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Kyläpäällikön terveiset 
 
Nyt eletään sitten jo elokuuta. Kesä on hyvässä vauhdissa, ja pakastimet pullollaan luonnon antimia. Pit-
kin kesää järjestetyissä tapahtumissa on taas ollut mukavasti väkeä, ja kioskimyyntikin on ollut ennätys-
vilkasta tänä kesänä. 
 
Hankerintamalla omat hankkeet ovat nyt loppumassa, mutta useissa laajemmissa hankkeissa meillä on 
mahdollisuus olla mukana ja saada hyötyä kylällemme. Esimerkiksi Pudasjärven kaupunkikylät hank-
keessa on mahdollista saada mm. tonttiasiaa eteenpäin. Tänä vuonna on alkanut myös Oulunkaaren seu-
tukunnassa Iijoki 2015-hanke, joka voisi poikia mahdollisuuksia myös Livojoen tilan parantamiseen ja 
kalastusmatkailun kehittämiseen. 
 
Kesän tapahtumien järjestelyissä mukana olleita sekä teitä, joiden työsuhde Livokas ry:hyn on päättymäs-
sä lähiaikoina, haluan kiittää ahkeruudesta ja tuloksellisuudesta! Mikäli vain mahdollisuuksia tulee, niin 
tervetuloa töihin myöhemminkin. 
 
Muistakaa kaikki kynnelle kykenevät tulla Livokkaan varsinaiseen kokoukseen lokakuussa päättämään 
tulevaisuuden asioista ja toiminnasta sekä hallituksen kokoonpanosta. 
 
Toinen muistettava asia liittyy tähän lehteen. Livon sanomien tuottaminen maksaa noin 6 euroa/lehti. Jä-
senkyselyn perusteella on päätetty muuttaa lehti erikseen tilattavaksi, joten jos ensi jouluna ja tulevana 
vuonna haluatte saada Livon Sanomat kotiinne, muistakaa tehdä lehtitilaus. Tilausohjeet löytyvät tämän 
lehden sivuilta. 
 

Matti 
 

 

Livokas ry:n tiedot 
 

Kirsiojantie 31 
93220 LIVO 
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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Esitys Livon koulun hallinnasta 
 
Livokas ry on tehnyt seuraavanlaisen esityksen Pudasjärven kaupunginhallitukselle 30.6.2005.: 
 
Livolla on laajasti ja monesta näkökulmasta pohdittu kyläseuran mahdollisuuksia vastata koulun ylläpitokustan-
nuksista. Livon koululla on yksi vuokra-asunto ja rakennuksessa on öljylämmitysjärjestelmä vuodelta 1975. Vuok-
ra-asunnon tuotot eivät vastaa lämmityskuluja. Kylämme viisi toimivaa yhdistystä tekevät paljon kuntalaisia palve-
levaa talkootyötä, mutta varallisuutta toiminnasta ei kerry. Kyläseuran vapaaehtoistoiminnan tuottojen ollessa rat-
kaisevasti koulun ylläpitokuluja pienemmät, olemme päätyneet lopputulokseen, että emme jätä koulusta ostotarjo-
usta.  
 
Kylän vireyden jatkumisen ja palvelujen tuottamisen turvaamiseksi koulun tiloja kuitenkin edelleen tarvitaan. Pu-
dasjärven kaupunki on lääninhallituksen rahoituksella Ikäihmisen sivukylillä pärjäämishankkeessa etsinyt ja löytä-
nyt uusia toimintamalleja perusturvan tuottamiseen vapaaehtoistyöllä. Livolla tätä työtä on tuloksekkaasti tehty ja 
koulu on tarjonnut keskeiset puitteet tähän työhön. Kesäkuussa kaupungin toimesta on alkanut kylien kehittämis-
hanke. Mielestämme Livon koulun poistaminen julkisesta käytöstä on ristiriidassa kaupungin muun toiminnan 
kanssa. 
 
Livon koulu ei ole mikä tahansa tyhjillään oleva rakennus. Kylän yhteisen tilan ansiosta Pudasjärven kaupungin 
ulkopuolelta on Livokas ry:n kautta tullut pitäjään vuosina 2002 – 2005 yhteensä 156 797 �. Tämä eri hankkeissa 
pyörinyt raha on käytetty pääasiassa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Syrjäytymiskehitykseen tällä on ollut 
usean kuntalaisen kohdalla ratkaiseva merkitys. 
 
Esitämme Pudasjärven kaupunginhallitukselle kaksi vaihtoehtoista kiinteistöjärjestelyä, joiden kanssa aktiivinen 
kylämme tulisi toimeen: 
 

1) Kaupunki jatkaa Livon koulun ylläpitoa nykyisellään, paitsi että 
• vuokrahuoneiston vuokra tarkistetaan vastaamaan muilla kouluilla maksettavaa tasoa eli noin 2 

300 �/v -> 3 000 �/v (vuokralainen vastaa myös käyttämästään sähköstä ja vedestä sekä jätehuol-
losta) 

• terveydenhoitajan vastaanotoista sekä kansalaisopiston ja seurakunnan kursseista ja kerhoista peri-
tään vuokra/sisäinen vuokra (noin 900 �/v)  

• Livokas ry vastaa koulun sähkölaskusta (noin 1 200 �/v) 
• Koulun hallinnasta tehdään kaupungin ja Livokas ry:n välillä 7-vuotinen sopimus 
 
� Tämän vaihtoehdon kustannus kaupungille on noin 2 700 �/v (nyt 7 300 �/v) 
 

2) Kaupunki investoi kouluun 
• Kaupunki tekee muutostyöt opettajainhuoneeseen toisen vuokra-asunnon saamiseksi koululle 

(muutostyön hinta noin 10 000 �) 
• Kaupunki muuttaa öljylämmityksen pellettilämmitykseksi [Vapo Oy:n tarjous: kattila 3 000 �, pel-

lettipoltin ja syöttöruuvi 6 000 �, yhteensä 9 000 � (sis. alv. 0 %), mikäli kaupunki uusii samalla 
muita öljylämmityksiään pelletille hinnasta vähennetään vielä noin 20 %] 

• Livokas ry rakentaa pellettisiilon (13 m3) talkoilla (arvo 2 000 �) 
• Livokas ry vastaa pellettilämmityksen talonmiehentöistä (tuhkanpoisto) 
• Livokas ry vastaa koulun sähkölaskusta (noin 1 200 �/v) 
• Vuokrat asukkailta ja kursseilta peritään kohtuuden mukaan (vuositulo 6 900 �) 
 
� Investoinnit kaksinkertaistavat tulot ja puolittavat vuotuiset lämmitysmenot. Tämän vaihtoehdon 

kustannus kaupungille on aluksi noin 19 000 �, mutta tuottaa tuloa noin 3 300 �/v. Investoinnin ta-
kaisinmaksuajaksi tulee noin 6 vuotta. 

 
Livolla 30.6.2005 
 

Matti Törmänen  Anni-Inkeri Törmänen 
Livokas ry:n pj.  Livokas ry:n sihteeri 
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Livon palvelut paranevat -osaprojekti päättymässä 
 
Syksyllä 2004 alkanut Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n hallinnoima hanke Sykettä seuratoimintaan, 
alkaa olla Livon osalta takanapäin. Hankkeessa palkattiin kotiapulainen Helinä Valkola joulukuusta 2004 
kesäkuun loppuun 2005. Kotitaloudet, jotka saivat hankkeen kautta kotiapua, olivat saamaansa palveluun 
erittäin tyytyväisiä. Palvelun tarpeesta ja tarpeiden toteutumisesta järjestettiin hankkeen puolivälin jälkeen 
kysely kotitalouksille. Palvelun tarvetta kylällä on, joten mietitään yhdessä seuraavaa keinoa löytää Livol-
le hyvä työntekijä ja työlle rahoitus. 
 
Toinen merkittävä hankkeen kautta kylälle tuotettu palvelu on ollut tietotuvan ylläpito. Silvo Tuominen 
on ylläpitänyt Livon kotisivuja, puhtaaksikirjoittanut Livon sanomia, suurentanut valokuvia, kirjannut 
kirjastoon lahjoituksina saatuja kirjoja kirjaston tietokantaan. Hankkeen mahdollisuus työllistää päättyy 
nyt elokuun loppuun 2005. Palvelu olisi kyläläisten kannalta edelleen tarpeellinen, joten pohdimme edel-
leen palvelun tuottamismahdollisuuksia. 
 
Kesäajaksi 2005 hankkeessa pystyttiin palkkaamaan kioskille toinen työntekijä, Susanna Uusi-Illikainen. 
Kesällä, kun kioski on enemmän auki kuin 30 tuntia viikossa, ei yhden työntekijän työaika riitä kokonais-
aukioloaikoihin. Eikä kahdenkaan aika ole riittänyt, vaan talkoilla on vielä tehty vähintään kesäsunnun-
tait. 
 
Hankkeessa on myös hankittu jonkin verran toimistotarviketta lähinnä kirjaston kirjojen kontaktointiin 
sekä lehtien saamiseksi järjestykseen kirjastossa.  
 
Osaprojektimme on onnistunut hienosti - kiitos siitä kuuluu tomerille työntekijöillemme! 
 

Anni-Inkeri 
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Arvoisat kylien vaikuttajat ja vaikutuksen alaiset 
 

Toimenkuvani selevennykseksi lienee syytä hiukan valottaa asioita jaarittelematta siihen malliin, että tulis 
oikian mallinen käsitys siitä, minkä takia tuhulataan kaikenmaaliman rojektirahoja johonkin kylien kehit-
tämiseen. Kylät on kehittyneet niinkun tähänkin asti, ei siinä mittään, mutta kun väki lähtee vain jostain 
syystä kyliltä pois ja vanahat jää yksin, tullee kaupunkilaisille hätä huolehtia kotipaikoistaan niin, että 
vois jossain lomansakin viettää, saati sitten muuttaa vaikkapa takasin kotikonnuille. Koska itse olen kau-
punkilaisena pitäjään tullu ja jääny, niin totta kai siinä tullee semmonen olo, että emminä tänne yksin ha-
lua jäähä. Sillä se tuli mieleen hakia virkaa ja ruveta muokkaamaan toimeentulua ja elämäninnostusta 
Pudasjärven kaupunkikyläläisille. 
 

Noin niinku käsityöläisenä, vaikkakin taiteilijana, on minulla ollu ohojenuorana alot-
taa yleensä työ siitä, mihin se muilla loppuu. Se tarkottaa suomeksi sitä, että uuvet 
asiat ja iteat tulevat yleensä sitten, kun vanahat on käytetty hyövyksi. Jotkut sannoo 
sitä kehitykseksi. Ei vanahoissa asioissa oo mittään vikkaa, ne on vain jo toiminnas-
sa, niitä voi vain hiukan jalostaa ja parannella sekä pallauttaa unohtuneet perinteet 
takaisin. Otetaampa tähän välliin vaikkapa ajatus soututapahtumasta, kuinka saahaan 
rannalle vahtaamaan muitakin kun katteelliset naapurit. Kyläläisethän voi soutaa ees-
takasin myötä ja vastavirtaan vaikka viikon, mutta kuka sitä jaksaa vahata, mokomaa 

hulluttelua. Mutta, entäs jos kylän väki maalaakin vanahat venneensä vaikkapa vaalian punasiksi ja soute-
lee vastavirtaan pyjamat päällä, niin jo on lehet ja turistit paikalla ostamassa rannalla makkaraa ja kylän 
väjen tekemiä vaikkapa matkamuistoja tai leipää ja kahavia. 
 
Mulla itellä on haaveena luua kylien tuotteille markkinaverkosto joko romutorina nettiin, taikka vuoro-
päivinä/viikkoina houkutella eri kyliltä ihimiset myymään tuotteitaan tänne taajamaan eli Kurennalle. 
Tällälailla saahaan kylät/tuotteet näkyviksi ja siitä on hyvä lähtiä etteenpäin viemään maalimalle messuil-
le ja turuille, tuotteita omalta kylältä.  Jos sana tuote aiheuttaa pelkoa ja hämmennystä, niin ei pidä heti 
masentua ja alakaa miettimään, mitä oikiassa kaupassa myyvvään, vaan pittää tehä semmosta mitä ne 
alakas myymään, jos vain joku tekisi semmosta ja tämmöstä. 
 
Tuote voi olla vaikkapa kolome hillaa ihimeellisessä tuohesta tehyssä rasiassa ja 
päällä selostus mihin se auttaa, jos syö. Tuotteessa ei tarvitte hävetä, mistä se on 
lähtösin, itsekehu kuuluu asiaan. 
 
Kylät järjestävät myyjäisiä ja kirpputoreja itselleen, mutta niitä voi eri kylät järjes-
tää toisilleenkin.Tavara vaihtuu ja ajatukset myös, yhteistyö lisääntyy ja kaupun-
kikylät saavat rohkeutta lähtiä myymään ja markkinoimaan kotiseutuaan mihin 
vain. Ei se oma kylä mikkään maaliman napa oo, vaikka paras onkin. Poronpaska-
helmet on meleko ihimeellinen koru. 
 
Myös tämä ittekehu eli markkinointi on mahottoman tärkiä asia, se on vain edelleen niin, että kukkaan ei 
oo tietonen, jos et mainosta ihtiäs ja kyllääs. Paras mainos on pysyvä kylätapahtuma, joka on päässy 
muodostummaan jo käsitteeksi, mutta nämäkin tapahtumat on syytä päivittää ajan tasalle, ettei jäähä po-
lokemaan paikoilleen. 
 
Sukulaisethan on heleppo majottaa ja syöttää ja ne assuukin itekseen jossain kammarissa tai omissa asun-
tovaunuissaan. Yleensähän sukulaisista on vaivaa, mutta kyllä niistä jotenkin tykkää, ellei ole perunkirjo-
tus kysseessä. 
 
Suuressa etelässä on jostain kumman syystä ihmisiä, jotka eivät saa kutoa mattoja, naulata nauloja sei-
nään, rassata vanhoja autoja tai rattoreita, paistaa leipää leivinuunissa, olla heinätöissä ja niin poispäin eli 
eivät pääse tekemään enää sitä mitä nuorempana saatettiin hampaat irvessä tehäkkin. 
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Maaseuvulla sitä ollaan kutsuttu ruumilliseksi työksi. 
 
Nämä yleensä, toimistoihmiset tai lähiöihmiset, olisivat valmiita maksamaan siitä, että joku opettaisi heitä 
tekemään käsillään töitä. Ja mikäs se paras opettaja olisi kuin ihiminen, joka on tehnyt ikänsä perinteistä 
työtä. Ei tarvitte kuin majoitus näille ja pesupaikka. Majoitukseen riittää esimerkiksi mukava saunakam-
mari, pihamökki jne, ilman telekkaria ja tietokonneita ja sähköpostia. Markkinoinnin paikka. 
 
Sitten lopuksi tämä kauhia kukkula eli Syöte. Kylillä on iät ja ajat kitisty että kaikki annetaan Syötteelle 
ja meille ei mittään. Tosipuhheissa matkailu on tärkiä asia Pudasjärvelle ja sen tuoma työ on hyövynnet-
tävä kaikin tavoin. Kyllä me voijjaan tarjotaa majotusta vähän kauempaakin näille Syötteellä kävijöille.  
 
Markkinoinnin paikka. Hiihtoreitti vaikkapa Kipinästä Syötteelle. Kesällä vaikkapa pyöräilyreitti kiertäen 
kaikkien kylien kautta Syötteelle. Ja joka kylältä saapi mehua, pullaa, ruokaa ja yösija saunalla. Pieniä 
kylttejä siellä täällä pitkin matkaa. 
 
Mutta silloin kun vieraita kutsutaan, pitää paikat olla kunnossa. Kaikki toteutuu, kun on hyvin mietitty. 
Tätä varten on joka kylälle tehtävä kylän tarpeita vastaava kyläsuunnitelma. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kari Tykkyläinen 

 
 

Ikäihmisten pärjääminen sivukylillä – hanke 
 
Ikäihmisten pärjääminen sivukylillä –hanke, jossa Livo on ollut kohdekylänä, on päättynyt toukokuun 
loppuun 2005. Livolaisten avulla kehitetty pärjäämissuunnitelma otetaan jatkohankkeessa laajempaan 
käyttöön. Kiitos kaikille ikäihmisille, jotka ovat olleet mukana uuden työkalun kehittämisessä. Livolaiset 
saavat todennäköisesti jatkossakin olla kaupungin työntekijöiden kanssa kehittämässä pärjäämistä sivuky-
lillä jatkohankkeen myötä. Siitä kuultaneen varmasti jatkossa. 
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Rauhanyhdistyksen kuulumisia 
 
Kesäaikana olemme saaneet useasti kokoontua yhteen niin myyjäisten, kesäretken, suviseurojen, maa-
kunnallisten seurojen kuin kesäseurojenkin tiimoilta. 
 
Toukokuun 3. päivä oli kevätmyyjäiset Hakosaaressa. Runsaasti oli taas kertynyt myytävää tavaraa, ja 
perinteiseksi käyneen tavan mukaan kaikki tavara huutokaupattiin. Aaro ja Matti vuorottelevat nykyään 
huutokaupan pitäjinä, ja taisi olla Aaron vuoro. Joka tapauksessa huutohommasta tuli niin hauskaa, ettei 
olla pitkiin aikoihin niin naurettu kuin tuolloin. Nauruhan se ikää pidentää. 
 
 
Toukokuun 6. päivä pidettiin seurat Pöhölässä. Heikki Lantto palveli meitä jumalan sanalla. Saamme iloi-
ta Jumalan johdatuksesta ja huolenpidosta. Meidän ei tarvitse huolehtia muusta kuin kuuliaisuudesta Ju-
malan sanalle. 
 
 
Viikkoa ennen juhannusta eli 19.6.05 lähdimme kesäretkelle Hailuotoon. Oppaiksemme lupautuivat Mer-
vi ja Matti Soronen. Kunnanjohtaja Matti tuli meitä vastaan lauttarantaan Hailuodon puolella ja ehti selos-
taa matkalla Hailuodon historiasta ja maan kohoamisesta. Hailuodon maaperässä on paikoin kilometrien 
syvyisesti hiekkaa.  
 
Ajoimmekin suorilla aivan perille eli Marjaniemeen, jossa pais-
toimme makkarat ja lounastimme. Iltapäivän aikana ehdimme käy-
mään Luovon puojissa, jonka hintalapuista useampi luki, että Livon 
puoji. Paljon riittää käsityöntekijöitä luovollekin. Ja hyvälaatuista oli 
myytävä tavara. 
 
Ennen paluumatkaa lauloimme muutaman virren entisen kirkon pai-
kalla.  
 
Kun lauttaliikenne Hailuotoon oli alkanut, niin seuraavana yönä pa-
loi luovon kirkko. Tästä onkin monille asukkaille jäänyt varmistus 
siitä, ettei mantereelta tule mitään hyvää. Nykyinen kirkko oli retkipäivänämme tilaisuuksiin varattuna, 
joten siellä emme päässeet käymään.  
 
Paluumatkallakin ehdimme juuri ja juuri parahiksi lautalle. Ja vaikka nuoriso olisi halunnut kannelle, niin 
kiltisti maltoimme seurata meren tyrskyjä linja-auton ikkunoista. Edellisellä Hailuodon retkellä noin 20 
vuotta sitten retkeilijät muistelivat lautan käyneen karillakin. Nyt pääsimme kuitenkin sujuvasti mante-
reelle, ja sitten rauhaisalle Livolle jälleen. 
 
 
Suviseurat olivat tänä kesänä Perhossa. Monet Livoltakin pääsivät lähtemään seuroihin. Nykyään onnis-
tuu seurojen kuuntelu radion ja internetin kautta kotonakin, joka olikin hyvä vaihtoehto heille, joilla seu-
roihin teki mieli, vaan syystä tai toisesta joutuivat jäämään kotiin. 

 
Ensi vuonna suviseurat pidetään ensimmäistä kertaa Sotkamossa, minun 
kotipitäjässäni. Mattikin sai siitä jo esimakua, kun jäimme suviseurojen 
purkutalkoisiin. Maanantain ilta neljästä tiistain yö kolmeen Mattikin kii-
peili kaiuttimia purkaen kaiutintolppiin. Aiemmin ei ollut sellaista työtä 
tehnytkään, joten varmasti tuntui kintereissä. Talkoomieli oli kuitenkin 
reipasta, joten mielellään sitäkin työtä miehet suorittivat. 

*** 

*** 

*** 

Kuva: SRK-kuvapalvelu 

Kuva: Hailuodon kunta 
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Väkeä ja juttua piisasi (Kuva: Pirjo Tuovila). 

Hakosaaressa pidettiin hillaseurat 29.7.05, kun Vimpelistä oli saatu hillavieraita Livolle. Tuntui mukaval-
ta taas päästä livolaisten kanssa yhdelle koolle, kun kesäaikana kuitenkin on menoa niin moneen suun-
taan. 
 
 
Ranuan maakunnallisiin kesäseuroihin emme tänä kesänä varanneet omaa linja-autoa, vaan nousimme 
Mökin Eilan kohdalta Kurenalustasta tulleeseen linja-autoon. Kyytiin mahtui hienosti, olisi mahtunut vie-
lä enemmänkin. Kurenalustalaisten kanssa on keskusteltu sellaisestakin, että jos seurakyyti tulevina kesi-
nä ajaisi Sarakyläntietä Rytinkiin ja sieltä Ranualle, niin päästäisiin ilman kimppakyytejä linja-autolle. 
Saapahan nähdä toteutuuko tällainen jo ensi kesänä. 
 
 
Livon kesäseurat olivat tänä kesänä tavanomaista myöhemmin eli elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. 
Seurat poikkesivat muutenkin tavanomaisista, sillä ne pidettiin yksipäiväisinä. Lauantaille osuivat livo-
laisiakin liikuttaneet kahdet häät ja yhdet rippijuhlat, joiden arvioitiin vähentävän liiaksi seuraväkeä.  
 
Seurat pidettiin sunnuntaina klo 12 ja 18. Puhujina palvelivat Eino Pöykkö ja Martti Perkkiö Rovaniemel-
tä. Marttikin osui Livolle, vaikka kävi ensin tarkistamassa Posion Livojärven rannoilta seurapaikkaa. Seu-
rat olivat lämpimät, ja niissä muistutettiin Jumalan sanan neuvojenkin tärkeydestä. 
 

Anni-Inkeri 
 

 

Nuotioillassa 15.6.2005 
 
Kesäkuisena keskiviikkoiltana kokoontui nälkäinen joukko livo-
laisia makkaranpaistoon Ala-Livolle Valkolaa vastapäätä sijait-
sevalle nuotiopaikalle. Pilvinen ja tihkusateinen ilma ei säikäyt-
tänyt makkaranpaistajia. 
 
Saapuessani hiukan myöhässä paikalle nuotion äärellä istui jo 
makkaranpaistajia. Samoin mustakylkinen kahvipannu odotteli 
nuotion laidalla juojia. Kylläpä kahvi ja pannukakku maistuivat-
kin hyvältä. 
 
Vesalan Pentti oli hommannut kannonjuurakoita nuotiopuiksi, 
joten liekkien lämpöä ja hehkua piisasi pitkäksi aikaa. 
 
Mitään erityistä ohjelmaa ei nuotioillassa ollut, mutta tuttujen kyläläisten ja ”kesäkyläläisten” tavatessa 
vaihdettiin kuulumisia puolin ja toisin. Kokon Niilolla ja Liisalla potut olivat jo lähes kukassa, joten koh-
ta kannattanee katsella kioskin suunnalta herkkuperunoita. 

 
Ihailimme myös vastarannalla Valkolan talon päädyssä komeasti kukkivaa kirsikkapuuta. Lapsista oli 
hauskinta makkaranpaiston ohella nakella kiviä, käpyjä ja keppejä jokeen. 
 
Kaikille riitti tasapuolisesti ystäviä – piikikkäitä ja iniseviä. Elikkä sääsket olivat myös osanneet paikalle, 
joten sääskivoide ja –hattu olivat tarpeen hyökkäysten torjunnassa. 
 
Kiitokset nuotioillan järjestäjille, toivottavasti ensi vuonna paistellaan makkaraa entistä suuremmalla po-
rukalla. Kesäterveisin, 
 

Eeva Maija 

*** 

*** 
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Livolle Pudasjärven lentopallon kyläsarjassa kaksi hopeaa 
 
Jo perinteiseksi tulleen perinteisen tavan mukaan on perinteinen lentopallon kyläsarja pelattu perinteik-
kään Livon perinteistä rikkaalla maaperällä. Näin tapahtui perinteisen perinteen jatkamiseksi myös perin-
teisenä armon vuonna 2005, perinteisesti. Yhtä perinteisesti on perinteinen sää ollut perinteisen paahtavan 
helteinen tässä perinteisesti perinteisen heinäkuun toisena perinteisenä lauantaina pelattavassa perinteik-
käässä turnauksessa. 
 
Perinteen mukaisesti myös muita perinteisiä päällekkäistapahtumia on perinteisesti pyritty järjestämään 
perinteikkäässä pitäjässämme ko. perinteikkäänä päivänä. Perinteisesti on perinteikkäästi keskusteltu vuo-
sittain tämän perinteikkään päällekkäisyyden aiheuttaman perinteisen epäkohdan poistamiseksi; perintei-
sesti perinteikkään tuloksettomasti. Perinteen mukaisesti niin tehdään perinteisesti edelleenkin; perinteen 
säilyttämiseksi. 
 
Perinnekierteestä ulospääsemiseksi haluan perinteestä poiketen jotain epäperinteistä muutosta tapahtu-
vaksi kun järjestetään ko. perinteistä tapahtumaa, perinteisesti Livolla perinteen mukaisesti myös vuonna 
2006 perinteikkäästi!!!! 
 
Lupaan nyt perinteisesti että sanaa ”perinteisesti” ei esiinny enää kovinkaan montaa kertaa tässä perintei-
sen kovien synnytyspolttojen ryydittämässä perinteisessä tekstissäni kun perinteinen kello näyttää jo pe-
rinteisesti 23:53 perinteisen heinäkuun perinteisenä viimeisenä perinteisenä yönä. 
 
Livon lentopallostadion oli vielä viimeistelyjä vaille valmis kun saavuin paikalle jo kello kuusi alkaneen 
lentopallopäivän aamuna 9.7.2005. klo 8.01.  Sitä ennen ko. aamuna kävin ensin liikuntahallilta, ennen 
kukonlaulua, peräkärryyn kasan Livolla tarvittavia vermeitä. Sitten kiireesti kotiin varmistamaan että 
vanhempi neideistäni oli saanut silmänsä jo raolleen. Näyttipä tuo perint… anteeksi… siis vaihteeksi aika 
sitkaalta, mutta kuitenkin lupauksia antavalta. Niinpä pakkasin kotoa lähtevät kamat pirssiin ja hotkaisin 
pikaisen aamupalan pohjattomaan kitaani.  
 
Seuraavana oli sitten vuorossa valmentamieni tyttöjen keräily ympäri Kurenalustaa. Nämä yläastetytöt 
olivat ihan mukavasti jo jalanviistassa, joten ei kun suunta kohti Livoa. 
 
Laakkosen Janne, Alavainion Vesku ja Alangon 
Jukka kumppaneineen olivat laitelleet kentät lähes 
valmiiksi päivän tapahtumia varten. Vesku oli 
parturoinut nurmikot ällistyttävän tasaiseksi!!! Juntin 
Terttu viritteli tottunein käsin Suomen lipun salkoon 
tulevan tapahtuman kunniaksi!!! 
 
Päällekkäisyyksistä huolimatta saatiin Livolla 
pelattavan kyläsarjan ennätyslukemaksi yhdeksän 
joukkuetta! Niistä kolme väitti kuuluvansa naisten 
sarjaan ja loput kuusi sitten herrapuolelle. Koska 
testejä eikä protesteja tästä jaosta tullut, päästiin pelit 
alkamaan perinteisesti vain hiukan aikataulusta 
myöhässä. 
 
Naisten puolella valmentamieni tyttöjen lisäksi mukana olivat valmentajavelho Anni-Inkeri Törmäsen 
luotsaama Livon joukkue sekä peräti Tupoksesta asti saapunut Tupoksen Tiikerit! 
 

Miehet mäiskimässä palloa! 
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Kotijoukkueet olivat sen verran vieraskoreita että suvaitsivat kiertopalkintona olevan Hempan pytyn mat-
kaavan vuodeksi merimaisemiin, tosin tiukkojen vaiheiden jälkeen! Ensi vuonna sieltä suunnasta on 
mahdollisesti ja toivottavasti tulossa mukaan useampikin joukkue. 
 
Livon naiset saivat vitriineihinsä hopeiset lätkät, häviten rat-
kaisevan pelin Tupokselle äärimmäisen niukasti. Timpan tytöt 
oli ainut joukkue joka voitti kultamitalijoukkueen, mutta siitä 
huolimatta sijoituksena perinteestä poiketen kolmas sija. 
 
Naisten palkintojen jaossa oli liikutusta ilmassa kun kutsuin 
paikalle Livon maa- ja kotitalousnaiset. Heille päätin antaa 
muistopystit ja -mitalit tapahtuman ainutlaatuisuudeksi tulemi-
sen mahdollistamiseksi tekemästään työstään!!! Teille kaikille, 
mitalijoukkueiden lisäksi, oli niin mukava soittaa se Juicen 
Maamme-laulu! Sainpa palkinnoksi sitten muutaman lämpi-
män halauksenkin, ja kiitoksia! Kiitos vielä niistä!! Mutta työ-
hän jatkuu!!!  
 
Miesten sarjassa kotoisten joukkueiden lisäksi mukana oli Taivalkoskelta Bar Wanha Mylly -nimellä pe-
lannut joukkue. Etukäteen pidin tätä porukkaa aika varmana mitaliporukkana lukuisine entisine sarjape-
laajineen. Mutta kun mitaleita jaettiin, niin huomattiin kuten siinä lorussa, että heilleppä ei riittänytkään, 
vaan sijoituksenaan oli se pahin mahdollinen elikkä neljäs tila! Toivottavasti näemme heidät ja muitakin 
ulkopaikkakuntalaisia joukkueita vieraanamme ensi suvena. 
 
Viidenneksi sijoittui Kortesalmen Taiston kokoama SARA Sarakylästä. Taisto taisteli vahvan kipulääki-
tyksen turvin turnauksen urheasti läpi. Tämä kertoo tahtotasostaan aika paljon! 
 
Kuudennen sijan arvoisesti pelasi Nurkkalan takana äitinsä lapsuuden mailla, mökillään, kesänsä viettä-
vän Kauko Salmelan keräämä varamiehinen Pärjänsuo. Kauko miehistöineen on ollut mukana jokaisessa 
Livon kyläsarjassa!!! Pärjänsuokin on kova porukka, kunhan vain saa jalkeille parhaan miehistönsä. Kau-
kon oikeaa asennetta turnaukseen kuvaa se että vaikka häneltä tällä kertaa tähtipelaajat puuttuivatkin eri-
laisten esteiden vuoksi, niin silti hän toi jälleen kerran joukkueensa estradille! Tokihan näissäkin peleissä 
voitosta pelataan, mutta jo osallistuminen on voitto monellakin tapaa! Missä olette Pärjänsuon naiset? 
Tiedän teidän ja muidenkin kylien naisten pelaavan! Olkaapa mukana sitten vuoden päästä!!! 
 
Mitaleista himmeimmän, mutta voitetun sellaisen sai Metsälän perinteinen joukkue Isomursun Vesan 
johdolla. Vesku on junnuvuosinaan voittanut lentopallon Suomenmestaruudenkin. Metsälän joukkue on 
lähes samassa koostumuksessa jolla se on pelannut vuosikymmeniä kyläsarjaa. Parhaimmillaan kylältä on 
ollut mukana kolmekin joukkuetta! 
 
Livon joukkue on nykyvuodet perinteisesti ollut Laakkosen Jannen organisoima joukkue, niin myös nyt-
kin. Joukkue porskutteli auringon paahtaessa 2-0 voittoja, kunnes Metsälä otti ja sekoitti pakan viemällä 
Livolta erän. 
 
Turnauksen viimeisessä pelissä Livo-MP-team ratkaistiin sitten Hempan pytyn tulevan vuoden osoite. 
Livolle riitti ottelusta vain puhdas 2-0 voitto ja Parkkisenniemen Matin miehistölle yksi erä. Näin se 
muistaakseni oli! Ottelusta ei jäänyt jossiteltavaa, sillä niin suveriinisti Kurenalan pojat ottivat 2-0 voiton 
helteen väsyttämistä Livon sotureista, SM-liigassa pelanneen Petteri Parkkisenniemen johdolla. Ensi kau-
deksi Pete suunnistaa pelaamaan PUI:n luomukseen Oululaiseen ETTA:an, ykkössarjaan. 
 
Livon hopeapojat: Heikki Puolakanaho, Jarkko Puolakanaho, Olli Suorsa, Janne Laakkonen, Sami Salme-
la, Sauli Salmela, Mauri Liikanen. Vuoden päästä olisi mukava nähdä kaikki parhaat voimat edustamassa 
Livoa. Sitä ennen on mahdollisesti pääsiäisenä pelattava lentopallon puulaakiturnaus. Viimeksihän Livo-
kas voitti siellä mestaruuden, kuten kaikki erittäin hyvin muistammekin! 

Voittoisat Tupoksen Tiikerit. 
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Livon lentopalloalue on saamassa arvoisensa lisän kun Janne ja Jukka ovat touhunneet beach volley -
kenttää paikalle. Tämä on ollut lentispojillamme jo vuosien ajan haaveena. 

 
Nyt kesäkuussa hanke rytkähti eteenpäin konkreettisesti kun 
Janne isänsä Arvon kanssa puski kentän paikan auki. Ranta-
lentopallokentän hiekanhan täytyy olla todella hienorakeista 
ja kiviä ei kestä olla. Tämä sen takia että lajia pelataan paljain 
jaloin ja ainakin miespuoliset usein paidatta. 
 
Kriteerit täyttävää hiekkaa ei taida löytyä muualta kuin vesis-
töjen pohjista ja rannoilta. Livolla on Pertun putaaseen vievä 
vanha jokiuoma ruopattu ympäristökeskuksen toimesta jo 
useampaankin kertaan. Nyt oli uuden aukaisun paikka kylä-
läisten voimin, kun ylösnousevalle hiekallekin oli todellinen 
yleishyödyllinen käyttökohde tiedossa.  

 
Kun Laineen Heimo lupasi auliisti hiekan ajon maittensa kautta ja Törmäsen kaivinkone saapui lastaa-
maan, oli homma valmis alkamaan. Kylän traktorimiehet osallistuivat hiekan ajoon uutterasti talkoilla. 
Likemmäs parikymmentä kuormaa veden hiomaa hiekkaa pääsi arvoiseensa tehtävään. 
 
Beach volley on hyvä kuntoilumuoto, ja sitä voi pelata yksi vastaan yksinpelinä tai isommallakin porukal-
la. Virallinen muotohan on kaksi vastaan kaksi. Toivoisin Livollakin porukoiden innostuvan ajan myötä 
tästä mielenkiintoisesta pelistä. Sääntöjähän voi soveltaa mielensä mukaan. Tätä peliä voi pelata niin mo-
nella tasolla ja iällä, että ei kun mukaan vaan! 
 
Muistetaan tukea eteenkinpäin kukin voimiensa mukaan Livolla toimivien tahojen toimintaa. Ketään ei 
kannattane nostella kovin korkealle jalustalle, mutta on pakko todeta lopuksi että Pertun Minna tekee to-
della näkyvää työtä siellä Livon koulun tiloihin ympätyssä ateljeessaan, muitakaan väheksymättä! Jatka-
mista ja jaksamista ihan kaikille 
 

Kokko Timppa 
 

 

Livolaisten toripäivä Kurenalla 
 
Livolaiset olivat saaneet keväällä kutsun kaupungilta tulla yhdeksi 
päiväksi Kurenalustan torille myymään livolaisia tuotteita ja esiinty-
mään. Ja niinhän me teimme! 
 
Torille kokoontui aamusella puolikymmentä aamuvirkkua livolaista 
kamppeittensa kanssa täyttämään myyntipöytiä. Samaan aikaan myös 
Salmelan Vesa valmistautui juontamaan päivän ohjelman. Päivän oh-
jelmistossa oli Kokon Jaakon ja Mairen esittämä Livon laulu, Livon 

esittelyä sekä Livo-aiheinen tietokil-
pailu. Vesan juontamaan tietokilpailuun saatiin kaksi voittajaa: Osuus-
pankista Urpo Ojala sekä Kari Tykkyläinen. 
 
Puolet päivästä menikin hienosti ja leivonnaiset yms. kerkesivät tehdä 
melko hyvin kauppansa, kunnes puolen päivän aikaan mojova vesikuuro 
yllätti. Siinäpäs ei auttanut muuta kuin kerätä kimpsut ja kampsut kasaan 
ja lähteä uitettuna koirana takaisin Livoa kohti.  

Muistopalkitut maa- ja kotitalousnaiset. 
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Minna 

Kesäeläimet 
 

Kesällä 2004 saimme ihastella Livon koululla Leenu- ja Liinu–lampaita, Viivi ja Venla – 
kanoja ja Veeti–kukkoa sekä Tipi- ja Tipsu-hanhia. Kesän korvalla sekä lapset että myös 
aikuiset alkoivatkin kyselemään, että tulevatko eläimet myös tänä kesänä. Ja pakkohan ne 
oli taas saada kesäkoteihinsa, itse kullakin siinä alkoi jo olla ikävä pitkän talven jälkeen. 
 
Ensimmäisenä saapuivat lampaat. Tänä kesänä emme saaneet molempia vanhoja tutta-
vuuksia Leenua ja Liinua, vaan Liinu vaihtui Leenun karitsaan Lassiin. Vaikka Liinun 
jäämistä oikeaan kotiin tuli pari päivää surettuakin, niin kyllä Lassi-poikakin surua melko 
paljon lievitti. Lassi oli tullessaan koululle kuukauden ikäinen karitsan junttura, joka li-
pesi äidin tissille kontalle heti, kun Leenun silmä vältti. Kesän lopulla Leenu ei enää su-

vaitse kyseistä hommaa enää ollenkaan, vaikka Lassi sinnikkäästi lutkuttamista vieläkin yrittää. 
 
Linnut saapuivat Auttolasta juhannusviikolla. Kanojen siirtäminen oli helppo homma. Pistimme Susannan, 
Anna-Kaisan ja Markon kanssa yhteistuumin kanat laatikkoon ja laatikon autoon ja eikun menoksi ja koululle. 
Kanat kotiutuivat taas pian koululle, jopa Auttolan Kaisla. Kaisla tuli koululle kesäksi hoitoon, sillä se olisi 
jäänyt ilman kavereita oikeaan kotiinsa koko kesäksi. Kaislan erotat muuten Viivistä siitä, että sillä on todella 
käykkärä nokka ja hieman hassu heltta. Kaikkia muutkin kanat Kaislan lisäksi palanneevat jälleen syksyllä 
talvikotiinsa Anna-Kaisan ja kumppaneiden hyvään hoitoon. 
 
Hanhet olivatkin suurempi murhe siirrettäessä niitä Auttolasta koululle. 
Äiti-hanhi nääs oli pyöräyttänyt 7 munaa kesän alussa ja hautoi niitä nyt 
vimmatusti kolmatta tai neljättä viikkoa isä-hanhen (?!) vartioidessa vie-
ressä. Molemmat olivat melkoisia sähisijöitä puolustaessa reviiriään. Hie-
man väkipakolla saimme sitten ahdettua vastahakoiset hanhet laatikkoon 
ja lapioitua pesän munineen omaansa. Koululla sitten useamman päivän 
jännitimme, että miten siirto onnistui ja välillä jopa näytti siltä, että hau-
tominen jatkuu, mutta loppujen lopuksi munat jäivät hautomatta. Muuta-
maa viikkoa myöhemmin Alpon tutkiessa yhden munan tuomioksi tuli, 
että siellä olisi ollut ihan pieni poikasen alku. Keskimääräinen haudonta-
aika hanhilla on noin 30 vuorokautta, joten munista ei varmaan olisi koskaan tullut oikeita poikasia. Äiti-
hanhihan muni munia myös viime joulun alla, joten liekö niillä mumimistahti noin puolen vuoden välein?!  
 
kohtalo on vielä syksyllä avoin. Voi olla, että Auttolan väki on väsynyt niitä jo huolehtimaan toisen talven 
ajan, sillä ne olivat isotöisiä huolehdittavia kanojen lisäksi. Jos Sinulla on kiinnostusta hoitaa niitä talven ajan 
ja vaikkapa haudottaa niillä pikkutipuja, niin kannattaa ilmoitella koululle. Hanhet olivat melko arkoja alku-
kesästä, mutta ovat jo hieman kestyneet kesän kuluessa. 
 
Tämän kesän – tai varsinkin loppu kesän – suurin murhe on ollut lampailta aitauksesta evään loppuminen. On 
varsin isotöistä kerätä niille evästä muualta harva se ilta. Tästä syystä suuri toivomus olisikin ensi kesää var-
ten, että lammasaitausta saisi reilusti isommaksi. Samallahan ran-
takin puhdistuisi. Tämän kesän pelastus ovat olleet Irma ja Urpo, 
jotka ovat niittäneet lampaille tuoretta heinää sekä Vesa, joka on 
iltaisin mönkijällään kärrännyt lampaille ruohoa. Kiitos myös Aa-
rolle, Sinultakin on pihistetty ladosta muutama heinäpaali. Vesaa 
on myös kiittäminen, että saimme lampaille siirrettävän ”päiväai-
dan”. Pienihän se on mutta, ihan sopiva lam-paille aina yhden päi-
vän evästystä varten. Seuraavaksi päiväksi aidan voi taas siirtää 
vihreämmille laitumille. 
 
Vaikka eläimet työllistävät, niin suuri ilo niistä on itsellekin. Monta iltaa on mennytkin Leenua ja Lassia 
halaillessa ja rapsutellessa ruoanannon ohella. 
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Eläkeläisten vierailu Livolla 
 

Keväisen retken suunnittelu: 
Aivan kohta kun joulusta päästiin, 
langat kuumana kyytiä soiteltiin. 

Pitopaikkoja pähkäiltiin. 
Jumppailtiin ja juotiin kahvia, 

lauleltiin ja luriteltiin, 
ja taasen asiaa pohdittiin. 

Tultiin siihen tulokseen yhteiseen 
ettei, näin ikäihmisten kannata enää, 

merta edemmäs lähteä kalaan. 
Veden varteen jos mieli palaa, 

Livon koululle silloin mieli halaa. 
Joukolla nousimme Nevakiven autoon 

Vanhustentalon parkkipaikalta, mutta ei salaa. 
Oli keskiviikkoaamu 25. toukokuuta 

 
Juhla-asuun sonnustautuneet Ikäihmiset nousivat iloisi-
na kyytiin. Autossa vallinnut hiljaisuus vaihtui iloiseen 
puheensorinaan. Näin hyvin voivan ja yksimielisen ker-
hon ohjaajina on helppo lähteä matkaan. Vaikka he ovat 
suurin osa jo korkean iän saavuttaneita, ovat he silti vir-
keää ja yhteistyöhenkistä porukkaa. 
 
Livolla meitä odotti ystävälliset emännät ja isännät. 
Emännät olivat pukeutuneet samanlaisiin asuihin, joka 
pisti erityisesti silmään. Heidät oli helppo tunnistaa, kun 
tehtiin ostoksia kotiin tuomisiksi. 
 
Siellä oli kauniita käsitöitä ja ne olivat hyvin esillä. Henkilökunta esitteli niitä auliisti jos tarvitsi lisäselvi-
tystä. Kirpputori oli monipuolinen ja hyvin organisoitu. Järjestys oli hyvin esiintuova. Siellä oli jopa sie-
menperunaa saatavana. Tämä oli erittäin huomaavaista, koska olihan se aika keväästä, jolloin se oli aivan 
ajankohtaista. 
 
Maittavaa ruokaa olivat emännät laittaneet lukuun ottaen myös kahvin ja pullan. Palvelu oli erittäin hyvä, 
me voimmekin sanoa, että palveltiin kuin piispoja pappilassa (tai saimme elää kuin siat pellossa). 
 
Toivoisin, että muutkin suuntaisivat matkansa Livolle ja omalla tavallaan ylläpitäisivät näin hyvällä poh-
jalla olevaa kylätoimintaa. Toiminnan eteen joutuu tekemään paljon töitä – puuhaa on monenmoista. Ja 
vain yhteishenki on se, joka sen parhaiten yllä pitää. 
 

Teillä on osaavat kädet, 
ja auttavainen mieli. 

Siitä saa osansa 
myös kulkijan kieli. 

 
Me kun menimme taloon ruokaa pyytämään, niin arka emäntä jo olisi padan kannen kiinni pistänyt ja 
ulos ajanut, mutta täälläpäs ei oltu moksiskaan. 
 
Pyyntö meni näin: 
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Hai hyvä emäntä antakaa meille ruokaa 
me ei olla moneen päivään syöty 

Lapsetkin ovat niin laihoja, ettei ole kuin 
nahka kylkiluiden päällä. 

Ai emäntä katsoo minun päälleni, 
ei nämä läskit ole syömällä tullut, ei ei. 

Nämä on tullu vettä juomalla, 
aivan vesipöhö se on 

Ja sitten kun emäntä antaa ruokaa 
syökää mahat täyteen ja loput poveen. 
Minä pyydän vielä emännältä kahvit. 
Sillä aikaa isäntä pitää huolen, että 

auton nokka on kotia kohti ja räämät reessä, 
ettei emäntä ehdi laskua esittämään. 

 
Sylintäyteiset kiitokset vielä teille kaikille meiltä kaikilta. 
 

Terttu Nurmikoski 
 

 

Äitienpäiväretki Syötteelle  
 
Äitienpäivän aamu. Luoja oli peitellyt yöllä harmaan maan valkoisella harsolla. ”Ei tullut kesää”, harmit-
teli Samuel herättyään. Mutta meillä äideillä ja mummoilla mieli oli kyllä lämmin. Sen takasivat pöydällä 
komeileva kukka ja lapsenlapsen omin käsin valmistama kortti punaisine sydämineen siinä vierellä. Het-
ken ajatus viivähti rakkaissa muistoissa lapsuudenkodissa oman äidin luona menneisyydessä. 
 
Mutta tänään meillä oli tiedossa retki Syötteelle, valmiille lou-
naalle ukkeleinemme tai sitten ilman heitä. Siellä Alappi jo 
koululla odotteli matkustajia pikkubussin kanssa. Ja tulihan 
meitä, retkeläisiä, auton täydeltä jopa niin, että Alpon oli otetta-
va mukaan oma, mukava johtajanjakkaransa. 
 
Matka taittui mukavasti seurustellen ja rakkaan Livojoen varren 
maisemia katsellen. Ja hauskaa oli meillä etupenkeillä niin kuin 
taaempanakin, mistä kertoivat riemukkaat naurunremahdukset. 
Syötteen seutuvilla ihmettelimme lumen runsautta. 
 
Luontokeskuksessa meidät toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi ruoalle ja täytekakkukahville. Maistui ja 
tuli kupu täyteen varmaan jokaisella. Syötyämme pääsimme katsomaan filmiä ennen meidän aikaamme 
eläneiden ihmisten työnteosta ja elämästä Rytivaaran torpan tienoilla. 
 
Luontokeskuksen kaikki anti kiinnosti retkeläisiä paljon, joten aika siellä vierähti nopeasti. Vielä kävim-
me katsastamassa uuden Safaritalon, josta löytyi mukavaa tuliaista kotiin tuotavaksi. 
 
Tyytyväisin mielin palailtiin Livolle ja kotiin äitienpäivää jatkamaan. Oli tosi mukavia tällaiset piipah-
dukset! Kiitos ja kumarrus teille, jotka viitsitte olla näitä järkkäämässä! 
 
Lämpimät kesäterveiset kaikille! 
 

Taimi P. 
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Apua vanhojen rakennusten korjaukseen 
 
Vuoden 2004 alusta on ollut käynnissä Oulunkaaren seutukunnan sekä Haukiputaan, Kiimingin ja 
Muhoksen alueella projekti Jokivarsien Wanhat Rakennukset. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena 
on edistää vanhan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilymistä.  
 
Projektia rahoittavat JoMMa ry:n kautta EU (EMOTR), TE-keskuksen maaseutuosasto ja osallistujakun-
nat sekä pienellä panoksella projektiin osallistuvat yksityiset. Projektia hallinnoi Oulunkaaren seutukunta. 
Projektipäällikkönä toimii rakennushistoriaan tutkijana perehtynyt arkkitehti Kaarina Niskala ja erikois-
asiantuntijana korjausrakentamiseen perehtynyt arkkitehti Eino Niskala. Heidät tavoittaa puhelimitse nu-
merosta 08-5521282 tai 040-776 2484 tai sähköpostilla osoitteesta kaarina.niskala@oulunkaari.com.  
 
Mitä hankkeessa tehdään 
 
Hankkeen yhtenä päätehtävänä on alueen vanhan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan in-
ventointi. Inventoitaviksi valitaan vanhoja, ennen viime sotia rakennettuja rakennuksia. Inventoijat kier-
tävät kesäkausina 2005 ja 2006 kohteissa haastattelemassa, kuvaamassa ja piirtämässä. Käynneistä sovi-
taan asukkaiden tai omistajien kanssa etukäteen puhelimitse tai muuten. Kohteiden valitsemisessa ja yh-
teyksien saamisessa käytetään apuna mm. kyläyhdistysten edustajia.  
 
Inventoinnin tulokset jäävät osallistujakunnille ja muulle julkishallinnolle käytettäväksi erilaisissa suun-
nittelu-, ohjaus-, tuki-, opetus- ja valistustoimissa. Inventointi on rakennuksen omistajalle maksuton. 
Hyötynä siitä on se, että yhteiskunnan tukitoimet, mm. ympäristökeskuksen ja museoviraston avustukset 
rakennusperinnön hoitoon, kohdistetaan yleensä sellaisille rakennuksille, joiden kulttuurihistoriallinen 
arvo on todettu inventoinneissa.     
 
Projektin erityisasiantuntijat ovat vanhojen rakennusten omistajien käytettävissä siten, että he sovittaessa 
tulevat tutkimaan rakennusten kunnon ja antamaan suullisia korjausohjeita. Samalla käynnillä kohde voi-
daan inventoida. Tarvittaessa tehdään vanhojen osien korjaussuunnitelmia kustannusarvioineen ja omista-
jaa neuvotaan mahdollisesti saatavissa olevan yhteiskunnan tuen haussa. Tällaisesta asiantuntijatyöstä 
veloitetaan projektille pieni osa työn arvosta, minimissään yhdestä käyntikerrasta 50 euroa + arvonlisäve-
ro.  
 
Hanke tarjoaa suunnitteluapua vain vanhojen rakennusosien perinteiseen korjaukseen, esim. hirsiraken-
nusten kengitykseen, rossipohjien korjaukseen, vanhojen ikkunoiden korjaukseen, pärekaton tekoon tai 
ulkovuoraukseen ja maalaukseen. Muutos- ja nykyaikaistamistöiden suunnittelu ei kuulu projektiin, vaan 
omistajan on hankittava siihen ulkopuoliset suunnittelijat.  
 
Projektiin sisällytetään erilaisia koulutustapahtumia joiden tavoitteena on saada asukkaat ja korjaajat tie-
dostamaan rakennetun ympäristön arvot ja rakennusten säilyttämisen merkitys. 
Käytännön korjaushankkeiden toteutukseen kytketyllä koulutuksella parannetaan vanhojen rakennusten 
korjaajien ammattitaitoa ja tuotetaan korkeatasoisia korjausesimerkkejä.  
 
Projektin kunnissa on järjestetty rakennusten omistajille ja korjaustyötä tekeville kurssi vanhojen raken-
nusten oikeista korjausperiaatteista. Koulutus on kestänyt neljä iltaa eli kaksitoista tuntia kussakin kun-
nassa. Pudasjärvellä se pidettiin kahtena kokonaisena arkipäivänä. Laajojen kuntien, esim. Pudasjärven, 
eri osissa pidetään vielä jatkossa vastaavia kursseja kysynnän mukaan. 
 
Livon koululle oma puurakennusten korjauskurssi 
 
Projekti järjestää yhteistyössä Livokas ry:n kanssa Livon koululla maksuttoman, kaikille avoimen kurssin 
puurakennusten korjauksesta. Aihepiireinä kurssin likimääräisessä etenemisjärjestyksessä ovat mm.  



 17 

- rakennusperinne, vanhojen rakennusten arvot ja niiden säilyttämiskeinot 
- sisäilmasto, terveellisyys, ilmanvaihto 
- kosteus home, laho 
- energiatalous ja lisäeristysratkaisut  
- vanhat rakennusaineet ja rakenneratkaisut sekä niiden korjausperiaatteet 
- avustukset rakennusperinnön hoitoon ja muu yhteiskunnan tuki rakennusten korjaukseen. 
 

Koulutus soveltuu sekä maallikoille että ammattilaisille, myös uudempien rakennusten korjauksesta kiin-
nostuneille. Luennoitsijoina toimivat arkkitehdit Kaarina ja Eino Niskala. Opetuksen tauoilla Livokas ry 
myy kahvia ja pullaa. 

 
Kurssin opetustilaisuudet pidetään Livon koululla iltaisin klo 18 -21 seuraavasti: tiistaina 13.9.2005, 
torstaina 15.9.2005, tiistaina 20.9.2005 ja torstaina 22.9.2005. 
 

 
 

Punamultamaalin keittopäivä 
 
Heti aamusta lauantaina 13.8.2005 Livon koululle kokoontui kymmenkunta punamultamaalin keitosta 
kiinnostunutta, opettaja Eino Niskalan johdolla. Kävijöitä päivän aikana kertyi n. 35 ihmistä. Kuurosatei-
sen päivän aikana valmistui n. 150 l perinteistä Hangon Värin italianpunaista punamultamaalia.  
 
Ja näin sitä maalia sitten kokattiin: 
 
PUNAMULTAMAALIN RESEPTI 
 
Vettä  150 l 
Rautasulfaattia 6 kg 
Ruisjauhoja  12 kg  
Vernissaa  0 - 8 l 
 
• Maali keitettiin päästä avatussa 200 l:n peltitynnyrissä.  
• Rautasulfaatti sekoitettiin veteen ensimmäisenä ennen veden kiehumista.  
• Ruisjauhot vispattiin osaan kylmää vettä eri astiassa ja kaadettiin sitten valmis velli kiehuvaan veteen.  
• Vernissa ja punamulta lisättiin keiton lopulla sekä viimeisenä ruokasuola. 
• Maalin kiehauttamisaika oli noin 3 tuntia. 
 

Punamultamaali säilyy n. 1 - 2 viikkoa säästä riippuen. Säilyvyys pa-
ranee, kun kylmään maaliin sekoitetaan formaliinia (0,5 l/100 l) tai 
natriumbentsoenaattia l. atamonia (1 - 2 kg/100 l, sekoitetaan ensin 
kylmään veteen). Tällöin maali säilyy ainakin talven yli. 
 
Punamultamaalilla ei voi maalata öljy- eikä lateksimaalin päälle, ai-
noastaan vanhan punamullan päälle voi maalata. Myös kaupasta saa-
tavien punamultamaalien esim. Riihimaalin päälle voi useimmiten 
maalata. 

 

Anni-Inkeri ja Matti sekoittelevat 
ohrajauhoja kylmään veteen Ollin 

valvovan silmän alla. 

Opettaja Eino Niskala (vas.) kaata-
massa punamultaa keitokseen. 

Perusteellista tietoa punamultamaalista on mm. julkaisuissa: 
• Panu Kaila: Kevät toi maalarin – perinteinen ulkomaalaus 
• Museoviraston korjauskortisto, kortti 12: Keittomaali 
• Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskuksen korjausohje-

vihko: Keittomaalin valmistaminen 
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Livon maa- ja kotitalousnaiset 
 
Olemme saaneet nauttia kauniista kesästä kukin tahollaan. Toiset viet-
tävät lomaa matkustellen mm. sukulaisissa ja tuttavissa tai viettävät 
aikaa perheen parissa, tilanteesta riippuen. 
 

Melkeinpä jokaisen työympäristö laajenee näin 
kesäisin ulkosalle, jossa touhuamista riittää yllin 
kyllin. Kunhan olemme saaneet marjat, juurekset 
yms. korjattua säilöön, aloittelemme taas käsi-
työillat entiseen tapaan lokakuun puolella. 
 
Vuoden päätapahtumamme, lentopallo-päivän 
toiminnasta vastaamisen vedimme jälleen poru-
kalla läpi, yhteen hiileen puhaltaen. Esivalmiste-
lut teimme alustavalla viikolla ja lauantaiaamun 
koittaessa – ei muuta kuin Tertun johdolla lo-
hisopan sekä muun muonituksen valmistamiseen. Siinä ohessa myimme arpoja 
sekä pidimme mölkky- ja tikkakisan. Perinteisesti paikalla oli myös Esko hoitele-

massa makkaranpaistoa. 
 
Päivä oli meille antoisa; virkistävä mutta työntäyteinen. Muiste-
loihimme jäi kaunis yllätys, jonka Kokko Timo oli meille järjestänyt: 
saimme lentopallonaisten tavoin mitalit! Joten erityiskiitokset Timolle 
yhteistyöstä ja muistamisesta!!! 
 
Toivottavasti ensi kesänä jälleen touhutaan yhdessä ja tehdään onnis-
tunut lentopallotoimintapäivä. 
 
Naisten puolesta kirjoitteli 
 

Helinä 
 

(Kuvat: Virve Puolakanaho) 
 

 

Seurakunnan nuotioilta 4.8.05 
 
Sanojentäytön tulokset alla (alleviivatut sanat ovat siis itse lai-
tettuja): 
 
Tänään vietimme suloista nuotioiltaa törkeällä Livon laavulla. 
Tympeät kyläläiset sekä mukava seurakunnan väki lauloivat 
hämmästyttäviä lauluja tärkeän kitaran säestyksellä. Korkea 
Riikka, liukas Marko sekä kaunis Perttu olivat keksineet lahjak-
kaita kisoja, joissa ihanat kyläläiset pääsivät näyttämään ym-
märrettävät puolensa. Kisojen jälkeen voimakkaat kyläläiset 
paistoivat laveita makkaroita ja joivat matalaa mehua. Pullean 
illan jälkeen soikea Riikka, rauhoittava Marko ja sininen Perttu 
lähtivät violetteihin koteihinsa. � 

Terttu, pääkokkimme 

Aina avulias Esko auttaa  
naisia makkaranpaistossa. 

Pirjo ja Helinä arvanmyynnissä 
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Metsästysseuran kuulumisia 
 
Metsästysseura kokoontui koululla 14.8. Samassa yhteydessä ilmoittauduttiin hirviporukkaan, minkä joh-
dosta porukkaa olikin paikalla kolmisenkymmentä. Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään eli vii-
dessä eurossa. Luvanmyyjinä Livolla toimivat Eero Niemi, Alpo Turpeinen sekä Niilo Kokko, Kurenalla 
Kalle Perttu. 
 
Jäsenkortin saalistieto-osan voi palauttaa vuodenvaihteessa luvanmyyjille, Koulun kioskille laitetaan met-
sästysseuralle postilaatikko, johon tiedot voi myös palauttaa. Palauttaminen on tärkeää saalistilastoinnin 
takia vaikka saalista ei olisi saanutkaan, palauttamatta jättämisestä sakotetaan kaksinkertaisella jäsenmak-
sulla seuraavana vuonna. 
 
Riistakolmiolaskenta tehtiin elokuun alussa ja sieltä löytyi sekä riekko- että koppelopoikue ja lisäksi 
muutamia yksittäisiä lintuja. Seura suosittelee malttia kanalinnun metsästykseen ja asettikin kiintiön met-
solle, yksi metso tai koppelo metsästäjää kohden. Ja voi toki jättää ampumattakin. Metsäkauris päätettiin 
rauhoittaa toistaiseksi siltä varalta, että jos joku sattuisi Livon maisemiin asettumaan. Kauriin metsästys-
hän vapautui kesällä luvanvaraisuudesta koko maassa. Tulevaisuudessa seurataan kauriin levittäytymistä 
pohjoiseen ja ehkä meillekin joskus tulee metsästystä kestävä kauriskanta. 
 
Pienpetojen pyynti on parasta riistanhoitoa, kokous päätyikin taas aktivoimaan pyytäjiä 5 euron palkkiolla 
minkin kohdalla ja 10 � saaliiksi saadusta ketusta. Erillistä pienpetokilpailua ei tänä vuonna järjestetä. 
Pertunpudas päätettiin rauhoittaa metsästykseltä muuten paitsi pienpetojen osalta. 
 
Metsästysseuran vuokrasopimuksista vanhenee 2006 vuoden lopulla suuri osa. Maanomistajat voivatkin 
varautua yhteydenottoihin ensivuoden puolella sopimusten uusimisien osalta. 2006 vuoden hirvipeijaat 
voisivatkin olla hyvä tilaisuus sopimusten uusimiseen, koska silloinhan ollaan kaikki koolla. 
 
Tänä vuonna hirviporukan vetäjänä on Alpo Turpeinen. Hirvilupia ei oltu jaettu vielä kokoukseen men-
nessä, mutta ennakkotietojen mukaan pientä lisäystä olisi tulossa. Hirviporukkaan ilmoittautui n. 25 osa-
kasta, eli saman verran kuin aikaisemminkin. 
 

 
       
        
 

Jussi Perttu, Metsästysseuran puh.joht. 

Pertunpudas päätettiin rauhoittaa metsästykseltä (kuva: Markku Perttu). 
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Kalastuskunnan välimietintöjä 
 
Näin kesken kalastuskauden ei ole aika tehdä yhteenvetoja, mutta on syytä 
silti tarkastella kuluvaa kesää. Miettiä mitä on tehty kalamiesten kannalta oi-
kein ja mitä voitaisiin tehdä tulevina vuosina toisin, jotta voitaisiin käyttää 
tehokkaammin ne mahdollisuudet, mitkä kylän halki virtaava rakentamaton 
Livojoki voisi kalastuksellisesti meille tarjota. (Tosin joki ei ole enää siinä 
luonnontilassa, kuin se vielä minun poikasena ollessani oli.) 
 
Ensin muutama sana tämän kesän kalastuksesta. Säät ja vesiolosuhteet ovat 
suosineet nyt edellistä kesää paremmin kalamiehiä ja lupien myynti onkin 
lähtenyt liikkeelle hyvin ja ollaankin jo nyt ylitetty edelliset kesät. Silti tappion peikko on näköpiirissä 
kirjolohen istutuksiin uhratun suurehkon panostuksen vuoksi. Onkin syntynyt ajatus muodostaa kalave-
temme jollekin koskialueelle urheilukalastusalue, johon nämä istutukset tehtäisiin ja tälle alueelle myytäi-
siin vain päivälupia, joissa olisi saaliskiintiö, esim. kolme kalaa per päivä. 
 

Tämän kesän kirjolohi-istutukset onnistuttiin salaamaan hiukan parem-
min, kuin viime kesänä. Silti herätti kiukkuisia mielipiteitä se, että yhdet 
ja samat pyytäjät pyytävät turhan isoja määriä, kun ei ole mitään saalisra-
joituksia. No, kalamiehen kateuttahan se osaksi on. Sanotaanhan, ettei 
kukaan ole niin kateellinen, kuin kalamies, mutta kyllä se hillamies taitaa 
olla vielä kateellisempi. 

 
Nyt sitten menen kalavetemme vaikeimpaan ongelmaan, järvitaimenistutuksiin, joita Voimalohi istuttaa 
vuosittain vesioikeuden määrääminä velvoiteistutuksina. Kuten muistanette, kirjoitin kevään lehdessä 
näistä istutuksista ja nimenomaan niiden todellisesta tarkoituksesta. Niitä ei todellakaan istuteta heti pois 
pyydettäviksi, vaan emokaloiksi, joista kasvaisi elinvoimainen oma taimenkanta Livojokeen (kuten siinä 
vanhastaan on ollut luontainen oma taimenkantansa.) Nyt, kun ne heti pyydetään samana kesänä pois, 
eivät ne ennätä yhtään kertaa kutemaan. On kuin istuttaisimme perunaa maahan ja kaivaisimme ne sie-
menperunat jo seuraavana päivänä pataan keitettäviksi. Voisiko tätä selvemmälläkin esimerkillä kuvata? 
 
Tähän tilanteeseen on tulossa muutos, ainakin toivossa eletään. Monta 
vuotta muhinut hankesuunnitelma Iijoen vesistön kalakannan hoidon 
kokonaissuunnittelusta on nyt potkaistu liikkeelle EU-rahoituksen tur-
vin(monta vuotta se kompasteli rahoitusvaikeuksiin, kun kalastuskunnat 
eivät halunneet osallistua sen rahoittamiseen) ja vetovastuu on annettu 
Pohjantähdelle. En lähde arvailemaan toimenpiteitä, joita taimenen 
suojelemiseksi jouduttanee tekemään, mutta vähin, mitä voidaan odottaa, 
ovat laajamittaiset rauhoitusalueet istutusalueille. Ja velvoite valvonnan 
tiukentamisesta. Pahimmassa tapauksessa monen vuoden täysrauhoitus koko kalastuskunnan vesialueelle. 
Sain juuri viime viikolla Voimalohelta kutsun lähteä Kemijoki Oy:n vieraaksi tutustumaan Ounasjoen 
(rakentamattoman vesistön) kalanhoidon nykytilaan. Toivon mukaan saan reissulta uusia virikkeitä oman 
kalavetemme kohentamiseen. 
 
Kireitä siimoja loppukesälle toivotellen! 
 

Niilo 
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Kesäpäivät 
 
Kesällä 2005 Livon kesäpäivillä aurinko porotti pilvettömältä tai-
vaalta. Kesäpäivien ohjelma oli jo perinteiseksi muodostunut: hie-
man ensin järjestettyä ohjelmaa ja loppuaika yhdessäoloa, jutustelua, 
kisailua sekä herkuttelua keiton ja muurinpohjalettujen merkeissä.  
 
Tänä vuonna juhlapuhujaksi lupautui Reijo Kenttälä. Hän puhui 
kannustavasti Livon, livolaisten ja erityisesti Livon koulun puolesta. 
Auttolan sisarukset Susanna ja Anna-Kaisakin musisoivat jälleen 
ihailijoidensa iloksi. 
 
Tämä kesän erikoisuutena kesäpäivillä oli vanhoja autoja sekä yksi vanha traktori. Vanhat komistukset 
kiilsivätkin auringon kanssa kilpaa. 
 
 
Naulanlyöntikisan tulokset: 
 

Saappaanheittokisan tulokset: 
 

Miehet: 
1. Urpo Perttu 54 mm 
2. Kalle Luokkanen 49 mm 
3. Markku Uitto 37 mm 
4. Esko Törmänen 36 mm 
5. Erkki Sokoli 26 mm 
6. P. Haara-Hiltunen 23,5 mm 

 
Naiset: 

1. A-I Törmänen 31 mm 
2. Liisa Leskelä 22 mm 
3. Pirjo Kärppä 19 mm 
4. Aini Salmela 17 mm 
5. Marjukka Jokinen 17 mm 
6. Pirjo Tuovila 15 mm 
7. Anneli  14 mm 
8. Ritva Leskelä 12 mm 

 
Lapset: 

1. Henri Isopoussu 19,5 mm 
2. Iivari Jokinen 1 mm 

 

Miehet: 
1. Mikko Kärppä 
2. Hannu Nissi 
3. Arto Kyngäs 

 
Naiset: 

1. Anni-Inkeri Törmänen 
2. Minna Perttu 
3. Suvi Hanhisuanto 

 
Lapset: 

1. Arttu 
2. Leevi Valkola 
3. Ilkka Nissi 
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Muisteluksia Eino Siuruaisen koulunkäynnistä Livolla 
 
Vuoden kylän Livon juhlassa maaherra Eino Siuruainen kertoi omista kansakouluajoistaan sattuvasti ja 
ansiokkaasti. Nyt haluan kertoa maaherran aikaisesta kouluajasta opettajan näkö- ja kokemuskulmasta 
nähtynä. 
 
Tulin Livon kansakoulun yläluokan opettajaksi elokuun puolessa välissä 1954 valmistuttuani samaisena 
keväänä Oulun opettajakorkeakoulusta. Ensimmäisen johtokunnan kokouksen jälkeen totesin olevani 
myös koulun johtaja. Siitä sitä täytyi lähteä koulua kehittämään sekä kylän lapsia opettamaan ja kasvat-
tamaan. Koulu toimi silloin kouluksi saneeratussa Illikaisen tilan rakennuksissa. 
 
Jonakin ihan ensimmäisten työpäivien iltapäivänä sain vieraan. Alaluokan puolelle tulin naishenkilö, äiti-
ihminen, joka esittäytyi Anni Siuruaiseksi. Hänen asianaan oli nuorimman poikansa Einon koulunkäynti. 
Poika oli sairaalloinen, matkaakin oli, tie huononlainen, eikä silloin tunnettu taksikyytejä. Ikää pojalla oli 
jo 11 vuotta. 
 
Einon äiti, Mutkalan emäntä, osasi asiansa. Vuolaaseen ja hieman laulavaan sävyynsä hän selitti, että Ei-
no-poika on hirveän opinhaluinen ja haluaisi nyt kotioppilaaksi. Voisiko opettaja harkita sellaista, että 
poika opiskelisi kotona, tekisi tehtävät ja tenttisi opettajalle ja että jos sopii voisihan sitä käydä heillä ko-
tonakin tenttailemassa "Essaa"! 
 
Totta puhuen en ollut kovin innostunut aluksi esityksestä. Kaikki oli koululla outoa ja alkeellistakin. Töitä 
oli paljon ja omaakin elämää piti yrittää järjestellä jotenkin alkuun. Lisäksi olin tavannut jo joitakin kylän 
nuorisoseuran edustajia ja heilläkin kuulostu olevan omia odotuksiaan uuden opettajan suhteen. 
 
Onneksi en kuitenkaan suin päin torjunutkaan Einon äidin toivomuksia. Sovimme, että poika tulee aivan 
lähiaikoina näytille ja että harkitsen ja selvittelen asiaa. 
 
Keskusteluissa emännän kanssa tuli selville myös kotiolot: on karjaa, on viljelyksiä ja metsää, siis tyypil-
listä maalaiselämää edustava koti, jossa poikia oli viisi ja perheen isä kuollut sodassa. Myötätuntoni poi-
kaa kohti oli ehdoton: halusin yrittää parhaani tämän sotaorvon korven kasvatin hyväksi koulun puitteis-
sa. 
 
Eino tuli seuraavana iltapäivänä koulun lopettamisen jälkeen. Jo se tapa, jolla hän asetti pyöränsä seinää 
vasten, herätti huomioni. Huolellisesti ja kolistelematta hän asetti ajokkinsa keittiön seinustalle. Koputus 
ovelle ja siinä hän seisoi ovella lakki kourassa, kumarrellen suittuna ja siistinä. Ja katse sieltä alhaalta 
ylöspäin kertoi samalla sekä älykkyydestä että nöyryydestä. Olin myyty mies: "Että voikin olla noin fiksu 
maalaispoika!". Yhteistyömme alkoi, joka sittemmin on jatkunut eri merkeissä vuosikymmeniä. Taisin 
luettaa hieman poikaa ja kysellä joitakin päässälaskuja. Lupasimme aloittaa suoraan toiselta. luokalta. Sen 
syksyn etenimme vauhdilla. Erään kerran annettuani mielestäni melkoisen pinkan sivuja läksyksi, Eino 
yllätti sanomalla: "LISSÄÄ LÄKSYÄ!" Lisäsin läksyä melkoisesti, mutta poika seurasi asiaa ja uusi ke-
hoituksen: "LISSÄÄ LÄKSYÄ!" Tietenkin täytin pojantoivomuksen. Jäi mieleen, että Eino selviytyi hel-
posti myös sellaisista askartelukäsitöistä, joita tavallisesti vain tytöt tekevät. Kätevyyttä siis löytyi. Kaikki 
pyrittiin tekemään aivan asiallisesti ja opetussuunnitelmien mukaan. 
 
Einon siirto kolmannelle luokalle kuusijuhlassa jouluna -54 ei herättänyt sen kummempaa huomiota, 
vaikka poikkeuksellinenhan sellainen menettely oli. Opiskelua jatkettiin v:n -55 puolella vanhaan tahtiin. 
Olin ensimmäisestä tilistäni elok. -54 ostanut polkupyörän, joten silloin tällöin kävin sovittuna aikana 
myös Mutkalassa tenttailemassa Essa-poikaa ja ohjailemassa mm. puutöihin. Laskennon opiskelussa tuli 
ohjelmaan tärkeänä asiana laadullisten lukujen muuttaminen kymmenys- eli desimaaliluvuiksi. Kun poika 
selviytyi siitä prässistä ja edistyi myös äidinkielessä hyvin, oli hänen siirtämisensä keväällä l955 neljän-
nelle luokalle aivan asiallista. Oppikouluhaaveita eläteltiin. 
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Syyskauden -55 aikana tapahtui henkilökohtaisesti kohdalleni tapahtuma, joka oli tipalla koitua hyvin 
traagiseksi. Olin hankkinut metsästysaseeksi SAKO 5.7 -kiväärin. Olimme sopineet opiskelutapaamisen 
Mutkalassa erääksi lauantai-iltapäiväksi. Lähdin pyörällä siinä hämärän tuntumissa. Oli marraskuun lop-
pupuolta. Maassa vähän kuraa, tie kuiva. Mene ja tiedä, vaikka tarkoitukseni oli vain esitellä talossa uutta 
asettani, mutta otin sen selkääni ja vähän ammuksia taskuuni. Tarkoituksena ei ollut harrastaa metsästystä 
sen kummemmin, mutta jos sattuisi riistaa vaikka näkymään, niin voisihan sitä yrittää. 
 
Niissä aikeissa lähestyin Mutkalaa ja huomasin Ällinharjujen mäntyjen latvoissa teeriparven. Siitä pyörä 
puuta vasten ja tähtäämään lähintä lintua. Se putosi ensi laukauksella. Vein saaliini pyörän tarakkateli-
neelle. Lähdin seuraamaan lintuparvea mielessä tietenkin toinen ja kolmaskin paisti. 
 
Näin kulkeuduin yhä syvemmälle erämaahan. Kun tarkoitukseni ei ollut tehdä varsinaista metsästysret-
keä, ei minulla ollut mukanani mitään tarpeellisia välineitä, ei kompassia, ei reppua eikä evästä, ei mitään 
sen lajin varusteita. Jossakin vaiheessa alkoi sadella lunta, kevyttä pakkaslunta ja pakkanen alkoi kiristyä 
pikku hiljaa. Lumisade tiheni, tuulikin voimistui ja vilkaisu taakse osoitti, että lumi peittää askelten jäljet. 
Pelko alkoi jäytää mieltä. Osaanko enää takaisin tielle tai kylän tuntumaan? 
 
Yritin palata omia jälkiäni myöten takaisin, mutta lumi oli peittänyt jäljet jo tyystin. Tiesin olemani tie-
tymättömissä. Aloin hätääntyä tosissaan. Höristin korviani, jotta kuulisin tien suunnasta autojen ääniä. 
Selvästi kuulinkin esim. postiauton äänen, joka oli tullut tutuksi, mutta senkään perusteella en osunut tiel-
le. Päinvastoin alkoi tulla selväksi, että olen eksynyt. Jos olin tehnyt sen perusvirheen, että ylipäätänsä 
olin lähtenyt korpeen ilman asianmukaisia varusteita, tein jatkossa kaikki ne virheet, jotka äkkinäinen 
outoon maastoon eksynyt vaeltaja tekee. Aloin juosta ja huomasin kiertäväni kehää. Kova hikoilu kasteli 
paidat ja puseron. Jatkuvasti satava lumi kasteli lisää. Jossain vaiheessa kohtasin porojen erottelupaikan, 
josta lähti tieura kahteen suuntaan. Lähdin seuraamaan toista, jonka arvelin menevän kohti maantietä. 
Talvitien ura meni kuitenkin suolle. Talvitiessä oli notkopaikkoja, joissa oli jäätä, joka osittain kantoi 
kulkijaa. Eräässä kohden kuitenkin kävi niin, että jää rysähti kerralla alta ja niin humpsahdin syvälle kyl-
mään suohon reittä myöten. Alaosa alkoi tietenkin heti jäätyä päästyäni ylös rompakosta. Saavuin suolta 
kankaan kupeeseen, jossa oli selvästikin sorakuoppia. Arvelin, että niistä on ajettu joskus talviaikaa tielle 
soraa. Näin olikin. Paikka sijaitsi Alalivon kohdalla n. 12 km matkan päässä lähtöpaikastani. Siitä kuulin 
myöhemmin. 
 
Palasin takaisin paikkaan josta olin suolle lähtenyt tarkoituksena palata talvitieuraa toiseen suuntaan. Jalat 
tuntuivat olevan jo ihan jäätymispisteessä ja kangistuneet myös rasituksesta. Aloin kompuroida. Liukas-
tuin jo pahemmin ja siinä sitä oltiin. En päässytkään enää jalkojeni avulla ylös seisaalleen. Piti yrittää 
eteenpäin konttaamalla. Mistä apu? Tuli tosi hätä. Voi itku! Voi huuto yli huurteisten puiden latvojen! 
Nöyrä rukous suoraan taivaaseen: ”Jumalani, älä anna minun jäätyä tänne hyiseen erämaahan!" "Apua!" 
 
Samassa näin keskenkasvuisen männyn, jota oksat kiersivät. Se koitui pelastuksekseni. Konttasin näreen 
luo ja punnersin käsivoimin itseni jaloileni ja pääsin jotenkuten taas kävelemään. 
 
Eräs elämäni sykähdyttävimpiä näkyjä oli nähdä polkupyöräni paikassa, johon olin sen päivällä jättänyt. 
Olisikohan tässä vielä toivoa? Mutkalaan oli matkaa enää puolisen kilometriä. Kello lähestyi yhtätoista 
mutta onneksi talossa valvottiin vielä. Siellä oli odoteltu minua tuntikausia ja ihmettelyyn oli tietenkin 
aihetta, kun pirttiin kolisteli pahasti myöhästyneenä jäinen ope. Lämpömittari ulkona näytti -19 °C ja pu-
reva vinkka lisäsi kylmyyttä. Kukaan ei olisi kysellyt minua ennen maanantai-aamua, ennen koulun al-
kua, jos jäin korpeen. Viikon sain sairastaa kipeytyneitä jalkojani. Siitä alkaen olen aina tähdentänyt oppi-
lailleni, että varustautukaa korpeen menoa varten ainakin kompassilla, että voitte eksymistapauksessa 
lähteä kulkemaan kohti lähintä tietä tai kohti jokea. 
 
Einon opiskelu jatkui jo koeteltuun tahtiin ja kuusijuhlassa 1955 siirsin pojan viidennelle luokalle. Silloin 
jotkut oppilaat sanoivat, että Essa on open lellikki. Tietenkin selitin asian parhain päin, Myöhemmin, kun 
Eino oli jo tohtori, sanoivat samaiset oppilaat, etteivät he silloin ymmärtäneet asiaa. Essa ohitti viidennen 
luokan kevätlukukauden aikana ja siirrettiin keväällä kuudennelle luokalle, jonka luokan hän sitten oli 
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koulussa koko lukukauden 1956–57 eli syksystä kevääseen saakka. Samaisena keväänä oppilaat äänesti-
vät Einon koulumme mallikelpoisimpana oppilaana Hymy-patsaan saajaksi. Ja olihan hän suorittanut 3 
lukuvuodessa viisi kansakoululuokkaa hyvin arvosanoin! 
 
Selvä se, että Eino pyrki ja pääsi heti keväällä 1957 Pudasjärven kunnalliseen keskikouluun, johon pääsy-
vaatimuksena oli silloin 6 suoritettua kansakoululuokkaa ja lisäksi sisäänpääsy tutkinto äidinkielessä ja 
laskennossa. 
 
Seuraava tavoite olikin sitten jo ylioppilastutkinto, eikä Livon koulusta ollut siihen mennessä monta yli-
oppilasta valmistunutkaan. Tapausta olimme toki perheen voimin Mutkassa juhlimassa. Eino meni kohta 
asevelvollisuuttaan suorittamaan ja tapasin hänet seuraavan kerran sotivassa, ryhdikkäänä ja rusoposkise-
na upseerioppilaana Livon Nuorisoseuran pikkujoulussa. 
 
Tästä eteenpäin Essa osaisi varmaan parhaiten itse linjata kehitystietään, mutta muistan, että hän silloin 
tällöin pistäytyi koululla tarinoimassa, ja jo niinä aikoina alkoi politiikkakin ilmestyä keskustelukuvioihin 
mukaan, sillä Livon kylän asianhoitoaikeet syntyivät kylän tarpeista. Tarvittiin uusi koulu, silta joen taak-
se, teitä, sähköistämisiä jne. Erityisesti kuntamme matkailu alkoi jo silloin kiinnostaa. 
 
Eikä aikaakaan, kun Einon nimeä ruvettiin väläyttelemään eduskuntaehdokkaana, laajaa kannatusta näytti 
löytyvän. Oli vuosi 1975, kun Eino oli ensimmäisen kerran ed. kuntaehdokkaana. Ääniä silloin jäi puut-
tumaan parisataa. Sitten Eino valmistui vauhdilla maisteriksi ja lisensiaatiksi. Vuonna 1976 hän väitteli 
tohtoriksi. V. 1983 Eino tulikin sitten valituksi eduskuntaan ja sama toistui v. 1987 valt. vaaleissa. Oulun 
läänin maaherraksi Eino Siuruainen valittiin v. 1991. 
 
Tämäntapainen oli open näkö- ja kokemuskulmasta katsoen livolaisen maalaispojan tie kotioppilaasta 
aina tohtoriksi, kansanedustajaksi ja lopulta maaherraksi saakka. 
 
 

Aimo Karvonen 
 

Livon Sanomien rahoitus 
 

Kyselyn tulokset ja tilausohjeet 
 
Livon Sanomien 1/2005 numerossa oli kysely, jossa pyydettiin lukijoilta mielipi-
dettä siihen, miten Livon Sanomista aiheutuvat kustannukset olisi parasta peittää. 
 
Kyselyyn vastattiin innokkaasti. Kaikkiaan koululle palautui 88 vastauslappua, 
joilla oli 94 vastausta (joissakin lapuissa oli useampi nimi). Jäsenmaksun 20 eu-
roon korottamisen kannalla oli 32 vastaajaa ja 62 vastaajaa oli sitä mieltä, että 
jäsenmaksu on hyvä pitää 5 eurossa, ja Livon Sanomat tilataan erikseen maksa-
malla vuosittain 20 euroa/vuosikerta.  
 
Kyselyn tuloksena siis noin 66 % vastaajista oli sitä mieltä, että lehti lähetetään 
vain heille, jotka ovat lehden tilanneet ja maksaneet. Livokas ry:n hallitus on 
päättänyt, että aloitustarjouksena joululehti 2005 sekä ensi vuoden lehdet toimite-
taan niihin talouksiin, joista lehti tilataan ja 20 euroa maksetaan ennen marras-
kuun loppua 2005. 
 
Lehden voi tilata maksamalla 20 � oheisella pankkisiirrolla pankkiin, kioskilta, 
sähköpostilla livokas@luukku.com, kirjeitse Livokas ry:ltä (Kirsiojantie 31, 
93220 LIVO) tai ottamalla yhteys johonkin Livokas ry:n hallituksen jäseneen. 

Terttu Juntti voitti kyselyn 
palkintona olleen Livokas-

puukon. 
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Alpo ja Esko tarinoivat. 

Kesäaikaan Livolla 2005 
 
On aina ilo palata kuin muuttolintu kesän tullen Livojoen ja lammentörmän rantamille. Tulimme taas pit-
kän matkan auto täyteen pakattuna, hyvin tarpeellista tavaraa, josta kuitenkin suurin osa palaa takaisin 
käyttämättömänä. Sisko aina sanoo, ettei tänä vuonna ole paljoa viemistä, mutta kuinka ollakaan: hyvä jos 
mukaan mahtuu. 
 
Tulimme juhannukseksi suurin odotuksin, että viettäisimme keskikesän juhlaa Livolla yöttömässä yössä 
soudellen, kalastellen, nuotiota poltellen ja puuhastellen pihatöissä sekä suudellen ja armastellen. 
 
Läksimme Turusta 18. kesäkuuta klo 9 toivoen kädet ristissä, että matka menisi hyvin. Reissu oli hikinen, 
mutta kaikki meni hyvin. Kello yksitoista illalla, jännittynein mielin ajoimme viimein lammen törmälle. 
Mitähän siellä meitä odottaa? Onkohan kaikki kunnossa? Ajoimme pihaan ja avasimme auton ovet. Ruo-
ho oli pitkää, mutta kaikki näytti hyvältä. Kyllä meitä jotkut olivat odottaneetkin. Meitä vastaan tulla tup-
sahti inisevä parvi siivekkäitä, tekemään heti lähempää tuttavuutta. Ne pyrkivät vielä jostain syystä meitä 
piikittelemään. Olimmeko olleet liian kauan poissa vai mikähän oli syynä? Ensimmäinen yö meni sääski-
hattu päässä nukkuen. 
 
Tämä kesä olikin erittäin antoisa sääskivuosi. Me kerättiin niitä lasipurkkiin etelään 
viemisiksi. Joskus pinna oli kireällä, kun sääskihattu päässä piti mennä vessaankin. 
Pää ja paita olivat hiestä märkinä sääskivarusteet päällä ja Offia kainaloissa. 
 
Yritettiin puuhastella, mutta periksi ei annettu. Kaikki tarpeellinen tuli tehtyä. Nä-
mä ovat etelän miehen narinoita, mutta kyllä ne näyttää paljasjalkaisiakin vaivaa-
van. 
 
Käytiin salaa hillassakin. Hilla-aika tuntuu joskus Livolla olevan hyvin 
arvoituksellista ja salaperäistä aikaa. Vaivihkaa mennään, ettei vaan naapuri näe. 
Hyvänen aika – meniköhän se nyt hillaan? Mahtaakohan se nyt kerätä kaikki? 
 
Livolaiset tuntuvat olevan hyvin yritteliästä ja ahkeraa porukkaa. Meidänkin naapurit, kun niitä näkee, 
niin aina ne ovat työn touhussa. Vielä illallakin töiden jälkeen pimeän tuloon asti he pomppivat trampo-
liinin päällä. Siskokin on kysellyt milloin me hankitaan trampoliini. Voisiko mahdollisesti kylätoimikunta 
harkita trampoliinin hankintaa koululle, se voisi lisätä kävijämäärää. Pääsis sitten Siskokin sinne pomp-
pimaan. 
 

Livon kesäpäivät ovat aina olleet hieno kesäta-
pahtuma. On monenlaista ohjelmaa, hauskaa ja 
vakavaa. Alpo Turpeisen ja Esko Riihiahon jutut 
ovat aina hauskoja ja ilahduttavia. 
 
Kyläläiset ovat järjestäneet monenlaista toimin-
taa ja tapahtumia on paljon. Koulu on hyvä ko-
koontumis- ja toimintakeskus. Jo Vuoden Kylä –
palkinto todistaa osaltaan vilkkaasta toiminnasta. 
 
Kävimme välillä pari viikkoa Turussa huolto-
reissulla. Kun tulimme takaisin, oli täällä kauniit 
ilmat ja ei sääskiä missään. Etelässä sitä vastoin 
satoi kaatamalla. On oikein mukava puuhastella 
ulkona ja nauttia vielä kesän lämmöstä. 
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Käymme usein koululla kioskilla ostoksilla ja muutenkin. 
13.8. lauantaina oli koululla punamultamaalin keittonäytös. 
Oli kiva seurata kuinka se tapahtuu. Kolme tuntia rauhallista 
keitoksen hämmentelyä ja tuloksena 150 litraa punamaalia. 
Mielenkiintoista touhua ja pitihän sitä saada purkillinen itsel-
lekin näytteeksi, vaikkei vielä tiennyt, että mitä sillä sitten 
oikein maalaa. Viisi litraa purkkiin ja onnellisena kotiin. Tuli-
pa mieleen, että kuinka kauan tämä ihmeaine oikein säilyy, 
kun ei heti maalauskohdetta keksinyt. Ei kun takaisin kysele-
mään. Vastaus yllätti. Säilyy viikon, eihän ruispuurokaan kau-
emmin säily. Eikä sitä voi pakastaa, mutta formaliini tai ata-
mon voi säilyttää sitä jopa vuoden. Maaliteollisuus käyttää 
formaliinia. No, siinä ajassa voi rakentaa vaikka uuden mökin, 
jonka sitten voi maalata punamaalilla. Aina sitä maailmalla 
oppii uusia asioita, varsinkin Livolla. 
 
Suuret kiitokset kyläläisille, tutuille ja ystäville ystävällisyy-
destä ja avuliaisuudesta, varsinkin talonmiehelle ja –
miehettärelle kaikesta avusta ja mökin silmälläpidosta. 
 
Sisko sanoi vielä, että lähetämmö kaikil punukoil tervehyöt 
sin Turkuse, jos vaik viivyttäski tääl Livol oha jouluu ast. 
 
Terve vaa 
 

Erkki 
 

 
 

Lapsuusmuistoja 
 
(sävel: Karjalassa Onnelassa) 
 
 

I. Livojoen rantamilla, kulleroiden kukkahaarassa, 
tuomikin jo kukkii, kevät on. 
Sinne aatokseni kantaa 
Livojoen sääskirantaan. 
Siellä pääskyparvi livertää. 
Kaiu lehmänkellot vain 
Kaipuun lapsuuteen se sai. 
Sinne aatokseni kantaa, 
Livojoen hiekkarantaan. 
Siellä lapsuuteni viivähdin 
 

 

II. Palata me sinne voinen, kulkuani auttaa 
toinen, mulle – rakas ihminen. 
Yhdessä me pakerramme, 
tupaa somaa rakennamme. 
Törmälle lammen vehreän 
Kuuluu linnun laulu ain 
Kaipuun rintahan se sai. 
Sinne aatokseni kantaa, 
lammelle lummerantaan. 
Siellä lampi tyyni liplattaa. 

 

 
Sisko Lotta Rannikko 

 
 
 

Juntin Paavo sekoittaa punamultamaalikeitosta. 
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Morsiamen ja Sulhon tieMorsiamen ja Sulhon tieMorsiamen ja Sulhon tieMorsiamen ja Sulhon tie    
    

Tapasin sut Ansku, joskus silloin  
Siitä kauan kulunut on aikaa 
Tämä ei tapahtunut sillai illoin 
Eikä tähän liity yhtään taikaa 
 
Vonkasin silloin siskoasi Seijaa 
Kylässä kotonanne tietty, kävin 
Ajattelin tehdä hänestä kestoheilaa 
Kanssaan Seijan, häihisi lähin 
  
Tyttö tosi tomera olit; muistelen 
Ymmärsithän rokista, ja  riimistä 
Nyt; ajassa tuossa kun luistelen 
Tykkäsit tuolloin jopa Sweetistä 
 
Olit mukanamme monesti silloin 
Käytiin vaikkapa Jyrkkäkoskella 
Petiin meidän, kallistuit illoin 
Outo puna näkyi nuorella poskella 
 
 Perustit perheen, Ansku hyvä 
 Juho ja Jonne, liitosta sulla 
 Poikias kohtaan kunnioitus syvä 
 Mukava on nähdä heitä mulla 
 
Harri Sievissä tiensä kulki 
Tarinan vastaavan kertoi mies 
Sinut lopulta syliinsä sulki 
”Olemmeko perhe; kukaties” 

Arvailuille ei liene enää sijaa 
Häitänne tänään, vietämme Sievissä 
Kukat koristakoot teidän pihaa 
Kotiinne saavutte kengissä pienissä 
 
Käykää kylässä, ajattehan joskus  
Osalla meistä, harmaita hapsia 
Viisauden tuomaa, ei hokkus pokkus 
Hekin ovat tehneet fiksuja lapsia  
   
Tarvitte huumoria, sekä onnea 
Menestystä myös lapsillenne, heille  
Miraa Juhoa Katia Minnaa, Jonnea 
Heissä on sarkaa molemmille teille 
 
Kiitos; vieraananne täällä olla saan 
Kaikilla meillä on tunteet  pinnassa 
Mikä on tulla aikaan sulan maan 
Kesä kun vielä tuntuu rinnassa 
 
 Koti tuore, viihtykää siellä 
Yhdessä  tehty on uusi pesä 
Olkaa siellä reippaalla miellä 
Silloin teillä läsnä on kesä 
 
Kohta erkanee jo meidän tiet 
Nähdään, kuullaan, näin se käy  
Lopullista: EI, vaikka miten viet 
Onpa ihme, jos teitä ei meillä näy

 
������������������������������������TimppaTimppaTimppaTimppa����

 
 

Kuvia juhannuskokolta 
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Onkikilpailusta ei tunnelmaa puuttunut 
 
Livon onkikilpailut pidettiin Livojoessa heinäkuun 23. päivän illalla. Kalastimme koulun vieressä ole-
van sillan alla olevan kosken ylä- ja alapuolella. Tarkemmat koskien nimet ja jokimutkien lempinimet 
ovat näin ulkopaikkakuntalaisella vielä keskeneräisten opintojen piirissä. 
 
Kilpailuaikaa oli kaksi tuntia. Itsekin päätin osallistua mittelöön. Törmäsen Matti osti ongen koululta ja 
madot sain kilpailun toiselta päämieheltä - avuliasta väkeä. 
 
Aluksi ongin kosken yläpuoliselta laiturilta. Yhtään nykäisyä ei tuntunut vähään aikaan ja kuumakin 
siinä ilta-auringossa tuli. Vaihdoin paikkaa kosken alle pikkuveljeni valtaamalle reviirille. Eipä aikaa-
kaan, kun koho alkoi hukkua lakeaan myöten veteen ja koukkuun jäänyt ahven oli kilpailuni ensim-
mäinen saavutus. Hetkeä myöhemmin sain vielä pikku ahvenen, joka arvattavasti oli edellisen poika-
nen, jolla oli tullut äitiä ikävä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
Jännittävin hetki oli, kun koukkuun tarttui kolmas ahven, joka oli edellisiä isompi (ehkä varmaan). 
Nostin kalan vedestä aivan rantaviivan yläpuolelle, jolloin se kylki auringossa välkähtäen potkaisi it-
sensä irti. Sinne meni... 
 
Kilpailuajan päätyttyä monella muullakin oli samantapaisia juttuja kerrottavanaan. Nämä kalakarkailut 
kuuluvat aivan oleellisena osana onkikilpailuhenkeen. 
 
Jokaisen kilpailijan kalat laitettiin jonoon niin, että edellisen kalan pyrstö koski seuraavan kalan pää-
hän. Minunkin kaksi ahventa makasivat urhoollisesti jonossa ja odottivat mittausta. 27 senttiä niistä 
kertyi ja sijoituin naisten sarjan kolmanneksi! Muilla sarjalaisillani kalajonot huitelivat jossain metrien 
päässä... 
 
Tulokset:
Miehet: 

1. Urpo Perttu 275 cm 
2. Tapio Lukkari 87  cm 
3. Mertsi Stenius 82 cm 

Naiset: 
1. Marja Laurila 254 cm 
2. Irma Perttu 130 cm 
3. Soile Lukkari 27 cm 

 
Nuoret alle 15 v.: 

1. Ossi Puhakka 67 cm 
2. Karoliina Puhakka 16 cm 

 
Soile Lukkari, Sotkamo 

Soile, Irma ja Marja saaleineen. 
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Jatkoa sota-ajan muisteluksiin 
 
Livon sanomien viime numerossa kertoilin, minkälaisia muistikuvia nuoren pojan muistilokeroihin oli 
tallentunut kotirintamalla eletystä ja koetusta toisesta maailman-sodasta. Korostan edelleen, että ne ovat 
subjektiivisia muistikuvia, eivät dokumentoitua historian kirjoitusta. Jo viime kerralla mainitsin pula-
ajasta. En muista tarkkaan, missä vaiheessa jo siirryttiin tiukkaan elintarvikkeiden säännöstelyyn (toden-
näköisesti heti talvisodan puhjettua), tuli korttiaika. Kansanhuoltoministeriön alaisena toimivat joka kun-
nassa kansanhuoltolautakunnat ja kansanhuoltotoimistot, joista haettiin elintarvikekortit ja yleisostokortit, 
joiden kuponkeja vastaan sai kaupoista ostaa jauhoja.  Annokset henkeä kohti olivat pieniä. Elettiin silloin 
Livollakin vielä luontaistalouden aikoja ja Livon kantataloilla oli jokaisella omassa pellossa ruista ja oh-
raa kasvamassa. Se oli kuitenkin ilmoitettava tarkoin kapan tarkkuudella kansanhuoltoon, joka puolestaan 
vähensi sadon määrän mukaisesti leipäkortteja. Pahin ongelma oli siinä, että sota-
aikaan osuivat myös pahat hallavuodet. Oli todella vaikeaa saada 
kansanhuoltoviranomaisia uskomaan, ettei pakkasen turmelema ohra tai ruis 
ollut syömäkelpoista. Yksikin kesä, taisi olla –42 tai –43, kun  halla palellutti 
perunan varret niin aikaisessa vaiheessa, että syksyllä, kun sitä yritettiin 
kaivaa, ei ollut kellariin pantavaa. Seuraavan kevään siemenet saatiin 
Saksasta ja Välikankaalla on vieläkin sitä saksalaista perunakantaa vilje-
lyksessä. 
 
Hengissä kuitenkin säilyttiin. Keksittiin kaikenmoiset korvikkeet ja vastikkeet, kaikille tulee ensimmäise-
nä mieleen kahvinkorvike, mutta kyllä hyvin moneen muuhunkin asiaan oli keksitty korvaavia tuotteita. 
Paperilla korvattiin monta asiaa. Oli paperinarua, pankkoköyttäkin, paperiverhoja, yritettiinpä tekstiilejä-
kin korvata paperisilla korvikkeilla, samoin puupohjakenkiä. Kauppojen hyllyt olivat pelkkiä lautasia ja 
kahvikuppeja, ei täynnä, vaan harvakseltaan, yksi siellä, toinen täällä. 
 
Kun kylällä levisi huhu, että jompaankumpaan kauppaan oli tullut kuormaa, oli aamulla viiden aikaan 
ensimmäiset jonottajat jo ovenrivassa. Siltä ajalta on peräisin sekin muotisanonta, kuin ”tiskin alta myyn-
ti”. 
 
Talkoohenkeä sota-aika synnytti Livollakin. Muistan monet halonteko- ohranleikkuu- katonnaulaus- ym. 
talkoot. Myös inkeriläisiä sotavankeja annettiin taloihin, joiden huoltaja oli kaatunut rintamalla, muihin-
kin taloihin, joissa oli vaikea työvoimatilanne. 
 
Kesä 1944 oli jatkosodan kannalta Suomelle raskainta ja kotirintamallakin henkisesti vaikeinta aikaa. 
Sota vaati paljon ihmisuhreja, Livoltakin ja Kannaksen taistelut olivat Kiestingin mottitaisteluiden jälkeen 
raskaimmat. Ei ole tarpeen tässä yhteydessä mennä tarkemmin yksityiskohtiin, koska koulun kirjastoluo-
kassa on sankarivainajien kunniataulu ja leikekirja, josta yksityiskohdat selviävät. 
 
Syyskuun 4 päivänä Suomi solmi aselevon Neuvostoliiton kanssa ja allekirjoitti välirauhansopimuksen 
samaisen vihollisnaapurin kanssa 19.9. Jo aselevon ehdoissa N-L vaati Suomea katkaisemaan diplomaat-
tisuhteet Saksaan ja karkottamaan saksalaiset syyskuun 15 päivään mennessä maasta. Mahdoton yhtälö 
toteutettavaksi! 
 
Tämä vain kehystietona ja palataan taas asioihin kotirintaman pienen pojanvintiön näkövinkkelistä nähty-
nä ja nyt jälkikäteen muisteltuna. 
 
Livollakin levisi pian tieto, ettei saksalaisten karkottaminen ihan rauhanomaisesti taida onnistua. Vielä 
yksi sota siitä tulee ja livolaisetkin on evakuoitava sodan jaloista pois. Meille oli varattu evakkopaikka-
kunnaksi Orimattila, mutta kaluston ja muidenkin resussien puutteessa evakuointia ei ehditty toteuttaa. 
Jäätiin siis Livolle odottamaan, mitä tuleman piti. Toki valmisteluja tehtiin kovalla kiireellä. Astioita ja 
muuta tärkeimpiä taloustavaroita pakattiin puulaatikoihin ja kaivettiin maahan. Niitä kätköjä saattoi jää-
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däkin joillakin löytämättäkin, tulevaisuuden arkeologien ihmeteltäviksi. Tarkimmin minä panin mieleeni, 
mihin setä kätki pienoiskiväärinsä ja panoksensa. Ajattelin, että jos tämän maan asiat menevät ties kuinka 
huonolle tolalle, niin tuota minä voin joskus tarvita. 
 
Seurattiin, kun saksalaiset sotilaat valmistelivat siltojen räjäyttämisiä. Kyläläisiä he kehottivat siirtymään 
maantien varresta pois, kun sillat ja puhelinpylväät räjäytetään, mutta ilmeinen väärinkäsitys oli syynä 
siihen, että maantienvarren asukkaat siirtyivät viikkoa liian aikaisin evakkoon toiselle puolelle jokea. Kun 
mitään ei tapahtunut, palasivat asukkaat takaisin koteihinsa ja vasta seuraavana lauantaina alkoi paukkua. 
Olin Rantatien pellolla, kun huomasin Ruosteojan suunnalla hirrenpätkiä ja soraa lentävän korkealle il-
maan ja vasta hetken kuluttua kuului korvia huumaava pamaus. Tiedettiin, että Ruosteojan silta siellä 
hajosi alkutekijöihinsä. Sille päivälle emme vielä uskaltaneet mennä tutkimaan tilannetta, mutta jo seu-
raavana aamuna menimme veli-Erkin kanssa veneellä Ruosteojan suuhun ja siitä vaan tutkimaa sillan 
jäännöksiä. Huomasimme, että vain toisessa maatuessa olevat lentopommit olivat räjähtäneet, toisen, ky-
länpuoleisen arkun pommit olivat jääneet ”suutareiksi”. Ei tullut ollenkaan mieleen, että sillan seutu voisi 
olla miinoitettu. Ei onneksi ollut. Pommit oli sytytetty sähkönalleilla ja sitä tapsia roikkui vähän siellä sun 
täällä. Keräilimme sitä parempaan talteen ja lähdimme sillä kertaa kotiin. 
 

Palasimme joskus viikon päästä, sauvoimme veneen aivan sillan jäännök-
sille asti, johon pioneerit olivat rakentaneet viereen tilapäisen sillantapai-
sen. Raahasimme toisen lentopommin veneeseen ja toimme sen Hietanie-
meen. Meidän onneksemme uiton miehet löysivät sen ja upottivat sen Har-
jun nivan syvimpään poukamoon. Siellä se on tänäkin päivänä, syvällä 
hiekan sisällä. Tarkkaa sijaintipaikkaa ei enää kukaan tiedä, sen tiedän 
vain, että syvällä hiekan sisässä se on, koskapa silloin niillä seuduin oli 7 
metriä vettä, nyt on enää noin kolme metriä. Niin ovat syvänteet täyttyneet 
hiekalla. 
 

Saksalaiset peräytyivät kohti Rytinkisalmea ja sieltä Kelankylän kautta Ranualle heti sillat räjäytettyään. 
Suomalaiset sotilaat tulivat perässä vasta seuraavana aamuna. 
 
Eräs yksityiskohta on jäänyt mieleeni siltä ”Saksalaissyksyltä”. Eräänä iltana tuli Kokkoon kaksi nuorta 
sotilasta. Sanoivat, että ovat Siuruan Konttilasta ja ovat saaneet tietää, että heidän isänsä on evakossa 
Heinikankaan kämpällä. He haluaisivat tavata isänsä ja olivat saaneet luvan komppaniansa päälliköltä 
poiketa muun osastonsa reitiltä, kunhan ilmoittautuvat seuraavana iltana Kelankylässä joukko-osastonsa 
seuraavassa yöpymispaikassa. Isäni sanoi, ettei se poikarievut teiltä syyspimeällä onnistu ilman opasta. 
Laittoi repun selkään ja lähti poikien kanssa kohti Heinikangasta, vaikka pimeä painoi päälle. Olipa isällä 
kerrottavaa, kun hän seuraavana päivänä palasi reissusta. Konttilan Rinteläisen pojilla oli aseistuksena 
Suomi-konepistoolit ja isän oli pitänyt päästä niitä sitten aamulla kokeilemaan kämpän kylpysaunan sei-
nään! Katon rajasta oli loput rei’istä löytyneet, kun ase oli laitettu sarjatulelle. 
 
Saksalaisten karkottamista seurasi vaihe, jossa pelättiin venäläisten miehit-
tävän Suomen. Pelko olikin aiheellinen ja seurauksena oli, että osa aktii-
viupseereistamme ryhtyi operoimaan aseiden kätkemiseksi mahdollista 
tulevaa ”maanalaista” vastarintatoimintaa varten. Olen lukenut joskus ase-
kätkentään liittyviä kirjoituksia ja todennut yhden tämän operaation tär-
keimmistä ”operaattoreista” olleen majuri Aito Keravuoren ja kuinka olla-
kaan, minulla on varma mielikuva, että olen nähnyt kyseisen henkilön Li-
volla erään livolaisen ylikersantin kanssa juttelemassa. Keravuori, joka 
sillä kertaa oli tulossa Sarakylästä ja poikkesi samalla Livolla, sai varoi-
tuksen ajoissa ja ehti paeta Ruotsiin ja sieltä Etelä-Amerikkaan, Valpon 
tavoittamattomiin. 
 
Muuta asekätkentään liittyvää en tiedä, kuin että Saksalaisia ”pimeitä” sotilaskivääreitä oli Livollakin 
useita kappaleita, Mauserin lukolla, cal. 8x57 (Suomalaisella kaliperimerkinnällä 8,2x5,7 JS). 
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Sodan päättyminen ei normalisoinut oloja vielä vuosiin, vaan elintarvikkeiden säännöstely jatkui 1950-
luvun alkuvuosiin asti. Varsinkin tuontitavaroista oli pula. Mustanpörssin kauppa kukoisti. Jopparit sala-
kuljettivat Tornionjoen yli kahvia, sakariinia, partateriä ym. Muistan vielä laivojen nimetkin, jotka toivat 
ensimmäiset kahvilastit Brasiliasta Suomeen: Herakles ja Herkules. Vuosi oli 1950. Helmikuu? Olisiko 
ollut sama vuosi, kun saatiin ensi kertaa sotien jälkeen riisiä jouluksi, jotakin tiettyä yleisostokortin ku-
ponkia vastaan 200 grammaa henkeä kohti. Ja rusinoita. Voi sitä juhlaa! Riisipuuroa ja rusinasoppaa! 
 
Nuorelle pojalle sota ei jättänyt mitään kipeitä arpia sielun sopukoihin, mutta nuorella aikuisiällä en ollut 
kiinnostunut sotaromaaneista. Väinö Linnan Tuntematon tietenkin teki poikkeuksen. Nyt vanhempana on 
kiinnostus herännyt ja kiitollisuus ja kunnioitus niitä nuoria kohtaan, jotka kaikkensa uhranneina lepäävät 
kirkkomaalla, samoin kuin niitä veteraaneja kohtaan, jotka palasivat, toiset enemmän, toiset vähemmän 
vammautuneina. 
 

Niilo 
 

 

Erämessuilla 
 
Toukokuussa livolaiset vierailivat Oulussa erämessuilla. Lähdimme 
aamusella Livolta Veli-Pekan ohjaamalla linja-autolla kohti kaupun-
kia, ottaen matkan varrelta useastakin kohdasta väkeä kyytiin. Messut 
aukenivat vasta kymmeneltä, joten pysähdyimme kahville jo Juusto-
lassa. Siellä tuleekin paikkakuntalaisena sangen harvoin vierailtua. 
 

Messuilla vietimme aikaa noin kolme 
ja puoli tuntia. Aika olikin hieman 
liian lyhyt kiertää koko suuri Ouluhal-
li ympäristöineen. Vaikka ajanpuut-
teen takia tarkempi katselu jäikin vä-
hiin, olivat useimmat matkalaiset löytäneet kasseihinsa ja pusseihinsa 
täytettä. Messuilta uusiin koteihinsa Livolle matkasivat mm. alppiruusut 
ja kiinalaiset ihmekukat, noitarumpunahan ohella. Päivä oli hieno ja kat-
seltavaa riitti.  
 
Kyllä Livokkaan reissut ovat sitten kivoja. 

 
 

Hartaus 
 
Sunnuntaina 5.6.2005 kokoontui Livon kioskille 40–50 hen-
keä viettämään kioskin kesänaloitushartautta. Hartauksen 
toimitti Heikki Lantto ja kanttorina oli Jukka Jaakkola.  

 
Virret kaikuivat komeasti, vaikka kanttorilla ei ollut nuotti-
kirjoja, vaan tavallinen virsikirja. 
 
Lopuksi joimme ”kotoiselta” maittavat pullakahvit. 
 

Päivi 

Pudasjärven osasto messuilla 

Matkalaiset lähtövalmiina kotiin. 
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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 
kotinne.  
 
Syysterveisin,  
 
 

Anni-Inkeri 
 
 

 
 

Hierontaa 
 

Hierontapalveluni ovat käytettävissänne syksyllä / syystalvella 2005 seuraavasti: 
 

 
Tiistai  23.8. 
Torstai  8.9. 
Torstai  29.9. 
Maanantai - Tiistai 17. - 18.10. 
Keskiviikko  9.11. 
Torstai  24.11 
Tiistai  13.12. 
 
 
 
Ja hinnathan eivät edelleenkään päätä huimaa: 

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

 
Ajanvaraukset voitte edelleenkin tehdä Livokas ry:n kautta (p. 08 – 823 164), käymällä Livokkaan kios-
killa osoitteessa Kirsiojantie 31 tai soittamalla suoraan minulle (p. 040 – 592 3292). 
 
Hieron teitä klo 9 - 19. 
 

Anne 
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Ilmoitustaulu 
 

� Seuraava Livon Sanomat ilmestyy jouluksi. Jos haluat kirjoituksesi 
yms. lehteemme, toimita se Tietotuvalle tai Minnalle marraskuun 
15. päivään mennessä. Toivoisimme juttujen tulevan ajoissa 
lehden teon helpottamiseksi. Jos Sinulla on jotain kysyttävää, ota 
yhteyttä Minnaan.  

 
� Muistathan, että saat seuraavan lehden vain tilaamalla! Lehden 

irtonumero maksaa tulevaisuudessa 7 euroa. 
 
� Hei mökkiläiset! Olettehan huomanneet, että koululla ei ole 

sekajätteiden ja -roskien vastaanottoa. Mitä siis tuot matkassasi, viethän myös 
mukanasi. 

 
� Otamme vastaan lahjoituksena hyväkuntoisia vaaleita kirjahyllyjä, tiskikoneen sekä mankelin. Jos ha-

luat luopua tavaroistasi, niin ota yhteyttä Minnaan. P.S. Voit tarjota tuotteita myös pienellä hinnalla. 
 

� Myynnissä edelleenkin: 
� reseptikirja 3 �  
� lippis 8 � 
� loput T-paidat 5 � (vain koko S ja 130/140) 
� Livon historia – kirja Elettiinhän sitä ennenni – Livon kylän neljä vuosisataa 30 � 

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

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

 
� Eikö kenelläkään ole muistissa vanhoja leikkejä?! Ottaisimme niitä mielellämme vastaan, sillä nyky-

polvellekin olisi tarpeellista jäädä mustaa paperille vanhempien ja isovanhempien leikeistä. Tavoit-
teenammekin olisi kerätä Reseptikirjan tapainen kirjanen vahoista leikeistä. Toivoisimmekin, että pis-
täisitte paperille vanhoja lapsuuden leikkejänne ja lähettäisitte ne Livokkaalle tai toisitte Tietotuvalle 
suoraan. Toivoisimme leikkikirjoituksissanne olevan selvitettynä leikin nimen ja kulun sekä missä ja 
milloin leikkiä olette leikkineet. Pistättehän myös nimenne samalle paperille. 

 
� Jos muutat, niin ilmoitathan myös uuden osoitteesi Livokkaalle. Näin lehtesi osaa paremmin perille. 

 
� Kirppiksen tilitys ja vaihto sekä suoramyynnin tilitys muuttuvat jälleen talviaikaan eli tilitys- ja vaih-

topäivät ovat jälleen talven ajan kolmen viikon välein. 
 

� Silvo, Päivi ja tonnityöläiset ovat kesän ajan tutkineet kirjaston lainausvihkoa. Paljon on kirjoja ja ka-
setteja lainattu ja suurin osa on takaisin tullutkin, mutta muutamat ovat jääneet sille tielle. Jos löydät 
kätköistäsi kirjaston kirjoja yms. niin palautathan ne pikimmiten takaisin. Jos olet kadottanut lainaa-
masi tavarat, niin joudumme perimään Sinulta 5 euroa sakkoa. Tulevaisuudessa sakko tulee olemaan 7 
euroa. 

 
� Livon Sanomien joululehdessä on jälleen mahdollisuus lähettää joulutervehdyksiä. Jos haluat terveh-

dyksesi lehteen, toimita se/ne Tietotuvalle marraskuun loppuun mennessä. 
 
� Kiitokset jälleen kaikille kesän aikana talkootyötä tehneille! Kiitos myös tonnityöläisille ja erityisesti 

Susannalle, Päiville ja Silvolle!  
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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 

 
Hiusten leikkaus, hunajaa 

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

Sahaus, puutavara, polttopuut, muhat, puunajo 
Kauko Juutinen 08–836 645, 0400–294 454 Tarmo Tolonen 0400–188124 

 
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 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: 
 

Tapahtuma Pvm Klo Tapahtumapaikka 
 

Terveydenhoitajan vastaanotto ti 6.9. klo 12 Livon koululla 
Puurakennusten korjauskurssi ti 13.9. klo 18 – 21 Livon koululla 
Puurakennusten korjauskurssi to 15.9. klo 18 – 21 Livon koululla 
Pohjois-Pohjanmaan kyläpäivät Syötteellä la 17. – su 18.9.  Syötekeskuksessa 
Puurakennusten korjauskurssi ti 20.9. klo 18 – 21 Livon koululla 
Puurakennusten korjauskurssi to 22.9. klo 18 – 21 Livon koululla 
Hirvenmetsästyskauden avajaiset hernekeit-
toineen 

la 24.9. klo 13 hirvikodalla 

Terveydenhoitajan vastaanotto ti 4.10. klo 12 Livon koululla 
Livokas ry:n yleinen kokous su 9.10. klo 12 Livon koululla 
Livon toripäivä 
- käsityöt, syystuotteet, kirpputori, leivonnaiset yms. 

la 15.10. klo 12 – 15 Livon koululla 

Kyläpäivä ke 26.10. klo 11 Livon koululla 
Terveydenhoitajan vastaanotto ti 1.11. klo 12 Livon koululla 
Isänpäiväkahvittelut su 13.11. klo 12 hirvikodalla 
Kyläpäivä ke 30.11. klo 11 Livon koululla 
Kyläpäivä ke 14.12. klo 11 Livon koululla 
Kauneimmat joululaulut joulupuurolla 
(päivämäärä voi vielä muuttua, silla seura-
kunta ei ole vielä vahvistanut päivämäärää) 

pe 16.12. klo 18 Livon koululla 

Uuden Vuoden vastaanottajaiset Ala-Livolla la 31.12. klo 23 Männikönmaalla 
 

Käykää katselemassa Ala-Livon ja Livon ilmoitustauluja sekä nettisivujamme osoitteessa 
http://www.pudasjarvi.fi/kylat/livo, niin pysytte tasalla tapahtumien suhteen. 
 
 
 

 
 
 
 

    
    
    
    

Mitä parhainta syMitä parhainta syMitä parhainta syMitä parhainta sykkkksyä syä syä syä     
Teille, hyvät lukijat.Teille, hyvät lukijat.Teille, hyvät lukijat.Teille, hyvät lukijat.    


