lauan-
taina että sunnuntaina aikaiset hirvet, niin ikään Jepen haukusta. Kaatoprosentti ensimmäisen jahtiviikon 
jälkeen huitelee jo 44 prosentissa. Lauantaina 11.10 ajoporukkakin on jo päästä kaadolle, mutta pari ohi-
laukausta ja pieni tukku karvoja Pitkänkankaan ja Kissalan välisellä rajalinjalla, ”eikä yhtään reikiä” hir-
veen. 
 
Esa ja Taisto jatkavat väsymätöntä puurtamistaan Rikin kanssa ja vetoliina on ahkerassa käytössä. Hikisin 
vetoreissu, ( sanovat mukanaolleet ) tehdään Tulisaaresta Ranuan tielle, kun Esa ampuu sinne ison vasan. 
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Seuraavana lauantaina passitetaan taas Pitkänkankaan ja Kissalan väliselle rajalinjalle. Ajo lähtee Niska-
lan tieltä. Pienen odottelun jälkeen kuuluu ajomiesten huutoa ja kohta kajahtaa tien suunnasta kolme lau-
kausta. Kun ajo on perillä, lähdemme kerääntymään kaadolle. Kaukon varamies, Kouvan Markku on kaa-
tanut vasan ja sarvellisen aikaisen. Olemmehan me taas kovia poikia, vaikka vähän lainahöyhenissä. 
 
Alpo jatkaa myös omalla tahollaan Saulin avustamana kaatoja ja ampuu vielä toisen isosarvisen uroksen, 
eikä Kallekaan ihan toimettomaksi jää. 
 
Keskiviikkona 5.11 ollaan jo siinä tilanteessa, että kaikki vasat on kaadettu ja yksi aikaisen lupa on enää 
jäljellä. Kalle ja Alpo ovat päättäneet, että viimeinen lupahirvi ammutaan taas koko porukan yhteisellä 
ajometsästyksellä lauantaina. 
 
Lauantaiaamuna laaditaan käsikirjoitus; passi Ruonaojan varteen Aaron penkkatielle ja ajo lähtee Mutka-
vaunun ja Ylitalon suunnasta. Perjantaina hirviä on nähty Raiviokankaassa. Hirvet ovat yön aikana päät-
täneet muuttaa käsikirjoitusta ja ovat siirtyneet Puhakanahon puolelle. Onneksi jäljet Aaron penkkatiessä 
näkyvät. Kiireesti ajomiehille kännyköillä uudet ohjeet. Passimiehet kääntävät rintamasuuntaa ja ajomie-
het lähtevät Murhiahosta päin ajamaan. 
 
Kun ajon äänet alkavat kuulumaan, ei tarvitse kauan odottaa, kun Ruonalammin suunnasta kuuluu kaksi 
laukausta ja hetken päästä vielä kolmaskin. Pian saamme tietää, että Kalle on ampunut ison uroksen Ruo-
nalammin lähellä. 
 
Viimeistä hirveä nyljettäessä pojat ihmettelevät, että miten se on kuollut, ei siinä ole yhtään reikää. Kal-
lella on selitys valmiina. –Se on kuollut nauruun. Se luuli että se Livon hirvimiesten vakiopassiporukka 
siellä vain ammuskelee. Täysin vaarattomia ukkoja, eihän niillä satu kumminkaan. 
 
Reikiä löytyi, kaulalta, ihan pään rajasta. Ja selityskin löytyi. Meillä Kallen kanssa oli molemmilla saa-
matta 8,5 kiloa lapojen tasauslihaa ja kun olin sanonut edellisen jaon yhteydessä, että kyllä ne vielä vii-
meisen hirven jaossa ennätetään tasata, jos eivät ammu lapoja muusiksi. 
 
Hirvenmetsästys tältä syksyltä oli nyt saatu onnelliseen päätökseen ja peijais-
päiväksi sovittiin 23. päivä marraskuuta. Yhteenvetona voitaisiin todeta, että 
ilman hyviä hirvikoiria ja hirvenmetsästysharrastukselle koko sydämellään 
omistautuneita koiranohjaajia, jotka vaivojaan säästämättä ja tunteja laskematta 
ovat syksyn uurastaneet, olisi urakka jäänyt pahasti kesken. Aisapari, Esa ja 
Taisto uurastivat kuin urakkamiehet, Rikin haukusta ainakin seitsemän kaatoa. 
Samoin Alpo ja Sauli uhrasivat lomistaan huomattavan osan hirvijahdin onnis-
tumisen hyväksi ja tulosta syntyi Jepen kanssa, seitsemän kaatoa. Jeren taitoja 
hyödynsivät Kallen lisäksi pojat, Jussi ja Make, yhteensä viisi kaatoa. Yrjökin 
onnistui saamaan Nellalle kolme kaatoa. Hannu kaatoi Tytön haukusta yhden ja 
Alpo Jepen ja Tytön yhteishaukusta vielä yhden hirven. 
 
Kallen kymmenes perättäinen syksy hirviporukan johtajana onnistui nappiin, niin kuin kaikki edellisetkin 
syksyt. Jokaisella hirviporukalla pitää olla metsästyksen johtaja, mutta vain livolaisilla on Pertun Kalle. 
Toivotamme koko porukan puolesta Kallelle hyvää terveyttä! Ikänsä puolesta hän kykenee paimentamaan 
tätä Livon kuritonta mullikkakarjaa vielä toiset kymmenen vuotta!  
Kiitos Kalle!  
 

N. K. 
 
J. K. Sunnuntaina 23. päivänä marraskuuta koululla pidetyissä hirvipeijaissa Livon metsästysseuran hir-
viporukka myönsi Kallelle jahtivoudin nimen ja arvon tunnustuksena pitkäaikaisesta ja uhrautuvasta työs-
tä hirviporukan metsästyksen- johtajana. 
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Livon Metsästysseuran Hirviporukalle myönnetyt kaatolu-
vat ja kaadetut hirvet vuosilta 1977 - 2003. 

 
  myönnetyt luvat kaadetut  hirvet 

Vuosi Hirviporukan johtaja aik.  vasa  yht. aik.  vasa  yht. 
1977 Erkki Uusi-Illikainen 1 + 0 = 1 1 + 0 = 1 
1978 Niilo Kokko 1 + 1 = 2 0 + 1 = 1 
1979 Pentti Siuruainen 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3 
1980 Pentti Siuruainen 2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 
1981 Urpo Uusi-Illikainen 3 + 2 = 5 3 + 2 = 5 
1982 Yrjö Perttu 4 + 3 = 7 4 + 1 = 5 
1983 Yrjö Perttu 5 + 5 = 10 5 + 5 = 10 
1984 Urpo Perttu 9 + 8 = 17 10 + 6 = 16 
1985 Eino Perttu 9 + 7 = 16 9 + 5 = 14 
1986 Tarmo Tolonen 10 + 7 = 17 10 + 7 = 17 
1987 Kalle Perttu 12 + 8 = 20 11 + 6 = 17 
1988 Matti Illikainen 20 + 11 = 31 19 + 11 = 30 
1989 Väinö Lybeck 20 + 12 = 32 20 + 13 = 33 
1990 Matti Juntti 10 + 5 = 15 10 + 5 = 15 
1991 Eero Niskasaari 12 + 7 = 19 12 + 7 = 19 
1992 Matti Juntti 12 + 10 = 22 12 + 5 = 17 
1993 Matti Juntti 13 + 10 = 23 13 + 7 = 20 
1994 Kalle Perttu 8 + 5 = 13 7 + 7 = 14 
1995 Kalle Perttu 7 + 6 = 13 7 + 5 = 12 
1996 Kalle Perttu 5 + 4 = 9 5 + 4 = 9 
1997 Kalle Perttu 4 + 3 = 7 4 + 3 = 7 
1998 Kalle Perttu 4 + 3 = 7 4 + 3 = 7 
1999 Kalle Perttu 5 + 7 = 12 5 + 7 = 12 
2000 Kalle Perttu 12 + 12 = 24 12 + 12 = 24 
2001 Kalle Perttu 11 + 11 = 22 12 + 11 = 23 
2002 Kalle Perttu 11 + 13 = 24 12 + 13 = 25 
2003 Kalle Perttu 15 + 17 = 32 15 + 17 = 32 

            
Yhteensä 226 + 182 = 399 225 + 166 = 391 
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Livon saunat, maailman saunat ja minä 
 
Kuten melko yleisesti tiedetään, saunomistouhut ovat meille härmäläisille tärkeä asia. Sauna on monelle 
lähes elämääkin tärkeämpi juttu. Mihinkäpäs me Livolaisetkaan tästä poikettas! Minullekin se on tuonut 
mieleenpainuvia muistoja erilaisista saunoista ja saunakavereista. Vaikka en koskaan olekaan ollut mi-
kään himokylpijä, on ollut monesti mukava pujahtaa löylyn hyväilemäksi kovan urheilusuoritusen tai 
hikisen ryskätyöpäivän päätteeksi, tai muuten vaan. Aloin tässä jokin aika ajassa taaksepäin fundeeraa-
maan sitä että monessako löylypyhätössä on tullut kylvettyä, ja niitähän kertyikin aika paljon! 
 
Mikko Alatalokin hoilasi biisissään muinoin siitä että kuinka hyvä on olla kotisaunan lauteilla. Kotisau-
nassa lienen minäkin aloittanut kylpemisen - ja savusaunassa, tottakai! Meillä Livon Kokossa olikin aika 
kookas savusauna. Muistan kun olin jo siinä iässä että pystyin pesemään korvantaukset ihan itse, kävin 
saunassa veljeni Reinon kanssa. 
 

Kylpyvuorossa ensimmäisenä oli isäpuoleni Martti. Hän oli niin ko-
vanlainen löylymies että enimmäkseen hän sai kylpeä yksikseen. Sitten 
oli vuorossa vanhin veljeni Eero ennen meitä ja jälkeemme käynyttä 
siskoamme Terttua. 
 
Äiti kylvetti meidän nuorimmaisia ja heidän varttuessaan he pikkuhil-
jaa hivuttautuivat meidän jo maailmaa nähneiden kylpyseuraan. 
Mummini ja ukkini sisko, Hildoja molemmat, kävivät pesulla sitten 
viimeisinä, koska kuumuus ei tehnyt terää enää heille. Pikkupoikana 
lykättiin Reinon kans moneen kertaan Hilda Joosefiinaa, ukkini siskoa 
talvisaikaan saunaan vesikelkalla. Hänen liikkumisensa oli jo siihen 
aikaan verkkaista häneen hengästyessään tavattoman helposti. Palkki-
oksi hän tarjosi sitten suun makeaksi, taikka joskus jopa 20- tai 50-
pennisen. 

 
Valitettavasti tuo legendaarinen (minulle) sauna paloi 80 - luvun alussa selittämättömästä syystä. Samalle 
paikalle rakennettiin uusi pienempi savusauna vanhan liiterimme hirsistä. Savusauna nimenomaan Alli-
äitimme pyynnöstä! Vajaa kymmenen vuotta sitten rakensimme nykyisen pihasaunan pitäen huolta että 
löylyhuoneesta tulee riittävän iso! 
 
Jostain viiden ikävuoden kieppeiltä muistan kun kutsu oli käynyt naapuriin Jokimaalle kylpemään setäni 
Kokko Niilon perheen uuteen piharakennuksessa sijaitsevaan saunaan, jossa savut menivät tiilitorvea pit-
kin ulos. Pesuhommista jäi mieleeni kun kasvoja olisi pitänyt pestä ja ohjeena oli kämmenillä pesuvadista 
losauttaa vettä kohti näköä. Minulla se jostain syystä lensi aina pään yli. Osana pitkän iän salaisuutta lie-
nee hyvä itsesuojeluvaisto! 
 
Nuorena miehenä kävimme joskus kavereiden kanssa Ällin sydänmaalla kalalla mm. Keskijärvellä. Siel-
lähän on Kivarin Erän saunapaikassa jossa Kivarinjoki jatkaa taivaltaan järvestä poispäin. Kerran pää-
timme iltayöstä lämmittää sitä samalla kun haukia uistelemme, olimmehan päättäneet olla siellä yökun-
nissa. 
 
No siinähän kävi niin, että haukia alkoi tulla veneeseen ihan sypäkästi ja tästä johtuen ei kukaan malttanut 
saunaan mennä, vaan lisäilimme vaan puita sinne entisten käydessä vähiin. Lopulta löytyihin maltettu-
amme vastaanotto saunassa olikin sitä luokkaa, ettei vesiä kiukaalle juurikaan paiskottu, mutta kokemus 
se oli tämäkin! 
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Meidän toisen puolen naapurissa kylvin sitten varttuneemmalla iällä. Oli muuan kesäinen lauantaipäivä 
kun Puhakan Vernerin kanssa saimme Ylikokkoon kylpemiskutsun. Kalle oli rakentanutkin sypäkät löylyt 
hirsiseen saunaansa ja meidän tiellä ajellessa komensi kylpykaverikseen. 
 
Kohti "yliperää" mentäessä, Purolan nykyinen pikkuinen saunakin on tullut testailtua ja hyväksi havait-
tua. Karikon saunassa kylvin kahdeksankymmentäluvun alussa ollessani sompamiehenä paikan nykyisille 
omistajille ja heidän mukaville vierailleen.  
 
Livollahan on ollut tapana komentaa vieraatkin saunaan, mikäli sattuivat sauna-iltana kyläilemään talossa. 
Tällainen ukaasi sattui kohdalleni muutaman kerran myös Kirsilässä. Tenistelyistäni huolimatta saunaan 
oli mentävä ja saunakahvit vielä päälle nakattava. Niemen Eeron "datsalla" Tammelassa olen myös hikeä 
vuodattanut ainakin kertaalleen. Todella sympaattinen pikkusauna siellä Kirsiojan törmällä! 
 
Niemessä Aaro ja Eero siirsivät niemen kärkeen vanhan savusaunan. Siellä kylvettiin poikaporukalla lu-
kuisia kertoja.  Oman mausteensa kylpemiseen toi se että ko. saunassa ei ollut pukuhuonetta ja joen vas-
takkaisella rannalla on talo! Sehän tietenkin toi määrättyjä jännitteitä joen molemmin puolin! Niemen 
pihasaunassakin otettiin monet äärimmäisen kipakat löylyt, olivathan talon pojat ankaria löylymiehiä. 
 
Harjulassa kylvin siinä ensimmäisessä saunassa joka paloi sekä sen paikalle värkätyssä toisessakin.  
Aivan erityisen mieluinen kylpemismuisto minulla on Hakosaaren vanhasta savusaunasta. Oltiin oltu pit-
kä päivä Hakosaaren Einon ja veljeni Eeron kanssa Einolle koivuja kaatamassa kaukana Kirsi-ojan var-
ressa. Hakosaareen tullessamme talvi-illan jo paneutuessa mailleen, sanoi talon Irja -emäntä että nyt sau-
naan! Oli siellä niin upeat löylyt että itku oli päästä. Sisälle taloon selvittyämme tuli komento ruokapöy-
tään, ja pöydän antimethan voi kuvitella kun tietää tämän savottakokin taidot! Silloin tuntui että hantti-
mieskin on mitä melkoinen! Nykyisin tämä sauna on Kirsiojan varressa metsäkämppänä. Hakosaaren 
nykyinenkin sauna on tullut useaan otteeseen testailtua tämän vieraanvaraisen nuorenparin pyynnöstä! 
 
Vieraanvaraista on ollut myös Siirtolassa jossa ikä-
toverini ja lapsuudenkaverini Peten kanssa kylvet-
tiin monet kerrat ja myöhemmin sitten hänen mö-
killään. Erikoista oli hikoilla Uhka-Essan linja-
autolleen rakentamassa saunassa. Melko alkeelli-
sissa oloissa ja alkeellisista tykötarpeista tämä tou-
hun mies oli rakentanut hämmästyttävän hyvän 
saunan. Rintelän saunassakin paiskottiin vettä kiukaalle muutamaan otteeseen Puhakka Lyylin asuttaessa 
taloa poikiensa kanssa. 
 
Niskasaaren aiempi sauna tuli tutuksi jo silloin kun Jalmari - isäntäkin oli vielä löylyjä heittämässä ja 
meitä poikasia kiusaamassa, kuten myös tämä heidän nykyinenkin saunansa. Tolpan rantasaunalle satuin 
kerran kun piipusta savu kohoaa, kuten siinä lasten laulussa todetaan. Senhän tietää miten siinä kävi - 
eikun löylyyn ja kevätkylmään Livojokeen vilvoitusta hakemaan. 
 
Muistan kahdeksankymmentäluvun alusta kun olin Raahesta lomilla kotonani Kokossa. Yli kolmenkym-
menen asteen pakkasessa haalauduin meiltä yli kymmenen kilometrin päässä sijaitsevaan Vastasaareen 
koivuja kotiväelle kaatamaan. Iltasella kotona kylmä meinasi ramista selkäpiissä, joten soitin Kurenalle 
veljelleni Eerolle että nappaappa sauna päälle! Hän asui tuohon aikaan perheineen rivitalossa Sivakkatiel-
lä. Löylystä tullessani tuntui että pikkuvarvastakin nauratti leveästi, niin mukavalta kylmän karkoitus tun-
tui. 
 
Tätä tapahtumaa aiemmin kylvin veljeni Reinon ja perheensä luona; hän asui Tarujärvillä vuokralaisena 
Suojalinnan takana. Samoin sitten luonansa kerrostalossa Oulun Rajakylässä, heidän muuttaessa sinne. 
Rajakylässä kylvin uudemman kerran kotvan myöhemmin kun nuorin siskoni Aila oli innostunut muut-
tamaan sinne yhdessä Arinsa kanssa. 
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Lumijoellekin on käynyt kutsu sukulaisaunaan kun Hilkka-siskoni Nikkensä ja perheensä kanssa rakensi 
sinne komean talon. Varhaislapsuudesta muistan todella elävästi kun olimme Tertun kanssa äitimme koti-
paikassa Mäntyniemessä Kipinäsuolla viikon "kesälomalla". Kävin enoni Matin kanssa saunassa. Kerran 
jäimme päiväsaikaan vangiksi ko. saunaan Tertun kanssa. Mäntyniemessä oli tuolloin lampaita joista yksi 
oli onnistunut pääsemään irti ja tulla jolkutteli meitä kohti. Pienistä ipanoista se tuntui valtavan suurelta ja 
niinpä pelastausimmekin läheiseen saunaan, jossa huusimme kurkku suorana: "Iso lammas irtiiii." Kotvan 
kuluttua Matti tulikin pelastamaan meidät tästä todella vaarallisesta pinteestä! Näin se sauna toimii vaik-
kapa turvapaikkana! 
 
Taivalkoski ja sen saunatkin ovat sitten tunteikkaita paikkoja sillä sen aikainen tyttöystäväni ja nykyinen 
vaimoni on sieltä kotoisin, tosin syntynyt Posiolla sukunsa keskellä . Hänen asunnoissaan kylvettiin kah-
dessa eri osoitteessa ja niistä ei sen enempää koskapa tämä on perhelehti! 
 
Kotonansa oli silloin navettarakennuksen yhteydessä sauna, ja nykyinen elintasosiipeen rakennettu sau-
nakin on imenyt hikeäni sankkokaupalla. Veljensä kahdessa saunassa on myöskin makusteltu saunan 
aromeja, kuten myös vanhimman siskonsa kotona ja mökillä Iijoen Kellolammilla. Pari kerrostalon yh-
teissaunaa on myös läpikäyty toisen siskonsa luona Oulussa. Lisäksi mennä suvena Sievissä vielä yhden 
siskonsa tykönä. Yksi vuodenvaihde vietettiin kerran vaimoni nuorimman siskon luona Oulussa, ja yllätys  
yllätys: sielläkin saunottiin! 
 
Armeijan saunathan ovatkin sitten vähän eri sorttisia ainakin kokonsa vuoksi. Hiukkavaaran saunat tulivat 
hyvinkin tutuiksi sen kahdeksan kuukauden aikana jonka siellä vietin. Lapin keikalla Sarriojärvellä pääs-
tiin kylpemään kirkasvetisen lappilaislammen rannalla sijaitsevassa saunassa. Pesuvesihän siellä ei suuren 
kävijämäärän vuoksi ehtinyt juurikaan lämmitä, mutta syyskylmistä huolimatta se ei niissä olosuhteissa 
kummemmin korventanut mieltä. 
 
Isonlainen sauna oli myöskin Kemissä Jokisuun erottelutyömaalla. Sinne loihti kuumat oltavat meille 
kaikille Pudasjärveläisille tuttu mies, edesmennyt Alpo Pönkkö. Hän pötkötteli usein saunaan mennes-
sämme selällään pitkillä lauteilla, lakki päässään. Monesti hän jäikin vielä lähtiessämme sinne. Siinä oli 
mies joka ei sulanut lämmössä! 
 
Toinen kylmän pesuveden sauna oli Suojalinnan kentällä. Juoksin aikoinaan kolmesti Pudasjärvimarato-
nin jossa maali sijaitsi ko. kentällä. Vaikka revitin maratonit alle kolmen tunnin, olivat puolimaratonin 
ukot ehtineet "haaskata" lämpimät vedet, vaikka meillehän ne täyden maratonin juosseille mielestäni oli-
sivat ilman muuta kuuluneet! 
 
Muita juoksukilpailuiden yhteydessä käyttämiäni saunoja muistan Raahen hiihtomajan, Lumijoen urheilu-
talon, Vihannin veteraanimajan, Kuortaneen urheiluopiston, Ison-Syötteen Romekievarin, Oulaisten ui-
mahallin ja Seinäjoen urheilutalon. Lentopallo taas on vienyt löylyn riemuihin Rovaniemellä hotelli Op-
pipojassa, Seinäjoella hotelli Sorsanpesässä, Tampereella hotelli Ramadassa, poliisiopistolla sekä hotelli 
Hermicassa. Viimeksi mainitussa jouduimme pelikavereideni kanssa saunaan ruotsalaisten kanssa ja se-
hän ei voi olla mikään miellyttävä kokemus! 
 
Lomareissuilla olen saunoskellut Syötteellä, Paljakassa, Kuusamossa, Alahärmässä sekä Posion Kaukua-
järvellä kahdessa mukavassa saunassa kussakin paikassa. Samaten Manamansalossa, Puolangan Puo-
kiojärvellä, Irnijärvellä, Taivalkosken Ookastopilla, Väljällälammella sekä Metsäkonekoulun mökillä 
yhdessä mökkisaunassa per paikka. Metsäkonekoulun savusaunahan on 
palanut useaan otteeseen, viimeksi hiljattain maan tasalle. 
 
Kursseilla ollessani tuli Otonkylän sauna Oulussa tutuksi. Monet kerrat 
tempaistiin Niskasaaren Arton kanssa ennen saunaa vauhdikas juoksu-
lenkki. Saunan päälle sitten keiteltiin kahvit ja sitten katseltiin smurffeja 
ja Nakke Nakuttajaa Puhakan Raimon ja Valkolan Anteron kämpässä. 
Eipä oltu koviksia ainaskaan! 
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Viialan nahkatehtaalla ollessamme viiden Livolaisen nuoren miehen voimin päätimme kerran lämmittää 
asuttamamme vanhan pappilan pihasaunan. Yläkerrassa asui muuan Forsberg Yrjö -niminen mies. Hän 
oli nuoruudessaan kortteerannut LIVOLLA, mainiten erityisesti Tanilan ja Virkkulan. Hänen luonaan 
vieraili muuan puolimustalainen mies. Kuinka ollakaan hän oli ollut uittohommissa Pärjänjoella!! Joskus 
maailma on pieni, niin pieni!!! No, tämä tumma poika aikoi hankkia saunanlämmityspuut, joten eikun 
valkeat kivien alle ja kylpemään. Porukalla kömmimme lauteille ja aloimme huiskia vettä kiukaalle. Kiu-
kaasta kuului hyvin vaimeaa sihinää sen ollessa sitä lähemmin tarkasteltuamme puhki. Etelän mies käveli 
samantien pukuhuoneeseen ja veti rytkyt niskaansa todeten että eipä tuossa tullut hikikään. Me nuori-
sosiipi sen sijaan peseydyimme, kuten saunomiseen kuuluukin. 
 
Itse hallinoimissani asunnoissa olen ehtinyt kylpeä myös Alahärmässä kahdessa sau-
nassa joista ensimmäinen oli paikallisella meijerillä, siellä asuessamme. Toinen ker-
rostalon yhteissauna jätti mieleeni päällimmäiseksi muutaman episodin. Kävimme 
vaimoni kanssa saunavuorollamme löylyt heittämässä ja asunnolle tullessamme huo-
masin samppoopullon puuttuvan. Tarkkana poikana päätin hakea sen, kunhan seuraa-
va kylpijä poistuu vuoroltaan. Eipä sitä pulloa löytynytkään! 
 
Tästä vimmastuneena minuun iski otus, ja niinpä seuraavana lauantaina sekoittelin 
tälle tukanpesuaineen tarvitsijalle kunnon koktailit. Laitoin lähes tyhjään samppoopul-
loon moottoriöljyä ja ruosteenestoainetta samppoon sekaan ja sekoitin hyvästi. Val-
miin tuotteen jätin saunaan "tyrkylle". Jännittyneenä kävin sitten vuoronsa jälkeen 
tutkimassa kepposeni onnistumista ja tyytyväisenä huomasin tämänkin pullon kadon-
neen. Lienee kampa liikkunut liukkaasti, takuista tuskin oli vaivaa! Synkkä teko, mut-
ta eipä kaduta vieläkään. 
 
Raahessa asuessamme koin kolmen kerrostaloasunnon yhteissaunan kyseenalaiset löylyt minuuttiaikatau-
luineen. Muutos olikin melkoinen, kun muutimme Pudasjärvelle Koivutielle tuliterään rivitalo-asuntoon. 
Eipä tarvinnut enää kurkkia kelloa kun oli saunomisesta kyse, eikä tukanpesuaineet kadonneet! Myös 
Suojakujan kaksi rivitalosaunaa ehti tulla tutuksi ennen tätä nykyistä hallinnassamme olevaa saunaa. Täs-
tä saunasta ja sen mukavista löylyistä kuuluukin kiitos Kontiotuotteen hirsitalotehtaalle. Ympyrä on taval-
laan sulkeutunut kohdallani; hirsitalosta aikoinaan lähdin maailmalle ja hirsitaloon palasin tänne Pudas-
järvelle. 
 
Työpaikkasaunoista luku sinänsä on Alahärmässä olevan Lillbackan Konepajan sauna uima-altaineen ja 
upeine takkahuoneineen. Siellä rentouduin kerran aamuyöstä oltuani yksin ylitöissä. Nyttemminhän Lill-
backa on keikkunut Suomen vauraiden piikkipaikalla ja myös monipuolisen lomakeitaansa ansiosta, jossa 
on mm. maailman parhaaksi lajissaan kehuttu kartingrata! Ratahan kantaa formulakuskimme Mika Salon 
nimeä, hänen kuuluessa Lillbackan Jorman lähipiiriin. 
 
Myös nykyisen työnantajani SAH-KO:n sauna on tullut tutuksi. Pattijoelta muistan meren äärestä paikal-
lisen hulppean veteraanimajan jossa olimme senaikaisen työnantajani POINTO:n koulutustilaisuudessa. 
Illalla pöhisi sitten sauna. 
 
Kurenkosken saunakin on tullut tutuksi uima-altaineen, samoin Raahen, Raksilan ja Raatin uimahallit ja 
ennenmuuta paras käymäni uimahalli, Puikkari. 
 
Tässä nämä jotka tuli mieleen näin yhtäkkiä. Laskeppa kaikki ja tavatessamme kerro minulle oikea vasta-
us. Nopein oikein vastannut saa palkinnoksi kustantaa uintireissunsa Virkistysuimala Puikkariin. Ollaan 
ihmisiksi, lauloi Juice!  
       

Kokko Timppa 
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Maa- ja kotitalousnaisten kuulumisia 
 
Heippa kaikille lukijoille! Myös syksyllä toimintamme on pysynyt vilkkaana ja pidämme käsityöiltoja joka 
viikko. 

Livon maatalousnaiset ovat mukana sivukylien ikäihmisten 
pärjäämishankkeessa järjestämällä ruokailun Livon koululla 
olevilla kyläpäivillä, jossa on mukana kaikenikäisiä kyläläisiä. 
Kyläpäivillä on toimintaa, laulua, jumppaa, askartelua, ruokai-
lu ja mikä tärkeintä – toisten tapaaminen. 
 
Hiljattain meillä oli wok-ruokakurssi (15.11.), jonka vetäjänä 
toimi Ronkaisen Ritva. Teimme monenlaisia kasvis- ja liha-
ruokia, joista tuli todella herkullisen makuisia ja näköisiä ruo-
kia. Leivoimme patonkia ja lopuksi söimme yhdessä. Samassa 
yhteydessä pidimme yleisen syyskokouksen, jossa suunnitte-
limme jo tulevaa. 
 

Vietimme ennen joulua käsityöiltaa Rajakankaalla; meitä saapui kymmenpäinen naisten joukko kutomaan ja 
rupattelemaan kuulumisia. Olemme aina mukana erilaisissa myyjäisissä kuten nytkin Livolla ja joissa on aina 
mukava olla. Laitamme arpajaiset ja myymme käsitöitä ja leivonnaisia. Meillä on joukossamme taitavia käsi-
työntekijöitä maatalousnaisissa. Opettelimme villatonttujen tekoa tertun opastuksella ja niistä tuli kyllä niin 
jouluisia, että tuli ihan lapsuus ajatuksissa mieleen ja ne ihanat omatekoiset joulukoristeet. 
 
Olemme viettäneet joka vuosi omaa pikkujoulua koululla. Meillä on tapana keittää joulupuuro ja soppa sekä 
juoda lopuksi torttukahvit. Ohjelmassa meillä on jouluevankeliumi, joululauluja ja tietenkin joulupukki. Sii-
hen päättyy meidän syyskautemme tänäkin vuonna. 
 

KIITOS KAIKILLE KULUNEESTA VUODESTA JA ONNEA UUDELLE TULEVALLE VUODELLE! 
 

 
Nautinnollista, kiireetöntä ja todella mukavaa Joulun aikaa. 
 
Ja muistakaa: 
 
Joulu on Rakkautta 

Joulu on Ystävyyttä 
Joulu on Läheisyyttä! 

 
Pirjo, Ulla & kumppanit 

Rauni, Eila ja Helinä viime kesänä Oulussa järjestetyssä 
Farmi-maatalousnäyttelyssä 

”Farmijoukkue” perhepotretissa: Rauni, Ulla, Pirjo, 
Terttu, Virve, Helinä ja Eila 
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Jouluaatto 
 
Tepa heräsi ratiosta kuuluvaan joululauluun: ”Jouluyö, juhlayö…”Paleli, halutti vettää peittoa korviin. 
Timppa tuhisi vielä unessa tuossa vieressä. He nukkuivat isän tekemässä sivusta vejettävässä ”nuori-
sosängyssä”. Ratiossa setä huuteli: ”halloo, halloo”. Oli jouluhalloo menossa. Uunissa räiskyvä tuli anto 
vielä muuten pimiään huoneeseen valova. Tepa kahteli peiton alta, miten himmeli pyöri ikkunan eessä. 
Seinällä olevassa joulutaulussa tontut ruokkivat hevosia. 
 
Äiti tuli kamariin. ”Huomenta! Täälläkö on jo herätty?” Timppahi rupes pyörimään ja rauttelemaan sili-
miään.  ”Nythän se sitte on se jouluaatto”, jatko äiti. ”Jospa se illalla kävis joulu-ukkohi”. Timppa hyppäs 
heti sen kuultuaan sängystä jalolleen. ”Laittakaahan vaatteet päälle. Villatöppöset pittää panna jalakoihin, 
kun on niin kylymät lattiat. Ulukonahi on kolomattakymmentä astetta pakkasta”, jutteli äiti lisäten samal-
la puita uuniin. Äitin avustuksella vaatteet saatiin päälle. Tepa ja Timppa juosta kipaisivat läpi kylymän 
tuvan ja porstuan pirttiin. 
 
Joulukuusi oli jo tuotu pirttiin uunin etteen sulamaan. Uunissa paloivat metriset 
koivuhalot. Pöyvällä oli vintiltä hajettu pärekori, jossa oli jottai joulukuusen ko-
risteita; latvatähti, kuusenkäpyjä, Suomen lippuja, enkelinkuvia, pumpu-
lia…Vieressä kuusenkynttilät omassa laatikossaan oottivat ripustamista kuusen 
oksille. Ikkunoihin oli leikattu kiiltävästä paperista tähtiä. Himmeli pyöri myös 
pirtin orressa, ja pari joulutaulua oli seinällä. Pirtin pöytä seinän viereltä oli 
käännetty toisinpäin. Äiti oli silittäny valakian liinan pöyvälle. Matot olivat va-
lamiina ovinurkassa oottamassa lattialle levittämistä. 
 
Vanhemmilla näytti olevan kovasti hommaa koko päiväksi. Tepalla ja Timpalla ei vaan tahtonu aika ku-
lua. He pyörivät vanhempien jaloissa, juoksentelivat huoneesta toiseen ja kyselivät jatkuvasti, joko se 
joulu-ukko kohta tulisi? 
 
Vähäisen päivänkajon taas hämärtyessä illaksi, vanhemmat lähtivät navettaan. Navettatyöt kun oli tehtä-
vä, oli joulu tai juhannus. Nyt sinne toki mentiin tavallista aikasemmin. Samanaikasesti navettatöijen kans 
lämmitettiin joulusauna. Lapset kerkesivät juosta pimiän pihan poikki monta reissua navetassa kahtomas-
sa, joko vanhemmat kohta tulisivat sisälle. Navettaankaa he eivät uskaltaneet jäähä vasikoita hoitamaan, 
jos joulu-ukko vaikka kävisi sillä aikaa. 
 
Navetan jäläkeen lähettiin saunaan. Tepalle ja Timpalle puettiin takki päälle, lakki päähän ja kengät jala-
kaan. Heijät istutettiin kelekkaan ja käärittiin vielä raanuun, ettei tulisi kylymä. Savusaunaan oli matkaa, 
ja tie sinne oli luminen kinttupoloku. Kynttilän hämyssä istuttiin mustassa saunassa. 
 
Tavallisesti lapset nauttivat saunassa olosta, mutta nyt kiire poltteli. Vesi vaan kaataa hurrautettiin vajista 
päähän. Vanhemmilla ei näyttäny olevan mittää kiirettä. Kaikessa rauhassa istuskelivat lauteilla ja nakke-
livat löylyä kihisevälle kiukaalle. 

 
Jouluateria katettiin juhlavasti pirtin pitkälle pöyvälle. Lapsille ei vaan ruo-
ka tahtonu maistua. Jännitys nipisteli mahanpohjassa ja koko ajan piti 
kuunnella, millon porstuasta kuulus ryminää. 
 
Kun ryminä sitte lopulta kuulu, Tepa sukelti sängyn alle ja Timppa kor-
kiaselekäsen sängyn taa. Toiset lauloivat: ”Joulupukki, joulupukki…”. 
Hyvvää iltaa toivotettuaan ukko kyseli: ”Onko täällä kilttiä lapsia?” Taispa 
olla tuttu homma, ettei vastausta tuu, kun ei sen enempää tingannu. Onneksi 
hänellä oli kiire jatkaa matkaa, niin pääsivät lapsetki piilopaikoistaan tuo-
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misia kahtelemmaan. Vaikka tuomiset eivät suuria olleetkaa, syvän sykki jännityksestä rinnassa. Kontista 
löyty kummallekki tuttu, jokajoulunen ruskia paperipussi. Siinä oli omena, torttu, pipari, joulupulla ja 
saattopa joku karkkihi olla. Pikkupaketista löyty ruutuvihko ja lyijykynä, kuten muinahi jouluina. Mutta 
vielä oli kummallekki iso paketti. Tepa sai kummitätin tekemän ihanan Molla-Maijan. Timpalle oli ukki 
tehny puusta raktorin, ”Vortsonin”. Muuta ei tarvittukkaa. Silimät säihkyen lapset leikkivät uusilla leluil-
la, pikkumassut pullollaan omenaa, pullaa ja piparia. Vanhemmat laulovat piisin loisteessa joululauluja. 
Langalla sijotut kuusenkynttilät tuikkivat ilosesti, samoin pirtinpöyvällä viisihaarasessa jalassa olevat 
kynttilät. 
 
Tahtohan sitä illan mittaan riianpoikastahi tulla. Vanhemmat varotti, että jos tappeletta, tullee sarvipäinen 
joulupukki hakemaan joulu-ukon tuomat lahjat pois. Se pisti lapset totiseksi, pelottihi. Tämän tästä piti 
kahtoa melekeen umpijäässä olevia ikkunoita, näkkyykö siellä jo pukinsarvia. 
 
Sinä iltana saivat lapsetki valavoa niin kauan kun jaksovat. Taispa kummanni mielessä pyöriä joulu-ukko 
ja joulupukki niin pitkään, että Nukku-Matti vei Höyhensaarille. 
     
      

Joulurauhaa ja joulutunnelmaa kaikille toivotellen 
Lassilan Terttu 

�
�

Joulutervehdykset 
 
Lähetän suuren, tumman, timantteja säteilevän tähtitaivaan, jonka alla hiljaisena, hiljaisuudessa seison. 
 
Lähetän tunteen lumesta, joka hunnutti maan niin puhtaaksi, etten sen valkoisuutta tohtisi askelillani 
tahria. 
 
Lähetän satapäisen tilhiparven terveiset. 
 
Joulu tulee… 
 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2004 
 

Irma ja Urpo�

 

 
 
Toivotamme Kaikille Joulurauhaa ja onnea Alkavalle Vuodelle!  
 

Terttu & Esko Lassila perheineen 
�

 
 
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 
�

Martta ja Toivo Puolakanaho 
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Livon kylän kyläsuunnitelma  
 

Pvm 8.12.2003 
1. Johdanto 

Livolla toimii nykyään viisi yhdistystä tai lainmukaista yhteenliittymää: 

 

Livokas ry  

(ent. Livojoen maamiesseura ry) 

Perustamisvuosi 1926, nimen-
muutos 2002 

Livon maa- ja kotitalousnaiset Perustamisvuosi 1927 

Livon metsästysseura Perustamisvuosi 1976 

Livon rauhanyhdistys ry Perustamisvuosi 1948 

Livon yhteisen alueen osakaskunta 

(ent. Livon kalastuskunta) 

Nimenmuutos 2003 

Livojoen maamiesseuran nimen muutoksen ja Livokas ry:n toiminnan alkamisen myötä vuodesta 2001 koko kylä on he-
rännyt toimimaan elämänlaadun parantamiseksi.  

Jotta kyläläisten toive viedä kylää eteenpäin toteutuisi, on Livokas ry päivittänyt yhdessä muiden kylällä toimivien yhdis-
tysten kanssa tämän kyläsuunnitelman.   
 
 
2. Historia  

Livojokivarren esihistoriallisen ajan asutustutkimus on vielä tekemättä, mutta Sarakylästä ja Yli-Livolta löydetyt kivikir-
ves, reikänuija ja kaapimet antavat viitteitä jokivarren asutuksen syntyneen jo kivikaudella. Saamelaisasutuksesta merkki-
nä ovat Livojoen vesistön nimistössä säilyneet Aintio-oja, Juominginoja, Pärjänjoki, Rytinkijärvi, Kuopusjärvi, Nuorun-
kaoja, Jaaskamo-oja, Kouvanjärvi, Seitenoja ja Seitenoikiankoski.  

1600-luvulla Livolla oli neljä verotaloa: Illikainen, Juutinen, Puhakka ja Nissi. Näiden sukujen merkitys kylän elämässä 
kantaa nykyhetkeen. Tiloille on löytynyt suoraan alenevassa polvessa jatkajia ja jakajia vielä 2000-luvullakin. 

Livolla aloitti Pudasjärven Osuuskaupan myymälä vuoden 1910 tienoilla. Toinen osuuskaupan myymälä avattiin Ala-
Livolle 1930-luvun lopulla. Rajamaan myymälä perustettiin Livolle 1938. Osuuskaupan Ala-Livon myymälä ja Rajamaan 
myymälä lakkautettiin vuonna 1978 ja Livolla toiminut Osuuskaupan myymälä tammikuussa 1991. Livolla kulkee nykyi-
sin Osuuskaupan myymäläauto keskiviikkoisin ja lauantaisin. 

Livolle perustettiin oma koulu vuonna 1917. Aluksi koulussa oli 38 oppilasta, vaan vuonna 1958 oppilaita oli 78. Koulu 
lakkautettiin vuonna 1992. Nykyään Livon oppilaat kulkevat Pärjänsuon ja Lakarin kouluihin peruskoulun 1.-6. luokille. 

Nämä asiat tarkemmin ja laajasti kylän muita merkkitapauksia ja merkkihenkilöitä on esitetty vuonna 1998 ilmestyneessä 
Pudasjärven kansalaisopiston rehtorin Erkki Taskilan johdolla kootussa teoksessa Elettiinhän sitä ennenni – Livonkylän 
neljä vuosisataa. 
 

 
3. Kylämme nyt 

Livon kylä on Pudasjärven kunnassa, Iijokeen laskevan Livojoen alajuoksulla. Kylän keskusta sijaitsee noin 30 kilometriä 
Pudasjärven Kurenalta pohjoiseen. Asutus on sijoittunut tiiviisti joen tuntumaan, sen molemmin puolin. Kaikkiaan kylään 
katsotaan kuuluvan talot yläjuoksun Koivulasta joen alajuoksulla sijaitsevaan Nissiin, joiden välinen matka on noin 18 
km. 

Jokivarsi on jyrkkätörmäistä ja rehevää hietamaata. Jokea ympäröivä luonto on erityisen monimuotoista laajoine mm. Na-
turaan kuuluvine suoalueineen, kivirakkoineen ja männikkökankaineen. Kokonaisuudessaan kylän luonto tarjoaa oivalliset 
mahdollisuudet marjastukseen, metsästykseen, kalastukseen ja luontoretkeilyyn. 

Rehevän jokivarren ansiosta kylä soveltuu hyvin maatalouden harjoittamiseen. Tällä hetkellä kylällä toimii viisi suurehkoa 
karjatilaa, joiden isäntäväki on nuorta ja toimeliasta. Muut kyläläiset hankkivat elantonsa pääosin kylän ulkopuolelta tai 
ovat jo päivätyönsä tehneet. Kylällä olisi kuitenkin hyvät mahdollisuudet toimia yrittäjänä esim. matkailu- tai kodinhoito-
palveluja tarjoten. 

Kylälle on hyvät kulkuyhteydet. Hyväkuntoinen Oulu-Rovaniemi –tie kulkee kylän sivuitse. Linja-autoyhteydet kuntakes-
kukseen ovat työ- ja koulumatkaliikenteeseen sekä lyhyempäänkin asiointiin sopivat. Linja-autolla pääsee päivittäin myös 
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Ouluun, Rovaniemelle ja Kajaaniin. Lisäksi kylällä kulkee joka toinen perjantai Kylä-Kerttu, joka hakee aivan kotiovelta-
kin kulkijoita, joiden on muuten vaikea päästä liikenteeseen. 

Vuoden 2002 alussa Pudasjärven kunta ja Livokas ry solmivat Livon koulun hallintasopimuksen. Sen nojalla kyläläiset 
saavat käyttää koulua tarvitsemiinsa toimintoihin ja ovat vastuussa kiinteistön ylläpidosta. Kunta maksaa lämmitysöljyn ja 
käytettävän sähkön. 

Koululle onkin noussut parissa vuodessa palvelukeskus, jossa sijaitsevat kylän yhteiset toiminnot: kauppa, tietotupa, suo-
ramyynti, kirpputori, kirjasto sekä harrastetiloja (mm. kangaspuuluokka ja puutyöluokka). Koululle on myös ESR-
hankevaroin hankittu viralliset palvelukohteen opasteet. 

Tietotuvalla toteutetaan kylän kotisivujen ylläpito, avustetaan kyläläisiä tietokoneen käytössä mm. laskujen maksuun, teh-
dään valokuvasuurennoksia, kirjataan lahjoituskirjoja tietokantaan kirjastoa varten sekä kootaan kolme kertaa vuodessa 
ilmestyvä Livon sanomat. Livon sanomat jaetaan kaikkiin kylän talouksiin sekä lähetetään Livokas ry:n jäsenille mihin 
kolkkaan maapalloa sitten ovatkin suunnistaneet. 

Livolaiset haluavat olla yhdessä ja kokoontuvat mielellään yhteisiin tapahtumiin. Niinpä kylällä onkin käynyt niin, että jos 
kerran järjestetään jokin tapahtuma, niin siitä tulee heti perinne. Vuoden päästä se järjestetään yleisön pyynnöstä uudel-
leen. Tämä saattaa tietysti jossakin vaiheessa muuttua, kun huomataan ettei kyläläisillä ole yhtään vapaata viikonloppua. 
Siksipä tapahtumaideoiden keksijöitä on pyydetty jo hillitsemään ideoiden tulvaa. 

Kansalaisopiston kursseja on Livolla menossa vähintään yksi kurssi kerrallaan. Kurssien aiheita ovat viime aikoina olleet 
kankaankudonta, pianopiiri, tietokonekurssi ja arkiruokakurssi. 

Livojoen Illikaisen koskessa oli ennen vanhaan saha ja mylly, jotka tuhoutuivat tulipalossa 1930-luvulla. Näiden muistoksi 
livolaiset kokosivat erityisesti sahalaitoksesta säilyneet valurautaiset osat, kuten raamisahan, nähtävyydeksi jakokunnan 
myllypalstalle kesällä 2002. 

Yhtenä suurena talkootyön ponnistuksena vuosien 2002 ja 2003 aikana saatiin rakennettua moottorikelkkaura Livon kou-
lulta Syötteen reitille. Nyt on siis laillisesti kelkkaillen mahdollisuus liikkua Oulusta Livolle ja Livolta Syötteelle ja tietysti 
myös päinvastoin. Uran varteen on rakennettu myös taukopaikka, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä. Yleisestä siis-
teydestä pyydetään kaikkia retkeilijöitä huolehtimaan. 

Livo on kohdekylänä Ikäihmisten pärjääminen sivukylillä –hankkeessa, joka on alkanut v. 2003 ja jatkuu vuoden 2004 
loppuun. Senkin jälkeen asiassa on varmasti vielä tekemistä, kun valtakunnallisen palvelusetelitoiminnan käytännöt sel-
kiytyvät. Tarkoituksena on, että kylällä apua (hoiva- tai tukipalveluita) tarvitsevat saisivat avun mahdollisimman läheltä. 
Oman kylän keskuudessa kun asuu osaavaa ja palveluhenkistä väkeä. Tämä voisi toimia mallina myös muiden sivukylien 
ikääntyneen väestön hoidossa. 

Kyläläiset ovat perustaneet keskuudessaan kotiapuringin, jossa työllistetään yksi pitkäaikaistyötön kotiaputehtäviin. Palve-
luun on oltu tyytyväisiä. Enemmänkin kuin rinkiin mahtui, olisi kylällä kotiapuun kysyntää. 
 
 
4. Faktat kylästä 

 
Tilanne 31.12.2002 Henkilöä 
Vakituisia asukkaita 189 
- joista miehiä 98 
- ja naisia 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikäjakauma Livolla vuonna 2000
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Kylällä tuotettavat palvelut: 

Maan-, soran- ja puunajoa, lumitöitä 
Sisustus(laatoitus)- ja kirvesmiestyöt, puunajo, polttopuuta 
Kaivuri- ja lumityöt, taksi 
Poronlihaa 
Rakennuspiirustukset (mökit, saunat, asuinrakennukset) 
Hiusten leikkaus, yrttien taimia 
Sahaus, puutavara, polttopuut, muhat, puunajo 
Mullinlihaa, traktorityöt  
Livojoen leirintä 
Mansikoita, perunoita 
Autoremonttia, savulohta 
Lvi- työt 
Mansikoita, varhaisperunaa 
Leivonnaisia, kakkuja 
Saha- ja höylätavaraa, polttopuuta 
Elintarvikekioski, kirpputori, suoramyynti, kirjasto, tietotupa, harrastetilat 

 
5. Kylän henki ja ilmapiiri 

Kylällä asuu sopuisaa ja toisiaan auttavaa väkeä. Hyväntuulisuus on jostakin kyläläisiin tarttunut, ja sen saa moni tuntea 
päivittäin vieraanvaraisuutena ja ahkeruutena. Usein isommallakin porukalla tavatessa tulee sellainen olo kuin kaikki oli-
sivat yhtä ja samaa perhettä. 

Yhteistoiminta kyläläisten välillä siis toimii paremmin kuin luullaksemme muilla kylillä, mutta kylällä toimivien yhdistys-
ten muodollinen yhteistyö on ollut viime vuosina vähäistä. Kuitenkin tieto yhdistysten toiminnasta on kulkenut eri yhdis-
tysten välillä mm. siksi, kun melkein kaikki kyläläiset kuuluvat useampaan kuin yhteen kylällä toimivista yhdistyksistä. 
Muodollisella yhteistyöllä saataisiin kuitenkin kaikki kylään vaikuttava tieto samaan pöytään, josta saattaisi olla hyötyä 
muissakin tapauksissa kuin tämän kyläsuunnitelman laatimisessa. 

 
 

6. Kylän vahvuudet ja heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat 
 

Vahvuudet 
Sopuisat kyläläiset 
Monipuoliset luontoarvot (joki, suot, rakat) 
Hyvä sijainti liikenteen ja maatalouden kannalta 
Rauhallinen paikka asua 
Palvelut 
Aktiivinen kylätoiminta 

Heikkoudet 
Nuorten kyläläisten vähyys 
Yhdistystoiminnassa toimivien vähyys 
Jokivarsien, peltojen ja metsien pusikoituminen 
 

Uhat 
Yleinen mielipide ”Syrjässä ei pärjää” 
 
 
 

Mahdollisuudet 
Tuki maataloudelle 
Tuki kyläkauppiaille 
Tuki lapsiperheille 
Tuki vanhusten asuntojen korjaamiseen 
Tuki vanhuspalveluille 
Tuki kylätoimintaan 
Työllistämistuki 
Matkailupalvelutarve 
Vanhusten hoivatarve 
Osaavia kyläläisiä 

 
7. Ideat 

 
Paras olisi, jos kylän vanhukset voisivat asua mahdollisimman pitkään kodeissaan. Kodit kuitenkin ovat monesti suureh-
koja yhdelle tai kahdelle asukkaalle ja puulämmitys voi ottaa voimille. Koulun ympäristöön voisi rakentaa kaikin muka-
vuuksin pieniä tupakeittiön ja kamarin mökkejä, jotka olisivat yhteisessä lämpöverkossa ”isännöitsijän” huolehdittavana. 
Jos aina ei näihin mökkeihin löytyisi Livolta vanhuksia, niitä voitaisiin vuokrata kylällä elämistä suunnitteleville nuorille 
pareille tai jos niitäkään ei aina olisi, niin vuokrattaisiin matkailijoille. Ainakaan vielä ei matkailijoille ole tarjota Livolla 
mitään vuokramökkiä. 
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Koulun mahdollisuuksista yrittämisen paikkana on tiedotettava laajemmin. Esim. fysioterapeutti, lääkäri, jalkojen hoitaja, 
hammashuoltaja, lastenhoitaja, tms. palvelulle voisi olla silloin tällöin päiväksi kysyntää Livolla. Koululla voisi olla vielä 
kiinteänä palveluna lääkekaappi ja joitakin postin palveluita. 

Ranta-alueiden viljelemättömille pelloille lampaita maisemanhoitotöihin ainakin kylän keskustan osalle. 

Livojokeen laskevien metsä- ja suo-ojitusalueiden tarkastus ja kunnostus, jotta joen vesi saataisiin puhtaammaksi. 

Koulun varustaminen astioilla, keittiökoneilla, pöydillä ja muulla sisustuksella palvelisi sekä kylän yhteisten tilaisuuksien 
järjestämisessä, koulutilan vuokraamisessa juhlatilaksi sekä maaseutu-kaupunki –vuorovaikutuksen edistämiseksi matkai-
lijoiden palvelemis-mahdollisuuksien parantuessa. 

Savusauna noin 20 hlölle koulun rantaan laavulla levähtäville melojille ja veneilijöille sekä muille retkiryhmille. 

Bensa-asema tarvitaan sekä kelkkailijoiden että autoilijoiden palvelemiseksi. 

Katuvalot ainakin Keski-Livolle. Ala-Livon maantiesillalle ja Sarakylän risteykseen on valoja myös toivottu. 

Koulun avaaminen uudelleen koulukäyttöön on kyläläisten yhteinen toive. Muu kylätoiminta saadaan varmasti järjesty-
mään. Lasten määrän kasvu ja koulutoiminnan aloitus Livolla toisi elämää kylään. 

Nuotiopaikkojen hoitoporukka nimetään. Porukka huolehtii nuotiopaikkojen siisteydestä, polttopuista ja opasteista. 

Metalli- ja autonromun keräykset järjestetään säännöllisesti. 

Lasten leikkipuisto rakennetaan. Karuselli kunnostetaan. 

Kalastuksen ympärille rakentuvaa yritystoimintaa etsitään kylälle, jotta kalastuskuntien kannattaa istuttaa pyyntikokoista-
kin kalaa Livojokeen. Kalastajille tulisi järjestää saunomismahdollisuus, kalastustarvikkeiden myynti, ruokapalvelut sekä 
yöpymismahdollisuus. Kalastuskunnan toimijoiksi tarvittaisiin myös nuorempaa väkeä ylläpitämään ja virittämään toimin-
taa. 

Seurojen taloa pyritään pitämään kunnossa ja kunnostamaan siitä juhlatilaksi ja kyläläisten kokoontumisia varten vuokrat-
tava talo. 

Kylätapahtuma järjestetään edelleen tasaiseen tahtiin. 

Tietotuvan laitekantaa pyritään ylläpitämään ja uudistamaan tarpeellisin väliajoin. Samoin koulun äänentoistolaitteisiin 
tarvitsee lähiaikoina investoida. 

Koulun suihkutilojen käyttöä tehostetaan. Tiedotetaan kyläläisille, että esim. vesipulasta kärsivät kyläläiset voivat vapaasti 
käyttää suihkutiloja. 

Pitkospuut Vastasuon ympärille kyläläisten ja matkailijoiden käyttöön. Tällä laidalla Pudasjärveä kaupunkilaisille sopivaa 
helppokulkuista suonähtävyyttä ole järjestettynä eikä Pudasjärvellä muuallakaan monta ole. Soininsuon virkistyskäytössä 
voisi olla myös ideaa, joskin se toisaalta voisi olla paikka, johon turisteja ei edes haluttaisi. Monilla kyläläisillä on siellä 
piilopirttinsä. 

Pyhäpäivän yhteisruokailuja aina silloin tällöin koululla. 

Rakennetaan linnunpönttöjä ja ruokinta-automaatteja talkoilla tai työllisyystöinä ja levitetään niitä ympäri kylää tasaisesti. 
Käyttämättömät pellot käyttöön. 

Kylällä on monta talokohtaista museota. Ne voitaisiin laittaa esittelykuntoon esim. jonkun entisöinti tai historiapiirin yh-
teydessä. Tavarat tulisi nimetä ja niiden käyttötarkoitukset selvittää. Museot voitaisiin piirtää kyläkarttaan matkailijoiden-
kin tutustumista varten. 

Kylän tietoliikenneyhteydet pitäisi saada paremmiksi. Keski-Livolla onnistuu ISDN-yhteyden saanti, mutta sekään ei riitä 
täyttämään kaikkien tietoliikennetarpeita. 

Moottorikelkkauraa olisi hyvä jatkaa Kokkokylään ja sieltä pääsisi Ranualle. Samoin myös Yli-Livon suuntaan ja Rytin-
kiin, jotta Syötteeltä tulisi Livolla käynnistä rengasmatka. 
  
 
8. Yhteinen päämäärämme 

Livo on viiden vuoden päästä pusikoiltaan kauniiksi raivattu jokivarren kylä, jossa vanhukset saavat asua kotonaan kylällä 
toimivien palveluyritysten ja naapuriapuun tottuneiden kyläläisten ansiosta niin kauan kuin suinkin pystyvät.  

Kylän sopuisa henki vetää takaisin kylälle ammattiinsa valmistuneet nuoret tekemään työtä kotikylän hyväksi jo parhaassa 
iässään. Samoin monille mökkiläisistä järjestyy työtä Pudasjärveltä ja pystyvät asumaan nykyisellä loma-asunnollaan ym-
päri vuoden. 

Kylällä jo nyt toimivat yritykset pääsevät parempaan taloudelliseen kannattavuuteen kehittämällä esim. tuotevalikoimaa, 
suoramyyntiä ja mainontaa. 
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9. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Koulu varustetaan keittiön työvälineiltään ja astiastoiltaan sekä kalusteiltaan ja sisustukseltaan kylän juhlia, koulutilan 
vuokrakäyttöä ja matkailijoiden palvelemiseen paremmin soveltuvaksi.  

Kylälle yritetään saada uusia asukkaita kartoittamalla myytävissä olevat tontit (yksityiset, metsähallitus) ja vapauttamalla 
asumuksia nuorten käyttöön rakentamalla vanhuksille kaikilla mukavuuksilla varustettuja pienempiä asuntoja keskeiselle 
paikalla kylällä. 

Markkinoimalla suoramyyntiä ja koulun tiloja yrittäjille saataisiin yrittäjille lisätienestimahdollisuuksia ja kyläläisille uu-
sia palveluita. 

Katuvalojen suunnittelu ja toteutus Keski-Livolle ja Ala-Livolle. 

Suokohteen perustaminen matkailijoiden ja kyläläisten tarpeisiin rakentamalla pitkospuut ja taukopaikat esim. Vastasuol-
le.  

Moottorikelkkauran jatkaminen Kokkokylään ja Rytinkiin. 
 
 

10. Prosessi; laatiminen, seuranta ja päivitys 

Livon kyläsuunnitelma on tehty ensimmäisen kerran loppukesällä 2001. Suunnitelma on päivitetty kylällä toimivien yhdis-
tysten yhteistyönä 28.11.2003. Viidestä kylällä toimivasta yhdistyksestä kutsuttiin suunnitelman laatimiseen kaksi jäsentä. 
Paikalla oli 8 hengen suunnitteluryhmä.  

Kyläsuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain Livokas ry:n varsinaisessa kokouksessa loka-marraskuussa. Uudet 
toiminnan tavoitteet kirjataan suunnitelmaan myöskin näissä kokouksissa. Jos kyläsuunnitelma vaatii suurempaa uudista-
mista, käynnistetään varsinainen suunnitelmaprosessi kaikkien yhdistysten kesken uudestaan. 

 

 
 

Lauluseuroissa Aintiossa 
 
Rauhanyhdistyksen toimintamuodoista yksi on lauluseurat. Marraskuussa kokoonnuimme Aintioon lau-
lamaan. Lauluseurojen ohjelma on perinteinen: Laulamme Siionin Lauluja ja virsiä. Laulujen lomassa 
nautimme nisukahvit ja –mehut.  
 

Näissä lauluseuroissa oli mahdollisuus ostaa Ku-
renalan rauhanyhdistyksen joulumyyjäisissä arvotta-
via arpoja, jättää joulutervehdyksiä Ahon Liisan 
kautta Päivämieheen ja ostaa kirja-asiamiehenä toi-
mivalta Soile Törmäseltä SRK:n julkaisuja, mm. 
uutta Tampereen tuomiokirkossa äänitettyä joululau-
luäänitettä. 
 
Tänä syksynä rauhanyhdistys on järjestänyt myös 
opistomyyjäiset Ranuan kristillisen opiston hyväksi 
Hakosaaressa, lähetysseurat Perttulassa sekä laulu-
seurat Auttolassa ja Jokimaalla. 
 

Livon rauhanyhdistyksen joulujuhlaa vietetään sunnuntaina 21.12.2003 Livon koululla klo 14. Kaikki 
ovat lämpimästi tervetulleita niin juhlaan kuin kaikkiin muihinkin rauhanyhdistyksen tilaisuuksiin. 
 
Hakosaaressa 30.11.03 

Anni-Inkeri ja Matti 
Liisa ja Pentti 

Irja ja Eino



Nettionnitteluja vuoden kylälle 
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Livon kyläpäivät 19.11.2003 
 
Tulin navetalta sisälle ja totesin, että kaikki talossa oleva ruoka on sievästi piilotettu muovien taakse ja meteli talos-
sa oli melkoinen. Syy moiseen oli meneillään oleva lattianhionta. Kyseli Hennalta, josko lähdettäis kyläpäiville 
kioskille. Henna oli heti valmis. Odoteltiin kyläpäivien alkamista, ja perille päästyämme todettiin niiden alkaneen 
jo 10.30 eikä 11.00. Mutta hyvin kuitenkin ehdittiin, muutamia lauluja olivat ehtineet. laulaa. Syömään silti ehdit-
tiin. Tarjolla oli perunoita ja jauhelihakastiketta lisukkeineen sekä kiisseli-jälkiruokineen. Hyvin nälkä lähti. 
 

Hetki ehdittiin ruokaa sulatella, kun Sampo Laakkonen tuli meille jumpan-
pitoon. ” Jumppasalissa”  soudeltiin Livonjoella, mutta ykskaks huomattiin, 
että vene ei liiku, ankkuri unohtui pohjaan. Ei auttanut muu kuin ruveta 
kiskomaan ankkuria ylös. Hups! Narun päästä löytyikin naapurin katiska, 
tietenkin raskas ja täynnä kaloja. Uusi naru toiselta puolen, sieltä löytyi 
verkko, ei omalla merkillä tietenkään. Kolmas naru keskeltä tärppäsi ja 
päästiin liikkeelle. Näin mukavasti jutustellen saatiin paikat venyteltyä, 
syönnin jälkeen rauhallisesti tietenkin. 
 
Jumpan jälkeen vetrein sormin askarreltiin enkeleitä Pirjon ja Tuulan opas-

tuksella. Miehet päättivät yksimielisesti jättää enkelien teon naisväen harteille, onko se ” naisten hommaa”  vai mik-
si? 
 
Aika vierähti touhutessa tosi nopeasti ja lopuksi juotiin vielä maata-
lousnaisten keittämät kahvit ja tärkeimpänä ainakin Hennan ja Mar-
kon mielestä arvottiin arpajaisvoittajat. Meitä onnisti tällä kertaa: 
Marko voitti kakun. Kakku pulkassa olikin hyvä lähteä kotimatkalle 
virkistyneenä. Lattianhiontakin oli jo loppunut ja keittiökaapit vapau-
tettu muovin peitosta. 
 
Tervetuloa vaan kaikki kyläpäiville ” vauvasta vaariin”  mukavaan 
yhdessäoloon. Iloista joulun odotusta kaikille Livon Sanomien luki-
joille! 
 

Auli 
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Hirvimetsällä 
 

Syksy on tullut. Monen mielestä se ei ole mukavaa. On loskaista ja pimeää. Mutta on niitäkin, jotka nauttivat syk-
systä. Ainakin ne, jotka ovat mukana metsästysharrastuksissa. Monet hirvimiehet odottavat pääsyä metsään. Aivan 
pian päästäänkin asiaan. 
 
Olen minäkin ollut mukana joissakin metsästysporukoissa, mutta en koskaan entisessä kotikylässäni. Tulipa ajatus, 
että olisi mukava katsella entisiä metsämaisemia hirviporukan mukana. Kuulin, että ei ole mitään estettä lähteä 
maisemia katsomaan. Tuumasta toimeen. Ennen metsästyksen alkamispäivää olin jo Käkelässä asuntovaunulla 
edellisenä päivänä. Yö oli vähän sateinen ja sateen rapina haittasi jopa nukkumista. Lauantaiaamu 27.9. oli satee-
ton. Ilma oli kuitenkin vähän kostean tuntuinen. Aamulla puin ylleni asiamukaiset varusteet, kuten punaisen liivin 
ja pipon sekä tietenkin kumisaappaat ym. vaatetta. 
 

Ajoin ennen seitsemää seurantalon lähettyville. Katselin talon ympä-
ristöä ja muistin, että oli ollut raivattu avoin kenttä, jossa voitiin pitää 
mm. juoksukilpailuja. Nyt maisema oli 50 vuodessa paljon muuttu-
nut. En ole tänä aikana käynyt paikalla. Melkein kysyin, missä urhei-
lukenttä onkaan? 
 
Autoja ja miehiä oli jo paikalla ja lisää tuli vielä niin, että kokoontu-
mispaikalla oli melko täyttä. Ennen metsään lähtöä porukalla oli eri-
laisia asiaankuuluvia maksuja ym. selvityksiä hoidettavana hirviporu-
kan kesken. Siinä kahvitellessa samalla selvisi suunnitelmat siitä, 
minne ampujat sijoittuvat ja mistä ajomiehet lähtevät.  Kannattaa 
mainita, että mukana oli myös yksi nainen. Porukkaa voitiin hajauttaa 

eri puolille, koska väkeä oli reilusti.  Joillakin taisi olla metsästyskoirakin mukanaan. Olin siinä porukassa, jossa 
ajo tehtiin Rintelän seudulta Koivulaa kohti. Olimme odottaneet sovitus ajan, niin että ampujat olivat ehtineet aset-
tua paikoilleen ja niin ajoketju lähti liikkeelle. Arvion ajon jatkuneen n. 2 km. Ajon aikana kuulin jonkun laukauk-
sen kauempaa. Hirveä ei nähty meidän kohdalla, ainoastaan vanhempia jälkiä kylläkin. 
 
Keräännyttiin kokoontumispaikalle ja kävelyn jälkeen makkarakin alkoi maistua. Oli tullut kännykällä tieto, että on 
saatu jo hirvikin. Tähän mennessä oli kerääntynyt metsästäjien lisäksi perheenjäseniä ja kyläläisiä seuraamaan ta-
pahtumia. Minäkin hain Mairen Käkelästä katsomaan hirven nylkemistä.  Kuultiin, että Livon puuhakkaat emännät 
tarjoavat hernekeittoa talolla ja niin päästiin syömään maukasta hernekeittoa ja pannaria. Monet kiitokset niistä. 
Selvisi, että on ammuttu jo kaksi nuorta hirveä. Hyvin metsästys on alkanut. 
 
Kaadetut hirvet oli kuljetettu jo nylkypaikalle ja siellä tottuneet hirvi-
miehet näyttivät yleisön katsellessa kuinka hirvi nyljetään ja sitten 
asetetaan riippumaan.  Näin ensimmäinen metsästyspäivä alkoi kään-
tyä iltaan.  Halusin mennä metsään seuraavana päivänäkin.  Niin koitti 
sunnuntaiaamu ennen seitsemää tuttuun paikkaan. Pikku tarinoinnin ja 
reittiselitysten jälkeen ilmeni, että ainakin osa porukasta lähtee joen 
taakse (joen eteläpuoli). Oli mielenkiintoista mennä tähän suuntaan. 
Osunko tutuille 50 vuotta sitten kuljetuille savottamaisemille. Ajettiin 
autolla teitä, joita en ole koskaan kulkenut.  Pysäköitiin tien reunaan.  
Passiin menevät miehet olivat menneet jo ennen. Kaikessa rauhassa 
hajaannuttiin ketjuun ja odotettiin lähtömerkkiä tai aikaa.  Merkin jäl-
keen ketju eteni tasaista kävelyvauhtia, pitäen kohtuullista ääntä. Ei näkynyt muuta kuin entisiä hirvenjälkiä muu-
tamissa paikoissa. Ajomatka oli suunnilleen noin pari kilometriä. Ajon jälkeen todettiin, ettei näkynyt hirviä. Näin-
hän se on, ettei aina saa saalista. Mutta tämähän on vasta alkua ja päivä ei ole vielä illassa. 
 
Tässäpä on nyt kahden päivän kokemuksia hirvimetsällä olosta Livolla. Uskon, että ennen talven tuloa kaikki lupa-
hirvet on kaadettu. Toivon mukaan saatan olla tulevinakin vuosina samoilla seuduilla katselemassa vanhoja tuttuja 
maisemia ja tapaamassa tuttuja ihmisiä. 
 

Jaakko Kokko 



 38 

 Vuoden kylällä syötiin hirvi ja nimettiin jahtivouti!!! 
 
Kuten ihan kaikki tiedämme, Livon kylä valittiin hiljattain Pohjoispohjanmaalla vuoden kyläksi. Tämä 
valitseminen on suoritettu nyt muutaman vuoden ajan, ja tällä kertaa valinta osui kyllä kerrassaan nap-
piin! Kylän arkirutiinejahan tämä kunnianosoitus ei hirveästi muuta; työt on tehtävä kuten aina ennenkin. 
Joka aamu täytyy nousta petistä entiseen malliin, heräämisenhän voi tehdä sitten myöhemminkin! 
 
Tätä vanhaa rutiinia ovat noudattaneet myös kylämme hirvimiehet tänäkin syksynä. Lieköhän porukassa 
yhtään naista? Tiedän Livolaisista Virkkulan Sirkan joka on osallistunut pyssyn kanssa hirvien ahdiste-
luun, mutta hänkin nykyisessä asuinkunnassaan Taivalkoskella (Eivät muuten pärjää Pudasjärveläisille 
lentopallossa, joka näin hirvenmetsästykseen liittyen todettakoon tässäkin yhteydessä). 
 
 Urheat soturimme olivat pistäneet kylkiasentoon kaikki lupahirvensä kun kutsu kiiri pitkin Suomen nie-
meä koskien hirvipeijaisia. Lieköhän luvattomien otusten juhlat sitten myöhemmin? 
 
Niinpä olivat kyläläiset sunnuntaiksi 23.11. taas entiseen malliin polkaisseet pystyyn näyttävät hirvipei-
jaiset maukkaine käristyksineen, arvontoineen sun muineen. Pottuja oli kuorittu neljä sangollista ja yli-
vuotinen hirviressu silvottu ihan säpäleiksi edellispäivänä. Näistä ja muista höppeistä olivat kylän maa-, 
ja kotitalousnaiset hurjalla ammattitaidolla valmistaneet juhlaväelle sellaiset syötävät että taisipa suurin 
osa syödä itsensä sellaiseen kondikseen että ” lentoon”  ei ollut asiaa toviin aikaan! 
 
Juhlakansaa oli saapunut todella paljon; istumapaikat olivat ” loppuunmyytyjä.”  Porukasta iso osa on 
useimmille jollain lailla tuttuja, mutta seassa surffailee myös outoja kasvoja. He lienevät niitä ulkolivolai-
sia, mutta täysiä Livolaisia kuitenkin. 
 
Bileet aloitti Livon metsästysseuran puheenjohtaja Kalle Perttu lupsakkaalla tervetuliaispuheellaan. Puhe-
tyyli ja puhujan olemus olivat niin rentoja että mistään ” perinteisestä polvet lukossa ja kyynärpäät tanas-
sa”  -puheesta onneksemme ei voinut puhua. Rennon letkeän poikamaisella otteella Kalle kehotti porukkaa 
syöntitouhuihin, mutta totesi että ennen sitä kuunnellaan vielä Kokko Niilon jutustelua. Asiahan on niin, 
että kun Niilo tarttui mikrofoniin, niin silloin kansa pidättelee henkeään; häneltä kun on totuttu kuule-
maan tuhtia asiaa huumorilla höystettynä. Tämä tyylihän on se joka pitää porukan skarppina, ja senhän 
taidon mestari Setä-Niilo on! 
 
Historian asiantuntevana harrastajana mainetta niittäneenä hän kertaili vähän menneitä Livon Metsästys-
seuran osalta. Totesipa nyt olleen kahdeskymmenesseitsemäs jahtikausi hirvien kintereillä. 
 
Näistä viimeiset kymmenen vuotta on metsästyksen johtajana toiminut 
todella ansiokkaasti Kalle Perttu. Hänen johdollaan on yhteensä lihapatoi-
hin haalattu 165 hirveä, kaatoprosentin hipoessa sataa. Ainoastaan vuonna 
-95 jätettiin yksi vasa kasvamaan hirvikannan ollessa alamaissa. 
 
Niilo totesi leppoisassa puheessaan, että lakisääteisesti kaikilla hirviporu-
koilla pitää olla metsästyksen johtaja, mutta vain Livolaisilla on Perttu Kal-
le. Kallen ansiolista tasapuolisesta ja ihmisläheisestä toiminnastaan on niin 
pitkä että sen luettelemiseen menisi paljon palstatilaa. Metsästysseuran 
puolesta Niilo ylensikin hirviporukan pidetyn johtajan jahtivoudiksi ihan 
kunniakirjan kera. Hän toivotti sutjakalle päällikölleen samanlaisia johtaja-
vuosia eteenkinpäin todeten että ei ole tärkeys Kallella noussut kiharoihin! 
Vaatimattoman oloisena miehenä jahtivouti vähätteli kiitospuheessaan pa-
nostaan, mutta kiitteli kovasti saamastaan imartelevasta huomiosta jahtika-
vereitaan. Näinhän se on että vertaisiltaan ne parhaat kiitokset tulevat. Jahtivouti Kalle Perttu 
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Syönnin ja kahvin jälkeen Turpeisen Alpo myi eniten tarjoville vielä kotimatkallekin jäljelle jäänyttä kä-
ristystä ja sitten kuten Juice aikoinaan lauloi; ” Arvonta voi alkaa” . Hänen biisissään yksi teki neljä mil-
joonaa onnelliseksi, päinvastoin kuin lotossa. 
 
Niemen Raimon onneksi nyt ei toimittu Juicen opein vaan hän pääsi ensimmäisenä valitsemaan palkintoja 
notkuvasta pöydästä. Vasapaistinhan tämä nykyään Tavastehusissa asuva herrasmies valitsi Rauninsa 
kanssa hiukopaloina nautittavaksi. Sen jälkeen hirvensarvet löysivät kotinsa Änskälästä ja monet muut 
artikkelit mikä mistäkin. 
 
Juhlissa oli iloksemme mukana jälleen kerran Livon suuri poika, Aimo Karvonen Taiminsa kanssa. Kaik-
kihan muistamme hänet paitsi jämeränä opettajana, mutta myös todellisena Livon kylän puuhamiehenä ja 
aitona livolaisena. Vaikka hän on syntynyt Raahessa, hän on ennen muuta Suuri Livolainen. Näkyvimpiä 
aikaansaannoksiaan tämän päivän kylällämme ovat tie, silta ja koulu. Opetettujen oppilaiden määrä ja 
laatu onkin sitten luku sinänsä. 
 
Hirvenmetsästys on tärkeä sosiaalinen tapahtuma kylillä huipentuen kyläläisiä yhdistävään hirvipeijais-
viikonloppuun. Merkittävä on myös se lihamäärä joka odottaa syöjiään pakastimien kätköissä, palkkiona 
kovasta uurastuksesta kannan koon kurissa pitämiseksi. 
 
Vaikka tänä metsästyskautena oli Livolaisillakin lupahirviä iso määrä, väittivät hirvimiehet niitä vielä 
jääneenkin metsiimme samoilemaan ja lisääntymään reilunlaisesti. Vesi virtaa Livojoessa ja elämä soljuu 
eteenpäin; välillä on suvantoa, välillä ärjyvää koskea, toisinaan on pinta jäässä. 
 

Kokko Timppa 
  

 

Kuvia joulumyyjäisistä 
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L A S T E N N U R K K A  
 
Lasten meille lähettämiä runoja; 
 

LUMILEOBARDI 
 

I                      I 
III                    III 

IIIII JOS ETSIT IIIII 
LUMILEOBARDIA,  ET VOI 

SITÄ LÖYTÄÄ. JOS KUUNTELET 
MISSÄ   SE   HIIPII    ET    KUULE 
MITÄÄN.   LUMILEOBARDIN  VOI 
NÄHDÄ   VAIN,  KUN   EI  SITÄ 
OLLENKAAN    ODOTA,    JA 

KUULLA   VASTA,    KUN 
EI     KUUNTELE 

ENÄÄ. 
 

NINA SUOMELA 
 

 JOUTSEN  
 
VALKOISET ON SULAT 
TUON JOUTSENEN. 
KAUNIS ON KUIN 
RUUSU, TUO JOUTSEN. 
LINTU KAUNIS ON JA 
ISO KOOLTAAN. 
JA JOSKUS SEN 
NÄHDÄ VOIN, KOSKA 
TARKKA OLEN. 
 
CRISTA VALKOLA 9V 

       APINA 
 
VIKKELÄT KÄDET, 
VIKKELÄT JALAT 
JA KARVAINEN  
ON IHO, NIIN  
SILLOIN SE ON 
APINA. 
 
NIKO VALKOLA 6V 
 

 

Johdata mehiläinen kukan luo 

 
 
 

Iloista joulun odotusaikaa kaikille lapsille!  toivoo Lastennurkka 
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Hierontaa 
 

Hieron teitä keväällä 2004 seuraavina päivinä: 
 

7.–8.1. Keskiviikko-torstai 

26.–27.1. Maanantai-tiistai 
9.2. Maanantai 
23.2. Maanantai 

8.–9.3. Maanantai-tiistai 

23.–24.3. Tiistai-keskiviikko 

6.–7.4. Tiistai-keskiviikko 

20.–21.4. Tiistai-keskiviikko  
 
 
Eivätkä hieronnat ole edelleenkään hinnoilla pilattuja: 

� osahieronta (30 min)  12 � 
� puolihieronta (50 min)  20 � 
� kokovartalohieronta (90 min)  32 � 

 
 
Ajanvaraukset voitte tehdä Livokas ry:n kautta (p. 08 – 823 164), käymällä Livokkaan kioskilla tai soit-
tamalla suoraan minulle (p. 040 – 592 3292). 
 

Anne 
 

 

Parturipalvelua Livolla 
 
Leikkaan hiuksianne keskiviikkoisin klo 17.00 – 19.00 seuraavina päivinä: 
 
 

14.1. 
28.1. 
11.2. 
25.2. 
10.3. 
31.3. 
14.4. 
28.4. 

 
Terveisin  

Anni-Inkeri 
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 Ilmoitustaulu 
 

� Seuraava Livon Sanomat ilmestyy huhti - toukokuun vaihteessa. Jos haluat kirjoituksesi yms. leh-
teemme, toimita se Tietotuvalle tai Minnalle maaliskuun loppuun mennessä. Jos Sinulla on jotain 
kysyttävää, ota yhteyttä Minnaan. 

 
� Puuttuuko Sinulta vielä joululahjoja läheisillesi? Vai ovatko lahjaideasi vähissä? – Tule ostoksille 

Livon koululle! Löydät koululta suoramyynnistä monenlaisia edullisia ja kauniita lahjaideoita. 
Kylältämme löytyy monitaitoisia ihmisiä! 

 
� Myös kioskilta löydät hienoja lahjaideoita: 

� reseptikirja 3 �  
� lippis 8 � 
� T-paita 10 � 
� Livokkaan viiri 55 � 
� 12-sivuinen kalenteri 12 � 
� yksisivuinen kalenteri 1 � 
 

� Vielä kerkiet teettää myös omista kuvistasi kalentereita. Tuot vain 12, mielellään, vaakatasossa 
olevaa kuvaa Tietotuvalle, niin Silvo tekaisee Sinulle kalenterin. Voit myös valita kuvat Livok-
kaan omista kuvista. Yksisivuiseen kalenteriin tarvitset vain yhden joko vaaka- tai pystytasossa 
olevan kuvan. 

 
� Elettiinhän sitä ennenni – Livon kylän neljä vuosisataa –historiikkikirjan uuden painoksen tilaus-

listaan on tullut muutama nimi lisää, mutta ei vieläkään tarpeeksi. Tarvitsisimme vielä tilaajia li-
sää, sillä kirjan tilaaminen sekä hinta riippuu tehtävien tilauksien määrästä: 

� 50 kpl  41 � (246 mk) 
� 100 kpl 27 � (163 mk) 
� 150 kpl 22 � (132 mk) 

Jos olisit kiinnostunut hankkimaan kirjan, ilmoittele Livon kioskille tai sähköpostitse osoitteeseen: 
livokas@luukku.com  
 

� Kaikki, joilla tekee mieli katuvaloja Livolle tai haluavat tehdä jäälyhtyjä, niin tehdään kukin ty-
könämme jäälyhtyjä ja sirotelkaamme niitä omille tienoillemme. Jos intoa riittää yli oman tarpeen, 
saapi lyhtyjä tuoda Keski-Livon tienvarsille niin, että saisimme vanhan Livon tien valaistua ja li-
säksi Kirsiojantietä niin pitkästi kuin suinkin. Sytytetään kynttilät lyhtyihin jouluaattona illan 
hämärtyessä. 

 
� KUULUTUS! Nyt kuulolle kaikki innokkaat 

kurenalustalaiset, jotka olisivat valmiita talkoo-
töihin neljän kuukauden välein! Livokkaan 
poppoo hukkuu töihin, joten tarvitsimme Livon 
Sanomien jakoapua erityisesti Kurenalan alu-
eelle. Myös Ala-Livon ja Keski-Livon alueelle 
saa ilmoittautua vapaaehtoiseksi. Ilmoittelethan 
Minnalle, niin hän pistää Sinut korvan taakse. 

 
 



 45 

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 
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, juureksia, sipuleja, hunajaa 

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 

 
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 
 
Rauhanyhdistyksen joulujuhla su 21.12. klo 14 koululla 
Jouluhartaus su 21.12. klo 18 hirvikodalla 
Uudenvuoden vastaanotto ke 31.12. klo 23 hirvikodalla 
Pilkki- ja hiihtokilpailut 
                    - ilmoittautuminen alkaen klo 10 

la 28.2. klo 12 koululla 

Kuutamohiihto la 6.3. klo 18 koululta 
Pääsiäisen välilauantain hiihtoretki la 10.4. klo 10 koululta 
 
 
 
Ja muistattehan seurata kylän ilmoitustauluja ja uudistettuja kotisivujamme 
http://www.pudasjarvi.fi/kylat/livo, sillä tapahtumakalenteri elää jatkuvasti! 
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