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Kyläpäällikön terveiset 
 

Vuoden kylänä oleminen on Livon osalta päättynyt mar-
raskuun 2. päivä, kun auringonkukka –kiertopalkinto 
luovutettiin Kalajoen Raution kylälle. Palkinto siis palasi 
taas Oulun eteläpuolelle, missä se pääasiassa on tähänkin 
asti majaillut. Rautio on ollut ennen oma kuntansa, ja 
nytkin siellä asuu moninkertaisesti Livon asukasmäärä. 
Parhaimmat onnittelut rautiolaisille sinne maakunnan 
etelälaidalle.  
 
Tässä yhteydessäkin on tullut huomanneeksi Livon 
kotisivujen olevan hyvällä mallilla, kiitos Silvon. Kun 
saatiin Silvo nyt marraskuun alusta taas töihin Livon 
palvelut paranevat –hankkeen turvin, näkyy se heti Livon 
kotisivuilla. Kotisivujen sisällön kehittämisestä otetaan 
mielellään ideoita vastaan. 
 
Livokas ry:n varsinainen kokous pidettiin lokakuussa. 
Kokouksen pöytäkirja löytyy tästä lehdestä. Yhdistyksen 
toimissa mukana oleville ja toimintaa suunnitteleville on 
todella arvokasta se palaute ja kannustus sekä 
tulevaisuuden toiveet, joita yleisissä kokouksissa tulee 
esille. Se auttaa jaksamaan yhdistystoiminnassa, joka 
tuottaa lähes joka päivä työtä kyläläisten eteen. Kiitos 
osallistumisesta kokouksessa mukana olleille! 
 
Varsinaisessa kokouksessa ja ylimääräisessä yleisessä 
kokouksessa 27.11.04 on päätetty muuttaa yhdistyksen 
sääntöjä niin, että yhdistys voisi välittää työllistä-
mistukivaroin palkattua työvoimaa kotitalouksiin kylällä 
ja jäsenistössään. Sääntömuutos on nyt vireillä Patentti- 
ja rekisterihallituksessa. Jos kaikki toiveet toteutuvat 
suunnitelmien mukaisina, tulee kylärenki- tai –piika-
ajatuksesta totta jo ensi vuonna.  
 

Laajakaistan saaminen Livolle on vireillä. Materon Matin kanssa yhteistyössä on laadittu laajakaistaa 
toivovista talouksista kartta, jonka perusteella tullaan pyytämään tarjouksia eri operaattoreilta. Mikäli 
hinnat nousevat liian korkeiksi, haetaan investointiin yhteiskunnan rahoitusta. Laajakaistainen tietoliiken-
neyhteys antaisi mahdollisuuden kyläläisten lisäksi joillekin Livon mökkiläisille tehdä työtään etätyönä 
ainakin osan vuotta, ja lisäisi näin elämää kylällä. 
 
Nyt vaikka eletään varpuluutien sesonkiaikaa, en ole huomannut Livon 
suoramyynnissä olevan yhtään kappaletta saatavana. Onkohan niin, ettei kukaan 
enää osaa tehdä varpuluutia vai lienevätkö sitojat niin kiireisiä, etteivät muilta 
asiakkailtaan ehdi livolaisille niitä sitomaan? Taitajat voisivat opettaa taitonsa 
nykynuorisolle, niin saataisiin huiskia portaanpielet livolaisilla tuotteilla. 
 
Mukavaa jouluaikaa! 
 

Matti 
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Livokas ry:n tiedot 
 

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 
 
Puheenjohtaja Matti Törmänen p. 040 – 762 1567 
Sihteeri Anni-Inkeri Törmänen p. 040 – 545 7162 
Virve Puolakanaho   p. 040 – 506 5194 
Vesa Salmela  p. 040 – 553 5741 
Pirjo Tuovila   p. 040 – 739 2447 
Alpo Turpeinen  p. 0400 – 243 142 
Minna Perttu p. 040 – 504 9663   (Livokkaaseen liittyvät asiat: minna.perttu@pp.nic.fi, 

  muut asiat: minna.perttu@koillismaa.fi) 
�

��"��� ����� �������� � ��� ����� � ���"������
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Päivi – uusi kioskinpitäjä 
 
Olen Päivi Koivukangas ja syntyisin Yli-Livolta, Pärjänsuolta. Iältäni olen 30 
vuotta ja asunut suurimman osan elämääni kotona isän ja äidin kanssa. Olen 
käynyt peruskoulun ja kaksivuotisen koti- ja laitostalouslinjan Kurenalla. 
 
Harrastukseni ovat käsityöt, mm. kutominen, ja musiikki. Ne ovat lähellä 
sydäntäni, soitan myös urkuharmonia. Saavuin Livolle lokakuussa kioskiin 
töihin. Olen tykännyt olla kioskissa töissä ja livolaisten kanssa tekemisissä. 
 
Mukavaa joulunalusaikaa ja muistakaahan käydä asioilla kioskissa, toivoo 
 

Päivi 
 

 
 

KiitosKiitosKiitosKiitos Kati Kati Kati Kati!!!!    
 

Suuret kiitokset edelliselle kioskintädille Katille! 
 

Jäämme kaipaamaan Sinun suussa sulavia nakkariannoksia  
ja tomeraa kioskinpitoa! Hyvää jatkoa uudessa työssäsi  

ja toivottavasti näemme Sinua vielä joskus - edes talkoolaisena - 
kioskin tiskin takana. 

 
 

 

Livo – Kirsiojantietä kunnostettiin 
 
Livo – Kirsiojantietä kunnostettiin loppukesällä 2004. Työt aloitettiin oikaisemalla Käkelän luona olevaa 
mutkaa sekä muuttamalla hieman tien paikkaa vanhan kaupan luona. Seuraavaksi kaivettiin tien sivuojat 
uusiksi sekä uusittiin rumpuja ja kantavaa kerrosta. Tien pinnalle myös ajettiin murske koko matkalle 
Kirsilään asti. Myös kaikki nimikyltit vaihdettiin uusiksi. 
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Livon hirviporukan kuulumisia syksyltä 2004 
 
Sain isänpäivän lahjaksi pienen seinätaulun, jossa oli hirven kuva ja teksti: ”Hirviä ikävä”. Ymmärsin 
tekstin sisällön, mutta tunnelmia lauantaiaamuna 25.9. voisi kuvata yllä olevilla sanoilla, kun me hirvi-
metsälle aikovat kokoonnuimme hyvissä ajoin punaisissa varusteissamme hirvikodalle. Ilmassa väreili 
taas suuren urheilujuhlan tuntua. Oli alkamassa Livon metsästysseuran hirviporukan kahdeskymmenes-
kahdeksas jahtisyksy. Tuttu metsästyksen johtaja, nyt jahtivoudiksi ylennetty ”Kartun Pelle” istui työpöy-
tänsä ääressä tarkastaen ampujien paperit ja patruunat. Porukka oli lähes sama, kuin edellisenä syksynä, 
vain muutama poisjäänti ja vastaavasti oli vain muutamia uusia porukan jäseniä, esimerkiksi Salmelan 
Pentti. Pentti oli noudattanut Ruotsinvallan aikaisen ruotusotamies Svärdin esimerkkiä ja ottanut Lottansa 
mukaan, mutta siitäpä lisää tuonnempana. Porukan vahvuus oli 28 jako-osaa, siis yksi lisää viime syk-
syyn. Luvat koskivat 16 aikaista ja 16 vasaa, siis sama kaadettavien määrä, kuin viime syksynä, nyt tosin 
yksi aikaisen lupa enemmän kuin viimeksi. Aloitusaamun nokipannukahvit juodaankin tällä kertaa leipä-
juuston kera. 
 
Kalle sopii koiramiesten kanssa kullekin omat reviirinsä 
aloituspäivälle ja Urpo ottaa komentoonsa ajoporukan ja 
käymme ensin kokeilemassa vanhan tutun ajon Katis-
kasta Pellikan mutkaan, mutta se alue on tyhjä. Otamme 
seuraavan ajon Mutkavaunun perältä Raiviokankaaseen 
ja siellä onkin jo hirviä, ehkä useampiakin, mutta livis-
tävät Ruonaojan varteen. Yhden aikaisen naarashirven 
ajoketju onnistuu koukkaamaan ketjun sisäpuolelle ja 
Kaisan ja Riston pitäessä tiukasti huolta jokirannasta, 
saavat sen tulemaan passiketjuun asti. Pentti poistaa jo 
varmistimen, kun huomaa hirven tulevan suoraan kohti, 
mutta hirvipä muuttaakin suuntaa ja Olli ei jätä käyttä-
mättä tilaisuutta hyväkseen ja niin on aloituspäivän oh-
jelmaan merkitty hirven nylkemisnäytös taas turvattu. Harmiteltiin vain sitä, että hirvi kaatui sileälle kan-
kaalle ja niin lähelle tietä, että avolavapakun sai peruuttaa aivan viereen. Ei päästy kokeilemaan Salmelan 
Pentin mönkijää, mutta senkin aika tuli vielä monen monta kertaa ja hyväksi havaittiin. 
 
Ensimmäiselle viikonlopulle ei muuta mainittavaa tapahtunutkaan. Koiramiehetkään eivät päässeet vielä 
juonesta kiinni, mutta jo tiistaina Make löysi Jeren avustuksella Lavanselän maisemista neljä hirveä ja 
kulkeutui niiden perässä aivan Pitkänniemen kärkeen, josta hirvet yrittivät Soidinsuon yli Kivarilaisena-
hoon. Suo on tunnetusti vetelä lentoliejusuo ja hirvet jäivät niemen kärkeen kaarroille haukkuun. Siihen 
Make ampui vasan ja kaksi aikaista. Niiden poissaanti oli oma ongelmansa, mutta honganrassia apuna 
käyttäen saatiin pitkät vetoliinat vietyä kiinni hirven turpaan. Vetämään ei pystynyt, kuin kaarrolla seis-
ten, niin että homma muistutti enemmänkin nuotan vetoa. Loppumatkaa vedätettiin aina Alpon traktorilla. 
 
Keskiviikkona Esa ampui Rikin haukusta vasan Polvenkankaasta ja torstaina aikaisen Kanavalta. Ja mu-
kana tietysti myös Taisto, jota alettiinkin nimittää desantiksi. Nuorempi sukupolvi ei tunne desantti-sanan 
merkitystä. Perjantaina Alpo ampui Konttilan Erän miesten haavoittaman hirven Lapinojasta, mutta Kont-
tilan miehet ottivat sen omalle kontolleen. Oli jo haavakuumeen pilaama. Esa jatkoi Taiston kanssa aher-
tamista, vaikka työkiireet häiritsivät Esan harrastusta. Jos en ole sekonut laskuissani, kaatoi Esa Rikin 
haukusta kaikkiaan 2 aikaista ja 6 vasaa. Samoin Alpon panos hirvijahdin onnistumiseksi oli varsin mit-
tava. Jepen haukkuun kaadettiin laskujeni mukaan 4 aikaista (Konttilaisten raana mukana) ja 6 vasaa. 
Näistä muutamat tietysti desantin piikkiin. Myöskin Jerelle on saatu kaatoja kiitettävästi, vaikka Kalle 
onkin ollut muiden työkiireiden rasittama. Jussi ja Make paikkasivat asian niin, että Jerelle on kaatoja 6 + 
3, niistäkin muutamia desantille (Veijo ja Olli). Yrjö sai pari kaatoa, Hannu yhden ja Veli-Pekka yhden. 
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Kaiken kaikkiaan koiramiehet ansaitsevat erityisen lämpimät kiitokset, mutta aivan oman kiitosmaininnan 
ansaitsee Taisto koko pitkän syksyn uurastuksestaan desanttina. Aivan uskomaton määrä kilometrejä ja 
päiviä Livon hirviporukan hyväksi. 
 
Vielä muutamia muistikuvia ajoporukan metsästyksestä. Nyt, kun tätä kirjoitan, on peijaat pidetty ja lu-
pahirvistä on saamatta enää yksi aikainen ja yksi vasa. Ajometsästyksen saldoksi näyttää jäävän se aloi-
tuspäivän yksi aikainen. Monta kertaa saanti näytti olleen vain aivan pienestä kiinni, mutta vaikka se oli 
lähellä, oli se silti niin kaukana. Ajometsästys tapahtuu aina hirven ehdoilla joka on tottunut käyttämään 
kahta vahvinta aistiaan, hajuaistiaan ja kuuloaan. Lauantaina 30.10 olimme passissa Polvensuon ympäril-
le hajautetussa ketjussa. Ajomiehet lähtivät Juutismaasta ja oletimme tuulen kääntyvän luoteeseen, kuten 
sääennustus lupasi. Tuuli pysyi kuitenkin lounaassa. Hirvet, neljä aikaista kävivät kolmen passimiehen 
näkösällä. En riskeerannut, mutta ei jäänyt harmittamaan, vaikka en ampunut. Isänpäivän aattona olimme 
lähes samoissa maisemissa, kun vasaporukka puijasi kahdesti passimiehet, kiertäen molemmilla kerroilla 
passiketjun päästä. Ajoketju hoiti oman leiviskänsä hyvin, mutta hirvet käyttivät aistejaan tehokkaasti. 
  
Ajomiehistä puheen ollen tämä syksy opetti sen, että ajomiehen ei tarvitse olla mies. Kyllä pystyvä nai-
nen pärjää ajossa aivan siinä, kuin mieskin. Salmelan Kaisa oli ajoporukan innokkain jäsen. Ei ollut pois-
sa yhdestäkään ajosta ja oli kovasti harmissaan, kun muutamana päivänä ei ajoporukkaa kelpuutettu mu-
kaan ollenkaan, vaan me ampujat operoitiin koiramiehen mukana desantteina. Pyrki pitämään ajoketjun 
kunnossa ja oikeassa suunnassa, eikä valitellut vaikeissakaan maastoissa. Kaikesta näki, että Kaisa ei ollut 
ensimmäistä kertaa metsässä. Kelpaa kyllä malliksi meidän muidenkin hirvimiesten emännille. 
 
Mitä ajatuksia nousee mieleen ensi syksyn metsästyksestä? Ensinnäkin, kaatolupien määrä tulee laske-
maan tuntuvasti tämänsyksyisestä, se on jo lähes varmaa. Ihan varmaa on se, että olemme itse kukin taas 
yhtä vuotta vanhempia. Ikä karsii vähitellen porukkaa pienemmäksi. Nuorta sukupolvea ei nouse tilalle. 
Jotakin pieniä hankintoja tulee myös mieleen. Teurastamon eristettyyn lämpökoppiin kannattaisi hankkia 
termostaattiohjattu öljytäytteinen lämpöpatteri. Se ei kuivattaisi ruhon pintaa, niin kuin puhallin pyrkii 
tekemään. Ja alumiinitikkaat teurastamolle. Jäisi sen onkivavan kanssa huitominen vähemmälle. 
 
Hirvipeijaat 
 
Sunnuntai 21.11 oli taas koko jahtisyksyn huipentuma. Lauantaina porukka kokoontui koululle kello 
kymmeneksi lihan leikkuuseen. Jaakkokin Mairen kera Vaalasta saakka. Peijaislihoiksi oli varattu pakas-
teeseen nuori naarashirvi luuttomaksi leikattuna. Emännät touhusivat keittiöllä tunnetulla taidollaan ja 
valmista syntyi. Koiramiehet olivat menneet jo aamupimeässä vasaporukoiden jälkiä etsimään ja meitä 
neljän miehen porukka sai tehtäväkseen teurastamolla paloitella viikolla saadut kaksi vasan ruhoa. Jäljellä 
olevat luvat olivat kaksi aikaista ja kaksi vasaa ja jo aamupäivällä tuli Jahtivoudille ilmoitus, että Jussilla 
on Raiviokankaassa aikainen hirvi haukussa. Kalle antoi luvan kaataa sen ja pian tulikin ilmoitus, että 
desanttina ollut Niskalan Olli on ampunut ison naarashirven. Koululla oli enää pöytien ja istuinten laittoa 
vaille valmista. Taistolta tuli tieto, että Esan koiralla on vasaporukka haukussa. Illan jo hämärtyessä tuli 

Taistolta tieto, että vetoapua tarvitaan, vasa on kaa-
dettu Sarvivaaraan. Vanhoja miehiä ei sinne kelpuu-
tettu mukaan. 
 
Sunnuntai oli taas kerran se vuoden odotetuin päivä. 
Emännät kokoontuivat jo kello kymmeneksi koululle 
viimeistelemään tarjoilupuolta. Jo hyvissä ajoin ennen 
kahtatoista alkoi väkeä saapua. Istuin tutussa hom-
massa ovensuupöydässä Väinön kanssa arpoja myy-
mässä. Kauppa kävi hyvin, olihan taas arvottavana 
kokonainen vasan paisti. Kun sitten kello oli tasan 
kaksitoista, Jahtivouti puhalsi pilliin ja toivotti pei-
jaisvieraat tervetulleiksi, kiitteli maanvuokraajat, ke-
hui emännät ja antoi sitten suunvuoron Alpolle. Alpo 
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julisti, että hirviporukka on todennut kolme veteraania niin vanhoiksi, että ne vapautetaan tältä syksyltä 
enemmiltä hirven vedoilta, nimittäin Juntin Matti, Riekki-Paavo ja Kokko-Niilo. Matti kyllä totesi, ettei-
hän me vanhoja olla, muuten vain aikaansaamattomia. Minä mietin asiaa ja tulin siihen tulokseen, että 
itselleen voi kyllä uskotella, ettei ole vanha, mutta ei vanhuuttaan voi kavereilta salata. Että se siitä. Tä-
män ylimääräisen seremonian jälkeen päästiinkin syömään. Käristys oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Jäi 
vielä huutokaupattavaksikin. Kun sitten kaikki olivat syöneet itsensä kylläisiksi, päästiin arpomaan arpa-
jaisten voitot. Vasan paistin voitti Tolosen Marko ja hirven sarvet Niemelän Vilho. Muitakin hyviä pal-
kintoja arvottiin ja minäkin voitin Irjan kutomat villasukat. 
  
Seurasi huutokauppa ja ihmiset olivat hilijaa ja huutivat 
kovasti. Varsinkin loppukäristys nousi varsin koviin hin-
toihin. Arpajais- ja huutokauppatuotot kattavat lähes 
kaikki peijasten kulut. Monet peijasvieraat olivat ehtineet 
jo lähteä, kun kiersin vieraskirjan kanssa vielä pöydät ja 
kun laskin nimet, oli nimiä 144. Arvioimme vieraiden 
määrän noin 180 hengeksi. 
 
On peijasten jälkeinen maanantai. Juoksemassa on yksi 
vasa ja yksi aikainen (lupahirviä). Ajatukset ovat jo tule-
vassa syksyssä. Josko sittenkin vielä ensi syksynä? Luoja 
sen yksin tiennee. 
 

Niilo 
 

(Toimituksen huomautus: hirvenmetsästys päättyi Livolla tänä syksynä 27.11.2004) 
 

 

JoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiä    
 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
kaikille tutuille ja kyläläisille! 

 
Terveisin, 

Kaisu ja Jarmo Puhakka perheineen 
 

********************    
 

”Ja hyvä lämmin hellä on mieli jokaisen…” 
 

Lämmin joulutervehdys kaikille Livon Sanomien lukijoille  
sekä Hyvää Uutta Vuotta 2005! 

 
Toivoo, 

Ulla ja Heikki Salmela perheineenUlla ja Heikki Salmela perheineenUlla ja Heikki Salmela perheineenUlla ja Heikki Salmela perheineen
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Hillaretki isän aikaan 
 

Heräsimme sunnuntaiaamuna isän ääneen. Isä ei kovin 
paljon ollut kotona, niinpä hänen äänensä erottui. Oli 
kuitenkin heinäntekoaika ja niinpä isä oli kotona. Oli 
joutoaikaa, kun oli yhtä sateinen kesä kuin nytkin. 
Muistan, että oli satanut useita viikkoa peräjälkeen ja 
viimeiset heinät eivät millään tahtoneet joutua latoon. 
Silloin ne kuivattiin luolla (levällään niityllä), kareella 
(pitkään koko saran mittaiseen rullaan haravoituna), 
nököillä (pieniin kasoihin haravoituna) tai ruoilla (ruko 
oli iso sapilailla latoon kannettava kasa). Luoko oli 
hyvien säiden kuivaustapa. Kare ja nökkö olivat hiukan 
epävakaisemman sään tapa ja rukoihin pantiin puoli-
kuivat heinät odottamaan sopivaa poutaa. 

 
Isän ääni kutsui meitä poikia hillastamaan. Livolle tulee iltapäivällä hillanostaja. Lähetäänkö pojat yhdes-
sä marjaan? Siihen aikaan ei ollut säännöllistä marjojen keruuta olemassa. Niinpä hillan ostaja oli uuti-
nen. Se toi mahdollisuuden pieneen lisätienestiin. 
 
Valmistelujen jälkeen me kaikki Naavalan miehet lähdimme kohti Karjosuota. Isä, Paavo, Aale minä ja 
en muista oliko Urpo mukana. Karjasuo tuli katseltua nopeasti. Ei ollut lähisuo antanut marjoja. Jokohan 
matka menee hukkaan, ajattelin. Menin kuitenkin muun joukon mukana ja ylitimme Savisuon perukan. 
sieltä löytyi muutamia hilloja. Sankoissa oli hiukan pohjalla. Savisuolta jatkoimme matkaa Katusuolle. 
Siellä suurten kallioiden alla oli mukava pieni marikko. 
 
Poimimme sieltä hilloja. Hilloihin keskittymistä häiritsi kallioiden herättämä mielenkiinto. Ne ovat ko-
meita ne Pitkän selän kalliot. Niitä kannattaa käydä vieläkin katsomassa. Ne eivät ole mihinkään sieltä 
joutuneet. Tämä Livo on sellainen kylä, että täältä ei kiviä juuri löydy. Siksi Pitkäselän kalliot olivat ih-
meelliset. 
 
Isä kannusti meitä kuitenkin jatkamaan matkaa kauemmas. Minusta alkoi jo tuntua, että olemme liian 
kaukana, väsytti. Noin kilometri kallioista tultiin kunnan ja valtion linjalle. siinä Pitkäselkä muodostaa 
lahdelman. Kangas levittäytyy siten, että melko iso suonlahti sopii suojaiseen kankaan kainaloon. Suon 
lahti on hyvin rimpinen ja vetinen ja niinpä sen ylittäminen tapahtuu kaartoja – mätäsjonoja myöten -. 
Nyt oli luoja tehnyt tempun. Koko suon lahti oli kuin hilla-aitta. Kaikki kaarrot olivat ihan keltaisenaan 
hilloja. Muutamassa tunnissa saimme astiamme täyteen. Sen lisäksi isä teki tuohesta tuohisia, johon poi-
mimme lisäksi hilloja. Tuntui se mahtavalta istua kuivalla kankaalla eväitä maistamassa sen jälkeen, kun 
olimme urakan tehneet. Aikaisemmin vaivannut väsymys ja haluttomuus oli pyyhkäisty pois. 
 
Tyytyväisenä aloitimme kotimatkan suuret kantamukset selässä ja käsissä. Nyt kulku kävi helppoa Pit-
känselän harjua ja polkua pitkin. Näimme ketunpesän ja monta muuta mielenkiintoista paikkaa matkan 
varrella. Kova oli Karjasuon ylitys. Saaliin kanssa se tuli kuitenkin kohtuullisen vaivattomasti. Kotona 
äiti oli vastassa. Äidin tehtävä oli sitten mennä hilloja myymään. Hän kun oli tarmokkain katsomaan, ett-
eivät ostajat punnitse ”näppejään”. Silloin sain hillatilin. Se tuntui mukavalta. Tuntui hyvältä ololta. 
 
Seuraavina vuosina kävimme monesti Aalen ja muiden veljien kanssa samassa paikassa. Siellä oli joskus 
hyvä marikko. Joskus taasen siellä ei ollut yhtään marjaa. Siinä piilee se hillanpoiminnan suuri viehätys. 
Koskaan ei voi olla varma… 
 

PUI 
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Kyläseuran erovuoroinen jäsen… se olen minä 
 
Kyläseuran alkuhetkinä muistan, kun kokoonnuimme koululle mietti-
mään, miten käynnistäisimme toiminnan ja mistä asioista aloittaisim-
me. En oikein tiennyt mihin pääni pistin – vaan onhan se selvinnyt. 
Ensimmäiset kesäpäiväthän olivat suorastaan yleisömenestys, livolaiset 
ovat olleet aina voimakkaasti mukana erilaisissa juhlissa ja tapahtumis-
sa. 
 
Jatkoa seurasi… Kokoonnuimme alkuaikoina – voi sanoa – harva se 
viikko. Oli paljon asioita, joita piti saada alkuun järjestykseen ja hakea 
avustuksia. Näiden kanssa Anni-Inkeri on tehnyt tosi suuren työn. Al-
pon ollessa puheenjohtajana, emme oikein tunteneet toisiamme, mutta kokouksissa oli alusta alkaen mu-
kava tunnelma ja kokoukset ovat olleet melkoinen osa toimintaamme. Ei ole tullut laskettua, kuinka mon-
ta tuntia olemme miettineet asioita ja toimintoja kylämme parhaaksi. Ei varmaan monikaan ole tullut aja-
telleeksi tällaista yksityiskohtaa, moinen vaatii tietynlaista sitoutumista asiaan. 
 
On ollut juhlia ja tapahtumia niin paljon, että monesti on lähdetty talkoita tekemään, ja jatkossa varmaan 
toimitaan samalla tavalla. Joskus on kyllä väsyttänytkin, mutta kun talkooporukkaa ainakin keittiöön on 
tullut mukavasti, niin jaksaa paremmin. Maatalousnaiset on ollut hyvä porukka tässä apuna ja varmaan 
näin on myös jatkossa. Mutta muistakaa, että uusia odotetaan mukaan, ettei yhdet väsy. Minna ainakin on 
tehnyt suuren työn kirppis- ja suoramyyntiasiassa, on vaihtanut moni ”tarpeeton” vaate ja tavara uuteen 
omistajaan. 
 
Tuovilan Pirjo jatkaa vuoden alusta minun tilalla, jaksamista Pirjolle! Haluan kiittää kyläläisiä ja hallituk-
sen jäseniä mukavista vuosista ja kerätkäämme voimat yhteen ja mietitään kylän parasta! Meillä on ko-
mea kylä ja paljon vanhoja arvokkaita perinteitä. Pitäkäämme huoli niistä ja toisistamme että jaksaisim-
me. Kiitos! 
 

Ulla 
 
 

 
    

KiitosKiitosKiitosKiitos Ulla Ulla Ulla Ulla!!!!    
 

Livon kyläläiset ja Livokkaan hallitus kiittävät Sinua 
Ullaa tekemästäsi arvokkaasta ja ahkerasta työstä. 
Sinusta on ollut suuri apu ja tuki kaikessa kylän 

toiminnassa. Toivommekin Sinulle ansaittua ”lomaa” 
hallituksen tehtävistä. Toivomme kuitenkin näkeväm-
me edelleenkin Sinun kättesi jälkiä ja Sinua tou-
huamassa koululla. 
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Kuvia syys- ja kirpputoripäiviltä 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuvia joulumyyjäisistä 
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Pudasjärven maa- ja kotitalousnaisten retki Livolle 
 
Syyskuisen sunnuntaina Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaiset suuntasivat matkansa Livon 
koululle, Livon maa- ja kotitalousnaisten 
vieraaksi. Meitä Kurenalan naisia on 17, ja 
olimmepa saaneet mukaan 3 rohkeaa miestäkin. 
 
Livon naiset ottivat meidät ystävällisesti vastaan 
lämpimin kädenpuristuksin. Joillakin oli joukossa 
ennestään tuttuja (minulla itselläni jopa kaksi 
serkkutyttöä), ja heidät otettiin vastaan lämpöisin 
halauksin. Puheenjohtaja Helinä Valkola kertoi 
meille Livon naisten toiminnasta. Haikeina (ja 
vähän kateellisina) kuulimme heillä olevan 
mukana myös nuori naisia (kuten puheenjohtaja 
itsekin), joita meidän joukostamme puuttuu. 

 
 
 
Söimme maittavaa lohikeittoa ja lauloimme 
yhteislauluja. Urpo Uusi-Illikaisen näyttämältä 
videolta saimme nähdä millaista toimintaa Livolla on 
– ja monenlaista näytti olevankin, juhlia, kilpailuja 
ym. Kahvittelimme, lauloimme, ja meidän 
pitkäaikainen sihteerimme Sirkka Mustakangas kertoi 
osastomme toiminnasta mm. sen, että viime vuonna 
muonitimme ja kahvitimme lähes 1000 henkeä. 
 
 

 
Arpajaistavaroita oli kertynyt paljon, ja niiden 
arpominen olikin oma hauska ohjelmanumero. 
Tutustuimme kirpputoriin, ja lähtipä yksi maa- ja 
kotitalousnainen kotiinsa uuden minkkiturkin 
kanssa. 
 
Saimme vierailla Vappu ja Erkki Puhakan kodissa 
ja ihailla heidän komeaa pirttiään. Kiitokset heil-
le! Lopuksi kävimme vielä hirvikodalla. Sieltä 
miehet olivat kuitenkin ennättäneet lähteä 
lihapussiensa kanssa koteihinsa. 
 
Kiitokset teille Livon maa- ja kotitalousnaiset. 
Järjestitte meille hienon päivän.  
 
Tervetuloa keväällä meidän vieraaksemme Kurenalle. 
  

Eeva Mäntykenttä 
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Viimevuotinen hirvenliharuokakurssi; vasemmalla ohjaaja Ritva Ronkainen 

Livon maa- ja kotitalousnaiset 
 
Syksy kallistuu kohti talvea ja joulua, jota tässä hiljalleen odotellaan. Aloitimme tämän syksyn poikkeuk-
sellisesti opiskelun merkeissä. Olemme olleet joka toinen maanantai kahvi- ja ruokapalvelukoulutuksella.  
 
Ensimmäisenä iltana oli 
Ritva Ronkainen aloit-
telemassa meidän kans-
sa, kävimme perusasioi-
ta läpi. Toisella kertaa 
oli Heino Kuha. Hän 
toimi eräoppaana poh-
joisia kolkkia myöten. 
Kävimme läpi ohjelma-
palvelua, tarjoilua ja 
vieraiden viihdyttämistä 
myöten, tosi mielen-
kiintoista asiaa. Toi-
voimme eräopaskoulu-
tuksen perusalkeita 
aluksi. Seuraavalla ker-
ralla me laitamme Rit-
van opastuksella ruokaa 
ja tarjoilemme, joten 
opiskelemme ihan alus-
ta loppuun. 

 
Hygieniapassia on moni toivonut, että saisi käydä Livolla, luultavasta saamme oman koulutuspäivän ja 
hirvimiehetkin saa tulla veikkaamaan passia, koska peijaisia laitamme Livon koululla. 
 
Ulla ja Terttu ovat olleet diakoniayhdyshenkilöpäivillä Haukiputaalla ja päivän luennoilla kuulimme taas 
uutta asiaa. 
 
Joulumyyjäiset ovat jokavuotinen tapahtuma, jossa olemme aina olleet mukana, joten ei tehdä poikkeusta 
tänäkään vuonna – siellä on aina yhtä mahtava olla – ja laitamme taas arpajaiset. 
 
Järjestöpäivä Taivalkoskella 
 
Oulun Maaseutukeskuksen ja Maa- ja kotitalousnaisten järjestämä UUSIA TUULIA YHDISTYSTEN 
TOIMINTAAN -järjestöpäivä järjestettiin tänä vuonna Taivalkoskella Hotelli Herkossa. Meiltä Livolta-
kin löytyi sentään edustus tuonne kokoukseen, joka oli tarkoitettu kaikille Kuusamon, Taivalkosken ja 
Pudasjärven yhdistysten jäsenille. Kokoustila täyttyi miltei viimeistä istuinsijaa myöten. 
 
Tilaisuuden aluksi matkailuopas Liisa Päätalo Taivalkoskelta kertoi varsin laajasti ja mielenkiintoisesti 
kuntansa nykypäivää, samoin kuin menneisyyttäkin. Oulun Maaseutukeskuksen kuulumiset toi johtaja 
Vesa Nuolioja. Hän kertoi yhdistykseen kuuluvan 37 kuntaa Oulun ympäristöstä, jonka liikevaihto on yli 
4 milj. euroa. Työntekijöitä on yli 80 henkilöä ja 12 neuvontatoimistoa. 
 
Yhdistyksen toiminnassa painottuvat; asiakaslähtöisyys, motivointi, verkostoituminen, tuloshakuisuus, 
sisäinen yrittäjyys ja hanketyö. Hän, kuten muutkin päivän esitelmien pitäjät, olivat huolissaan maaseu-
dun tulevaisuudesta. Väki vähenee, vanhanee, muuttaa pois. Toivonkipinänä palaa kuitenkin tieto maa-
seudun tuotannon tärkeydestä – alkutuotanto lähteenä, jossa tuotannon määrä on kuitenkin säilynyt ennal-
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laan tehoviljelyn ja -tuotannon myötä. Tilojen tuotantosuunnitelmien muutosten parissa, hänen mukaansa, 
monestikin painitaan monin eri ammattihenkilöiden voimin yhdessä tilanomistajien kanssa tulevaa ratkai-
sua. 
 
Yksi maaseudun kehittäjistä on ollut ja on vieläkin Oulun Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajan 
Maija-Liisa Tausta-Ojalan mukaan juuri Maa- ja kotitalousnaisten toiminta. Tämä kaikille avoin järjestö, 
joka ajaa takaa maaseudun ihmisten hyvinvointia. Yhdistyksen pääarvoina voidaan pitää menestyminen, 
yhteisöllisyys, ympäristö ja oppiminen. Hyvin tavallisia asioita joita ei monesti tule ajatelleeksikaan. 
 
Ilman yrittäjyyttä ei olisi menestymistäkään. Ja kuinka tärkeä on perheen ja ihmisten välinen yhteistyö? 
Nykypäivänä luonnon ja elinympäristön tasapaino on tullut entistä tärkeämmäksi ja arvokkaammaksi. 
Jokainen ihminenhän on kehittyvä, jonka takaa jatkuva oppiminen – mitä kautta milloinkin. Maa- ja koti-
talousnaisten piirijärjestö antaa monenlaista koulutusta ja neuvontaa kotitalouden, maisemanhoidon ja 
yritysneuvonnan osalta. Yhdistys peräänkuuluttaa päätavoitteena kuluttajalähtöisyyttä, ympäristövastuul-
lisuutta ja Suomalaista kulttuuria. 
 
Tilaisuuden kevennykseksi, ruoan ja kahvien lisäksi, teimme tiimityön Tiimit toimimaan -hankkeen pro-
jektipäällikkö Pirjo Onkalon johdolla, jossa pohdimme millä tavoin voisimme tehostaa järjestötoimin-
taamme kentällä. Teimme yhteistyötä yli kuntarajojen. 
 
Totesimme kuinka samat asiat olivat kaikkialla tärkeitä, tosin joissain piireissä jo toteutettuina. Ja se va-
paehtoistyön osuuden tärkeys. Se korostui kuinka halu toimia jaksamisen, tiedon, taidon ja kiinnostuksen 
rajoissa vapaaehtoistyössä, jota Livollakin paljon tehdään, on kylille ja maaseuduille tärkeä voimanlähde. 
Se antaa hyvän mielen, on vastavuoroista ihmistenvälistä vuorovaikutusta, avointa, toisen kunnioittamis-
ta, tasa-arvoista, luottamuksellista ja puolueetonta. Tämä kaikki lisää turvallisuutta ja mikä hyöty ja ilo 
olla hyödyksi ja avuksi! 
 
Lopuksi kotitalousneuvoja Ritva Ronkainen kertoi ajan vähyyden vuoksi lyhykäisesti vireillä olevasta 
kylämatkailutoimintakyläringistä, jossa me livolaisetkin olemme mukana kyläämme kehittämässä ja tuo-
massa tutuksi myös muille...ei muuta kuin ideat esille ja koota yhteen. Ties mitä Livoltakin syntyy esim. 
matkailijoille – tuotteita, palveluita ja nehän tietävät tietenkin rahaa, tunnettavuutta... 
 
Lämmin Hyvän Joulun toivotus kaikille ja tervetuloa mukaan! 
 

Ulla ja Helinä

 

Livolla… 
 
… alkoi jälleen kerran hirvenmetsästys. 
Miehet kokoontuivat aamulla metsälleläh-
töön Hirvikodalle ja sieltä sitten matkaan. 

 
Hyvinhän se alkoi, hirvi kaatui ja nylkynäy-
tös voitiin toteuttaa. Yleisöä oli saapunut 
paikalle katsomaan ihan kiitettävästi. Her-
nekeittoa tarjottiin Kyläseuran Talolla pan-
narin kera. Hyvin metsämiehille ja muille 
vieraille keitto lisukkeineen maittoi. 
 

Nylkynäytöksen yleisöä. (Kuva: Irma Perttu) 
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Rauhanyhdistyksen kuulumisia 
 
Livolla on ilmeisesti ennen vanhaan pidetty kokopäiväisiä syysseuroja, vaan ovat jääneet pitkiksi ajoiksi 
unholaan. Tänä syksynä Hakosaaren väki huomasi, että nehän kannattaisi jälleen pitää, niin saatiin ko-
koontua Hakosaareen syyskuun 26. päivä koko päiväksi seuroihin. Puhujina olivat Lauri Koivukangas ja 
Jukka Jaakkola. 
 
Näiden seurojen väliajalta mieleen jäi Puhakan Johannan (3 v.) lausuma Hakosaaren pirtin seinällä ole-
vasta ilmakuvasta: ”Lauluseurojentie”. Olipahan jo pienelle jäänyt mukavana muistona mieleen ne monet 
lauluseurat, joissa olemme saaneet Hakosaaressa olla. 
 

 
Tomerasti päätettiin syysseuroissa, että pidetään lauluseuroja nyt tasaiseen tahtiin. Seuraavaksi saatiin 
kokoontua Auttolassa lokakuun 10. päivä. Pirtti tuli täyteen, ja yhdessä oli mukava keskustella kuulumi-
sia ja laulaa Siionin lauluja ja virsiä. Suviseurajulkaisu kesän 2004 suviseuroista oli valmistunut, ja sen 
sai näistä lauluseuroista ostaa omaksi. Siinä on kirjoitettuna kaikki suviseuroissa pidetyt saarnat ja alus-
tukset sekä vuosikokouksen pöytäkirja. 
 
Sittenpä jäikin tarkasti sopimatta seuraavat lauluseurat, joten seuraavana olivatkin sitten jo lähetysseurat 
25. marraskuuta. Tämä sattuikin sopivasti Auttolaan emännän puolipyöreille syntymäpäiville. 
 
Vielä ennen joulua rauhanyhdistys järjestää joulumyyjäiset Perttulassa 10.12.2004. Kaikki tervetuloa! 
 

Anni-Inkeri 
 



 16 

Toivo, Maila, Irma, Airi, Esko, Anni-Inkeri, Matti, 
Aaro ja Taimi 

Kyläpäivillä 12.9. 
 
Oli sumuinen aamu Livon koululla, kun virkeä 
joukko livolaisia nousi ”Autto-Pekan” ”tila-
autoon”. Retki Pohjois-Pohjanmaan kyläpäiville 
alkoi! 
 
Paikka, missä Maakunnan kylät kohtasivat, oli 
Ylivieskan kaupungissa, Kasarmin alueella. Päi-
viä kutsuttiin Viljapäiviksi ja niiden emäntänä 
toimi Marjo Nahkala ja isäntänä Matti Kamula. 
Olivatpa Viljapäi-ville matkanneet Livolta myös 
Humina-Aapo ja Esko. 
 
Ylivieskan kaupunginjohtaja Tapani Vierimaa 
toivotti vieraat tervetulleiksi puoli kymmenen 
maissa. Tämän jälkeen ohjelmaa riittikin iltapäi-
välle saakka. 
 
Avajaispuheen piti Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n puheenjohtaja Matti Viitala. Kello kymmenen 
jälkeen oli meidän livolaisten vuoro esittäytyä yleisölle, ja vielä ensimmäisinä! Olimmehan tie-
tysti vuoden kylä. Anni-Inkeri piti ”Miten tähän on tultu ja mitkä ovat jatkosuunnitelmat” -
esitelmän. 
 

Paljon oli muutakin mukavaa ohjelmaa eri kyliltä, mutta 
jotenkin jäi mieleen Lampinsaaren kylän esitys. Maija 
Isokääntä piti kylästään niin terhakkaan puheen ”Ihan jok-
kainen ossa”, että oli pakko kuunnella. Kyläänsä toivat 
esille toistakymmentä esitelmää, joten ohjelmaa riitti! 
 
Kyläpäivillä oli myös oheisohjelmaa – markkinatunnelmaa 
– myyntikojuja herkullisine anteineen! Pitihän sitä jottai 
ostaakin. Tavattiin siellä entisiä livolaisiakin. Visa-Jussi 
asuu Ylivieskassa. 
 
Iltapäivällä oli vielä kylienvälinen kisailu, johon meiltäkin 
uskaltautui kolme rohkeaa! Irma, Airi ja Esko suoriutuivat 
hyvin, vaikka vaikeita olivat kysymykset. 
 
Päiväohjelma loppui klo 15.15 ja mieluusti lähdimme ko-
tia kohti ajjaa kärryyttelemään! No - käväistiinhän me 
Kärkkäisellä! 
 

Maikki 
 

Kärkkäisellä herkuttelemassa 
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Sarjis 
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Uittomiesten mukana Livojoen uitossa olympiavuonna 1952 
  
Elettiin helteistä juhannuksen jälkeistä kesää, heinäkuu oli alullaan, timotei ja apila alkoivat olla jo niitto- 
kunnossa. Isännät alkoivat laittaa viikatteitaan kuntoon. Siihen aikaan tehtiin paljon kuivarehua, se oli kova 
savotta sekin. Pitkä poutakausi aiheutti kuitenkin sen, että Livojoen yläjuoksulta alkoi loppua vesi, uitto oli 
pahasti kesken, tarvittaisiin lisää miehiä soljuttamaan puita kuivassa joen uomassa. 
 
Ei tarvinnut kahta kertaa miettiä, mikä on homman nimi, heinähommat saa tältä kesältä kohdaltani jäädä mui-
den tehtäväksi. Postiauto mennä jyrräsi kohti Sarakylän perukoita Kouvalle asti, maantie pölisi, auto tärisi, ei 

oltu laitettu tielle suolaa, jostain syystä. Ei ollut vielä siihen aikaan monella 
pojalla omaa menopeliä, Käkelän Jaskalla taisi olla Jawa-merkkinen 

moottoripyörä. Lopulta linjuri – maantieässä - pysähtyi Jäkälävaaran py-
säkille, toisin sanoen Osuuskaupan pihalle Auto tyhjeni lähes kokonaan, eipä 
ollut Kouvan kirkolle monta menijää. Siitä sitten kauppaan, eväsreppua 

täyttämään, tiedossa oli ainakin kahden viikon korpisavotta, että reppuun niin 
paljon tavaraa kuin kantaa jaksaa. Kauppa ainakin pärjäsi hyvin. Sitten reppu pykälään ja taipaleelle kohti 
Livojokea, jonne matkaa kertyisi noin 8 km. 
 
Aurinko paistoi jo länneltä, kun lähdimme taipaleelle. Hyttysparvia oli pilvin pimein, hiki valui noronaan 
muutaman kilometrin jälkeen. Tien pohja, jota miesjoukko asteli, oli keväällä raivattu ja puhdistettu suurim-
mista kannoista ja kallioista. En silloin kävellessä arvannut, että jo seuraavana talvena olisi Jäkälävaaran-
Mäntylän tietyö työpaikkani, lähes vuoden pesti – no se on taas eri juttu. Pari tuntia, kun heitettiin toista toisen 
edelle, alkoi Haarainniemen harmaat kämpän seinät häämöttää joen toiselta puolelta. Vesi oli joessa todella 
vähissä, kävellen se ylitettiin Kilsikosken kohdalta. 
 
Korkea oli kynnys kämpän ovella, kun mentiin sisälle Sisällä oli hämärä valaistus ja kamina keskellä kämp-
pää, onneksi siinä ei tulta. Pyyhittiin enimmät hikipisarat kasvoilta ja kaivettiin repusta suuhun pantavaa. 
Kahvia ei ollut, kun kokki oli missä lienee. Eipä tauko ehtinyt puoleenväliinkään, kun oltiin jo matkalla kohti 
seuraavaa etappia. Raakunkosken kämppä oli seuraava etappi, matkaa sinne kertyi noin 6 km. Polku kiemurte-
li jokivarrella, suurimpia mutkia oikoen, pahimpiin rompakoihin ja puroihin oli rakennettu pitkospuut, kulke-
mista helpottamaan. 
 
Reilu tunti kun oli talsittu, tultiin uuden karhealle kämpälle, jonka piha-alue oli haravoitu siistiksi. Tuumattiin, 
että kyllä tämmöinen kortteeri kelpaisi meillekin, mutta eipäs nuolaista ennen kuin tipahtaa. Kymppimme - oli 
kasteessa saanut nimekseen Santeri - sai ohjeet, että Viisoikean kosken kämppä on meidän porukan majapaik-
ka, että ei kun murua rinnan alle ja taipaleelle. Oli kirkas kesäyö, ei muuta haittaa kuin verenhimoiset hyttys-
parvet, jotka olivat kokoajan riesana. Jälleen 6 km marssi. Puolen yön jälkeen alkoi harmaat hirret häämöttää 
puiden lomasta. 
 
Kämppä oli vanha, milloin lienee rakennettu, eipä sitä silloin paljon mietitty – sisään vain. Vastaan pöllähti 
tunkkainen haju, kun pukattiin ovi auki. Kamiina oli keskellä käytävää, makuulaverit (savottakielellä ritsit) 
molemmin puolin. Siinä sitten jokainen valitsi itselleen sopivan makuupaikan, ei sen puoleen, kaikki paikat 
olivat samanlaisia, repusta jotain pehmikettä päänalle ja huopa (viltti) korville. Tuskin ennätti saada selkäran-
gan syrjälleen, kun uni-Jussi vei miehen mennessään. 
 
Aamulla, aikaisella, kymppi huuteli kuorsaavalle miesjoukolle: ”Suma seisoo ja 
miehet makaa”. Siinä sitä hierottiin silmiä, katsottiin kieroon, joku mutisi, jus-
tiinsahan sitä alettiin nukkumaan. Meidän pomomme siihen totesi, onhan siitä jo 
4 tuntia kulunut. Monen näköistä ja kokoista vedenkeitintä ilmestyi kuuman 
kamiinan päälle, oli pannua, römpsää, säilykepurkkia, ties mitä, kaikilla sama 
tehtävä: vesi kuumaksi ja höystöt pannuun. Joillakin oli kahvia, osa laittoi tee-
ruohoja ja jotka viisaita olivat, keittivät leipäjankin; leipää, voita ja suoloja. 
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Aamuaskareiden jälkeen katseltiin koskelle päin. Eipä pomo puhunut turhia, tuo Viisioikean koski oli puita 
täynnä, alhaalta ylös, sikin sokin, pitkin ja poikin. Meinattiin, että purkamatta jää, jos ei tule vettä enempää. 
Uittokeksit iskettiin varsiin nopeasti, kun varret olivat valmiina, ettei tarvinnut metsään lähteä varsipuita met-
sästämään. Tukkiruuhkan purkua varten veistettiin myös muutamia kankia, ne oli hyviä työkaluja, kun käytös-
sä oli vain pelkkää lihasvoimaa. 
 
Kun kaikilla oli sitten kättä pitempää, jaettiin joukko kahtia, toiset siirtyivät hieman alemmas, Seitenoikean 
koskelle, me jäimme Viisoikean koskelle. Myöhemmin sitten Kivikuivan koski oli vonkapaikkani. Ruuhkan 
purkutyöhön käytiin sitten nopeasti, alettiin kangeta ja vääntää, vetää ja puskea pahimpia pönkkiä. Uittoväylä 
oli niin kapea, että kun pisimmät tukit yltivät reilusti väylän yli, sopivasti kivien väliin, niin siinä pysyi. Kirves 
oli myös tärkeä työkalu, monta tukkia hakattiin poikki, kun muuten ei irronnut, siinä piti hakkumiehen olla 
valppaana, ettei tukin katketessa ruuhka tule niskaan. Eipä siellä turvaköysiä ollut, valjaista puhumattakaan. 
 
Muutamia vähältä piti -tilanteita sattui kuitenkin aina, kun tukki jouduttiin katkaisemaan. Tällöin ruuhka pur-
kautui pitemmältä matkalta, silloin tuli kiire rannalle. Kerran sattui, että yksi mies kompuroi ruuhkalla, ei ollut 
riittävän valpas, kun ruuhka purkautui, siinä oli vaikea juosta poikki virran. Jalat lähti alta hyvin helposti liuk-
kaiden tukkien päällä. No, rantaan mies pääsi, läpimärkänä. Kesä kun oli, eihän uinti pahaa tee. Hiki valui 
virtana, jostain syystä ei harrastettu vapaaehtoista joessa vilvoittelua, vaikka aurinko paahtoi kirkkaalta tai-
vaalta, ei kait kuulunut uittomiesten tapoihin. Pomot ei varmaankaan olisi katsoneet hyvällä silmällä sitä, että 
miessakki posuaa alasti koskessa, työaikana, keskellä kirkasta päivää. 
 
Tukkiruuhkan purku edistyi vaiheittain. Joskus lähti tukki tai pari soljumaan alavir-
taan ja aina joskus lähti kymmeniä metrejä pitkiä kasoja yhteen putkeen. 
Tukkiruuhkan purkua auttoi sellainenkin seikka, kun tukit estivät veden kulkua, se 
patoutui kosken niskalle. Veden noustessa riittävästi purkautui tulvavettä jokiuomaan 
helpottaen kovasti miesten ponnistuksia, kun aina pahimmat pönkät oli poistettu. 
Päivä kului iltaan, työ jatkui iltamyöhäiseen lyhyitä taukoja lukuun ottamatta. 
 
Kello näytti jo uuden päivän alkavan, kun viimeinenkin mutka koskessa saatiin puhtaaksi. 
Vihdoin kymppi ilmoitti, että nyt poijaat nukkumaan. Ei tarvinnut unta houkutella, olin jo unessa, kun rojah-
din punkkaan. Hetkeä myöhemmin, niin ainakin kuvittelin, joku repi jalasta, ylös ja töihin, kymppi raakkui ja 
nauroi ilkeästi, sentään kolme tuntia olette maanneet, kyllä te jaksatte, nuoret miehet. Ensimmäinen ajatus oli, 
nukkuuko tuo meidän kymppi ollenkaan, heti kun silmät räpsähtää, on heti tönimässä, että älä sinä poika nuku. 
 
Aamuaskareiden jälkeen lähdimme sitten kokeilemaan, lähteekö tukki uimaan kapeammassa uomassa. Ruuh-
kan purkuaikana jätettiin väylän molemmille rannoille korvauksia ja suomustettin pahimpia paikkoja. Kun 
väylä kapeni, veden virtaus hiukan parani. Kosken yläpuolella olevassa mutkassa oleva vastuu avattiin ja niin 
pääsi ties kuinka kauan maanneet tukit ja pöllit hiljalleen liikkeelle. Kohta olivat ensimmäiset tukit koskessa, 
ne menivät hyvin, mutta kun puutavaraa alkoi tulla joen täydeltä, niin heikostihan siinä kävi. Hetkessä koski 
oli täynnä tavaraa, oli täysin jumissa, sama homma uudestaan. Eipä siinä sen suurempia turinoita käyty, keksi 
tukin kylkeen ja veto päälle, töihinhän tänne tultiin, että kyllä se siitä. 
 
Monta vuorokautta siinä paiskittiin töitä yhteen putkeen, ei paljon taukoja pidetty, tunti, pari joskus aamuyöllä 
torkahdettiin, sitten taas vedettiin, työnnettiin ja kangettiin tukkikasoja alavirtaan. Univelkaa tuli runsaasti, 
joten heti, kun tupakkatauon aikana istahti tukille, niin uni-Jussi vei miehen mennessään. Jos joku sytytti sa-
vukkeen ja se jäi sormihaaraan, heräsipä kaveri kun savuke poltti sormia, yhtään henkäystä vetämättä. Eniten 
minua otti kaalin kuitenkin se, siinä tukilla torkkuessa, heti pomo on tönimässä ja pukkimassa, sanoo siinä 
ilkeästi: ”Tuolla kämpässä olisi parempi köllötellä”. Siitä suivaannuin niin, että sieppasin keksin ja karjaisin 
kovalla äänellä, lähdetäänpä UKOT töihin, tulihan tässä lepoa aivan tarpeeksi. 
 
Monta litraa valui hikeä ja monta rakkoa tuli kämmeniin ennen kuin Viisoikean ja Kivikuivan koskien välillä 
oleva tukkisuma saatiin purettua. Sen jälkeen vonkamies määrättiin jokaiseen mutkaan. Pahimpiin paikkoihin 
jäi kaksi miestä seuraamaan, kuinka metsän vihreä kulta matkaa maailman markkinoille. Minut arpa määräsi 
Kivikuivakoskelle. Kaveriksi tuli vanhempi, hyvin vähäpuheinen, sodissa ollut mies, ei turissut turhia. Mietin 
vain kuinka tullaan toimeen keskenään, etunimet sanottiin ja sillä sipuli. No, en ollut ensimäistä kertaa tunte-
mattoman kaverin kanssa työssä, jossa piti toimia yhdessä, saumattomasti. Olin kierrellyt Lapin metsäkämpillä 
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ja tukkisavotoilla muutamana talvena, aina, kun savotta vaihtui, vaihtui naapurit makuulaverilla ja tuppijen-
geissä, vaihtui myös mies justeerin päähän. Se on työtä, joka vaatii saumatonta yhteistyötä. 
Kosken rannalle oli rakennettu laavua muistuttava vinokatteinen hökkeli. Katto oli tehty puupelkoista, tuohes-
ta ja havuista, maalattia, jossa oli kuivuneita kuusen oksia. Katto ehkä suojaisi sateelta, mutta ötököiltä ei suo-
jannut ollenkaan. Onneksi oli keksitty hyttysvoiteita, että sellaiseen kortteeriin nyt jouduttiin. Tulisija, nuotion 
paikka oli laavun edessä, jossa keittelimme leipäjankkia ja kahvia, joskus pala sian pintaa käristyi nuotin hiil-
loksella. Muonitus oli yhden miehen harteilla, hän kantoi Eemelin kaupasta, repulla kaiken muonan koko 
porukalle. Monta reissua hän joutui tekemään, matkaa kertyi yhteen suuntaan, reilut kymmenen kilometriä, 
apostolin kyydillä. 
 
Sovimme kaverin kanssa työvuoroista siten, että päivisin olemme kahdestaan koskella vahtaamassa, ettei vaan 
tukki kuje poikittain väylässä. Öisin, kun tukinlasku oli hiljaisempaa, voitiin istua nuotiolla, toinen meistä voi 
jopa yrittää nukkua. Itikat piti huolen, ettei kovin pitkistä unista pystynyt nauttimaan. Toinen taasen oli ki-
pinämikkona, veti välillä kuivan pöllin joesta nuotioon, ettei vain nuotio sammuisi, seurasi siinä samalla pölö-
kyn juoksua virrassa. Viikko vierähti nopeasti, säiden puolesta todella upeasti, ei ollut öisin kylmää, eikä sa-
teista ollut tietoakaan. 
 
Tukki ui koskessa kohtalaisen mukavasti, joskus joutui kankeamaan, virtaan poikittain juuttuneen tukin. Valp-
paina kun oltiin, pahemmilta ruuhkilta vältyttiin. Kunnes sitten eräänä yönä, olin silloin niin sanotusti lepo-
vuorossa, heräsin outoon hiljaisuuteen. Ei kuulunut tukkien kolinaa koskessa, kosken kohina tuntui oudolta ja 
mikä pahinta, koski oli puuta pullollaan. Kosken yläpuolen suvanto oli myös täynnä puutavaraa ja vahti nuk-
kui hiipuvan nuotion vieressä, ei haitannut hyttyset kaverin unta. Taivas oli mennyt pilveen, ensimmäiset sa-
depisarat tippuivat, kun herättelin kaveria syvästä unesta. Ei hän heti tajunnut, mikä on tilanne. Kohta kuiten-
kin tajusi mikä oli tilanne, sieppasi keksin, muutamia voimasanoja ja paineli ruuhkalle. Teimme siinä tilan-
nearvion, ei hyvältä näyttänyt. Samalla vettä alkoi sataa kaatamalla, se veti mielialaa alas. No, eihän uittomies 
vettä pelkää, tuumittiin ja alettiin kangeta ruuhkan alta, pönkkänä olevia tukkeja irti. 
 
Aluksi tilanne tuntui toivottomalta. Sitten tuli luonnonvoimat apuun, koska vettä satoi 
kaatamalla ja ruuhka nosti veden kosken yläpuolella rantatöyräälle asti. Ei tarvittu 
muuta kuin pahin pönkkä alta pois, niin johan tuli rytinää, ruuhka purkautui 
kolisten, katkesi siinä joku tukkikin. Hyvä, että ehdittiin alta pois – kaksi 
miestä huutaa ja kiljuu rannalla, niin kuin Olympiakisojen 10 km juoksun 
aikana – niin ne Helsingin Olympiakisat alkoi juuri tuohon aikaan, harmitti kun 
ei voinut seurata kisoja ollenkaan, ei ollut matkaradiota kukaan meistä 
nähnytkään, televisiosta puhumattakaan. 
 
Tukkisuma kosken yläpuolelta valui nopeasti alas. Tuumattiin: ”Tämähän toimii hyvin”. Sitten kuitenkin tukin 
kulku loppui kuin leikaten. ”Mitäs nyt tehdään?”. Lähdimme kuitenkin jokivartta ylöspäin rämpimään. Ei nau-
rattanut juuri ollenkaan, kun tiheässä pusikossa puskimme eteenpäin. Kosken yläpuolinen suvanto oli noin 
kilometrin mittainen, yksi niva välillä, sen jälkeen joki teki tiukan mutkan ja sieltä sitten syy löytyikin. Tuk-
kisuma oli kiilautunut mutkassa rantaa vasten niin tiukkaan, ettei pölli päässyt irtautumaan. Eipä siinä suu-
rempia mietelauseita lausuttu, pantiin taas keksit töihin. Pikkuhiljaa suma lähti liikkeelle, lihasvoiman ja luon-
nonvoimien avulla. 
 
Palattiin takaisin koskelle katsomaan, kuinka se nielee puutavaraa kitaansa. Hyvin näytti toimivan, saatiin 
hiukan hengähdysaikaa. Nuotion oli sade sammuttanut aikaa sitten ja sen sytyttäminen olikin työläs homma, 
sillä kaikki nuotiopuut ovat täysin märkiä ja kuivaa puuta oli vaikea löytää. Lopulta laavun pohjalta löytyi sen 
verran kuivia oksia, että saatiin valkea syttymään. Nopeasti kahvinkeitin tulelle – kyllä maistui hyvältä -  kello 
oli siinä viiden tienoilla aamulla. Sian pintaa käristettiin nuotion hiilloksella – aamupalaksi - jälkiruokana pop-
sittiin leipäjankkia. Jos olisi sade hellittänyt, tämähän leirielämä alkaisi tuntua mukavalta. Sade kuitenkin lisä-
si joen virtausta ja näin helpotti meidän työtä. Ei jaksettu enää ajatella muuta kuin nukkumista, niinpä työn-
nyimme laavun sisään, kamppeet märkinä, mielessä, kyllä kesä kasteensa kuivaa. Vaikka oli aamuaikainen, 
tuntui sää lämpimältä ja hyttysparvien ihana musiikki tuuditti meidät untenmaille. 
 
Herätys tuli aamupäivällä, kun uiton tulipiippu, eräänlainen valvoja uitossa, tuli pukkimaan jalkoja, sanoen: 
”Mikäs miehiä makuutta keskellä päivää?”. Hieraisin silmät rähmeestä ja näin ensiksi kumisaappaat, sitten 
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mustan sadetakin, leveälierin hattu oli ylimmäisenä. Vettä tippui hatun lieristä, joten vesisade jatkui. Vilkaisin 
koskelle päin, ei ollut ruuhkaa, vastasin: ”Yötöitä, yötöitä”. ”Jaaha”, sanoi tummamies, ”Olkaa sitten valppai-
na, pian alkaa puuta tulla joen täydeltä”. Mies jatkoi matkaa jokivartta alaspäin. En ollut nähnyt miestä ennen, 
enkä ole nähnyt jälkeen päin, lyhyeksi jäi raatit, vaikka suupalttia oltiinkin. 
 
Nyt kun joki sai uutta voimaa, tavaraa alkoi tulla eritahtiin. Suurin osa uitettavasta puumäärästä oli vielä joen 
yläjuoksulla. Katseltiin siinä tukin kulkua koskiuomassa, veden virtaus voimistui koko ajan, keksi ruostuu 
käytön puutteessa, kun ei ollut sille käyttöä. Sade jatkui taukoamatta monta päivää. Se teki meidän olot hyvin 
epämiellyttäviksi. Uitollehan se oli lottovoitto, sillä uitto olisi jatkunut paljon, paljon pitempään. 
 
Lähes kaksi viikkoa olimme palvelleet uittoyhdistystä, täysin korpiolosuhteissa. Ensimmäinen viikko oli rajua 
puurtamista ja sää oli mitä parhain, toinen viikko taas edellisen vastakohta, satoi viikon, aurinko näyttäytyi 
hyvin harvakseltaan. Alkoi tehdä mieli jo ihmisten ilmoille, varusteet alkoi olla jo siinä kunnossa, että huolto-
apua tarttis saada, saunasta puhumattakaan. Toivon kipinä virisi, kun yläjuoksulta, uiton hänniltä, alkoi kuulua 
työn ääniä. Odoteltiin muutamia tunteja, kunnes sitten joen mutkan takaa tuli ensimmäiset uiton veneet nä-
kösälle. 
 
Emme jääneet häntäporukan kanssa seurustelemaan, vaan löimme kamppeet kasaan ja lähdimme Viisoikean 
kämpälle kamppeita kuivattelemaan. Seuraavana aamuna sitten ilmoitettiin kohteliaasti meidän porukalle, ettei 
meidän palveluksia enää tarvittu. Halukkaat voisivat kuitenkin jatkaa töitä uiton hännillä, Sarakoskelle asti. 
Oma päätökseni oli, että minulle tämä savotta riittää. Kahteen uiton veneeseen lastattiin kaikenlaista tavaraa: 
keksejä, kankia, lenkkejä ja tietysti veneen miehistö perämiehineen. Perämieheksi asettui Kolju, vanhempi 
mies, mies jonka purkautuva ruuhka oli viedä mennessään. Hänelle annoimme vastuun veneen ohjauksesta, 
kivisissä ja mutkaisissa koskissa. 
 
Virran voimakkuus oli kokonaan toista luokkaa nyt, 
kun runsaiden sateiden jälkeen lähdimme veneretkel-
le. Lähestyttiin Seitenoikean koskea, soutajat repivät 
airoista minkä ehtivät, Kolju karjui, että kovempaa. 
Vene rysähteli korvauksiin, hyvin kesti kuitenkin. 
Kohtalaisen kuivina selvittiin alas kosken kuohuista. 
Hiljalleen veneet lipui alavirtaan. Ei pidetty turhaa 
kiirettä, nautittiin kauniista kesäsäästä, kun sadepilvet 
olivat vihdoin häipyneet ja aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Iltapäivällä tulimme Sarakylän laitamille, ve-
dimme veneet rannalle, veneet tyhjennettiin ja puhdistettiin. Siihen päättyi uitto-savottani Livojoella. 
 
Lähdimme siitä etsimään uiton kassööria. Hänellä olikin kova urakka, että kaikki ylityötunnit ja prosentit 
kaikkien kohdalla ynnättiin oikein. Tuntuihan se tilipussi sillä hetkellä mukavalta, mutta kun ajattelee sitä 
tunti- ja työmäärää, niin ei se kovin hääppönen palkka ollut. Kyllä Lapin tukkisavotoilla tienestit oli kokonaan 
eriluokkaa. 
 
Lopputili taskussa lähdettiin etsimään yöpaikkaa. Postiauto lähti vasta aamulla Kurenalle, joten Saralan pirttiä 
kohti askel vei. Poikettiin kuitenkin erääseen karjataloon. Koljulla halutti oikein tosissaan kermaa, sillä hän 
osti kokonaisen litran tätä elämän eliksiiriä ja ryysti kaiken juoman yhdellä kerralla, röyhtäili ja pyyhki viikset 
kermasta. 
 
Vesi siinä tuli kielelle sitä katsellessa. Sanoin talon emännälle, että minulle sama satsi. Sain litran kermaa ja 
maksoin taalat emännälle. Litrahinta ei ole jäänyt muistiin. Aloin litkiä tätä keltaista nestettä hyvällä ruokaha-
lulla. Muutama kulaus meni hyvin, mutta sitten tuli toppi, en voinut ottaa enää yhtään kulausta, ei se niin hy-
vältä maistunutkaan ja annoin kerman - lähes litra – Koljulle. Hänellä ei ollut menekkivaikeuksia, röyhtäili 
vaan entistä enemmän. Saralan pirtissä oli tuore sanomalehti, Kaleva. Tutkin innokkaasti Olympiauutisia, pet-
tynyt olin kun Toivo Hyytiäinen oli vasta kolmas keihään heitossa. Pirtin lattialta seuraava aamuna herättiin ja 
postiauto vei meidät uuteen päivään. 
 

Mukana ollut 
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Isäinpäivä Livolla 
 
14. päivä Marraskuuta heräsimme isäinpäivän 
aamuun, joka valkeni kauniiksi päiväksi. Me 
isät ja isoisät saimme ensimmäiset 
kakkukahvimme ja kotona samoin myös 
aamupuuromme. 
 
Mutta päivän jatkuessa meitä odottivat emännät 
Livon koululle isänpäivän kunniaksi täytekak-
kukahville. Sinnepä me sitten kiiruhdimme. 
Joukkoon uskalsi tulla jokunen äitikin. Kahvin 
jälkeen riensimme hirvikodalle makkaran-
paistoon. Kyllä kannatti olla mukana. Kaikesta 
tästä kiitämme Livokas ry:tä sekä teitä, jotka 
meitä palvelitte. 
 
Näitä riimitteli, 
 

A. P-L 
 
 

 
 

Livon virsimaraton 
 

Livolla oli tässä hiljattain virsilauluilta 
koululla. Anni-Inkeri oli meillä kanttorina. 
Aloitimme koko Pudasjärvellä yhtä aikaa 
laulamisen, johon oli valittu samat virret 
kaikkiin laulukohteisiin. Koululla oli vä-
hän kylmä, joten piti laulaa sitäkin reip-
paammin. Mutta… meiltähän se tapahtuu, 
kun komeat lauluäänet yhdistyy säestyk-
sen voimalla. 
 
Oli mielenkiintoista kuunnella aina virren 
synnystä, säveltäjästä ja sanoittajasta. Pää-
simme loppuun ja alkoi jo vähä tulla läm-
minkin. Lopuksi kahvittelimme ja kuulu-
miset raatattiin keskenään. Oli taas vietelty 
mukava hetki yhdessä. 
 

Siunattua Joulunaikaa ja Jeesus-lapsen 
syntymäjuhlaa! 

 
Ulla 

 
 

Virsimaratonin osanottajia (Kuva: Matti Törmänen) 
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Urheilu ja minä 
 
Siitä hetkestä asti kun muistikuvani tästä maailman menosta alkoi, muistan urheilun kuuluneen elämän-
menooni tärkeänä osana. Pikkupoikana sisarusten kanssa kesäisin juostiin kilpaa, hypittiin ja heiteltiin 
myös aikalailla aktiivisesti. Hauskaa oli vaikka välineet olivat nykymittapuun mukaan ”vähintäänkin” 
alkeelliset. Talvella oli sitten vuorossa hiihdot, mäkihypyt sun muut kisailut. 
 
Kuulantyönnössä meillä oli ”kuulana” sopivaksi katsomamme kivi. Tosin likemmäksi nykyaikaa 
pääsimme kun kävimme naapuristamme Ylikokosta hakemassa viiden kilon kuulan, veljeni 
Reinon kanssa. Sillä kuulalla oli työnnellyt meitä edeltänyt sukupolvi samoilla, 
perinteisillä tantereilla. Tämän kuulan tuontiin liittyy vähän ikävämpi muisto, mutta 
tulkoonpahan sekin näin kahden kesken sulle kerrotuksi, kunhan et lätise sitä eteenpäin. 
 
Kun toimme ihastusta herättäneen ”juppivälineemme” pihallemme, kehotimme pik-
kusiskoamme Hilkkaa potkaisemaan tuo ”pallo” meille!!! Hänhän tietysti teki innoissaan 
työtä käskettyä ja vetäisi oikein kunnon ”kärkkärin”. Olen tänäkin päivänä pahoillani 
tuosta kepposesta, vaikkakin henkilövahingoilta kuin ihmeen kaupalla selvittiin. Reksa-
veli, minua vanhempana, saa kantaa edelleen päävastuun tuosta katalasta teosta. 
 
Urheilun uhrina oli vuosia myöhemmin em. velipoika itse, kun hyppäsimme seivästä. Seiväshyppyteli-
neet, rima ja seiväskin olivat mallia ”made in oma metsä”. Samaa ympäristöystävällistä linjaa noudatteli 
myös alastulopaikka, sillä siinä oli ohut kerros sahanpurua, noin niin kuin malliksi, mutta ei pehmikkeek-
si asti. 
 

Olimme kerran kauniina kesäisenä päivänä veljeni kanssa hyppäämässä seivästä. 
Hänen ylityskorkeutensa olivat eri metriluvuilla mitä minun. Niinpä hän vuorollaan 

spurttasi kovan vauhdin ja riuhtaisi omatekoisella kuusiseipäällä itsensä 
yläilmoihin suhteellisen rivakasti. Kuinka ollakaan, seiväs tykkäsi tästä huo-

noa ja oksan kohdalta katkesi. Velipoika pätkähti kyljelleen tantereeseen! Siitä alkoi 
painajaiseni, kun hän alkoi korista ja silmät kääntyivät ”nurinpäin”. Se oli näky jota en unohda! 

Spurttasin kuin Valeri Borzov sisälle, ja itkun seasta sain parahdettua Alli-äidille: Reksa kuolee, 
Reksa kuolee, Reksa kuolee!!! Kun ikuisuudelta tuntuneen ajan jälkeen olimme todella 

rauhallisena pysyneen äitimme kanssa ”stadionilla”, konkoili haamuhyppääjämme siellä jo 
jalkeille, ja eikun uutta seivästä hakemaan!!! Silmätkin olivat jo hänellä taas palailleet 
sijoilleen ja ”huokukin” tuntui kulkevan! 

 
Aika usein hypätessämme meitä oli kannustamassa Salmelan Jaakko. Hän istui aina siinä samalla kivellä 
ja muisti kehua myös minua, vaikka en veljieni Eeron ja Reinon korkeuksiin yltänytkään. ”Jaska” veteli 
holkkitupakkaa ja korjaili tyylikkään hattunsa asentoa siinä kilpailun edetessä. Hieno mies hän oli ja to-
della kannustava, sekä huomion kaikille antava!!! Viimeisen kerran hänet näin kun Perttu Urpo vei häntä 
taksillaan sairaalaan, ja hän nosti kättä meiltä maitoa hakemassa olleelle naapurin ”Aate-setälle”. 
  
Juoksukilpailuja meillä oli monenpituisia, mutta yleisin oli ns. ”elosuojan reitti”. Paitsi 
että se oli aikalailla ratakierroksen mallinen, niin sillä juostut ajat olivat suhteellisen 
vertailukelpoisia urheilukentällä juostun 400 m:n kanssa. Ajanottovälineenä meillä 
ruukasi olla kamaripäästa lainattu peltinen herätyskello, jossa oli luksuksena 
sekuntiviisari. 
 
Keihäänheittohan oli tietysti kova sana myös meillä. Muistan monesti kun 
serkkumme Raiskion Keijo ja Pertti olivat meillä kisaamassa Erkkaa ja Reksaa 
vastaan. Pirtin ikkunastahan sitä syynättiin tarkasti että kellä se keppi lentää ja 
tietysti pidettiin ”omien” puolta! 



 24 

Jalkapalloa pelattiin kesät talvet. Talvella pelipäivänä oli sunnuntai ja paikkana meidän 
piha. Monet kerrat piti aamulla nousta hyvissä ajoin kolaamaan kenttää auki sataneesta 

lumesta. Pitihän paikat olla kunnossa kun muut pelaajat saapuvat! Keväällä sitten 
potkittiin hangilla. Varjopuolena oli se että pallo tahtoi karkailla aika kauas, mutta 

intoa riitti! 
 
Samoin lentopallo oli yllättäen joskus myös ympärivuotinen laji. Muutaman kerran 
nimittäin lapioimme sydäntalvella kentän auki. Niin kova into oli päästä pelaamaan. 
Verkot ja pallot olivat tietysti sitä mitä olivat. Muistan kun kerran meillä oli 
verkkona joku puojista löytämämme sentin silmäkoolla oleva verkko. Pelissämme 
mukana ollut Puhakka Mikko tokaisi: ”Eihän tuosta näe ees läpi”. 
 
Mieleen jäi kesien peleistä kokeneen Kokko Kallen syötöt. Hän syötti samaan tyyliin mitä myöhemmin 
sarjapeleissä kaikkien aikojen paras PuU:n pelaaja – Lukkarin Pentti. Onkohan kyseessä japanilaissyöttö? 
Pitänee kysyä PUI:lta. 
 

Hiihtokisat meillä olivat sitten oma lukunsa talvisin. Kesällä en muista hiihdetyn 
muulloin kuin heinänkylvöaikaan yhdellä suksella merkkiuraa peltoon. 

Lumenaikaan tehtiin viikolla latu kuntoon että päästiin viikonloppuna tositoimiin. 
Yleensä yksillä ja samoilla suksilla päästeltiin vuoronperään muutaman kilometrin latu 

läpi väliaikapisteineen. Ajanottovälineenä toimi edelleen herätyskello. Kun kaikki 
halukkaat olivat kertaalleen reitin kiertäneet, koitti toinen ja kolmaskin kierros. Näin 

sitä tehtiin intervalliharjoittelua ennen kuin siitä edes oltiin kuultukaan. 
 
Muuan juttu mitä yleisesti tehtiin ennen kuin sitä oltiin mukamas keksittykään, oli luisteluhiihto. Lingo-
tulla tiellä ja keväthangilla oli verrattomasti mukavempaa ja nopeampaa luistella kuin mennä perinteistä 
hiihtoa. Jos nyt sitten hiihto mukavaa voi olla? 
 
Niin lento- kuin jalkapalloakin kävimme kesäaikaan pelailemassa Livon koululla. Lentopalloa pelailimme 
myös muutamina kesinä Niemessä, jossa saimme käyttöömme ison alueen heidän heinäpellostaan!!! 
 
Näin jälkeenpäin vähän hirvittää kun sestosimme koululle Reksan kanssa yli tulvivasta koskesta uiton 
isolla veneellä, joka ei ollut lukossa, siis yleisessä käytössä!! Silloin se joen ylitys tuntui aivan luonnolli-
selta vähine voimineenkin. 
 
Myöhemmin innostuimme Reinon kanssa juoksusta niin että kirjoitin kirjeen yleisurheiluvalmentaja Antti 
Pesälälle, että hän tekisi meille ihan harjoitusohjelmat. Anttihan teki, ja valmensi meitä vuosikausia. Ve-
lipoika oli enempi sprintterityyppiä ja minä taas kestävyysmatkoille sopivampaa sorttia. 
 
Koska veljelläni oli myös voimaharjoitteita ohjelmassaan, tuli ongelmaksi painojen 
puute. Niinpä päätimme eräs sunnuntaiaamu pistää toimeksi. Olimme antaneet 
itsellemme luvan kertoa että Livon nuorisoseuralla on painot, ja sen että ne on ”talolla”. 
Talollehan noihin aikoihin, kuulemma, kuljettiin sisälle aika yleisesti ikkunan kautta. 
Niinpä haalauduimme mekin talolle ja ikkunasta sisälle. Pettymys oli suuri kun 
painoja ei siellä ollutkaan. Sen sijaan annoimme itsellemme luvan kuunnella 
siellä mm. Beatleseja singlelevyiltä levysoittimen neulan kautta! Kaiuttimet 
olivat kuulemma silloin jo ”paremmissa piireissä”. 
 
Ei auttanut muu kuin lähteä tyhjin pulkin kotimatkalle. Matkalla tuli vastaamme eräs ”kylän poika” vielä 
”lauantai-illan huumassa”. Hän tiesi ”varmana tietona” kertoa että painot ovat Liikasessa. Siispä sinne. 
Siellähän ne ”saaliimme” olivatkin Liikasen aitassa. Kun Essa raski niistä luopua, alkoi niiden hikinen 
kiskominen kohti kotia lasten pulkalla! Painot saivat uuden kotinsa reilun parin kilometrin pulkkakyydin 
jälkeen navetanporstuastamme. Siellä Reino nosteli niitä talvipakkasellakin! Kävipä siellä kylänpoikiakin 
silloin tällöin voimiaan mittailemassa. 
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Kesäisin monet lenkit juoksin läskitietä Aintionojan varteen ja sen taaksekin. Monesti kiersin Heinikan-
kaan ja sitten spurttasin takaisin kohti Kokkoa. Fiilikset olivat upeat tietäessäni että täällä saan olla yk-
sin!!! Matkaa ”ihmisten ilmoille” oli reilut puoli peninkulmaa!!! Nautin siitä suunnattomasti että omien 
jälkieni lisäksi näkyi vai enimmäkseen eläinten jättämiä jälkiä. Jossain vaiheessa alkoi tuntumaan siltä 
että olisi mukava tietää kilometrit läskitienkin reitillä samaan malliin kuin oli asia maantien varressa ki-
lometritolppineen. Tähänkin ongelmaan löytyi ratkaisu. 
 
Kerran nimittäin Reksan kanssa poljettiin ”pikitielle” ja laskettiin että montako polkaisua menee kilomet-
rille. Eipä sitten muuta kuin pahvilappusille numeroja ”örmimään”. Kun laput oli tehty, laitoimme nauloja 
ja vasaran reppuun ja eikun läskitielle matkaa mittaamaan. Sorry vaan maanomistajat, ne naulat siellä 
puissa!!! Tosin niitä oli / on vain yksi kappale kilometrin välein. Toivottavasti sahassanne on / oli urhei-
lua / nauloja ymmärtävä terä!!! Aintionojan tammelle saimme mitattua matkaksi meiltä reilut 8 km. Hei-
nikangasta emme mitanneet, koska veljeni ei ole kestävyysurheilija!!!. 
 
Kerran juostessani likellä tammea olivat Villenpirtin pystyttäjät siellä iltalevolla, maaten telttansa edessä. 
Heidän hämmästyksensä oli melkoinen kun nuori poika porhaltaa juoksun kanssa syvänmaassa. Eivät he 
minulta mitään kysyneet, mutta kuulin kun he keskenään asiaa ihmettelivät. Toinen miehistä oli Huhmar-
niemen Vilho Pärjänsuolta. Muutama vuosi myöhemmin ollessani ravaamassa samaa kivikkoista kärry-
polkureittiä, tuli vastaani ”Uhka-Essa” pyörällään. Hän kysyi minulta: ”Ootko eksynyt kun juokset?” Essa 
oli todellinen ”elämäntapaintiaani”, joka oli sinut luonnon kanssa, yöpyen missä milloinkin. 

 
Myös setä-Niilo hieraisi vuosia myöhemmin silmiään, kun vejättelin likellä Villen-
pirttiä häntä vastaan pelkät shortsit jalassani. Niilo oli myöhemmin todennut Terttu-
siskolleni että hän oli ihmeissään kun syvänmaassa juoksee alaston mies! Onkohan 
Livolla nähty juoksevan alastomia naisia millään baanalla? Siinähän olisi kyläläisille 
hyvä matkailuvaltti!!! Enkä ole vaatimassa ideapalkkioita! Joten lenkille vaan! Myö-
hemmällä tämä juoksuinto vei minut lukuisiin juoksukilpailuihin. Erittäin harvoin 
radalle, vaan yleensä erilaisiin hölkkiin ja maratoneihin. Ne on sitten luku sinänsä 
mukavine muistoineen ja uusine kavereineen. 

 
Sisäpallopelejä pelasimme yleensä talvisaikaan lauantai-iltana. Lajeina meillä oli yleensä jalkapallo ja 
joskus myös lentopallo. Näihin hommiin tarjosi mielestämme hyvät puitteet meidän pirtti, kooltaan 8 ker-
taa 8 metriä. Äärimmäistä taituruuttamme osoittaa se että muistaakseni ikkunoita ei rikottu, siis muistaak-
seni! Myöhemmin kun Reksa oli jo töissä Kurenalla Sokoksen rautapuolella, hän hommasi sieltä meille 
lastulevyn pingispöydäksi ja muutkin pingisvehkeet. Sitäkin peliä hakattiin omin ja kylänpoikien voimin 
ihan sypäkästi. 
 
Maailmalla kierroksen tehtyäni ja takaisin palattuani ajauduin vanhemman tyttöni mukana lentopallohar-
rastuksen pariin valmentajana. Eka vuonna olin treeneissä ”vain” apuvalmentajana. Kun seuraava kausi 
koitti, totesin yllättäen että minä olen ainut valmentaja ko. tyttöporukalle. Paloniemen Arska oli ilmoitta-
nut joukkueeni sarjaan. Kun utelin häneltä että ketkähän ne tällä kaudella vetää porukkaa niin hän vastasi: 
”Sinä, muita ei ole!” Olihan se aikamoinen sokki, mutta päätin ottaa haasteen vastaan. Ilmoitin heti Ars-
kalle että minun metodini tulee olemaan täkäläisestä menestyspainotteisesta treenauksesta poiketen har-
rastuspohjainen ja massoja mukaan keräävä – ihan oma linja. 
 
Nyt tällä hetkellä minulla on toiminnassani mukana tasan 40 tyttöjunnua, joista leviää viisi tai kuusikin 
joukkuetta kisaamaan kaikenikäisten sarjapeleihin. Itse en tosin tietystikään ehdi jokaiseen harjoitukseen, 
vaan olen valjastanut avukseni tähän tehtävään varttuneempia tyttöjä jotka ovat olleet viitisen vuotta jo 
mukana toiminnassa. Menestyskään ei tietysti ole kiellettyä meiltä, tästä osoituksena mm. mitalit maail-
man suurimmasta nuorisolentisturnauksesta, Power Cupista. 
 
Muutamia vuosia olen järjestänyt Pudasjärvellä perinteisen, välillä unohduksiin päässeen, puulaakilento-
pallon, kun muutkaan eivät sitä tehneet. Samoin tietysti lentopallon kyläsarjan. Silloin kun minä sitä jär-
jestän se pelataan tietysti ja ainoastaan Livolla!!! Tulevan kesän kyläsarjasta pakkosyötän sulle tietoa seu-
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raavassa Livon Sanomien numerossa. Joukkueita saapi alkaa jo kasailemaan, sillä testikielto on jo loppu-
nut, päätti paikallinen Bernie Ecclestone. 
 
Kilpaurheilusta on jäänyt mieleeni erityisen katkerana paikkana Juha Miedon sadasosan tappio. Kuuntelin 
sitä kisaa radiosta yksin meidän pirtissä. Silloin tuntui että aukeaispa lattia ja vajoaisin sen alle, niin pa-
halta se tuntui. Nykyisin ei enää tällaiset ”pikkujutut” niin paljoa kirpaise. Toisesta ääripäästä löytyy sit-
ten Juha Väätäisen hurjat kirit Helsingin EM-kisoista vuodelta – 71. Näitä kahta voittoa seurattiin tiiviisti 
naapurissamme Jokimaalla. 
 
Seuraavana vuonna sitten Lasse Viren otti kultamitalinsa Münchenissä, mutta minua sävähdytti erityisesti 
Pekka Vasalan majesteettinen meno 1500 m:n kultajuoksussa. Oli se upeaa katseltavaa se ylväs ryhti ja 
polvennousu! Virenin Montrealin vitonen jäi mieleen sen vuoksikin että katsoin sen kisan lauantai-iltana 
Jyrkkäkosken huvialueella olevassa punaisessa tuvassa. Meteli mökissä oli aivan valtava kun Lasse vejätti 
menemään kannoillaan mm. Uuden Seelannin pelätytyt mailerikirihirmut. Erityisen maagista tuossa juok-
sussa oli se kun näytti siltä että muut kisailevat vain keskenään Virenin selän takana. Ikään kuin olisi ollut 
joku kenttä Lassen ympärillä suojaamassa hänen asemaansa!!! Näitä urheiluelämyksiä on ollut valtavasti 
mistä saa voimia arkiseenkin aherrukseen. 
 
Moottoriurheilu on se laji josta en hirveästi perusta. Poikkeuksen tekee 
Formula 1. Se on ollut lempilajini siitä asti kun Keke Rosberg kiilasi itsensä 
sinne ja peräti maailmanmestariksi asti. Hänen ansiotaan on mielestäni mui-
den suomalaisten marssi kohti tätä kuninkuusluokkaa. Mika Häkkisen kaksi 
maailmanmestaruutta on penkkiurheiluelämyksissäni ylitse muiden. 
 
Sitten tulee heti kintereillä PuU:n A-poikien Suomen mestaruus lentopallossa parin vuoden takaa ja voi-
tettuna Pudasjärvellä!!! Urheiluidoleita minulla on kaksi: Mika Häkkinen ja Tuomas Sammelvuo. Mo-
lemmat ovat loistavia urheilijoita, jotka ovat kovalla työllään saavuttaneet paljon ja kumpikin on ihmisenä 
tavallisen vaatimattomia persoonia! Kuten ihan kaikki hyvin tietävät on Tuomas Pudasjärven poikia ja 
Suomen maajoukkueen pitkäaikainen kapteeni. Hänen ammattinsa on lentopalloilija. Nykyisin toimipaik-
kanaan on Ranskan paras joukkue Tours!!! En pidä ollenkaan mahdottomana ajatuksena sitä että ainakin 
toinen näistä urheilijoista kunnioittaisi joskus läsnäolollaan lentopallon kyläsarjaa Livolla!!! 
  
Näistä jutuistahan tietysti sais vaikka romaanin, mutta mitenkähän on Pertun Minna, jokohan tohin lopet-
taa tämän ”tilaustyön”? Jos tätä olisi pyytänyt joku muu kuin sinä, niin ehkä en olisi ”ehtinyt” tätä sepus-
taa. Kello käy, ja kohta pitäs herätä töihin!! Apuva, ja anteeksi työnantaja!!! Ihan kaikille Livolaisille ja 
livolaismielisille sypäkkää ja urheilullista Joulua!!! Lentopallokansa kokoontuu liikuntahallille Joulupäi-
vänä perinteiseen kinkunsulatusturnaukseen, tuu sinäkin aistimaan lämminhenkinen tunnelma!!! Pääsy-
maksua ei oo, mutta otappa silti pörssi matkaan, sillä virvokkeita lentistyttöjen hyväksi siellä myydään.  
 

Kokko Timppa 
 

 
 

JoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiä    
 

Hyvänjouluntoivotukset Heikkisille ja Niskaloille! 
 

Terveisin,  
Maikki 
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Livokas ry:n varsinainen kokous 
 
Livon koululla su 10.10.2004 klo 12 
 
Läsnä 18 yhdistyksen jäsentä. 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
§ 1  Kokouksen avaus 

Livokas ry:n puheenjohtaja Matti Törmänen avasi kokouksen kahvittelun jälkeen klo 12.10.  
 
§ 2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Törmänen ja sihteeriksi Anni-Inkeri Törmänen.
  

 
§ 3 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Tuovila ja Arja Illikainen. 
 
§ 4 Ääntenlaskijain valinta 
 Ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Tuovila ja Arja Illikainen. 
 
§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§ 6 Vuoden 2003 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto 
 Yhdistyksen sihteeri Anni-Inkeri Törmänen luki kokousväelle Livokas ry:n vuosikertomuksen 

vuodelta 2003. Todettiin, että eipä liene Pudasjärvellä toista kyläseuraa, jonka toiminta olisi niin 
monipuolista ja vilkasta. Keskusteltiin siitä, että toimintakertomuksen olisi hyvä olla tiedossa 
myös kaupungin viranhaltijoilla ja luottamusmiehillä.  

 
Kokouksen pj. Teuvo Törmänen esitteli Livokas ry:n tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien niistä 
antaman lausunnon. Tilinpäätöksen tiivistelmä jaettiin kokouksessa oleville. 
 
Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto hyväksyttiin yksimie-
lisesti. 
 

§ 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.  
 
§ 8 Vuoden 2005 jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus 

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti säilyttää henkilöjäsenen jäsenmaksu viidessä (5) euros-
sa vuodelle 2005. Kannatusmaksua saa maksaa sopivaksi katsomansa summan. 
 
Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on edelleen 10 �. 
 

§ 9 Vuoden 2005 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
Yhdistyksen sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2005. Kokous oli tyy-
tyväinen jo perinteisiksi muotoutuneiden tapahtumien edelleen järjestämiseen.  
 
Toimintasuunnitelmaan lisättiin jo jonkin aikaa keskusteluissa esiin noussut asia Karsikkoperän 
umpeutumisen estämisestä. Vuoden 2005 aikana Livokas ry yhdessä kalastuskunnan ja jakokun-
nan kanssa lähtee viemään asiaa eteenpäin kuntaan ja ympäristökeskukseen. 
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Tällä muutoksella kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2005. 
 
§ 10 Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten osalta 

Ulla Salmelan tilalle yhdistyksen hallitukseen valittiin Pirjo Tuovila. 
Anni-Inkeri Törmänen valittiin jatkamaan tehtävässään. 
 

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

 
§ 12 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.  
 
§ 13 Kyläsuunnitelman tarkastus 
 Livon kylällä on yhdistysten yhdessä laatima kyläsuunnitelma. Se on päivitetty viimeksi joulu-

kuussa 2003. Livokas ry:n sihteeri Anni-Inkeri Törmänen luki kokoukselle tuolloin kirjatut ideat 
ja toimenpide-ehdotukset kylän kehittämiseksi.  Kaikki entiset ideat pidettiin voimassa ja lisättiin 
siihen kesällä 2004 ääneen lausuttu ajatus Livon sutkausten ja sanontojen kirjaamisesta paperille. 
Tämä voisi tapahtua samassa yhteydessä kuin talokohtaisten museoiden järjestäminen, mikäli mu-
seotavaraa omistavat kyläläiset asiasta innostuvat. 

 
§ 14 Tulevat kylähankkeet 
 Sihteeri Anni-Inkeri Törmänen esitteli Livokas ry:n lähettämät hankehakemukset. Ensimmäinen 

mahdollisesti alkavista hankkeista on 15.10.2004–31.12.2005 toteutettava Välittäjäorganisaation 
hanke, jossa työllistetään kotiapulainen sekä tietotuvan ja kioskin tehtävissä mahdollisesti kaksi 
työntekijää. 

 
 Toinen hankehakemus on lähetetty 30.9.2004 Suomen kotiseutuliittoon, joka rahoittaa seurojenta-

lojen kunnostamishankkeita.  
 
 Näiden lisäksi voi JoMMa ry:n rahoittamana alkaa Pudasjärven kylien yhteishanke, jossa toteutet-

taisiin kaikille kylille yhteisiä kehittämistehtäviä. Tämä hanke alkaa aikaisintaan vuoden 2005 
alusta ja kestää kaksi vuotta. 

 
§ 15  Sääntömuutosasia 
 Päätettiin muuttaa Livokas ry:n sääntöjen 3 §:ää lisäämällä kohta: ”6. Tuottaa kyläläisten ja jäsen-

ten tarpeisiin palveluita sekä edistää yritystoiminnan kehittymistä kylällä.” Muutos hyväksyttiin 
yksimielisesti. Tämä oli asian ensimmäinen käsittely. 

 
§ 16  Muut asiat 

Päätettiin pitää sääntömuutoksen toista käsittelyä varten ylimääräinen yleinen kokous Livon kou-
lulla la 27.11.2004 klo 11.30. 
  

§ 17  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00. 
 

Livolla 11.10.2004 
 __________________________ ___________________________ 
 Teuvo Törmänen (pj.)   Anni-Inkeri Törmänen (siht.) 
 
 __________________________ ___________________________ 
 Pirjo Tuovila (ptk:n tarkastaja) Arja Illikainen (ptk:n tarkastaja) 
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Onnea kylähankkeille! 
 
Lapin TE-keskus on Suomen Nuoriso-
seuraliitto ry:n esityksestä päättänyt rahoittaa 
Livon palvelut paranevat –työllistämishank-
keen. Hanke on alkanut 14.10.2004 ja on 
mahdollista jatkua 30.9.2006 saakka.  
 
Käytännössä työllistämiseen varatut 
määrärahat riittävät lyhyempiin työllistämis-
jaksoihin. Livolla on työllistetty 1.11.2004 
alkaen tietotuvan tehtäviin Silvo Tuominen, 
ja kotiaputyöntekijäksi Helinä Valkola 1.12.2004 alkaen. Tietotuvalla riittää palkkarahoja 31.8.2005 
saakka ja kotiaputyöntekijän työsuhde kestää 30.6.2005 saakka. Lisäksi pystytään palkkaamaan toinen 
työntekijä Livon kioskin hoitoon sesonkiajaksi kesällä 2005. 
 
Taloudet, jotka haluavat kotiaputyöntekijää 4 �:n tuntihinnalla ovat jo paljolti ilmoittaneet halukkuudes-
taan työllistää kotiapulaista. Myös hetkelliseen kotiaputarpeeseen pyritään vastaamaan mahdollisuuksien 
mukaan. Kun tarvitsette apulaista, ottakaa yhteyttä Soile Törmäseen, p. 040-519 8379. 
 

 
 
JoMMa ry on hyväksynyt rahoitettavaksi Pudasjärven Kaupunkikylät -
hankkeen. Sen aikataulu on 1.1.2005-31.12.2006. Hankkeessa voidaan pienellä 
omavastuulla osallistua asumisen, tiestön, vesiosuuskuntien ja hoivapalveluyrit-
tämisen kehittämiseen. Hanke ei sisällä millekään kylälle investointeja, vaan jos 
tarpeita tulee esiin, niin hankkeessa laaditaan investoinneille kyläkohtaiset 
hankkeensa. Hankkeen hallinnoijana on Pudasjärven kaupunki. 
 
  
 

 
Pudasjärven kaupungin vetämä hanke Ikäihmisten pärjääminen si-
vukylillä jatkuu maaliskuuhun 2005. Kaikki, jotka haluavat tehdä 
Yksilöllisen pärjäämissuunnitelman, voivat sen tehdä. Koulun il-
moitustaululta saa hakea lomakkeen tätä varten. Suunnitelman voi 
käydä läpi joko Sari Ranuan (p. 040 - 701 2230) tai Anni-Inkeri 
Törmäsen (p. 040 - 545 7162) kanssa, ja saada tarvitsemansa palve-
lut. Hankkeelle on todennäköisesti tulossa myös jatkoa, jossa me 
livolaiset olemme mukana! 
 
 
 
 

Anni-Inkeri 
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Pärjäämissuunnitelman avulla hyvään ikääntymiseen 
Ikäihmisten pärjääminen haja-asutusalueilla –hankkeen kuulumisia 26.11.2004 

 
Pärjäämissuunnitelma 

Ikäihmisten pärjäämishankkeessa on syksyn aikana kokeiltu ja kehitelty uudenlaista ikäihmisen kotona 
pärjäämisen toimintamallia, jonka tärkeänä osana on yksilöllinen pärjäämissuunnitelma. Jaettujen lomak-
keistojen määrästä päätellen moni hyvään ikään ehtinyt livolainen on pohtinut pärjäämiseensä liittyviä 
asioita. 

 

Pärjäämissuunnitelmaan kootaan ikäihmisen omat voimavarat ja muiden antama apu. Mahdollisiin tuen 
tarpeisiin etsitään ratkaisuja lähiyhteisön, vapaaehtoisavun, järjestöjen ja kunnan tarjoamista palveluista. 
Pärjäämissuunnitelma täytetään läheisen henkilön kanssa ja tarvittaessa täydennetään sekä suunnitellaan 
palveluja yhdessä palveluohjaajien kanssa. 

 

Pärjäämissuunnitelma on monitoimijainen toimintamalli, jonka avulla ikäihmisen pärjäämisen tukemisek-
si etsitään yhteistyössä ikäihmisen ja eri toimijoiden kanssa sopivat palvelut ja kootaan yhteen tuen anta-
jat.  Pärjäämissuunnitelma täyttämällä tehdään myös näkyväksi ikäihmisen omat voimavarat sekä ne mer-
kitykset, joita kukin pitää tärkeänä omassa elämässään. 

 
Koulutusiltapäivä Livolla 

Livolla toteutettiin 2.11.2004 koulutusiltapäivä, joka oli osa hankkeessa järjestetystä Hyvinvointia ja ter-
veyttä edistävä vanhustyökoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulun opettajan, Liisa Karhumaan luentoa 
hyvästä ikääntymisestä ja pärjäämisen tukemisesta oli kuulemassa runsaasti sekä livolaisia että hetekylä-
läisiä vanhemman ja nuoremman polven väkeä. 

   

Koulutuksessa pärjäämisen todettiin pitävän sisällään monia asioita. Kysyttäessä naapurilta tai läheiseltä 
kysymys: ”Miten pärjäät?”, osoitetaan tarpeellista huolenpitoa ja toisesta välittämistä. Toistemme huo-
lenpidossa ja pärjäämisen tukemisessa tarvitaan sekä antavia että ottavia käsiä. Osallistujien mielestä en-
sisijaisia tuen antajia ovat läheiset ja sukulaiset, sen jälkeen ystävät ja naapurit, jonka jälkeen turvataan 
yksityisiin ja kunnallisiin palveluihin. 

   

Meissä on monenlaisia pärjääjiä. Elämänasenteella ja aikaisemmilla elämänkokemuksilla todettiin olevan 
suuri merkitys pärjäämisen kokemiseen ja ikääntymiseen liittyviin elämänmuutoksiin suhtautumiseen. 
Merkityksellisenä Liisa Karhumaa nosti esiin myös sosiaaliset kontaktit ja päivittäiset tapahtumat elä-
mänsisältönä. 

 

Kiinnostavan opetuksen ja aktiivisten kuulijoiden lisäksi koulutuspäivän onnistuminen oli myös maa- ja 
kotitalousnaisten ansiota, jotka jälleen kerran tarjoilullaan huolehtivat hyvinvoinnistamme.  

 
Tulevaisuus 

Ikäihmisten pärjäämishanke jatkuu maaliskuulle 2005, jonka jälkeen toivomme voivamme jatkaa hyvin 
alkanutta kehittämistyötä jatkohankkeessa. Lehtenne välityksellä toivotan livolaisille omasta ja hankkeen 
puolesta hyvää ja rauhallista joulua sekä menestystä uuteen vuoteen! 
 
 

Sari Ranua, projektityöntekijä 
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Alkavana talvikautena hiihdetään 
 
Kohta on joulu ja heti sen jälkeen putkahtaa mieleen, että kuntoa olisi kohotettava muutenkin kuin kinkun 
ja suklaan avulla. 
 
Useampana talvena on ollut puhetta siitä, että pitäisi saada latu, joka kulkisi jokivartta suunnilleen talosta 
taloon, jotta jokaisen olisi helppo ladulle lähteä ja sitä pitkin pääsisi vaikka kyläilemään toisissamme. 
Joen jää on ollut niin moneen kertaan talvesta vesillä, että on päädytty vetämään latu kokonaan joen kou-
lunpuoleiselle rannalle. 
 
Ladun pohjaksi on kysytty luvat maanomistajilta, ja sillä ehdolla ovat monetkin antaneet, ettei tätä uraa 
sekoitettaisi moottorikelkkauraan. Sitä EI SIIS SAA AJAA MOOTTORIKELKALLA muuten kuin 
ladunkunnostustarkoituksessa. 
 
Latu alkaa Niemestä ja tulee Penikkasuon kautta Takkulan seutuun. Siitä latu jatkuu 
Kanervan ja Visalan maiden kautta koululle. Koululta matka jatkuu Alavainion pellon 
yli Tolpan rantaan ja siitä jokivarressa kulkevaa tienpohjaa aina Naavalan ja 
Käkelän maille. Sieltä sitten sähkölinjaa Karsikkoperän yli ja Mutkalan 
pelloille. Näin tullaan Auttolaan, Arolaan ja Vähälään, joiden peltojen kautta matka 
jatkuu jokivarsitienpohjaa Laatikaiseen, Pöhölään ja Ylitimoon. 
 
Kunta on luvannut maksaa ladun ylläpidosta korvausta. Livokas aikoo tehdä 
korvauksesta anomuksen ja maksaa sen kokonaisuudessaan sille, joka ottaa ladun 
ylläpidon huolekseen. Latu-ura on noin 3 m levyinen, joten siihen saa tehtyä luistelullekin 
riittävästi tilaa. Kunnasta kysytään lainaksi lanaa, jota vetämällä luistelu-uran saa aikaan 
helpommin. 
 
Suunnittelussa ovat olleet mukana ainakin Maila Uusi-Illikainen, Urpo Uusi-Illikainen, Urpo Perttu, Pek-
ka Törmänen, Mikko Puhakka ja tarvittavat raivaukset on toteuttanut Aaro Niemi NAAPPA-hankkeen 
kautta. Kiitos kaikille aherruksesta! 
 
Syötteeltä saatu laavu on mahdollista pystyttää ladun varteen taukopaikaksi. Kellolammin törmällä olisi 
hyvä paikka, johon pääsee myös kesällä kävellen ja autollakin. Taukopaikka toimisi Ala-Livon ja Keski-
Livon välisen hiihtoliikenteen keskuspaikkana. Saattaa olla, että tämän lehden ilmestyessä laavu on jo 
käyttökunnossa. 
 
Tänä talvena näkyy siis monojalkaisia vieraita! 
 

Anni-Inkeri 
 

 

JoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiä    
 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2005! 
 

Terveisin, 

Virve ja MertsiVirve ja MertsiVirve ja MertsiVirve ja Mertsi
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 Pyörävaelluksen MM-kilpailujen osanottajat kävivät Livokas ry:llä 
 
Pudasjärven urheilijat ry järjesti syyskuussa kolmannen kerran Pyörävaelluksen MM-kilpailut. Tänä 
vuonna reitti lähti poikkeuksellisesti Liikuntahallilta ja sieltä Livon sekä Rytingin kautta Syötteelle. Sun-
nuntaina kilpailijat ajoivat Pärjänsuon kautta Älliin ja sieltä takaisin Liikuntahallille, missä oli maali.  
 
Lauantaina 18.9. klo 10.00 kilpailijat starttasivat matkaan 
Liikuntahallilta, reitti meni Jyrkkäkosken kautta ällintielle ja 
sieltä kohti Livon koulua missä oli ensimmäinen 
pysähdyspaikka. Livon koululle saavuttaessa kilpailijat olivat 
tehneet toisiinsa pieniä eroja, mutta kilpailu oli vasta nuori. 
Sitten kilpailijat siirtyivät koulun sisätiloihin ja siellä heitä 
odotti Livokkaan ahkerat tytöt Pertun Minnan johdolla.  
 
Hieman aikaisemmin oli paikalle tullut myös Yleisradion 
toimittaja Jaakko Heikkinen ja hän oli saanut haastattelut 
lähetettyä suorana koko Suomen kansalle. Heino Ruuskanen 
kilpailunjohtajana kertoi kilpailutapahtumasta ja hieman myös Livokas ry:stä. Pitkän houkuttelun jälkeen 
tuli Minnakin radiohaastatteluun ja hän kertoi Livokas ry:n toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.  
 
Kilpailijoille oli myynnissä pannarikahveja sekä makkarakeittoa, jonka tytöt olivat aamutuimaan keitel-
leet. Kilpailijat eivät tässä vaiheessa juurikaan syöneet, mutta kahvi taisi kelvata kaikille. Tunnin verran 
kilpailijat tutkiskelivat karttoja ja taisipa joku ostaa Livokkaan kioskista myös Syötteen alueen uuden 
kartan, joka on valmistunut kesän aikana. Käykääpäs ostamassa kioskista kartta myös itsellenne, arvoisat 
Livon Sanomien lukijat.  
 

Myös meillä järjestäjillä oli mahdollisuus ruokailla koululla. Siitäpä 
olikin yli 25 vuotta aikaa kun olen Livon koulun tiloissa syönyt. 
Taisin olla viime kerralla hieman pienempi syömämies, mutta on-
han aikaakin kulunut. Muutenkin katsellessani koulun tiloja, muis-
tui joitain asioita mieleen, missä mitäkin tehtiin sen neljän vuoden 
aikana minkä olin Tuulikin ja Aimon opissa. Palataanpa takaisin 
tähän päivään: Tyttöjen keittämä makkarakeitto oli todella hyvää, 
kiitokset siitä kokeille. Ei pannarikaan kyllä huonoa ollut. Ruokai-
lun ja kahvittelun jälkeen oli aika lähettää kilpailijat jatkamaan 
matkaa. Kilpailijat ylittivät Livojoen sillan ja lähtivät taipaleelle. 
Me järjestäjät pysähdyimme katselemaan Illikaisen kosken myllyn 

ja sahan muistomerkkiä ja sitten jatkoimme kilpailijoiden perään. Meillä ei ollut kiire, koska kilpailijoilla 
piti matkan varrella pyöriä taluttaa tai jopa kantaakin joissakin paikoissa, kunnes löytyi taas ajettava tien-
pätkä. Ranuan suunnasta kilpailijat saapuivat Rytingin palveluun tauolle. Tämän jälkeen oli vapaa taival 
kohti Hiihtostadionia. 
 
Hiihtostadionilla kilpailijat laittoivat omat yöpymispaikkansa 
valmiiksi ja aloittivat varusteiden kuivauksen ja ruuan laittamisen. 
Kun varusteet oli laitettu kuivamaan, oli aika käydä pesemässä 
päivän hiet pois, hiihtostadionilla oli sauna valmiina kilpailijoita 
varten joten mikäs siinä oli peseytyessä. Peseytymisen jälkeen 
pimeän tultua kilpailijat saivat seuraavan päivän kartan ja silloin 
alkoi armoton taktiikan laatiminen.  
 
Seuraavana aamuna kilpailijat lähtivät matkaan edellisen päivän 
tilanteen mukaan nopeimmat kärjessä. Kahden tarkastuspisteen 
jälkeen kilpailijat olivat taas takaisin maalissa Liikuntahallilla. 
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Kilpailu päätettiin järjestää myös tulevana vuotena ja eihän sitä tiedä mistä reitti kulkee – kävisikös taas 
Livolla, kukas sen vielä tietää. Hyvää loppuvuotta lehden lukijat ja liikunnallista uutta vuotta. 
 
Tulokset: 
 
Yksilökisa: 
Jussi Karjalainen Team Gaissa 5:59:28 
 
Mikko Kontio Jurvan Urheilijat 6:32:18 
 
Markku Suomalainen Finn-Jann-huskyfarmi Oy 
7:52:04 
 

Joukkuekisa: 
Team Tarppi-Tuote Kiiminki 6:22:55 
Heikki Kukkonen 
Jari Hautasaari 
Jani Järvikuona 
 
Pölkky Oy Kuusamo 7:20:32 
Markku Nevala 
Juhani Tauriainen 
Petri Pesonen

 
 

Marko Koivula (teksti ja kuvat) 
 

 

Kiitos luottamuksesta! 
 
Lokakuun lopulla oli kunnallisvaalit, joissa valittiin myös Pudasjärven kaupungin-
valtuustoon edustajat vuosiksi 2005 – 2008. Livolaisetkin kävivät uurnilla ja saivat 
äänensä kuuluviin. Äänen käyttöä ei kuitenkaan tarvitse lopettaa tähän. Ottakaa 
yhteyttä, kun huomaatte moitittavaa, kehuttavaa tai uusia ideoita koskien Pudasjär-
ven palveluita. Lupaan tehdä kaiken voitavani turvallisen elämisen ja laadukkaiden 
palveluiden aikaansaamiseksi tasapuolisesti pitäjässämme. 
 

Anni-Inkeri 
 

 

    

JoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiä    
 

Kaikille Livon Sanomien lukijoille  
Oikein Hyvää Joulua 

ja Onnellista Uutta Vuotta 2005! 
 
Toivoo, 

 
Irma ja Urpo,  
Kati, 
Minna ja Marko 
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 
Vuotta 2005! 
Toivoo Lasten-
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Hiusten leikkuuta 
 
Kun hiustenleikkuun tarvetta ilmenee ja toivotte minua töihin, soittakaa minulle           
(p. 040-545 7162). Sovitaan sitten leikkuupaikka esim. koulu, Ylitimo tai vaikka kotin-
ne.  
 
Jouluterveisin,  
 

Anni-Inkeri 
 

 
 

Hierontaa 
 

Hieron teitä talvella 2005 seuraavasti: 
 

 
Maanantai   10.1. 
Keskiviikko    26.1. 
Torstai - perjantai  17. – 18.2. 
Torstai  - perjantai  10. – 11.3. 
Torstai - perjantai  14. – 15.4. 
Perjantai   29.4. 

 
Ajanvaraukset voitte tehdä Livokas ry:n kautta (p. 08 – 823 164), käymällä Livokkaan kioskilla tai soit-
tamalla suoraan minulle (p. 040 – 592 3292). Hieronnat alkavat klo 10. 
 

Anne 
 

 

 

JoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiäJoulutervehdyksiä    
 

Livolaisille suuret kiitokset kuluneesta vuodesta!  
 

Rauhallista Joulunodotusta ja Upeaa Uutta Vuotta 2005! 
 

Terveisin, 
Anne Puhakka 

Pienet hinnat – suuri apu: 
� osahieronta (30 min)   12 � 
� puolihieronta (50 min)   20 � 
� kokovartalohieronta (90 min)                      32 � 
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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. Toivoisimme juttujen 
tulevan ajoissa lehden teon helpottamiseksi. Jos Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä Min-
naan.  

 
� Otamme vastaan lahjoituksena hyväkuntoisia vaaleita kirjahyllyjä. Jos haluat luopua hyllystäsi., 

niin ota yhteytä Minnaan.  
 

� Suuret kiitokset Auttolan väelle ja erityisesti Anna- Kaisalle! Auttolan poppoo huoli Livon koulun 
karvaiset ja kurittomat kesäasukit: Tipin ja Tipsun sekä Viivin, Venlan ja Veetin talveksi hyvään 
hoitoon.  

 
� Elettiinhän sitä ennenni – Livon kylän neljä vuosisataa –historiikkikirjan uusi painos on saapunut 

painosta. Ennakkotilaajille pyritään toimittamaan kirjat jo ennen joulua. Kirjoja on runsaasti, joten 
niitä riittää varmasti kaikille muillekin halukkaille. Kirja maksaa 30 euroa/kappale. Kirjahan olisi 
myös hieno joululahjaidea… 
 

� Muita joululahjaideoita löytyy myös suoramyynnistä ja kioskilta! Livokkaan omia tuotteita: 
� reseptikirja 3 �  
� lippis 8 � 
� T-paita 10 � 
� kalenteri vuodelle 2005 (myös omista kuvista): iso 12 �, pieni 1 � 
� Fleece-takki 50 � 

 
� Livon Sanomia on myös mahdollisuus saada nyt värillisenä. Värillinen lehti on maksullinen ja 

maksaa 1 euron kaksipuoleinen sivu. Eli jos lehdessä on 40 sivua, koko värillinen lehti maksaa 20 
euroa. Jos haluat lehtesi värillisenä, niin ilmoittele Minnalle. 

  
� Tavoitteenamme olisi kerätä Reseptikirjan tapainen kirjanen vahoista leikeistä. Tarvitsisimme sii-

nä kaikkien teidän apua. Toivoisimmekin, että pistäisitte paperille vanhoja lapsuuden leikkejänne 
ja lähettäisitte ne Livokkaalle tai toisitte Tietotuvalle suoraan. Toivoisimme leikkikirjoituksissan-
ne olevan selvitettynä leikin nimen ja kulun sekä missä ja milloin leikkiä olette leikkineet. Pistät-
tehän myös nimenne samalle paperille. 

 
� Joulun tunnelmaa on korostanut jo muutamana jouluna kylän raitille laitetut jäälyhdyt kynttilöi-

neen. Tehkäämme siis jälleen tänä jouluna jäälyhtyjä, jotta saisimme Livon vanhantien valaistua 
ja lisäksi Kirsiojantietä niin pitkästi kuin suinkin. Sytytetään kynttilät lyhtyihin jouluaattona il-
lan hämärtyessä. 

 
� Vielä kerkiet teettää omista kuvistasi kalentereita vuodelle 2005. Voit tehdä kalenterista joko yk-

sisivuisen tai 12-sivuisen vuosikalenterin. Kuvat isompaan kalenteriin tulisi mielellään olla vaaka-
tasoon otettuja. Kalentereissa ovat nimipäivät, kuun vaiheet ja lipu-
tuspäivät. 

 
� Jos muutat, niin ilmoitathan myös uuden osoitteesi Livokkaalle. 

Näin lehtesi osaa paremmin perille. 
 

� Olethan noteerannut, että talvisin kirppiksen tilitys ja vaihto sekä 
suoramyynnin tilitys on kolmen viikon välein. 
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Palveluita: 
 

Livon seppä 
040–5166331, 08–821982 

 
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 

 
Hiustenleikkaus, juureksia, sipulia, 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 

 
LVI- työt 

Urpo Uusi-Illikainen 08–836 601, 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: 
 
Kauneimmat joululaulut joulupuurolla 
” Joka lahjan tuo, se lahjan saa” 

pe 17.12. klo 18 Livon koululla 

Rauhanyhdistyksen joulujuhla su 19.12. klo 14 Livon koululla 
Uudenvuoden vastaanotto   
Terveydenhoitajan vastaanotto 
Kyläpäivä (aiheena: mielen hyvinvointi) 
Terveydenhoitajan vastaanotto 
Kyläpäivä (aiheena: perinnepäivä) 

pe 31.12. 
ti 4.1. 
ke 19.1. 
ti 1.2. 
ke 9.2. 

klo 23 
klo 12 
klo 10.30 – 13.30 
klo 12 
klo 10.30 – 13.30 

Hirvikodalla 
Livon koululla 
Livon koululla 
Livon koululla 
Livon koululla 

Pilkkikilpailut ja lasten hiihtokilpailut 
- ilmoittautuminen alkaen klo 10 

Terveydenhoitajan vastaanotto 
Kyläpäivä (aiheena: silkinmaalaus) 

la 26.2. 
 
ti 1.3. 
ke 9.3. 

klo 12 
 
klo 12 
klo 10.30 – 13.30 

Livon koululla 
 
Livon koululla 
Livon koululla 

Pääsiäisen kuutamohiihto la 26.3. klo 18 Livon koululta 
Terveydenhoitajan vastaanotto ti 5.4. klo 12 Livon koululla 
Tarinankerrontakoulutus  
 
Kyläpäivä (aiheena: turvallisuus) 

la 9.4. – 
su 10.4. 
ke 13.4. 

 
 
klo 10.30 – 13.30 

Livon koululla 
 
Livon koululla 

Vappuhulinat su 1.5. klo 12 - 16 Livon koululla 
Terveydenhoitajan vastaanotto ti 3.5. klo 12 Livon koululla 
 
 
Muistattehan seurata kylän ilmoitustauluja, sillä tapahtumakalenteri elää jatkuvasti! 
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