
 1

LIVON 
SANOMAT 

Nro 2/2006 
 

Irtonumero 7,00 € 



 2

Sisällys 
 
Kyläpäällikön terveiset ..................................................................................................................................3 
Livokas ry:n tiedot .........................................................................................................................................4 
Jännitystä EM-kisoja seuratessa ....................................................................................................................5 
Nuotioilta Ala-Livolla 14.6.2006 ..................................................................................................................5 
Äitienpäivänä.................................................................................................................................................6 
Kuvia juhannuskokolta ..................................................................................................................................6 
Livolla kulkevien linja-autojen aikataulut .....................................................................................................7 
Koulun investointihanke................................................................................................................................8 
Pudasjärven Kotiseutumuseon kesä 2006......................................................................................................9 
Etsimme uutta kotia… .................................................................................................................................10 
Toimintaryhmä JoMMa ry tiedottaa............................................................................................................11 
Kalastuskunnan kuulumisia .........................................................................................................................12 
Korpisen kyläseuran väki haki mallia Livolta .............................................................................................13 
Ajatuksia Livojokivarren asutuksen synnystä .............................................................................................14 
Pingu sairaalassa..........................................................................................................................................16 
Juhlat Livolla ...............................................................................................................................................17 
Hierontaa......................................................................................................................................................18 
Hillasuolla....................................................................................................................................................19 
It is not easy to be famous, ei oo heleppo olla kuulluisa kyläläinen ...........................................................20 
Kirsi ♥ Vesa - Alavainion nuoripari............................................................................................................21 
Metsästysseura kokoontui............................................................................................................................22 
Toimintapäivän kilpailujen tulokset 8.7.2006 .............................................................................................23 
Maa- ja kotitalousnaisten 80-vuotisjuhlakesä..............................................................................................24 
Livolla todellisia lentopallon superviikonloppuja!!! ...................................................................................25 
Rauhanyhdistyksen retkellä Rovaniemellä..................................................................................................28 
Hillassa ........................................................................................................................................................29 
Länsimaisen ja kiinalaisen lääketieteen välissä täydentäviä luontaishoitoja...............................................30 
Pikku Mian seikkailu ...................................................................................................................................33 
Onkikilpailut onnistuivat mainiosti .............................................................................................................34 
Puuhanurkka ................................................................................................................................................36 
Livokkaan kotieläimet .................................................................................................................................37 
Oikeat sudoku-vastaukset ............................................................................................................................37 
Omena..........................................................................................................................................................37 
Ilmoitustaulu ................................................................................................................................................38 
Palveluita .....................................................................................................................................................39 
Livolla tapahtuu ...........................................................................................................................................40 
 
 

Kuva: MiPe 



 3

Kyläpäällikön terveiset 
 

Kiitokset kaikille kyläläisille ja mökkiläisille onnistuneista 80-vuotisjuhlista! Oli mukava kokea kylä-
läisten yhteisesti järjestämä juhla. Jatketaan samaan tapaan yhteisen tavoitteen – elävänä säilyvän 
Livon – eteen pakertaen. 
 
Koulu alkaa kohta olla kyläläisten. Kauppahinta on maksettu, ja kauppakirjakin varmaan kohta alle-
kirjoitetaan. Koululla ja sen ympäristössä on kaikki mahdollisuudet järjestää entistäkin parempia pal-
veluita ja tapahtumia. Lentopalloilijat näyttävät hyvää mallia koulun ulko- ja sisätilojenkin käytössä. 
Pitopalveluyrittäminenkin onnistuisi koulun tiloissa. 
 
Kyläläiset saavat nyt kokeilla siipiään loppujen 
lopuksi pienellä riskillä. Mitä useampi pohtii ja 
järjestää toimintaa kylällä, sitä parempi. Koulun 
osalta emme korkealta putoa missään tapauksessa. 
 
Tulevaan Livokkaan vuosikokoukseen toivoisin 
tulevia toimia viitoittamaan kaikki, jotka suinkin 
paikalle pääsevät. Itselleni toiminta puheenjohta-
jana on ollut mielenkiintoinen kokemus. Hallitus 
on ollut aktiivinen ja aikaansaava, hallituksen jä-
senistä on löytynyt vastuullisia tehtävien ottajia ja 
toimeksi panijoita. Jäsenet ovat erikoistuneet omil-
le alueilleen niin, ettei tehtävien jaossa ole ollut 
suuria vaikeuksia. Kuitenkaan vaihtelu ei ennen-
kään ole ollut pahitteeksi hallituksen kokoon-
panossa ja mietintään voisi ottaa hallituksen jä-
senmäärän lisäämisen yhdellä tai kahdella henki-
löllä.  
 
Puheenjohtajan tehtävä on jaossa tänä syksynä eli kolme vuotta tulee nyt täyteen. Itse en ole enää 
käytettävissä tehtävään, ja muutenkin lämpimästi kannatan käytäntöä, että puheenjohtaja vaihtuisi 
kolmen vuoden välein. Puheenjohtajan paikalta ehtii kolmessa vuodessa antamaan sen, mitä annetta-
vana on. Vanhan sanontahan kuuluukin: ”Ei yksi mies sotaa kaipaa”, vai mitenkäpäin se nyt meni-
kään. 

 
Vapaaehtoisessa puheenjohtajan vaihdossa on sekin etu, että entiset puheen-
johtajat jäävät kokemuksistaan rikastuneina aktiiviseesti seuraamaan ja osal-
listumaan kylän toimintaan. Itse olen aloittanut työt Kajaanissa elokuun alus-
ta, mistä johtuen jään arkiviikkoisin osattomaksi Livolla elämisestä. 
 
Raikasta syksyä kaikille Livon sanomien lukijoille!  
 

 
Matti 

Matti ja Anni-Inkeri 80-vuotisjuhlassa 
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Kioski, suoramyynti, kirpputori, 
kirjasto ja tietotupa  

SULJETTU 
 

Pyhäinpäivänä la 4.11. 
 

 
 

 

KIOSKIN, KIRPPUTORIN, 

SUORAMYYNNIN, KIRJASTON 

JA TIETOTUVAN AUKIOLOAJAT 

 
14.8. alkaen 

 
ma – ti, to – pe 12.00 – 18.00 

la 10.00 – 18.00  
ke ja su SULJETTU 

 

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 Stenius  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) 
 
Soitathan töissä käyville iltaisin tai viikonloppuisin. 
 
 

LIVON MONIPUOLINEN SUPERMARKETTI AVOINNA 
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Jännitystä EM-kisoja seuratessa 
 
Syyskuun alussa ovat Roomassa EM-kisat. Niitä seuratessa herää monia 
kysymyksiä: pääseekö Antti Kalliomäki mitalisijalle seiväshypyssä? Voit-
taako Hannu Siitonen keihäskilvan? Entäs Pekka Vasala tuhannellaviidel-
läsadalla metrillä? Entäs Viren, Pursiainen ja kumppanit? Näihin kysymyk-
siin saamme vastauksen vasta sitten, kun kilpailut on käyty. 

 
Kuitenkin on liikkunut huhuja, joiden mukaan Kalliomäki on varma voitta-
ja, samoin Siitonen. Joka ilta, kun kilpailut alkavat televisiossa, noin kaksi 
ja puoli miljoonaa ihmistä istuu nenä kiinni kuvaruudussa ja loput kaksi miljoonaa korva radiossa kiinni. 
Kun tulee laji, jossa on mukana suomalainen, ihmiset huutavat ja hyppivät ja jos suomalainen voittaa jot-
kut ihmiset, television urheilutoimittaja mukaan lukien, itkevät. 
 
Kun ajatellaan Suomen tähänastista menestystä näissä EM-kisoissa, on jännittävää nähdä, saako se 
enemmän mitaleja kuin Helsingin EM-kisoissa vuonna 1970. Tähän mennessähän Suomella on Roomasta 
jo viisi mitalia. 

 
Mutta on suomalaisilla uhkaajiakin. Seiväshypyssä on mukana kovia puolalaisia, kahdellasadalla metrillä 
kovat Stecher ja Szewinska, sekä keihäässä vanhat tutut Lusis ja Wolfermann sekä useissa eri lajeissa 
useita nimekkäitä kilpailijoita. 

 
On suomalaisilla kyllä kannustajiakin, sillä yleensä ottaen lähes kaikki suomalaiset jännittävät suomalais-
ten kilpailijoiden puolesta. 
 

13 – vuotiaan Tuomon kouluaine vuonna 1974 
 

 
 

Nuotioilta Ala-Livolla 14.6.2006 
 
Vietimme kesän ensimmäistä nuotioiltaa Ala-Livolla Tör-
mäsen Eskon mökin rannassa. Parikymmentä illanviettäjää 
oli paikalla, mökkiläisiä ja seudun asukkaita. Paisteltiin 
makkaraa ja keitettiin nokipannukahvit. Esko ja Juntusen 
Risto olivat koonneet nuotiopaikalle puutavaraa. 
 
Hellepäivien jälkeen ilma oli raitistunut ja tuuli oli aika 
kovaa, joten sääsket eivät haitanneet. Siinä ilta hurahti 
rupatellessa ja vanhoja aikoja muistellessa. 
 
Kiitokset Irmalle ja Eskolle, kun saimme kokoontua teidän 
mökkirantaan. 
 
Näitä raapusteli,  
 

Kahvinkokki! 

Nuotioiltaan osallistujia (kuva: Pirjo Tuovila). 
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Äitienpäivänä 
 

Oli lähestymässä suuri juhlapäivä, äitienpäivä. Livokkaalla oli 
oma suunnitelmansa päivää varten. Se oli tämä. Lähdemme jou-
kolla viettämään äitienpäivää Ranuan eläinpuistoon ja nauttimaan 
äitienpäivälounasta. Mutta kuinka kävikään. Aloin kysellä auton 
lähdöstä ja aikataulusta, ei sitä lähtöä ollutkaan. Eläs huoli, Urpo 
esitti että lähdetään taksilla ja auto saatiin täyteen ja menoksi 
vaan. Sää ei ollut oikein suosiollinen, tuli vettä ja välillä räntää. Se 
ei kuitenkaan meidän iloamme ja juhlan tuntua pilannut. 
 
Puisto tuli 
kierrettyä ja 
parasta kat-
sottavaa oli 

karhuäiti pienine pentuineen. Siinäpä sitten tulikin jo 
nälkä ja lähdimme ruokapaikalle. Syötävää olikin 
paljon ja moneen sorttiin, että vatsamme täyttyi ääri-
ään myöten. Siinä syötyämme ja haukoteltuamme 
kiertelimme ja katselimme ostospaikat. Ja ainahan 
sitä jotakin matkaan lähtee. Niinpä tulikin jo kotiin-
lähdön aika. Me mukana olleet kiitämme kuskiamme 
ja erityiskiitos Minnalle, joka meidät vielä ruusujen 
kera saatteli kotia. 
 
Näitä muisteli, 

Liisa 
 

 
 

Kuvia juhannuskokolta 
 

Eino, Irma, Irja, Urpo, Pentti ja Liisa  
lähdössä kiertämään eläinpuistoa. 

Karhuäiti kolmen pentunsa kanssa. 
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Livolla kulkevien linja-autojen aikataulut 
 
  

Livo – Pudasjärvi 
 

  Ajopäivät   Lähtö Pysäkki   Perillä Voimassa Kesto Perushinta Linja / Vuoro 
1 M-P   07:15    07:55 toistaiseksi   00:40   » vakio Sarajärvi - Pudasjärvi 

2 Koulp   14:25    15:00 

20.10.06 asti 
30.10.06 - 22.12.06
04.01.07 - 02.03.07
12.03.07 - 27.04.07
02.05.07 - 16.05.07
21.05.07 - 01.06.07

  00:35   » vakio Ruuhensuo - Pudasjärvi

3 M-P,+++   14:25    15:00 
23.10.06 - 27.10.06
23.12.06 - 03.01.07
05.03.07 - 09.03.07

  00:35   » vakio Ruuhensuo - Pudasjärvi

   
 
 
 
 

Pudasjärvi – Livo 
 
  Ajopäivät   Lähtö Pysäkki   Perillä Voimassa Kesto Perushinta Linja / Vuoro 

1 Koulp   12:00    12:35 

20.10.06 asti 
30.10.06 - 22.12.06
04.01.07 - 02.03.07
12.03.07 - 27.04.07
02.05.07 - 16.05.07
21.05.07 - 01.06.07

  00:35   » vakio Pudasjärvi - Ruuhensuo

2 M-P,+++   12:15    12:45 
23.10.06 - 27.10.06
23.12.06 - 03.01.07
05.03.07 - 09.03.07

  00:30   » vakio Pudasjärvi - Ruuhensuo

3 Koulp P   15:00    15:30 

20.10.06 asti 
30.10.06 - 22.12.06
04.01.07 - 02.03.07
12.03.07 - 27.04.07
02.05.07 - 16.05.07
21.05.07 - 01.06.07

  00:30   » vakio Pudasjärvi - Sarajärvi 

M-P Maanantaista perjantaihin 
Koulp Koulupäivinä maanantaista perjantaihin 
Koulp P Kouluperjantaisin 
+++ Koulujen kaikkien lomien aikana  

  
© Copyright Oy Matkahuolto Ab, 2002 - 2006  
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Koulun investointihanke 
 
Perjantaina, juuri ennen kesäpäivää ja Livojoen maamiesseuran 
80-vuotissyntymäpäiviä, Suomen postilaitos kuljetti Livolle han-
kepäätöksen koulun investointihankkeesta. JoMMa ry oli tehnyt jo 
aiemmin myönteisen päätöksen ja myös nyt saapunut TE-
keskuksen hankepäätös on myönteinen. Rahoitusta on myönnetty 
se mikä on haettukin. 
 
Omarahoitus hankkeeseen on luvattu Livon jakokunnan kautta. Hankkeen kustannukset yhdistys maksaa 
ensin ja hakee sitten kuitteja vastaan maksatusta TE-keskuksesta. Siksi tiedossa on rahallisesti tiukkoja 
aikoja tiedossa. Todennäköisesti joudumme ottamaan pankkilainaa hankkeen pyörittämiseksi. 
 
Hankkeessa  

• remontoidaan koulun opettajanhuo-
neista vuokra-asunto (pinta-ala 46 m2), 

• vaihdetaan öljylämmitys pellettiläm-
mitykseksi poltin vaihtamalla ja pellet-
tisiilo rakentamalla, 

• rakennetaan jätevesien käsittelyjärjes-
telmä sekä 

• hankitaan koulun keittiölle astiastoa 
niin, että vanhoja ja uusia astioita tulee 
olemaan yhteensä 150 hengelle (sisäl-
tää aikuisten kokoa olevat aterimetkin 
:-). 

 
Kyläseurassa pyrimme saamaan hankkeessa 
tehtävät hankinnat mahdollisimman nopealla 
aikataululla käyntiin, jotta tulevan talven yllä-
pitokulut pysyisivät mahdollisimman alhaalla. 
Rakennuslupa hankkeelle on myönnetty ja 
vastaava työnjohtaja hyväksytty. 
 
Hankkeeseen ei lopulta budjetoitu talkoita 
ollenkaan. Koska yhteiskunta antoi hankkeelle 
suuren 75 %:n rahoituksen, loppu rahoitukses-
ta tuli olla rahallinen. Siksi pellettisiilokin 
tilataan valmiina, eikä talkoita sen tekemiseen 
tarvita. 
 

Anni-Inkeri 
 
 
 
Kaksion vuokraamisesta kiinnostuneet! 
 
Koululle remontoitavaan kaksioon tulee tupakeittiö ja makuuhuone sekä wc ja suihku. Asunnon pinta-ala 
on 46 m2. Mikäli olet kiinnostunut vuokraamaan huoneiston, ota yhteyttä Livokas ry:n hallituksen jäse-
niin. Tässä vaiheessa on vielä mahdollisuus vaikuttaa mm. huoneiston väreihin… 
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Pudasjärven Kotiseutumuseon kesä 2006 
 
Monelle tuttu museo on tänä kesänä saanut uutta väriä ilmeeseensä. Joku on voinut huomata uudistuneen 
näyttelyn tai lehti-ilmoituksen tapahtumista. Tänä kesänä olemme pyrkineet saamaan museota tunnetuksi 
yhä useammalle paikkakuntalaiselle, unohtamatta kuitenkaan vieraspaikkakuntalaisiakaan.  
 
Kotiseutumuseolla on tänä kesänä järjestetty monenlaisia tapahtumia. Perinteisen Kotiseutujuhlan lisäksi 
museolla on ollut yleisöluentoja ja työnäytöksiä. Ensimmäisen yleisöluennon museolla piti Kierikkikes-
kuksen johtaja Leena Lehtinen heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina. Hänen aiheenaan oli: Kalliotaide- 
ja muinaisjäännösmatkoja Volgan mutkasta Baikalille – Vanhojen suomalaisten tutkimusmatkailijoiden 
jalanjälkiä seuraten 1990 – 2000 -luvuilla. Lehtinen kertoi ja näytti kuvia mielenkiintoisilta matkoiltaan.  
 
Seuraavana sunnuntaina meillä oli esinearviointitilaisuus, jossa arkeologian lehtori Pentti Koivunen arvioi 
museovieraiden esineitä. Koivunen on antiikin keräilijä ja tuntija, joka pitää myös Oulun yliopistossa ai-
heeseen liittyviä luentoja ja kursseja. Tilaisuudessa nähtiin niin öljyvärimaalauksia kuin sokerisaksiakin. 
Tilaisuus oli kaikin puolin mielenkiintoinen. Samanlaiset tilaisuudet ovat varmaankin monelle tuttuja 
televisiossa pyörivän ”Antiikkia, antiikkia”-ohjelman kautta.  
 
Kotiseutujuhla järjestettiin tänä kesänä 23. heinäkuuta. Juhlan ohjelma oli laadukasta ja kotiseutupainot-
teista. Saimme kuulla Hannu Jurmun yksinlaulua, Pirkko Polven lausuntaa ja Niemelän Raijan juhlapu-
heen kotiseudusta. Juhla onnistui niin ohjelman kuin ilmankin puolesta.  
 
Kotiseutujuhla aloitti Kotiseutuviikon, jolloin museolla nähtiin työnäytöksiä. Kotiseutuviikon tarkoitus 
oli tuoda esille pudasjärveläisten perinteellisiä työ- ja käsityötaitoja. Keskiviikko-iltana 26.07 Taipaleen-
harjun kyläseura tuli museolle leipomaan ohrarieskaa, kirnuamaan voita, pesemään pyykkiä ”vanhaan 
malliin”, paulottamaan verkkoa, tekemään melaa ja kutomaan sukkia. Vanhanaikaiset asusteet ja vanhat 
työtavat elävöittivät museota, aivan kuin olisimme palanneet ajassa vuosikymmeniä taaksepäin.  
 
Torstaina olikin sitten livolaisten vuoro. Museolla nähtiin voin kirnuntaa, villan karstausta ja kehruuta, 
kirvesvarren ja saunavastan tekoa. Kahvia saatiin vastajauhetuista kahvinpavuista.  
 

 
                
  

Villankarstausta ja kehräystä.  
Kehrääjänä Salmelan Aino, villan karstaajina  
Nissin Hilda, Illikaisen Rauni ja Niemen Irja. 

Kirvesvarrentekoa näytti Niemen Eino 
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Työnäytöksissä kävi kivasti myös yleisöä, vaikka järjestimme tämän vasta ensimmäistä kertaa. Toivotta-
vasti tästä tulee jonkinlainen perinne, ja seuraavana kesänä saamme uusia ihmisiä ja uusia kyliä tapahtu-
maan.  

 
Heinäkuun viimeisenä sunnuntaina museolla oli viimeinen yleisöluento, joka käsitteli Pudasjärven esihis-
toriaa. Opiskelen Oulun yliopistossa arkeologiaa ja oma lopputyöni käsittelee juuri Pudasjärven kivikaut-
ta. Monet ovat olleet asiasta kiinnostuneita ja niinpä pidin aiheesta luennon, jossa käytiin lyhyesti läpi 
Pudasjärven esihistoriallisia löytöjä kivikaudelta rautakaudelle asti.  
 
Museon kesä on ollut museonhoitajan näkökulmasta oikein onnistunut, ihmisiä on käynyt mukavasti ja 
myönteistä palautetta on tullut paljon. Ilmakin on suosinut osaltaan, lämmintä on ollut ja aurinko paistel-
lut. Museo jatkaa vielä aukioloaan syyskuun puoleenväliin saakka, joten museon kesä ei ole vielä päätty-
nyt. Joten tälle kesälle voi vielä käydä tutustumassa mielenkiintoiseen kulttuurikohteeseen, joka on laa-
juudeltaan ja monipuolisuudeltaan yksi Suomen parhaista kotiseutumuseoista. Jos tälle kesällä ei enää 
ehdi, niin ensi kesänä kannattaa varata ainakin yksi päivä paikalliskulttuurille ja historialle. 
 
Mukavaa syksyä toivottaen, 
 

Pauliina Majava 
Museonhoitaja 

Pudasjärven Kotiseutumuseo 
 

 
 

Etsimme uutta kotia… 

 
Myytävänä kolme karjalankarhukoiran narttupen-
tua: pieni ja pippurinen Pipsa, vallaton Ronja sekä 
rauhallinen Vilma. Pennut ovat syntyneet 2.4.2006 
ja ovat kaikki rokotettuja sekä eläinlääkärin tarkas-
tamia. 
 
Pennuista voit kysellä numerosta 0400 – 917950. 

Riihiahon Eskon taidonnäyte. Veteläisen Eila kirnuamassa voita 

Pipsa, Ronja ja Vilma. 
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Toimintaryhmä JoMMa ry tiedottaa 

 
Jokivarsien Moderni maaseutuyhdistys JoMMa ry on tavallisten ihmisten ja maaseudun pienten yritysten 
puolestapuhuja ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi maaseudun kehittämistyöhön ja investointeihin. 
JoMMa ry:n toiminta – alueeseen kuuluvia kuntia ovat Haukipudas, Ii, Kiiminki, Kuivaniemi, Muhos, 
Pudasjärvi, Utajärvi, Yli-ii, Yli-Kiiminki. Tulevalla ohjelmakaudella 2007- 2013 mukaan tulevat myös 
Kempele, Oulunsalo ja Oulun maaseutualueet. Toimistomme sijaitsee Kiimingissä Näätämöntiellä. 
 
Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueen ihmisten omatoimista osaa-
mista kehittämällä yleisiä edellytyksiä ihmisten taloudelliselle, sosiaaliselle ja henkiselle hyvinvoinnille 
ja toimia maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi. 
 
Ohjelmakaudella 2000 - 2006 JoMMa ry on rahoittanut noin 140 erilaista hanketta, joiden ideoijina ja 
toteuttajina ovat olleet toimintaryhmän alueen asukkaat ja maatilasidonnaiset yritykset. 
 
Maatilasidonnaisuusvaatimus yrityshankkeista poistuu 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys laatii parasta aikaa maaseutuohjelmaa vuosille 2007–2013, joka 
jätetään Maa- ja Metsätalousministeriöön syyskuun loppuun mennessä. Tulevalla kaudella tuen piiriin 
tulevat todennäköisesti myös ne maaseutuyritykset, jotka työllistävät enintään 10 henkilötyövuotta. Maa-
tilasidonnaisuusvaatimus yritysten hankkeista poistuu. Tämä mahdollistaa miltei kaikilla toimialoilla yri-
tystoimintaa harjoittavien yritysten tukemisen toimintaryhmän kautta. Tukea voidaan myöntää kehittämi-
seen ja investointeihin. 
 
Maaseudun kehittämiseen jaettavaksi tuleva rahamäärä riippuu myös JoMMa ry:n jäsenten määrästä. Uu-
den ohjelman myötä toivomme uusia ihmisiä ja yhteisöjä mukaan maaseudun kehittämistyöhön. Jäseneksi 
voi liittyä maksamalla jäsenmaksun, joka on yksityiseltä ihmiseltä 5 € ja yhteisöjäseniltä 20 €. Jäsenmak-
su maksetaan tilille Op 535002-221039. Merkitsethän viitteeksi omat yhteystietosi.  
 
Toimintaryhmätyöhön ovat kaikki maaseudun asukkaat tervetulleita. Kehitetään yhdessä maaseutuamme 
yhä paremmaksi paikaksi elää ja yrittää!  
 
Yhteystiedot: 
 
Vs. toiminnanjohtaja   JoMMa ry:n hallituksen pj. 2006  
Pirjo Hongisto   Anni-Inkeri Törmänen 
pirjo.hongisto@jomma.fi   ai.tormanen@pp.inet.fi  
040 739 3925   040 545 7162 
 
Hallintosihteeri     
Tuija Lambacka   www.jomma.fi 
tuija.lambacka@jomma.fi 
040 744 9059 
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Kalastuskunnan kuulumisia 
 

Vuosi on vielä pahasti kesken, kun tätä juttua kirjoittelen, mutta jonkinlaista 
välitilinpäätöstä voisimme jo nyt vetää kuluneen alkuvuoden kalastusasioista.  
Lehtemme keväällä ilmestyneessä numerossa kerroin Livojokea koskevista 
muutoksista, joita Iijoen vesistön hoito- ja käyttösuunnitelma Livojoen osalta 
tuo tullessaan. Nyt, kun kevään verkkopyyntisesonki on jo aikaa sitten ohitet-
tu, on tyydytyksellä todettava, että varsinaista jokiuomaa koskeva verkkoka-
lastuskielto otettiin ilman vastalauseita vastaan, korkeintaan joitakin kesä-
asukkaita kielto tuntui kiusaavan. Joka tapauksessa hoito- ja käyttösuunnitel-
maan tarkoitus ja tavoite ovat kyllä todella hyviä, mutta aivan toinen asia on 
se, saavutetaanko niillä sitä, johon niillä pyritään. Tavoitteenahan on palaut-
taa Livojoki entisen maineensa veroiseksi harjusjoeksi. Yksin tämä keino ei 
tule riittämään, mutta niistä muista keinoista lisää sitten, kun hoito- ja käyttö-
suunnitelma saa lopullisen muotonsa. 
 

Muutama sana tämän alkuvuoden kalastuksesta. Kevättalvi ja kevät istuttiin useissa palavereissa ja kesä-
kauteen lähdettiin hieman epävarmoissa tunnelmissa. Kesä olikin sitten säiden suhteen varsin poikkeuk-
sellinen. Kun viime kesänä riesana olivat toistuvat kesätulvat, niin tänä kesänä poikkeuksellinen kuivuus 
on pitänyt koskien kivikot melkein kuivilla. Vesipula ei ole silti pahemmin häirinnyt kalastuslupien 
myyntiä. Kun heinä-elokuun taitteessa vertasin lupien myyntiä viimevuotiseen, totesin, että jo nyt on saa-
vutettu koko viime kauden myynti. Tosin elokuun alun jälkeen ei kyllä enää kovin paljoa ole koskaan 
enää lupia myytykään, mutta plussan puolelle päästään jo tämänhetkisen tilanteenkin mukaan. Koulun 
kioski on taas kunnostautunut luvanmyynnissä erityisen hyvin, josta Valentinalle lämpimät kiitokset! 
 
Tämän kesän kalansaaliista ei vielä tässä vaiheessa kesää osaa 
mitään lopullista arviota tehdä, syksyn saaliit riippuvat hyvin 
paljon säästä ja joen vesitilanteesta. Kevään verkkopyynti niis-
sä vesissä, joissa se oli sallittua, tuotti positiivisen yllätyksen. 
Vesi oli jäidenlähdön aikoihin poikkeuksellisen vähänä, mikä 
tavallisesti ennakoi huonoja haukisaaliita. Hauki liikkui ja kävi 
hyvin pyydyksiin - ja kookkaita haukia! Tämä tarkoittaa sitä, 
että osittainen verkkopyynnin salliminen palveli juuri niitä tar-
koitusperiä, joihin sillä pyrittiinkin, eli haukikannan kohtuulli-
seen harventamiseen. 
 
Viehekalastuksen saalistietoja ei minulla ole, mutta vilkkaasta kalastuslupien myynnistä päätellen saalis-
takin oli saatu ja puskaradio oli toiminut tehokkaasti, tai olisikohan internet sittenkin jo syrjäyttänyt pe-
rinteisen puskaradion. 
 
Lupasin lehtemme tähän numeroon jutun livolaisesta huippuosaamisesta, eli vaapuntekijästä aivan valta-
kunnan kärkikaartista. Tämä huippuosaaja on Kokon Eppu eli Eino Illikainen. Hänestä ja Ventti-vaapusta 
Erälehti on tehnyt ison jutun, mutta en ole vielä saanut kyseistä lehteä käsiini. Sovimme jo kevätkesällä 
tästä haastattelusta Livon sanomille, mutta niin Epun kuin minunkin kesäkiireet estivät jutun tekemisen 
tähän numeroon, mutta palaamme asiaan joulun alla ilmestyvässä numerossamme. Sain heinäkuulla Epul-
ta muutamia kuvia ja liitän ne tähän ikään kuin alkupaloiksi. 
 
Osakaskunnan puolesta 

 
N. K. 
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Korpisen kyläseuran väki haki mallia Livolta 
 
Korpisen kyläseuran väkeä haki mallia Livolta kyläseura Livokas ry:n toiminnasta. Livojoen maamies-
seuran nimen muutoksen ja Livokas ry:n toiminnan alkamisen myötä vuodesta 2001 koko kylä on herän-
nyt toimimaan elämänlaadun parantamiseksi. Jotta kyläläisten toive viedä kylää eteenpäin toteutuisi, Li-
vokas ry puhaltaa yhteen hiileen kyläläisten ja kylällä toimivien yhdistysten kanssa. Livo sai Vuoden kylä 
tittelin 2003. 
 
Livokas ry:n sihteeri Anni-Inkeri Törmäsen mukaan kylällä asuu sopuisaa ja toisiaan auttavaa väkeä. 
Hyväntuulisuus on jostakin kyläläisiin tarttunut, ja sen saa moni tuntea päivittäin vieraanvaraisuutena ja 
ahkeruutena. - Usein isommallakin porukalla tavatessa tulee sellainen olo kuin kaikki olisivat yhtä ja sa-
maa perhettä, sihteeri kehui kylän ilmapiiriä.  
 
- Yhteistoiminta kyläläisten välillä siis toimii paremmin kuin luullaksemme muilla kylillä, mutta kylällä 
toimivien yhdistysten mahdollinen yhteistyö on ollut viime vuosina vähäistä. Kuitenkin tieto yhdistysten 
toiminnasta on kulkenut eri yhdistysten välillä siksi, kun melkein kaikki kyläläiset kuuluvat useampaan 
kuin yhteen kylällä toimivista yhdistyksistä. Muodollisella yhteistyöllä saataisiin kuitenkin kaikki kylään 
vaikuttava tieto samaan pöytään, josta saattaisi olla hyötyä muissakin tapauksissa, kerrotaan kylän net-
tisivuilla. 
 
Koulu kylän keskipiste 
 
Korpelaisille tuli sellainen tunne, että Livon entinen koulu on kylän keskipiste. Toiselta puolen pitäjää 
tulleina katselimme hieman ihmetellen, miten koulutiloissa saattoivat kyläläiset harrastaa monenlaista 
toimintaa, kuten pitää kirpputoria, käydä kahvilabaarissa ja ostoksilla, kutoa kankaita, tehdä puutöitä ja 
käydä maksamassa laskujaan tietotuvan koneilla. 
 
Myös terveydenhoitajan kerrottiin käyvän pitämässä siellä vastaanottoaan. Tilaa oli löytynyt pienen kun-
tosalin verran kyläläisten hankkimille kuntolaitteillekin, joiden lisäksi kyläseura oli hankkinut niitä kirp-
putoreilta muutaman lisää. - Paljonkohan tässä on tilaa? vieraat kyselivät sihteeriltä, jonka muistin mu-
kaan rakennuksen kokonaisasuinpinta-ala saattaisi olla 300 neliön luokkaa.  
 
Rakennuksen toisessa päässä asui vuokralainen ja talon toiseenkin päähän saataisiin asunto aika pienillä 
muutostöillä. Anni-Inkeri Törmänen kertoi meneillään olevista neuvotteluista kaupungin kanssa raken-
nuksen ostamiseksi kyläseuralle. - Tämän talon lämmityskustannukset ovat niin suuret, ettei kyläseura 
selviäisi niistä ellei tehdä jotakin muutoksia ja ratkaisuja, Anni-Inkeri tiesi kertoa koulukiinteistön ylläpi-
tokuluista. 
 
Potkua yhteistyöstä 
 
Livolla on ollut useita EU-hankkeita. Parasta aikaa siellä on meneillään hanke Livon palvelut paranevat. 
Sen rahoitus on saatu välittäjäorganisaatio Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n kautta. Hanketta tukevat 
TE-keskus (EU+valtio), Pudasjärven kunta ja Livokas ry. Hankkeen puitteissa on pystytty työllistämään 
tietotuvalle työntekijä, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää tietotuvan toimintaa. Hän myös kokoaa 
Livon sanomat -kylälehden ja pitää yllä kylän kotisivuja. Samoin on palkattu kylätyöntekijä, joka auttaa 
siivouksen lisäksi myös ruoanlaitossa ja leivonnassa (toim. huom. kyseinen hanke on jo loppunut). 
 
Atimassa käyneet vierailijat saivat tuntuman Livokkaan toiminnasta ja aktiivisesta kyläyhteisöstä, josta 
voisi ottaa oppia. Porukalla tuumailtiin, että yhteistyö eri kyläyhdistysten kesken olisi hedelmällistä mo-
nellakin tavalla, vaikka kyläkulmat eivät muutoin yhteneväisiä olisikaan.   
 

rr 
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Ajatuksia Livojokivarren asutuksen synnystä 
 
Livon kyläkirjassa käsittelimme Livon kylän asutuksen 
syntyä arkistojen kätköistä löytyvän lähdeaineiston pohjal-
ta, siis lähinnä veroluetteloihin pohjautuvan dokumen-
toidun tiedon varassa ja päädyimme ajanlaskussa 1600-
luvun alkuvuosiin, jolloin Illikainen, Puhakka ja Juutinen 
esiintyvät veroluetteloissa. Jo ennen näitä mainittuja taloja 
mainitaan v. 1589 veroluettelossa Matti Matinpoika en-
simmäisenä veronmaksajana Livolla, hän asui todennäköi-
sesti nykyisen Nissin alapuolella Timosen kosken rannalla. 
Vieläkin aikaisempi tieto veroa maksavasta Livojokivarren 
asukkaasta löytyy vuoden 1552 veroluetteloista, nimittäin 
Olli Mikonpoika (Koppelo) maksoi veroa Rytingin talosta, 
eikä aivan vähäinen veronmaksaja ollutkaan, mutta hänestä 
enemmän myöhemmin. 
 
Livon kyläkirjassa sivusimme muutamalla lauseella myös mahdollista Karjalaislähtöistä asutusta ennen 
kaskisavolaisten saapumista Livojokivarteen. Myös paikannimistöön perustuen totesimme saamelaisen 
asutuksen olleen ennen karjalaisten ja savolaisten tuloa hyvin todennäköisesti ainoan, joskaan ei erityisen 
kiinteää ja pysyväluonteista yhteisöä edellyttävää asutusta muodostanutkaan. 
 
Tarkoitukseni on ensin yrittää piirtää edes jonkinlaista kuvaa saamelaisen asutuksen loppuvaiheista 1400-
luvulla ja 1500-luvun alkupuoliskolla. T. I. Itkonen kirjassaan Suomen lappalaiset (I osa, s. 94) mainitsee, 
että asukkaat Pudasjärven Livojoella ovat Lapin lähtöä. Jouko Vahtola kertoo kirjoituksessaan Pohjois-
pohjanmaan rannikon asutuksen synty: Pohjois-Suomen asutuksesta saa ensimmäisen ja täsmällisen ku-
van 1540-luvun veroluetteloista. Niiden valossa oli laajalla alueella Kalajoelta Tornionjoelle runsaan tu-
hannen verotalon asutus. Asutus keskittyi rannikolle. 
 
Iijokilaaksossa se nousi 30 kilometrin päähän rannikosta Karjalankylään. Karjalankylästä alkoi ns. Iin 
lappi, joka kuului osana suureen Lapin maahan, jota ei vielä Pähkinäsaaren rauhanteon jälkeen virallisesti 
omistanut enempää Novgorodin kuin Moskovan Venäjä saati sitten Ruotsin kruunu. Lappalaisten vero-
tusoikeudesta kyllä käytiin kovaakin kilpaa niin Venäjän kuin Ruotsin kesken. 
 
Myös emeritusprofessori Kyösti Julku on käsitellyt Saamelaiskysymystä useissa eri yhteyksissä. Mm. 
toimittamassaan kirjassa Suomen varhaishistoria hän artikkelissaan ”Suomen vyötärön kerralliset saame-
laiset” käsittelee Iijokilaakson muinaisten lapinkylien sijaintia. Karjalankylän yläpuolella olevan suuren 
kangasmaaston nimenä on Siittanpalo ja sen välittömässä läheisyydessä on Siittanlampi. Nimet antavat 
lähes varman todisteen siitä että alueella on sijainnut Lappalaisten talvikylä, ”siitta”. Siittanpalosta noin 
25 kilometriä itäkoilliseen on Saunajärvi ja järvessä saari nimeltään Lapinsaari. Paikallisen perimätiedon 
mukaan Lapinsaaressa on vanha lappalaisten hautausmaa. Saaressa onkin 15–20 hautapainannetta, joita ei 
ole tutkittu tarkemmin, mutta sijaintinsa suhteen ne eivät ole ainakaan peuran pyyntikuoppia. Saarihan ei 
sovellu ainakaan ajopyyntitapaan. 
 
Edelläoleva vain siksi, että kun lapinkyliä on ollut lähempänä ”merimaita” niin miksi ei sitten täällä kau-
kana erämaissa. Livoltahan on aivan tutkittuakin tietoa lapinhaudoista. Jo 1900-luvun alkupuolella kävi 
silloisia historiantutkijoita Livolla Katiskaharjussa, todeten harjulla useita kymmeniä ”lapinhautoja”. 
Kuopat jäivät tarkemmin tutkimatta, mutta jo vuodelta 1887 olevassa Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 
vuosikirjassa IX s. 117 A. H. Snellman kirjoittaa näistä haudoista, osaamatta tarkemmin tulkita niiden 
alkuperää. On vahinko, että ”tievaltio” ajoi koko Katiskaharjun sorana maanteille. Joka tapauksessa kuo-
pat olivat lappalaisten aikaansaamia, olivatpa ne sitten pyyntikuoppia tai peräti lapinhautoja, joka viime-
mainittu todistaisi jo pitempiaikaisesta pysyvästä Saamelaisesta asutuksesta aivan Keski-Livolla. Samoin 
Kivarinjokivarressa oleva Lappi, jonka lähellä olevassa Mustansuvannonharjussa ja Navettaharjussa on 
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myöskin runsaasti kuoppapainanteita, on peuranpyyntiin liittyvä lappalaisten asumapaikka. Samoin Ain-
tio-ojalla Heinikankaan lähellä olevat Lapinahot liittyvät lappalaisten pyyntielinkeinon harjoittamiseen. 
 
Mikä sai lappalaiset yks kaks häipymään näiltä maisemilta? Siihen on yksi ja miltei ainoa syy: verotus. 
Anders Bureus (1571–1646), ruotsalainen kartantekijä kirjoitti mm.: ”Pirkkalaiset saivat kuningas Maunu 
Ladonlukolta lappalaiset omakseen kaikkine veroineen ja lohijokineen pohjoista ja läntistä merta myöten 
sillä ainoalla ehdolla että he antoivat valtiolle hallitusvallan tunnustamisen merkiksi muutamia kiihtelyk-
siä oravannahkoja”. Kun samanaikaisesti Laatokankarjalassa asuvat karjalaiset (vepsäläiset ja Laatokan 
rannalle muuttaneet hämäläiset) jo tekivät Pohjois-Karjalan ja Vienan vesireittejä myöten verotusretkiä 
lappalaisten asuma-alueille, syntyi verojen perinnästä kova kilpailu. Eivätkä verottajat tyytyneet pelkkään 
verotukseen, vaan suoranaista ryöstelyä ja väkivaltaa tapahtui ainakin Pirkkalaisten taholta. T. I. Itkonen 
sanoo Iin Lapin lappalaisten väistyneen Kuusamoon ja samaan suuntaan menivät varmaan Livojokivar-
renkin lappalaiset, mutta eivät varmaan pysähtyneet ennen kuin Vienan saloilla. Mutta eivät he olleet tur-
vassa sielläkään. Pekka Vesainen teki kevätkesällä v. 1589 Kiimingistä, Iistä, Haukiputaalta ja Limingas-
ta kootun 70 talonpoikaa käsittävän sotajoukon kanssa surullisenkuuluisan hävitysretken rajan takaiseen 
Karjalaan. Retki suuntautui ensin Kemijokea ylös kohti Jäämerta. Ryöstettyään ja poltettuaan Petsamon 
luostarin Vesainen suuntasi retkensä Vienanmeren rannikolle, jossa jatkoi hävitystä ja ryöstelyä, mutta 
kun koki vastoinkäymisiä, käänsi hän kulkunsa länteen ja hävitti Tuoppajärven, Kierettijärven, Vuoksi-
järven alueen kaikki 15 lapinkylää. Hävitys ja ryöstely oli aivan käsittämättömän raakaa. 

 
Syy, miksi juuri tällä alueella oli näin paljon lapinkyliä, on juuri muuta-
mia vuosikymmeniä aikaisemmin tapahtunut Iin ja Oulun lapin pakene-
minen verottajien ja ryöstelijöiden tieltä rauhallisemmille asumaseuduille. 
 
 Lopuksi muutamia ajatuksia Karjalaisten mahdollisesta Livojokivarren 
asuttamisesta. Lappihan oli vielä 1500-luvun alussa ns. ”ei kenenkään 
maata”. 

 
Venäjän hallitsijan, Suuriruhtinas Vasilin kuoltua v. 1533 ja hänen alaikäisen poikansa Iivana IV noustua 
valtaistuimelle tuli ajankohtaiseksi taas kerran Venäjän ja Ruotsi-Suomen rauhansopimuksen uudistami-
nen. Rauha vahvistettiin v. 1537, mutta ruotsalaisten toimesta rajankäyntiä päätettiin lykätä kymmenellä 
vuodella. Ruotsalaisten taktiikkana oli asuttaa Pohjois-Pohjanmaan asumattomat erämaat Maaselälle 
saakka jotta rajankäynnissä olisi paremmat mahdollisuudet vaatia jo asutettuja seutuja Ruotsi-Suomelle. 
Saman tempun tunsivat venäläisetkin, eivätkä aikailleet niin kuin suomalaiset tekivät. Niinpä Pohjanmaan 
maakunnan vouti Henrik Simonpoika kirjoitti kuningas Kustaa Vaasalle vuonna 1545, että neljätoista 
venäläistalonpoikaa (karjalaista) oli 7-8 vuotta asunut maaselän länsipuolella. Samalla vouti huomautti, 
että vanhojen miesten kertoman mukaan Maaselkää oli aina totuttu pitämään Venäjän ja Suomen rajana. 
Sen lisäksi heti Maaselän takana erään ison järven rannoilla oli sata venäläistaloa. 
 
Vouti tiedusteli kuninkaalta, tulisiko molemmin puolin rajaa oleva Venäläisasutus hävittää. Jo maalis-
kuun 19. päivänä v. 1545 kuningas vastasi voudille, että mikäli Maaselän ”tälle puolelle ”muuttaneet” 
venäläiset ” suostuvat maksamaan veroa Ruotsin kruunulle ja eivät osallistu toisten venäläisten mukana 
Pohjanmaalle tehtäviin hävitysretkiin, heidän tulee antaa olla rauhassa. 
 
Asuiko näitä ”venäläisiä” Livojokivarressa, on kysymys, johon ei löydy varmaa vastausta. Jokseenkin 
varmana voitaneen kuitenkin pitää, että Rytingin ensimmäinen asukas, Olli Mikonpoika Koppelo, joka 
esiintyy jo vuoden 1552 veroluettelossa, oli Karjalasta muuttaneita. Samoin Törmäsen ensimmäinen asu-
kas Heikki Heinu jo sukunimensä perusteella voisi olla Laatokankarjalaisia. Hänestä löytyvät ensimmäi-
set merkinnät vuodelta 1570. Hänen karjalaisuuttaan tukeva merkintä löytyy vuoden 1601 kirjoista, joissa 
Pudasjärven kylän kohdalla on merkintä Heinun talosta, että se on autio ja Heikki Heinu on mennyt Venä-
jälle. 
 
Tämä Heinun Venäjälle muutto ajoittunee vuoden 1589 Perttulin verilöylyyn, siis samaan vuoteen, jolloin 
Pekka Vesainen teki kuuluisan Vienan hävitysretkensä. Venäjän karjalaiset tekivät nimittäin saman vuo-
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den perttulina kostoretken, jolloin he polttivat kaikki talot Pudasjärven ja Kiimingin alueilta ja suurimman 
osan Iistäkin. Heikki Heinu liittyi oletettavasti silloin vainolaisten joukkoon. Rytinki on myös tämän ta-
pahtuman jälkeen autio. Menikö Olli Mikonpoika ryöstäjien mukaan? Siihen ei löydy vastausta. 
 
Useille Livolla esiintyville nimille löytyy vastineensa Karjalankannaksella. Esimerkiksi nimillä Illikai-
nen, Puhakka, Kokko, Pellikka, Jakku, ja Hilli löytyy vastine Laatokan Karjalasta. Lisäksi vanhat asu-
muspaikat, kuten Pöykiöniemi, Savala, Pisala, ovat mahdollisia karjalaislähtöisten turkismetsästäjien 
asuinpaikkoja, vaikka niistä ei ole jäänyt veroluetteloihin mitään merkintöjä. Tosin Mats Pöykiön nimi 
löytyy vuoden 1580 papereista, kun hänen talonsa ilmoitetaan poltetuksi, sijaintipaikkaa ei ole tarkemmin 
määritelty. 
 

Puhakka oli jo asuinpaikkana ennen kuin veljekset Jussi, Olli ja Las-
si ottivat sen asuinpaikakseen vuonna 1599. Heidän aikaisempi su-
kunimensä oli ilmeisesti Takkinen. Samoin Illikainen löytyy jo vuo-
den 1560 veroluettelosta Oulujärven Melalahden neljänneksessä, 
kun Heikki Illikainen maksoi 10 oravannahkaa henkirahaa, ehkä 
sama mies esiintyy Kellon kylässä ja myöhemmin Yli-Kiimingin 
kylässä Henrik Venäläisen eli Karjalaisen nimellä. 
 
Livon talot esiintyvät 1500-luvun lopulla ja vielä 1600-luvun alussa 
Yli-Kiimingin kylän alla. Ensimmäinen Illikaisesta veroa maksava 
isäntä oli Heikki Heikinpoika Illikainen, siis ilmeisesti samaisen 
Heikki Illikaisen poika, joka esiintyi henkikirjoissa Henrik Venäläi-
sen eli Karjalaisen nimellä. 
 

Edellä kerrotut asiat ovat hyvin pitkälle päätelmiä vailla vankkaa todisteellista pohjaa, mutta olen huo-
mannut, että historioitsijat joutuvat aina myös päättelemään, mikseipä silloin harrastelijakin voi jotakin 
päätellä. Jouko Vahtola, käsitellessään karjalaislähtöistä asutusta Iijokilaaksossa, mainitsee Yli-Iissä ole-
vasta Karjalankylästä, että se on talonnimistä ja sukunimistä päätellen ollut 1500-luvulla yksinomaan kar-
jalaista lähtöä olleiden asuttama kylä. 
 

Niilo 
 

 
 

Pingu sairaalassa 
 

Pingu meni äitinsä kanssa sairaalaan katsomaan Pangua. 
Pingu toi kuvan ja äiti korin, jossa oli kukkia ja kaksi hedel-
mää. Sitten äiti alkoi lukea kirjaa ja kun oli luettu kirja, niin 
Pingu teki potilaan. Sitten tuli lääkäri ja Pingu halusi lääkä-
riksi ja Pingusta tuli lääkäri. Loppu. 
 

Lotta Törmänen 7v. 
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Juhlat Livolla 
 
Kyläseura ystävällisesti kutsui! 
Kutsua mielellä hyvällä kuulimme 
Mielellämme tulimme juhlaan 
Oli juhla kyläseuran,  
Livon maamiesseuran perillisen. 
 
Kahdeksankymmentä vuotta on osoitus voimasta 
Se on merkki henkisestä voimasta 
Se on osoitus voimasta, joka kumpuaa sielussa 
kansan. 
Se on voima, joka hengissä pitää heimon ja ky-
län. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virrannut on Livossa paljon vettä. 
On Livojoki symboli jatkuvuuden 
On Livolla työtä tehty sukupolvesta toiseen 
On elänyt seura virrassa jatkuvuuden. 
 
On yhdistyksen rooli vaihdellut 
On joskus oltu tärkeintä Livolla 
On sitten torkuttu vuosikymmen 
Ja herätty kuin silmu talven jälkeen. 
 
Nyt eletään keskipäivää 
Vireyttä on vaikka muille jakaa 
On historia tehty ja katsottu taaksepäin 
On nähty, että hyvä on jälki 
 
Tulevaisuus edessä rohkaiseva 
Kaikki yhteen hiileen puhaltaa 
Kaikki tietävät, että osataan 
On tullut sitä kokemusta 
 
Juhla oli tehty ammattivoimin 
Oli löydetty lämpö 

Oli kodikkuus löydetty 
Oli vieraan helppo sisälle tulla. 
 
Se oli sellaista oloa, kuin kotona olla voi 
Oli ohjelmassa viihdettä, historiaa 
Oli tunnustusta työstä 
Oli arvostettuja puhujia 
 
Tehtiin juhlassa iso kauppa 
Ostettiin seuralle Livon koulu 
Oli myyjänä Pudasjärvi 
Edustajana johtaja kaupungin 
 
Yhtä euroa Pauli pyysi 
Mietihän tuota vielä kylän seura 
Teki eurosta hienon taulun 
Jonka puheenjohtaja Harjulle luovutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt on koulu Livolla 
Ihan kylän oma koulu 
Koulu uudessa roolissa 
Se on kyläläisten yhteinen 
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Se on tulevaisuuden symboli 
Se on uuden toivon lähde 
Se on osoitus jatkuvuudesta 
On osoitus kunnan isien tahdosta 
 
Koulu on nyt kylätalo 
Se tehty on historialliselle paikalle 
Se on Illikaisen tila 
joka joskus kylää hallitsi 
 
Mikä lie nyt tilan nimi 
Jolla talo yhteinen seisoo 
vai onko mietittävä uudestaan 
Nimi yhteiselle toivolle 
 
Juhlaan oli tultu läheltä ja kaukaa 
Oli arvostus maakunnan tasolla 
Oli puhujana Vesa Nuolikivi 
Maatalouskeskusta johtaa Oulussa 
 
Vesa antoi parastaan 
Kannusti ihmistä työhön 
Innosti kylää elämään 
Elämään tänään ja huomenna 
 
Juhlassa tunnustusta jaettiin 
Ansiomerkein palkittiin 

Työtä kylässä tehneitä 
Myös yhteistyötä tehneitä 
 
Julkinen tunnustus on hieno tapa 
Jokainen on merkkinsä ansainnut 
Vaali siis merkkiäsi arvokkaasti 
Pue se ainakin juhliin kylän rinnoillesi. 
 
Tuntuipa hyvältä laulaa yhteislaulu 
Tuntui hyvältä maistaa keittiön antimia 
Tuntui kotoiselta olla täällä 
Livolaisten omassa juhlassa 

 
Tulenhan minä toistekin 
Ja otan kuvia! 

 
PUI (myös kuvat) 

 
 

Hierontaa 
 

Hieron teitä syksyllä 2006 seuraavina päivinä: 
 
Torstai - Perjantai 21. – 22. 9. 
Keskiviikko - Torstai 18. – 19.10. 
Torstai - Perjantai 23. – 24.11. 
Tiistai - Keskiviikko 12. – 13.12. 
 
 
Hieronnat maksavat vain: 

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

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

Anne 
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Hillasuolla 
 
Hilla, tuo soitteemme ja rämeikköjen kullan keltainen marja, aivan ylivertainen muihin metsämarjoihin verra-
tessa, eripuolilla maatamme sitä kutsutaan Lakaksi, tai Suomuuraimeksi, meidän mielestämme sen oikea nimi 
on Hilla, ollut jo vuosisatoja, niin kauan kuin tätä Livon jokivartta on asuttu. Vuodesta toiseen ihmisten mielet 
valtaa hillahysteria, - yleensä heinäkuun ensimmäisen viikon jälkeen, - tämä kuume kestää joskus elokuun 
alkupuolelle asti. 
 

Jo kesäkuun alkupäivinä innokkaimmat kiertelevät soita katselemassa, miten hillan 
kukinta edistyy, tuleeko pakkanen, - taikka rankkasade, joka tuhoaa herkän hillan ku-
kan, jännitystä riittää aina siihen asti, kun ensimmäiset marjamiehet tuovat viestiä suol-
ta, kuka mitenkin; raakileita niin paljon, että kopina kuuluu saappaista, suota pahnates-
sa toinen sanoo: ”Muutaman kypsän löysin, ei sille suolle ainakaan kannata mennä”. 
Kumma kyllä – karhuja alkaa myös liikkua hillasoiden liepeillä – onneksi ne on marja-
karhuja. 
 

Kukaan ei usko toisten tarinoita, vaan itse pitää lähteä kokemaan ja katsomaan, joko ihana kultamarja on kyp-
sää ja poimittavaa, raakileiden poimijoita katsotaan hieman karsaasti. Tänä kesänä iski hillakuume heti Livon 
Superviikonlopun jälkeen, taisipa kaupungin johtajammekin mainita asiasta, taisipa joillakin kuume nousta 
muutaman pykälän. Kumma juttu, selkävaivat ja muut sairaudet paranivat, oli vain iloisia ja terveitä ihmisiä, 
kaikilla on kiire suolle. 
 
Parasta hillasesonkia kesti noin kaksi viikkoa, mutta yksikään marjastaja ei suoraan sanonut, miltä suolta oli 
marjansa poiminut, ehkä kertoi sellaisen suon nimen, missä marjaa ei varmasti ollut. Tänä vuonna oli paljon 
heikompi hillavuosi kuin edellisenä kesänä, kuivuus ja halla verottivat kesän hillasatoa, tosin hillan myynnistä 
sai 7 – 8 € kilolta, että kyllä parhaat poimijat saivat hyviäkin päiväansioita. Ei voi muuta kuin ihastella, kun 
kaveri nostaa hillareppunsa selkään, - painoa 15 – 20 kiloa – lähtee sitten astumaan, poiminta-astia toisessa 
kädessä, kohti autoaan, joka voi olla monen kilometrin päässä, jossain metsätien reunassa. Monta litraa hikeä 
ehtii valua, ennen kuin reppu on auton takakontissa, aurinko porottaa vielä kirkkaalta taivaalta, lisäten vielä 
hillamiehen ahdinkoa. 
 
Hillakuume iski minuunkin, ei kuitenkaan kovin vakavasti, kävin muutamilla soilla katsomassa, olihan siellä 
monenlaista marjaa, - raakaa, kypsää, pakkasen panemaa ja kuivunutta, kuume laski sitä mukaa, kun ramppa-
sin soita, muutaman sankollisen sain kerättyä tuota soittemme ihmemarjaa, astian koko jääköön mainitsematta. 
Suot oli kuivia, ei kengän pohja juuri kastunut, eikä ollut ötökkäparvia, ei tarvinnut huppuja, eikä Offi-öljyjä, 
voi vaikka heittäytyä mättäälle, kuunnella lintujen laulua ja antaa kesätuulen kuivata hikinen paita. 
 
Paljon vanhani hillaa soille, viikkoa liian myöhään tultiin erään suon reunaan, hillaa suo keltaisena, mutta 
kaikki vanhentunutta satoa. ”Harmin paikka”, sanoi Reiska, ”Joko lähdetään autolle”? ”Joo”, sanoi Ville, lisä-
sin, riittää tälle kesälle hillareissut. Kotia kohti ajellessamme pysähdyimme erään suon reunaan katsomaan, 
kun näimme useita hillastajia. Tyhjät astiat heiluivat iloisesti, kun porukka ravasi ympäri suota, sanoin siinä 
kavereille, vahingon iloa tuntien, tuskin löytävät yhtä litraa, olin käynyt suolla muutama päivä aikaisemmin 
katsomassa, olisiko siellä mitään otettavaa, tyhjä ainakin hillasta, joskus sillä suolla on hilloja runsaasti. 
 
Hillakausi on nyt tältä kesältä onnellisesti ohi, mansikat poimittiin siinä sivussa, mustikat, vadelmat ja puolu-
kat ovat sitten vuorossa, mutta se onkin jo toinen juttu. Yhtä asiaa jäin tältäkin kesältä kaipaamaan: Livokkaan 
kioskilta puuttuu marjan ostopiste, en tiedä onko asiaa pohdittu ja onko homma liian työlästä, vaatii se aika-
moisen organisaation. 
 
Kesä- ja hillaterveisin,  
 

JALLU 
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It is not easy to be famous, ei oo heleppo olla kuulluisa kyläläinen 
 
Do you speak english eli puhukko nää englantia 
vaiko saksaa, sitten ne tullee ja kyssyy, että voiko 
teillä olla pari päivää ja minkähänlaista ruokaa teillä 
syödään. Tuliaisina tuovat hapankaalia, jota minä en 
kyllä suostu edes maistamaan, en varsikkaan mak-
karan kanssa, sausitsii tai mitä lie sotitsii, ne louk-
kaantuneina sössöttää. Mutta näkkyy niille kum-
minkin potut ja jauhelihakastike kelepaavan. Sitten 
kun niille saunan lämmittää, niin ne kylypee siellä 
viis tuntia, eikä varmaan lissää puita, istu siinä sit-
ten kylymässä saunassa ja mieti, miten ulukomaa-
laiselle sanotaan, että muistakaa lisätä puita uuniin 
ja paan alle. Onkohan se ikuinen kiusa, tämä saksalainen kylypijä, nimittäin aikoinaan sota-aikaan, kun 
anoppi joutu lämmittämään saksalaisille sotilaille savusaunan, niin äijät meni kesken lämmittämisen is-
tumaan lauteille kaasunaamarit päässä ja ihmettelemään varmaan, mikä lienee savun ja noen puhdistava 
vaikutus. Sitten ne työnsi vuorotellen päänsä ulukona kylymään vesisaaviin. Siinä on ollut konttilalaisilla 
naurussa pitelemistä, niinkun oli nytkin kun yks taiteilija halusi ottaa valokuvia sekaisista, siivoamatto-
mista huoneista, oli siinä naapurin emäntä ihmeissään. 
 
No, onko niistä sitten mittään hyötyä, muuta, kun ne vie hillaan, ensin ne kyssyy, yellow or red ones eli 
poimitaanko keltasia vaiko punasia hilloja. Sitten ne poimii innossaan sulle sankollisen ja haluavat vielä 
raivata päälle hehtaarin mettää. Neuvot vaan, että ei havupuita, vaan pajuja. 
 
Siinä on taas muutama päivä kesästä menny kieliä puhuessa ja yöpaikka ulukomailta varmistettu. Pyyte-
levät kovasti kyllään. Yhtä köyhä oot kumminkin, rahhaa ne ei taho jättää, ku ei niillä oo tarpeeksi muka-
na ja meillä ei VISA pelaa. Mutta vaihtokauppahan se on, joka kannattaa. Ennen vanhaan , kun meillä oli 
vielä maitokopit tienvarsilla, niin saksalaiset oli kehunu kotonaan, että on se suomalainen maaseutu rei-
lua, kun sinne oli laitettu maitokioskeja tienvarteen, myyjää ei näkynyt, sai iliman ottaa maitoa, mutta se 
tummeli-merkkinen sulatejuusto oli vähän oudon makuista. Eihän meillä oo muut tottunu rahan käsitte-
lemisseen kylillä, ku, myymälä-auton kuljettaja. 
 
No, ossaako ne käyttäytyä. Koko ajan kiittelevät ja vähänväliä hallailisivat, mutta minen anna, tiiä mitä 
niistä tarttuu, jos ei muuta niin ainakin hapankaalin haju. Uteliaita ainakin ovat ja niitä kiinnostaa kaikki, 
mitä meille kuuluu. Se on nyt sitä kulttuurin syvällistä sisäistämistä  ja vastalahjaksi tarjoavat ommaa 
kulttuuriaansa, jos vain jouvettais käymään heilläkin päin. Hyvänä pitäisivät, mutta se hapankaali, minä 
mahtasin kuolla heillä näläkään. 
 
Mutta nyt on keksitty ratkasu tähänkiin ongelmaan. Nyt on muotia tehä vaihtokauppaa. He tullee meijän 
huushollia huseeraan ja me lähetään Eurooppaan asumaan valamiiseen talloon ja viiään omat potut muka-
na, jauhelihhaa saapi kaikista EU-maista, eikä tarvitte syyvvä hapankaalia miettimättä, loukkaako mik-
kään mahollisesti isäntäväen vieraanvaraisuutta, kun ne on kerran meillä Suomessa. 
 
Tietenkin lomat pittää valita parraaseen heinäntekoaikaan ja antaa ulukomaalaisesten tehä rehut ja kuiva-
heinät, samallaisia maanviljelijöitä ne on nehi.Tiijä, vaikka toisivat uusia viljelysmalleja tänne karun 
maaperän pohjolaan. Kiviset ja kyiset pellot voisivat olla eksotiikkaa etelä-euroopan maamuokkaajille. 
Eivät mahtas kauan viipyä. 
 
En minä muuten, mutta kun oli niin kuuma ja kuiva kesä ja piti puhua kielillä melekein koko loma. Sain-
kohan sittenkin auringonpistoksen. 
                                                                    

Tykkyläinen kaupunkikyliltä 
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Kirsi ♥ Vesa - Alavainion nuoripari 
 

Viime kesänä lomalle tullessaan Kirsi ei vielä varmasti osannut ajatella, 
että kuinka loma voi muuttaa hänen elämänsä ja, että alle vuoden päästä 
hän on jo Livolla asumassa. Kesälomallaan Kirsi nääs rakastui Alavainion 
nuoreen, komeaan poikamieheen, Vesaan… 
 
Ennen kesälomalle lähtöä Kirsi oli juuri myynyt kerrostaloasunnon Helsin-
gin Malmilta ja ostanut talon Askolasta, läheltä Porvoota. 
 
- Vesa vieraili kylässä muutamia kertoja Askolassa ja itse olin täällä syys-
lomalla viikon verran. Aika kului, ja tulimme vierailulle tyttöjen kanssa 
Livolle tutustumaan Vesan tyttöihin Kirsiin ja Saijaan. 
 
Siitä se kaikki lähti hiljalleen etenemään… Eikä aikaakaan – Vesa tuli ko-
simaan Askolaan ja siinä sitten edettiin hiljalleen ja suunniteltiin Livolle 
muuttoa. Joulukuun 17. päivä lähti muuttokuorma Livoa kohti. 
 

- Tyttöjen kanssa käytiin tutustumassa Pärjänsuon kouluun, kertoi Kirsi. Kirsin tytöistä vanhempi, 8 -
vuotias Sara, on tällä hetkellä toisella luokalla, nuorempi tytöistä, Carita, käy ensimmäistä luokkaa ja on 
näin ollen 7-vuotias. Joka toinen viikonloppu Alavainiolla on todella ”akkavalta”, kun Vesan tytöt pikku-
Kirsi ja Saija tulevat Livolle. Kirsi on 11 vuotta ja Saija 10 vuotta. 
 
Työpaikan suhteen onnisti hyvin, koska Kirsi sai jatkaa samassa työpaikassa, Fujitsu Services Oy:ssä, 
joka on Helsingissä. Työnimike on tällä hetkellä tele-assistentti. Vesa jatkaa Iso-Syötteen hommissa. 
 
Kirsin omien sanojen mukaan hän sai kuin lottovoiton kohdatessaan Vesan. On toteutunut monta pienen 
tytön unelmaa, Vesa kaikkein tärkein. - Tykkään asua maalla ja kulkea luonnon helmassa omassa rauhas-
sa. Nyt saa jakaa sen kaiken Vesan kanssa yhdessä, tietenkin tytöt mukaan lukien. 
 
- Aluksi otimme kaksi kania tyttöjen toivomuksesta. He ovatkin 
huolehtineet aamuin illoin tuoreen ruohon ja veden sekä häkin 
siivouksen. Hevoset hommasimme myöhemmin… 
 
- Heti alkukesästä aloimmekin rakentamaan komeaa hevosaitaus-
ta ja hevoset haimme Oulusta. Ensin tuli SISU, joka on 5-vuotias 
ihana valkea ruuna. Viikkoa myöhemmin hankittiin Sisulle kave-
ri, Shetlannin ponin risteytys MAX, joka on 13-vuotias. 
 
Kesä on ollut kiireinen, on ollut tallin tekoa, alkukesästä valmis-
tui haka. Mansikoitakin sai poimia monen viikon ajan. 
 
Kesällä heinäkuun 15. päivä vietimme häitä. Pudasjärven kirkos-
sa vihittiin ja hääjuhlaa vietimme kotona Alavainion vanhassa 
navetassa. Vieraina oli lähisukua. 
 
- Täällä asuessa ensimmäinen talvi oli todella kiva, oli muutakin tekemistä kuin katsoa televisiota. Sai 
ihailla kaunista talvista luontoa, joka on todella puhdasta, Kirsi kertoo. - Opettelin ajamaan moottorikel-
kalla, joka olikin mukavaa. Sai ajaa talvisessa metsässä, jossa lumi kimalteli kuin pienet timantit, kuu 
paistoi ja aurinko heijasti toisella puolen. Kirsi varmaan ajatteli olevansa satumaassa. Joskus piti pysäyt-
tää kelkka ja istua ja ihailla sekä nauttia luonnosta täydellä sydämellä. 
 

Kirsi, Max ja Sisu. 
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- Täällä on ollut myös jotain talven ihmeellisyyksiä, puiden hakua ja veden lämmitystä. Aiemmin on ollut 
kaikki valmiina, eikä ole sen eteen tarvinnut tehdä mitään. Mutta täällä on ollut kuitenkin tuttua ja rakasta 
seutua, koska pienestä pitäen olen ollut Livolla kesälomalla kaikki kesät. 
 
Kuulostaa kyllä ja näyttää, että Kirsistä on ollut mukava muuttaa tänne Livolle asumaan ja, että hän osaa 
nauttia tästä meidän kylästä! 
 
- Reilu vuosi on kulunut yhdessä Vesan kanssa ja toivottavasti vielä, monta, monta, monta yhteistä vuotta 
edessä, Kirsi toteaa lopuksi. Sitä mekin kaikki toivomme ja on ollut mukava, kun saimme Kirsin Vesan 
vierelle. Rakkautta ja onnellisia vuosia teille koko perheelle!  
 
Sunnuntai-iltapäivä vierähti mukavasti ja kiittelen kahvista, ja varmaan tulen uudelleen, on niin mukava 
hetki ollut, 
 

kiitteleepi Ulla naapurista 
    

 
 

Metsästysseura kokoontui 
 
Livon metsästysseuran kesäkokous pidettiin koululla sunnuntaina 
30.7. Lämpimänä kesäpäivänäkin väkeä ilmaantui paikalle ihan 
mukavasti. Koululla oli muutenkin vilskettä ja tunnelmaa kun 
lentopalloleiriläiset touhusivat omissa puuhissaan. 
 
Kokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi alkavalle metsästyskau-
delle 5 euroa jäseneltä. Jäsenkortin saalistilasto pitää palauttaa 
luvanmyyjille tai koululle metsästysseuran postilaatikkoon, vaik-
ka saalista ei tulisikaan. Palauttamatta jättäminen aiheuttaa kak-
sinkertaisen jäsenmaksun seuraavalle vuodelle. Kokouksessa 
päätettiin rajoittaa kanalinnunmetsästystä entiseen tapaan: yksi 
metso tai koppelo metsästäjää kohden. Pienpetojen pyynnistä maksettuja tapporahoja korotettiin, minkistä 
saa kymmenen euroa entisen viiden euron sijasta. Loukut kannattaakin laittaa heti pyytämään, mink-
kiemon rauhoitushan päättyi heinäkuun viimeinen päivä. Ketun, näädän ja supikoiran tapporahaksi päätet-
tiin 15 euroa. Hirviliiterillä on muutamia minkki- ja supiloukkuja, joita kannattaa hakea käyttöön. 
 
Alpo Turpeinen ja Esa Uusi-Illikainen valittiin seuran metsästyksenvalvojiksi. He valvovat, että pykäliä 
noudatetaan. Erityisesti haluttiin muistuttaa metsästäjiä, että metsästys on kiellettyä 150 metriä lähempänä 
asuttua rakennusta. Ja vielä muistutukseksi, että jo viime vuonna päätettiin rauhoittaa Pertunpudas met-
sästykseltä. 
 
Metsästysseura toivottaa kaikille virkistävää jahtikautta ja kiitokset kaikille maanvuokraajille. Muistutuk-
seksi vielä, että metsästysvuokrasopimuksia vanhentuu ensitalvena runsaasti. Uusien sopimusten mer-
keissä otetaan yhteyttä ennen hirvipeijaisia, allekirjoitukset voidaan ottaa sitten kätevästi peijaisten yh-
teydessä. 

 
Terveisin, 
 

Jussi Perttu 
 



 23

Toimintapäivän kilpailujen tulokset 8.7.2006 
 

Saapas 
 

Miehet: Mikko Kärppä 
 Kari Keränen 
 Heikki Kälkäjä 

 
Naiset: Minna Perttu 
 Ellu Tölli 
 Kirsi Lundqvist 
 
Lapset: Samu Kärppä 
 Henri Isopoussu 
 Viljami Valkola 

Naulanlyönti 
 

Miehet: Urpo Perttu 
 Timo Haapaja 
 
Naiset: Helinä Valkola 
 Ulla Salmela 
 Pirjo Tuovila 
 
Lapset: Henri Isopoussu 
 Iivari Jokinen 
 

 
Tikka 
 

 
Mölkky 

Miehet: Aaro Juutinen  
 Urpo Perttu 
 Leo Lopakka 
 

Naiset: Ulla Salmela 
 Maire Perttu 
 Kirsi Lundqvist 
 
Lapset: Viljami Valkola 
 Karoliina Puhakka 
 Heidi Valkola/Ossi Puhak-

ka 

Miehet: Urpo Perttu 
 Kalevi Kela 
 Mertsi Stenius 
 
Naiset: Marjukka Jokinen 
 Martta Ipatti 
 Marjaana Kela 
 
Lapset: Sara Lundqvist 
 Carita Lundqvist 
 Kirsi Salmela 

 
 

Arvonta 
 

1. Livokas-T-paita; Pirjo Tuovila 
2. Hieronta lahjakortti; Sandra Salmela 
3. Kuivakakku; Mari Isopoussu 
4. Villasukat; Sara Lundqvist 
5. Uistin; Pirjo Isopoussu 
6. Askelmittari; Valentina Anttila 
7. Sinappi; Mervi Perttu 

Vesimelonin painon arvaus 
 
Erkki Niskanen 
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Maa- ja kotitalousnaisten 80-vuotisjuhlakesä 
 
Toukokuun tienvarsisiivoustalkoiden myötä naiset jäivät omille kesäisille hommilleen. Kudelmat heitet-
tiin lepäämään ja alettiin nauttia lämpimästä kesästä. 
 
Heinäkuun toinen viikonloppu toi perinteisen työrupeaman. Tällä kertaa viikon-
loppu vietiin yhdessä Livokkaan kanssa läpi molempien päivien osalta. Olihan 
kyseessä yhdistyksiemme 80-vuotisjuhlavuosi. Valmistelut aloitettiin yhteisellä 
suunnittelulla ohjelman ja muiden toimenpiteiden osalta. Käsityöluokka täyttyi 
kyläläisten tuomista vanhoista ja uusista käsitöistä. Niitä oli vieraiden ja mikseipä 
näytteille asettajienkin ilo katsella ja herätellä muistoja menneiltä ajoilta, samoin 
kuin seinillä olevista valokuvista. 
 
Oman jännityksen valmisteluihin toi näytelmänä suoritettu historiikin harjoittele-
minen. Juhlaviikon koittaessa olimme monena iltana valmistelemassa tulevaa vii-
konloppua. Juhlien ja tapahtumien järjestämiset tietävät aina paljon ylimääräistä 
työtä. Mutta mikäs siinä, saimme taas nauttia lauantain lentopallopelien jännityk-
sestä sekä eri kilpailuiden tuomasta viehätyksestä yhdessä paikalle saapuneen ylei-
sön kanssa. 
 

Sunnuntaina olikin sitten ilmassa juhlan tuntoa heti aamusta saakka. 
Tilat siistiksi ja valkeat liinat pöytiin. Keittiön puolella hommat sujuvat 
sutjakkaasti tottuneen henkilöstön voimin. Monet hiet pyyhkäistiin 
otsalta ennen kuin oltiin valmiita vastaanottamaan vieraita ja nautti-
maan itse juhlasta. Juhlan hieno ja arvokas hetki oli kun pitkään yhdis-
tyksen toiminnassa olleet henkilöt saivat ansaitsemansa kunniakirjat ja 
-merkit. Maa- ja kotitalousnaisistakin oli yhdeksän hopeisen ansiomer-
kin saajaa. 

 
Elokuun alussa osa naisista vietti lomaa retkeillen Ronkaisen Ritvan luotsaamalla matkalla Lofooteilla. 
Reissun kuulumiset kuulemme, kunhan aloitamme käsityöillat entiseen tapaa syksyn tullen ja kun marjat 
on saatu poimittua ja kasvimaan antimet säilöihin. 
 
Lämpimin syyskesäterveisin, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livon maa- ja kotitalousnaiset  

 

Helinä ja Terttu 
(kuva PUI). 
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Livolla todellisia lentopallon superviikonloppuja!!! 
 
Silloin joskus kun herättelin henkiin nukuksissa olevaa Pudasjärven perinteikästä lentopallon puulaakisarjaa, 
en kuvitellut voimavarojeni riittävän enää lentopallon kyläsarjan henkiin herättämiseen kaiken tekemäni va-
paaehtoisen nuorisotyön ohella. Tämäkin ihme kuitenkin toteutui kuitenkin viisi vuotta sitten, ja vieläpä mi-
nulle paikoista kaikista pyhimmässä: Livolla! En tässä rupea enää historiikkia sen kummemmin tarpomaan ja 
tunteilemaan, mutta toteanpa vaan että perinteet velvoittaa!!! 
 
Nyt kun taas armon vuonna -06 pelattiin perinteisesti kyläsarjaa 
heinäkuun toisena lauantaina Livolla, niin voin todeta sen että 
utopistisen tavoitteeni: kymmenen joukkueen raja, jonka aikoi-
naan pistin tavoitteeksi, rikottiin tämänkertaisessa turnauksessa 
peräti kahden joukkueen voimin! Kun polkaisin silloin vuosia 
sitten turnausta pystyyn, sain ihan riittävästi kuulla siitä että ei 
se lentopallo enää vedä; sinä saat sinne Livolle neljä tai viisi 
joukkuetta korkeintaan! Tuntuu tuuhean rintakarvoituksen alla 
aika hyvälle se että nyt oltiin tuollaisissa lukemissa. Tavoitteeni 
on nimenomaan ollut kokoajan se että mahdollisimman monta 
vierasta saadaan käymään Livolla! Jokainen kävijä jättää paikal-
le puumerkkinsä, olemuksensa, ja ennen kaikkea euronsa! Mi-
nusta on ollut äärimmäisen mukavaa olla joka vuosi tässä tapah-
tumassa nimenomaan sen yhteenkuuluvaisuuden takia, mikä 
vallitsee kun tutut ja vähemmän tutut kohtaavat saman asian tiimoilla. Uusia kavereita tulee jatkuvasti lisää!!! 
 
Olen mielissäni siitä että Livolla lentopallokenttiä on ollut laittamassa kuntoon vuosien varrella moni sarjape-
leissäkin kunnostautunut soturi Livon kylältä, puhumattakaan muista ahkerista talkoolaisista ja Livokkaan 
työntekijöistä. Olen myös haltioissani siitä, että aivan uskomaton Livon maa- ja kotitalousnaisten ruokailutar-
jonta on saanut monen kyläsarja-pelaajan paiskomaan superlatiivejaan ilmaan. Tämä tapahtuma alkaa olla 
minulle jo pian kohokohta kohokohtana maailman suurimman lasten lentopalloturnauksen; Power Cupin rin-
nalla, ja se on paljon se! Vielä kun saadaan entistäkin enemmän mukaan niin livolaisia, kuin muitakin kansal-
lisuuksia kannustusjoukkoihin, niin olen valmis luovuttamaan suitset seuraajalleni, ja jättäytymään sivummal-
le! Työpaikkahaastattelut otan vielä vastaan!!! 
 
Tämänkertaisen turnauksen positiivinen ongelma oli siinä että joukkuemäärä paisui noinkin suureksi! Kun 
pelikenttiä oli ”vain kolme”, jouduin laittamaan naisten sarjan peleistä puolet beach-kentälle. Sen kentän peli-
tyyli onkin sitten jo aivan erilaista, joten ymmärrän aiheesta tulleen kritiikin. Tosin useat pelaajattaret kertoi-
vat että he olisivat halunneet pelata enemmänkin hiekkakentällä!!! 
 
Siinäpä se! Jos kumarrat yhdelle, niin pyllistät toiselle. Se on sama peli otteluohjelman suhteen, soitettavan 
musiikin suhteen, kenttien suhteen…kaiken suhteen!!! Teen jatkossakin (mikäli seuraajaa ei ilmene) tämännä-
köisiä turnauksia, mutta otan mielelläni vastaan niin positiivisia kuin negatiivisiakin tuntemuksia, mutta pai-
notan sitä että en voi olla kaikille mieliksi! Teen kompromisseja monissa asioissa ja toivon kaikilta osallistujil-
ta ymmärtämystä siitä että me ollaan mukana ME-hengellä yhteisen harrastuksen tiimoilta, ja tukemassa ar-
vokkaita perinteitä sekä kyläseuramme toimintaa! 
 
Tämänkertaista turnausta ryyditti pari rajua ukkosmyrskyäkin, mutta mitäpä pienistä! Pelit saatiin pelattua 
ajallaan, vaikka ukkosen aiheuttaman sähkökatkon vuoksi jäi tällä kertaa kuulematta monen odottama Juicen 
laulama Maamme-laulu. 
 
Daamisarjassa Tupoksen suunnalla oltiin niin varmoja voittajasta että pokaalia ei edes tuotu kaikkien nähtävil-
le! Tosin voittajan nimi vaihtui Tiikereistä Sykkeeseen. Tupoksen Syke nimittäin voitti kultapelissä Ku-
renalustan joukkueen. Pronssipelissä yksinkertaisen sarjan tuomien sijoitusten mukaan pelatussa pelissä vii-
mevuotinen mestari Tiikerit kukisti niukasti allekirjoittaneen junnutytöistä koostuneen Timpan tytöt -
joukkueen. Livo oli sitten viides. 
 

Timo ja Martta 
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Se mitä esitin jo tuon turnauksen jälkipalavereissa, oli se että Livon naiset tarvitsevat yhteyshenkilön, joka 
kokoaa joukkueen/joukkueet!!! Esitin tätä vakanssia Perttulan Pirjon (Kärppä) hoidettavaksi, ja eipä hän aina-
kaan tuolloin hanttiinkaan pannut. Siis kaikki jotka haluavat pelata vuonna – 07 Livon naisten puolesta; otta-
kaa yhteyttä Pirjoon jo hyvissä ajoin!!!! 
 
Kun naisissa pelattiin viiden joukkueen voimin niin herrapuolella otattelikin jo peräti seitsemän joukkuetta! 
Mainittakoon heti kärkeen se että Livolta oli mukana peräti kaksi teamia. Ykkönen oli se joka on ollut mukana 
ainoana joukkueena kaikissa Livon turnauksissa ja kakkonen oli nyt aistimassa niitä tuulia mitä reilun vuosi-
kymmenen pelaamattomuus on saanut aikaan luissa ja nivelissä! Rohkea mukaantulo tältä porukalta, ja tulipa 
turnauksen lopussa viestiä peräti Livo- kolmosen mukaantulosta ensi suvena!!!!!!!!!!!! 
 
Kun kesän kuluessa sain kuulla sen että itse Suomen Lentopalloliiton kenttäpäällikkökin; Paloniemen Arska-
kin, suunnittelee osallistumista ensi vuoden turnaukseen yhdessä legendaaristen pudasjärveläisten lentopalloi-
lijoiden kanssa, niin tuntuuhan tämä hyvältä. Arska on ollut ja on ylivoimaisesti tärkein henkilö jaksamiseni 
suhteen tämän vapaaehtoistyöni parissa. Tämänkin takia olisi suuri kunnia nähdä hänet ja muut legendat Li-
volla tulevana suvena!!! 
 
No, palataanpa vielä menneeseen! Kellon tikittäessä jo ilta viidessä ja käsillä olivat yksinkertaisen sarjan vii-
meiset pelit, niin voitiin todeta se että sarjaohjelma oli mennyt aika nappiin, sillä kaksi kovinta porukkaa; MP-
team Kurenalta ja MePo Muhokselta pelasivat vastakkain. Parkkimatin porukalle riitti mestaruuteen yksi voi-
tettu erä, jonka he vallan hyvin tiesivätkin ennen peliä. He veivät kuitenkin ottelun erin 2-1 ja mestaruuden 
kolmannen kerran peräkkäin Lenkkitielle! Muhokselle hopeaa. Heidänkin riveissään pelasi kuulemma livolai-
nen! 
 
Toisessa samanaikaisessa pelissä pelasivat kotijoukkue Livo ja Sarakylä. Livon tilanne oli se että mikäli oli 
meininki ottaa pronssimitalit, niin piti voittaa Sarakylä erin 2-0. Eka erä menikin aika sypäkästi Livolle, mutta 
toisen erän veikin yllättäen Sarakylä, Livon syömähampaiden ollessa vaihdossa!!!! Livo vei sitten kolmannen 
erän, mutta tästä huolimatta jäi kotijoukkue ensi kertaa tämän viisivuotishistorian aikana mitalien ulkopuolel-
le!!! 
 
Esitinkin maailmanliigan jälkimainingeissa Oulussa sitä että kun Sammelvuon Tuomaksella kiireet helpottavat 
maajoukkueen kuvioissa, niin hän pelaisi kyläsarjassa Livon joukkueessa ja nimenomaan kentällä!!! Mitenkö 
tämä olisi mahdollista??? Tämäkin on jo suunniteltu: lahjoitetaan hänelle Livojokivarresta turnauksen ajaksi 
niemenkärkitontti, niin voitaisiin sanoa että livolaisiahan se Tuomaskin on! No, jää nähtäväk-
si!!!!!!!!!!!????????  Siis mistä se tontti!!!!!!!!!!!!   
 
1. MP-team(Kurenalus), 2. MePo(Muhos), 3. Sara, 4. Livo1, 5. Metsälä, 6. INSU, 7. Livo2. Vuonna 2007 
pelataan kyläsarjaa Livolla la. 21. 7.  Mukaan toivotaan joukkueita entistäkin enemmän! 
 
Se että tätä paisuvaa turnausta pystytään tulevana suvenakin pelaamaan, tarkoittaa sitä, että kenttiä pitää saada 
lisää!!! Miten niitä saadaan lisää? Toivoisin kyläseuralta apua vaikka yhden talkoopäivän muodossa tämän 
syksyn aikana!! Tehtäs muutama kenttä lisää!!? Helpottas paineitani jatkon suhteen aikalailla!!!!!! 
 
Livobeach- ja nuorisoleiri 
 
Olen kuulemma hättäyksissäni esittänyt joskus että voitaisiin pitää 
Livolla nuorisolle peräti lentopalloleiri! Se että olen näin esittänyt, 
tarkoittaa tietysti sitä että se leirihän täytyy pitää! Kun olen ihan 
riittävästi mukana näissä kuvioissa jo muutenkin, niin tein alunpitä-
enkin jo selväksi sen että, minä en ole mukana leirillä varsinaisena 
vetäjänä, mutta mukana monessa muussa kylläkin. 
 
 Monenlaisten neuvottelujen ja puhelinkeskustelujen jälkeen pää-
dyttiin erilaisten vaiheiden jälkeen siihen että leiri on heinäkuun 
viimeisellä viikonlopulla lauantaista sunnuntaihin. Vetäjiksi lupau-
tuivat hyvät ystäväni ja hengenheimolaiseni Kauko Tervonen ja 

Lentopalloleiriläisiä.
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Tarmo Mustonen. Näitä vetäjävaihtoehtoja punnitessani vedin alun perin rajan siihen että mitään niuhottajia ei 
mukaan kutsuta!! 
 
Tarmohan on Livolle aika paljon velkaa, sillä hän on kaapannut 
kylältä elämänkumppaninsa, ja pitääpä peijooni peräti huvilaansa-
kin kylän maaperällä. Liekköhän tuo kysellyt laajemmin kyläläisil-
tä lupaa kumpaankaan projektiinsa??? Saa siinä lukkoseppä ja 
timpuri vetää leirejä aika monta, ennen kuin velka kylälle on mak-
settu!!! Kauko on muuten vaan innokas nuorisotyöntekijä ja ve-
tääpä hän kunnossa kaiken ikää lentopallovuoroakin todellisille 
harrastajille liikuntahallilla ympäri vuoden. Mukaan vaan sinnekin 
aikuiset Livolaiset!!! 
 
Itse leiri oli onnistunut, mikäli on uskomista niin vetäjiä, leiriläisiä 
kuin Livokkaankin edustajia! Lasten innosta kertoo jatain se että 
he haluavat tulla vuoden päästä jo perjantai-iltana Livolle ja he 
olivat varailleet jo nyt mahdollisen tulevan kesä pelivuoroja 
beach-kentälle! 
 
Leirin ohjelmassa oli tietystikin lentopalloa ja pitihän siellä ratkoa myös leirin mestaruuskin. Yllättäen(?) pik-
kutytöt voittivat pojat siinä kisassa selvänlaisesti!!! Tokihan leirin tarkoitus oli ja on hauskanpito ja tekemisen 
riemu. Niinpä Livon mainio uimapaikka saikin tämän kaksitoistapäisen porukan vieraakseen useampaankin 
kertaan. Iltamakkarat kärvennettiin kosken törmän laavulla ja monenmoisia kisailuja kisailtiin pitkin päiviä. 
 
Kuten olen edellisessä höpinässäni maininnutkin, on ollut suunnitteilla valmistuneen beacvolley-kentän myötä 
turvaus Livolle. Tästä kentän teosta kiitos kaikille siihen osallistuneille. Konemiehistä talkooperiaatteella 
hankkeeseen osallistuivat Arvo ja Janne Laakkonen, Pekka Törmänen, Kauko Juutinen sekä Yrjö Perttu arvo-
tussa järjestyksessä mainittuna. Kiitos teille sekä kaikille muutoin mukana olijoille. Livolla on tämä talkoope-
rinne edelleenkin voimissaan!!!! 
 
Miesten ensimmäistä Livo-Beachia aloiteltiin jo tuon heinäkuun viimeisen perjantain iltana. Kun mukaan tuli 
lyhyellä varoitusajalla viisi joukkuetta, niin turnauksen järjestelykomitea päätti aloittaa pelit jo perjantai-
iltana! 
 
Kun lauantaikin oli illassa, niin todettiin se että kun kaikki joukkueet olivat pelanneet kaikkia vastaan niin, 
kamppailuun kullasta ja kunniasta olivat selvinneet kotijoukkue Team- Livo ja Beachpasit. Jälkimmäisessä 
joukkueessa pelasivat edellisen kauden Ettassa pelanneet Petteri Parkkisenniemi ja Janne Kokko. Kotijoukku-
een soturit Janne Laakkonen ja Sami Salmela laittoivat nämä yläsarjalaiset todella ahtaalle antautuen tiukan 
taistelun jälkeen erin 2-1. 
 

Pronssipelissä pelasivat Hannu Hemmilä ja Livon soturi 
Jukka Puolakanaho (HaJu) joukkuetta nimeltä Team-67 
vastaan, siten että voitto heille erin 2-1. Tässä neljänneksi 
sijoittuneessa joukkueessa pelasivat Esa Hemmilä ja Mauri 
Liikanen. Maurihan on kyläsarjassa pelannut useasti Livon 
joukkueessa, onhan isänsä Seppo asustellut nuoruudessaan 
Livon Solalla! Viidenneksi sijoittuneessa Kollit-joukkueessa 
pelasivat Livolla aikoinaan opettajana toiminut Juha Pätsi 
sekä ikiliikkuja Vesa Pesälä. 
 
Kun kyselin vierasjoukkueen pelaajilta sitä että mitä mieltä 
he ovat Livon kentästä, niin he kertoivat olevansa siihen 
tyytyväisiä. Turnausvastuun kantanut Janne Laakkonen 
toivoi toista kenttää ensi kaudeksi, joten toimeksi! 
 

Kauko, Tarmo ja Kaukon 
vaaleanpunaiset vaihtokengät! 

Beachin mitalistit! 
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Kun kyselin pelaajilta ruokahuollon toimivuudesta, niin aika kuvaavaa oli erään pelaajan kommentti: ”Ei ollut 
tarkotus syyä, mutta kun näin sapuskan, niin pakkohan se oli. Täyellä mahalla sitten peli oli mitä oli”. 
 
Olen syvästi kiitollinen kaikkien lentopalloilijoiden puolesta taas kerran tästä upeasta viikonlopusta Livokkaan 
ruokahuollosta vastanneille Pirjo Tuovilalle ja Ulla Salmelalle. 
 
Minut ylensi lentopalloilijaksi Livon kyläjuhlassa Virkkulan Sirkka. Hän oli torunut miestään Heikkiä ennen 
juhlaa, että ei sinne juhlaan voi shortsit jalassa lähteä. Paikanpäällä minut nähtyään oli miehensä sanonut että 
kato nyt onhan täällä toinenkin mies shortsit jalassa. Tähän oli Sirkka todennut: ”Sehän onkin lentopalloilija!” 
Jäi epäselväksi se että käyttikö Sirkka tuossa lausumassaan sanoja: ”vain lentopalloilija”? 
 
Kun nälkä kasvaa syödessä niin pitäsköhän tuo järjestää tulevana suvena naisten Livo-Beach!!!?? Jää nähtä-
väksi, mutta Long Live Livokas!!! 
 

Kokko Timppa Livolta 
 

 
 

Rauhanyhdistyksen retkellä Rovaniemellä 
 
Rauhanyhdistyksen retki tehtiin tänä kesänä Rovaniemelle. 
Lähdimme liikkeelle aamu varhaisella ja menimme ensin juma-
lanpalvelukseen Muurolan kappeliin. Siellä oli konfirmaa-
tiomessu ja siitä johtuen kappeli oli melko täynnä mutta mah-
duimme kuitenkin istumaan. Sen jälkeen olikin jo lounasaika ja 
menimme oppaidemme Trögin Sakarin ja Tuulan kauniiseen 
pihaan paistamaan makkaraa ja syömään eväitä. Oli siinä pihas-
sa ihasteltavaa: paljon erilaisia kukkia ja olipa talon väki saanut 
palkinnonkin kauniista ja hyvin hoidetusta pihastaan. 
 
Lounaan jälkeen osa retkeläisistä käveli tutustumaan metsämu-
seoon ja osa jäi lepäilemään Trögin pihaan. Metsämuseossa on 
Lapin savotoiden ja uiton historiaan liittyviä rakennuksia, ka-
lustoa, työvälineitä ja valokuvia. Paikka oli hyvin mielenkiintoinen niin isoille kuin pienillekin retkeläisil-
le. 
 
Sitten olikin aika lähteä ajelemaan Norvajärvelle, Sakari kertoi matkan aikana Rovaniemen historiasta ja 
nykypäivästäkin. Norvajärvellä kohteenamme oli saksalaisten sotilaiden hautausmaa. Kauniilla paikalla 
sijaitsevaan mausoleumiin on haudattuna yli 2500 Lapin sodassa kaatunutta saksalaista. Alue on rajattu 
luonnonkivistä rakennetulla kiviaidalla. Mausoleumin eteisaulassa oli hyvin vaikuttava veistos nimeltään 
”Äiti ja poika”. 
 
Sieltä sitten ajelimme napapiirille joulupukin pajakylään. Jännitti siinä pieniä ja isompiakin kuin odotte-
limme pukin puheille pääsyä. Pukin luona saivat lapset kertoa lahjatoiveensa ja otettiin vielä kuvakin jon-
ka sai halutessaan ostaa muistoksi. 
 
Napapiiriltä lähdimme tyytyväisinä kotimatkalle, oli ollut mukava retkeillä yhdessä. Kiitokset Alpo-
kuskille! 
 
 

 
 
 

Ollia kiinnosti vanha moottorisaha
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Hillassa 
 
Parkkeerasin ajoneuvoni jo yli kahdenkymmenen vuoden takaa tuttuun soramont-
tuun Ällinsuon läheisyyteen. Panin autoni ovet lukkoon ja piilotin avaimet tutun ki-
ven alle, kuten aina ennenkin. Suolle avaimia ei uskalla ottaa mukaan, sillä jos ne 
putoaa, olet yksin keskellä korpea hyvin kaukana lähimmästä asutuksesta. 
 
Odotin ensimmäistä hillareissuani vuosiin kärsimättömästi. Lapsena ja nuorena mar-
jastuksesta saatu raha oli merkittävä tulonlähde, mutta nyt etsinkin enemmän sitä 
äärimmäistä kokemusta mitä metsässä ja suolla yksin oleminen merkitsi. 
 
Lähestyessäni suon reunaa reppu selässä ja sanko kädessä aloin pikkuhiljaa aistia tutut luonnon hajut. 
Kuivan kankaan hieman pölyinen ilma sekä kankaan ja suon rajassa suopursun pettämätön tuoksu. Mel-
keinpä nousi veren maku suuhun, sillä totesin rakkaan vihollisen olevan lähellä. 
 
Siinä se sitten oli edessäni, aava rannaton räme. Suo, aapa, korpi, letto, mitä nimiä siitä sitten missäkin 
käytetään. Tunsin kumisaappaan painuvan syvälle turpeeseen ja siitä alkoi tarpominen. 
 
Aluksi näytti siltä, että kaikki menee hyvin. Helle ei tuntunut ollenkaan liian kuumalta ja hyönteisetkin 
tuntuivat olevan piilossa. Hillatkin olivat isoja ja mehukkaita ja niitä oli varsin runsaasti. Vajaan tunnin 
jälkeen aloin taas tajuta, mistä on kysymys. 
 
Jatkuva kyykkiminen auringon porottaessa suoraan niskaan alkoi uuvuttamaan. Lihaksisto ei ollut lain-
kaan sopeutunut tämän kaltaiseen ”urheiluun”. 
 
Selkää alkoi vaivaamaan tuota pikaa ja hienhajun houkuttamina hyökkäsivät kimppuun hyönteiset. En-
simmäisinä tulivat isot paarmat. Häikäilemättömästi ne pörräsivät aivan kasvojen edessä ja pyrkivät pu-
remaan omaa palastaan tästä liikkuvasta ja huitovasta oliosta. Edellisten pikkuveljet hevos- ja lammas-
paarmat iskivät seuraavaksi. Lähes äänettömät kolmion muotoiset hävittäjät istuutuivat aivan rauhassa 
paljaalle iholle ja puraisivat kipeästi ja häipyivät paikalta. 
 
Verenhimoiset sääsket kuppasivat sieltä, mistä vain saattoivat. Mäkäräiset kävelivät sisään takin kauluk-
sesta ja hihoista ja purivat odottamattomista paikoista. Pikkuriikkiset lähes näkymättömät polttajaiset pu-
rivat myös kipeästi ja jättivät ihoon punaisen purujäljen. Kaiken lisäksi erilaiset kärpäset, kirsisääsket ja 
sudenkorennot hääräsivät ympärillä kuin antaen häirintätulta. 
 
Tuntien mittaan hilloja alkoi kertyä, mutta olo suon syleilyssä muuttui yhä helvetillisemmäksi. Juomavesi 
loppui ja eväätkin tuli syötyä. Hirviperhe katseli metsäsaarekkeesta säälitellen yksinäistä kulkijaa. Toises-
ta saarekkeesta kuului vihellystä ja murinaa. Liekö karhuemo todennut siellä, että tuosta raukasta ei ole 
uhkaa poikasille. Joka tapauksessa kotka katseli komean petäjän latvasta, että poika ei selviä takaisin, 
siinäpä lounaita muutamaksi viikoksi. 
 
Kotka oli taas väärässä. Aivan kuin nuorempanakin, kun suolle astellaan, sieltä myös selvitään. Kun suo 
pitää ylittää, se myös tehdään. Joskus asenteen on oltava kuin Tuntemattoman Sotilaan kapteeni Kaarnal-
la; suon yli mennään niin että heilahtaa! 
 
Onneksi paluumatkalla oli pieni suolampare, jolla saattoi virkistäytyä. Tässä vaiheessa kotkakin vaihtoi 
maisemaa tunnustaen tappionsa. 
 
Selvisin autolle, löysin avaimen ja suuntasin helpottuneen kohti kotia. Tunsin suurta mielihyvää sisälläni, 
sillä olinhan ottanut jälleen haasteen vastaan ja selviytynyt voittajana luonnosta, toistaiseksi. 

 
Heikki Karvonen 
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Länsimaisen ja kiinalaisen lääketieteen välissä täydentäviä luontaishoitoja 
 
Perinteinen kiinalainen lääketiede on osa maapallomme vanhinta kulttuuriperinnettä. Se on muinainen 
lääketiede, jota on keskeytymättä harjoitettu, tutkittu ja kirjallisesti kommentoitu tähän päivään asti. Itse 
asiassa kiinalaisen lääketieteen harjoittajia ja heidän potilaitaan on nykyään myös jo kaikissa läntisen 
maailman maissa. Tunnetuin hoitomuoto taitaa edelleen olla akupunktio. 
 
Kiinalaisen lääketieteen näkemyksen mukaan ihminen ja luonto ovat yksi suunnaton, yhteenkuuluva ko-
konaisuus. Kokonaisuuden idean ansiosta kiinalaiset toisaalta eivät koskaan ole ajautuneet vastakohta-
ajatteluun sielu/mieli /ruumis, joka on aiheuttanut länsimaiselle lääketieteelle niin monia hankalia ongel-
mia. Kiinalaisen lääketieteen harjoittajalle tunteisiin tai mieleen liittyvät oireet ovat oireita siinä kuin 
ruumiillisetkin, ja täydentävät yhtä luontevasti oirekuvaa, joka ohjaa oikeaan diagnoosiin. Jo länsimaissa-
kin tutuksi tullut sanonta ”terve mieli terveessä kehossa” pitää enemmän kuin paikkaansa. Kokonaisval-
taisessa ajattelussa ihmistä ei hoideta pelkän oireen perusteella, oire on merkki häiriöstä koko kehossa. 
 
Aloitin luontaishoitajaopiskeluni noin vuosi sitten kiinalaisen lääketieteen oppisuunnitelman mukaan, 
mutta opiskeluumme on tullut sulassa sovussa myös länsimaisen lääketieteen sekä kansanperinteen oppe-
ja ja viisauksia. Niitä kaikkia käytetään rinnakkain, tai tarpeen mukaan asiakkaan lähtökohdista jotakin 
tiettyä osiota. Niin kuin meille on alusta asti painotettu, emme missään nimessä lupaa parantaa ketään tai 
kehottaa ketään heittämään lääkäreiden määräämät hoidot ja lääkkeet pois. Luontaishoidoista käytetään 
edelleenkin nimitystä ”vaihtoehtoiset hoitomuodot”, minä pidän kiinni enemmän nimityksestä ”täydentä-
vät hoidot”. Kaikki hoidot täydentävät toisiaan ja ovat tukemassa joko paranemista tai toipumista tai ke-
hon vahvistamista. Loppujen lopuksi itse olen sitä mieltä, että on aivan sama, mistä ihminen saa vaivaan-
sa avun, kun hän vain voi hyvin sekä fyysisesti että psyykkisesti. 
 

Itse olen rinnalle ottanut jo erikoistumisopintoja diplomi-luontaisterapeutiksi ja 
siinä samalla tulevat entistä vahvempana myös länsimaisen lääketieteen opinnot. 
Suomessa on jo kohtalainen kontrolli siitä, kuka saa käyttää terapeuttinimikettä 
työssään. Siihen vaaditaan monen vuoden opinnot niin itse hoitomuodoista, kuin 
ihmiskehon fysiologiasta ja anatomiasta. On tärkeää tietää, miten keho toimii, en-
nen kuin ymmärtää paneutua kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanteeseen. On myös 
kehitettävä itseään terapeutin kasvupäivien muodossa, jotta jaksaisi työssään käyt-
tää myönteisen energiansa mahdollisimman puhtaasti hoidettavan hyvinvoinnin 
hyväksi väsymättä itse.  
 

Enpä juuri tiennyt, mihin vuosi sitten todella ryhdyin. Mutta todella hyvän ja mielenkiintoisen ratkaisun 
tein alkaessani opiskella johdon sihteerin paikalta aivan erilaista alaa. Toki ratkaisuun oli monta syytä. 
Oma sairastumiseni autoimmuunitautiin laittoi asioita pohtimaan aivan uudelta kantilta. Aionko itseni 
saada petipotilaaksi nuorena vain hirveän stressin ja pahan olon vuoksi. Käpertyminen sairauteen, home-
talomme toivottomalta tuntuvaan oikeustaisteluun sekä tunteeseen, että en voi tehdä itse mitään, tuntui 
vievän voimia entistä enemmän niin fyysiseltä kuin henkiseltä puolelta. Lopussa olin kypsä ajatukseen, 
että kaikki lähtee itsestä minun tapauksessani. Tarkistin ruokavaliotani sekä liikkumistani, ja vuoden 
päästä olin suoraan sanoen aika pienin ponnistuksin 22 kiloa hoikemmassa kunnossa. Ja paljon hyvin-
voivempi. Tosin silloin en vielä edelleenkään tiennyt kaikista ravintoaineista, joita olisi sillä hetkellä ko-
vasti tarvittu. 
 
Sitten meni puoli vuotta ja aloitin opiskeluni. Olen tässä matkan aikana saanut useita ahaa-elämyksiä ter-
veellisemmästä elämästä. Toki sairastan siinä missä muutkin. Meille kaikille tulee aina jotakin terveydel-
lisiä ongelmia, joita emme aina pysty jäljittämään, mistä kukin on saanut alkunsa. Yhä tärkeämmäksi 
elementiksi elämässäni sekä ohjeissani, nyt vielä ns. harjoitusasiakkailleni, on tullut sopusointu luonnon 
ja itsensä kanssa. Kuten jo muinaiset kiinalaiset sen oivalsivat, niin myös tämän päivän eri maiden alku-
peräiskansat, ovat ymmärtäneet ja ymmärtävät elää luonnon lakien mukaan. He sovittavat elämänsä luon-
non vuodenaikojen rytmiin, sekä fyysisen, kuten ravinto, että henkisen eli vaikkapa rentoutuminen ja 
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nauttiminen luonnon antamista suurista ihmeistä. Sopusointu tämän päivän ihmiseltä monestikin puuttuu. 
Sopusointu ympäristönsä ja itsensä kanssa. Itse ajattelen, että luonnossa olen kaikkein lähinnä Luojaa ja 
hänen antamaansa rauhaa. Toisille ihmisille, joilla on eri uskonnot tai eri uskomukset, luonto antaa samal-
la tavalla sopusoinnun, kun pysähtyy kuuntelemaan muutakin kuin ruohonleikkurin pörinää. Siis uskoipa 
mihin tahansa korkeampaan voimaan, tai mihin tahansa ulkopuoliseen, tai päinvastoin ei yhtään mihin-
kään, niin itseensä on ehdottomasti luotettava: sieltä alkaa hyvinvointi, sairauksista toipuminen ja para-
neminen. Positiivisella mielellä on uskomaton vaikutus olotilaamme.  
 
Monta kertaa on saanut huomata opiskelujen aikana, että kylläpä vanha kansa on 
ollut tässäkin suhteessa oikeassa. Kansanparantajia on aina ollut, jäsenkorjaajat 
ovat niitä kaikkein tunnetuimpia. Joillakin on ollut luontaista kykyä löytää vai-
van syy ja niksauttaa esimerkiksi ”selkä paikalleen”, sen enempää varsinaisesti 
tietämättä ihmisen nikamista, nivelistä, lihaksista ym. asiaan vaikuttavista teki-
jöistä. Nykyään on sentään jo enemmän tietoa, mihin uskaltaa koskea selkääkin 
korjatessa. Esimerkiksi selän välilevyn pullistumien yhteydessä on kyllä parasta 
koulutettujen lääkäreiden hoitaa koko selkä. Luontaishoitajan on tunnettava vas-
tuunsa ja ohjattava asiakkaansa tarpeen vaatiessa mieluummin länsimaisen lääke-
tieteen piiriin, kuin ottaa riski pahentaa vaivaa vaan ”halusta auttaa”. Kesän vii-
meisellä kurssilla tutustuimme yrtteihin ja rohtoihin, joita saa tuolta luonnosta pilvin pimein. Monet pa-
rantavat ja tauteja lievittävät kasvit ovat olleet tunnettuja jo satoja vuosia. Mietiskelin tässä eräänä aamu-
na kahvia juodessani, että olikohan sota-aikana paljon syöpää. Kun silloin juotiin mm. voikukanjuuresta 
tehtyä korviketta, ja voikukkahan on vielä nykyäänkin kasvi, jota käytetään mm. syövän hoitoon. Voiku-
kasta käytetään kaikki osat puhdistamaan sisäisesti kehoa. 
 
Ihmisen elämisen perustarpeet ovat hyvin yksinkertaiset: ruoka, juoma ja happi. Toki elämän säännölli-
syys sekä hyvä, riittävä yöuni ovat elinehto. Kaikessa pätee sääntö: Kohtuullisuus. Sopivasti unta, sopi-
vasti oikeanlaista ruokaa, sopivasti oikeanlaista juomaa sekä sopivasti liikuntaa/siis mieluummin ulkona, 
jotta happea saadaan riittävä määrä pitämään solutoiminta virkeänä. Juomana ei soluja ravitse tehokkaasti 
aina välttämättä vain pelkkä vesi. Veteen voisi lorauttaa marjamehua tai vaikkapa sitruunaa, jotta neste 
läpäisisi solun paremmin. Jos solu ei saa kunnollista ruokaa, se palailee säästöliekille, samoin tätä tilaa 
pahentaa vielä vähäinen hapen saanti. Onkin hyvin kohtalokasta niin nuorilla, mutta etenkin vanhoilla 
ihmisillä joutua sairauden takia vuodepotilaaksi pitkäksi aikaa. Liikkumattomuus monesti johtaa huonoon 
ruokahaluun, alhainen nesteensaanti sekä tuulettamaton huone voi pahimmassa tapauksessa johtaa solu- 
ja koko kudosvaurioihin. Pitkäaikaispotilaalle en pidä yhtään pahana tietynlaisia ravintolisiä; eli vaikkapa 
luonnosta saatavia tehoaineita, jotka vahvistavat elimistöä ja sen immuunipuolustusta. (Toisaalta tuosta 
tuuletuksesta: meistä moni kyllä tietää, mitä liian ”vetoinen” paikka saa aikaan). 
 
Opintoihini on kuulunut ja kuuluu tällä hetkellä kiinalainen ravinto- ja yrttiterapia ja ohjaus, suomalainen 
yrttilääkintä, ravinto-oppi- ja ohjaus, shiatsu- ja akupainelu sekä akupunktio, hermoratahieronta, aromate-
rapia sekä aromaterapiahieronta hoitavilla puhtailla luonnon öljyillä, anatomian ja fysiologian opinnot, 
länsimaisen lääketieteen opinnot, sekä kaikenlaiset muut kiinalaisen lääketieteen käyttämät hoitomene-
telmät.  
 
Lisäksi olen tutustunut ja opiskellut energiahoitoja, joista ollaan hyvin monta mieltä. Niihin uskovat ne, 
jotka ovat apua saaneet hoidoista. Mutta se on sellainen ”uskonasia”, josta ei mielellään puhuta edes ää-
neen. Energiaparantaminen ei ole vielä kovinkaan suuren ryhmän hyväksymää, joten enpä liioin sitä mai-
nosta itsekään. Uskokoon ken haluaa, eihän se energia esimerkiksi minusta tule. Jotenka jos sitä pidetään 
huuhaana, sopii minulle. 
 
Ristiriitaista keskustelua aiheuttavat ns. itse aiheutetut sairaudet. Toiselta nimeltä joitakin kutsutaan myös 
elintasosairauksiksi. Tosiasia lienee kuitenkin se, että hyvin moneen sairauteen valitettavasti saadaan pe-
ruslähtökohdat jo syntymässämme perintönä suvusta. Länsimainen koululääketiede tunnustaa perintöteki-
jöiden osuuden hyvin monessa sairaudessa. Kiinalainen lääketiede on kautta aikojen pitänyt perimäämme 
merkittävänä. Perimme heidän mukaansa jo elämänvoimaa enemmän ja vähemmän riippuen vanhemmis-
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tamme tai heidän vanhemmistaan. Tätä elämänvoimaa pyritään vahvistamaan, jottei sairastuttaisi. Länsi-
maissa ajatellaan monesti esimerkiksi aikuisiän diabeteksen tulevan automaattisesti hyvinkin puhutusta 
”omenavatsasta”. Todellisuudessa löydämme kyllä laihojakin kakkosdiabetekseen sairastuneita. Ja taas 
voi kysyä, mikseivät sitten kaikki pulskat aikuiset saa diabetesta? Ikuinen kysymysmerkki, kuten myös 
se, ettei kaikki korkean ”huonon” kolesterolin ja rasva-arvojen omaavat sairastu sydän- ja verisuonitau-
teihin. Perimä vaikuttaa ihmiselämässä hyvin paljon, mutta myös yllättäen kaikki ihmisessä olevat tunteet 
vaikuttavat hyvinvointiimme. Tukahdutettuja tunteita hautovilla, puhkeaa usein mitä erilaisimpia fyysisiä 
sairauksia. Se on mielen keino suojella myös psyykkistä terveyttämme. Toisaalta nykyajan kiire, stressi, 
huolet aiheuttavat jo ilman geeniperimääkin esimerkiksi sydänongelmia. Ihminen on kokonaisuus; ei tuli-
si erotella kehon ja mielen yhteistyötä sairauden synnyssä ja sairauksien paranemisessa. Länsimaisessa 
lääketieteessä näihinkin on hyvät tieteelliset perustelut, miksei näin voi ajatella. Hyvä niin. Luontaishoi-
dot eivät edelleenkään käy kilpailemaan peruslääketieteen kanssa. Ei tarvitse, sillä ihmiset hakevat sai-
rauksiinsa yhä enemmän apua myös koululääketieteen ulkopuolelta. Ja jos he saavat sieltä avun sehän on 
ilo ja onni heille. Yhä edelleen on mysteereitä, miksi tiettyjä sairauksia tulee tietyille ihmisille. Ei niitä 
pystytä ehkä koskaan millään keinolla selvittämään. Inhimillisiä kärsimyksiä on valitettavasti. 

 
Yhtenä esimerkkinä voisi mainita tupakan polton. Jotkut saavat siitä pahojakin 
keuhkotauteja, tutkimuksien mukaan suoraan verrannollisena poltettujen savuk-
keiden määrään. No toisaalta Kiinassa on vuosituhansia käytetty tupakkaa jopa 
lääkkeenä joihinkin tauteihin. Mutta enpä kehottaisi aloittamaan tupakanpolttoa 
tauteja ehkäisevänä toimenpiteenä. Toinen kiistelty nautintoaine on alkoholi. 
Alkoholin suurkuluttajilla on tutkimusten mukaan sairastavuus kohonnut huo-

mattavasti. Toisaalta sekä länsimaiset, että itämaiset kulttuurit ja tieteelliset tutkimukset ovat tulleet siihen 
tulokseen, että tietty pieni määrä väkevää (viinirypäleistä) alkoholia tai mietoa punaviiniä päivässä on 
hyväksi sydän- ja verisuonitaudeissa ja jopa niiden ehkäisyssä. Se asia täytyy jokaisen miettiä kriittisesti 
itse. Samoin kriittisesti on hyvä suhtautua kaikkiin luontaishoitoihin. Asioista on hyvä ottaa itse selvää 
mahdollisimman tarkasti. Varsinkin kriittinen suhtautuminen on tarpeen sekä luontaistuotteissa että luon-
taishoidoissa luvattuihin takuisiin parantumisista. Valitettavasti nykyajan säästöyhteiskunnassa on joutu-
nut joskus tarkastelemaan kriittisesti myös koululääketieteen tekemiä diagnooseja sekä varsinkin taudin-
määrityksiä, joita ei ole osattu tehdä. Näissäkin tapauksissa olisi osattava pitää puolensa. Aina ei vaan 
osaa, eikä sairas ihminen ehkä jaksakaan. Lääkäreiden kiire ja stressi voivat joskus vaikeuttaa todellisen 
ongelman löytämistä. Kriittistä suhtautumista tarvitaan siis aina kun on terveydestä kysymys; myös siitä, 
miten itse huolehtii omasta hyvinvoinnistaan. 
 
Paljon olisi kirjoitettavaa aiheen innoittamana. Kun tässä opiskeluni taas edistyy, kirjoittelen lisää kuulu-
misia.  
 
Terveisin, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marjukka Sormunen (eli Jokimaan Marjukka) 
Luontaishoitaja- ja Diplomiluontaisterapeuttiopiskelija 
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Pikku Mian seikkailu 
 

Pikku Mia on kissa. Se rakastaa seikkailuja, jossa saa olla muka-
na. Pikku Mia on vanhan miehen kissa ja jos seikkailuja ei ole 
tarjolla, se usein kehrää miehen sylissä. Vanha mies on kiltti ja 
antaa kissan kulkea aina missä tahtoo. Mia haluaa kulkea joskus 
miehen mukana ja joskus aivan yksikseen. 
 
Nyt Pikku Mia on yksin, se haluaisi uuden seikkailun. Mia hyp-
pää kujalta roskatynnyrin päälle ja siitä alas. Edessä on nyt vilkas 
tie, autoja sujahtaa ohitse ja ihmisiä kävelee siellä täällä. Pikku 
Mia tassuttelee erään näyteikkunan eteen. Siinä näkyy kalaa. 
Pikku Mialle tulee nälkä. Sitten se muistaa, että isännän luona 

on samaa kalaa tarjolla. Mutta jostain kuuluu ääntä. Mia havah-
tuu, se hyppää takaisin kujalle. Ensin ei näy mitään, mutta sitten 
Mia huomaa pienen kissanpoikasen, joka on jäänyt kiinni piikki-
lankaan. Mia auttaa kissan pois. – Minä olen Mia, mutta kuka 
sinä olet? – kysyy Mia. – Minä olen Wiu, se sanoo. Wiu ja Pikku 
Mia kulkevat yhdessä. Heillä on mukavaa. Kissat kulkevat viere-
tysten ja katselevat kaupunkia. 

 
Yhtäkkiä Pikku Mia muistaa, että hänellä on nälkä. – Mennäänkö syö-
mään? – kysyy Mia. – Mistä me saamme syötävää? – kysyi Wiu. – Minä 
tiedän, seuraa perässä. – Pikku Mia sanoi ja kipitti kujalle. Sitten he saa-
puivat Puistotielle. Sillä tiellä vanha mies asui. Pian he olivat perillä. – Ku-
kas tuo on? – kysyi vanha mies. Mia ja Wiu eivät kuitenkaan ymmärtä-
neet miehen puhetta. Mia meni ruokakupilleen ja alkoi syödä kupissa ole-
vaa kalaa. Wiukin sai syödä. Kummankin vatsa tuli täyteen. Miasta ja Wi-
usta tuli ystävät. 
 

Nyt Mia ja Wiu kulkevat jalkakäytävää pitkin. – Missähän piilee uusi autettava eläin? – Mia miettii. – 
En tiedä, mutta kiitos kun autoit minua! – Wiu sanoo. – Eipä kestä kiitellä, Pikku Mia vastaa. – Mutta 
tärkeintä on, että olemme ystäviä! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vilja-Elina Törmänen 8v. 
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Onkikilpailut onnistuivat mainiosti 
 
Livon onkikilpailut saivat aivan uuden ilmeen kuluvana kesänä, kun paikallisten onkijoiden lisäksi kilpai-
luun osallistui onkijoita eri puolelta Suomea. Sen mahdollisti yhteistyö Havulan rannassa pidettävien ke-
säpilkin maailman mestaruuskisojen kanssa. Livon onkikilpailut liitettiin oheistapahtumaksi kyseiseen 
kisaan ja näin saatiin Livon kisalle lisää tunnettavuutta laajemminkin sekä lisää uusia onkijoita kilpailuun. 
 
Kilpailut pidettiin heinäkuun 27. päivän illalla. Sää oli pilvipoutainen, joten sadekaan ei haitannut kilpai-
lijoita. Osallistujien määrä oli runsas, noin puolen sataa. Onkia sai sillan molemmilta puolilta merkityiltä 
paikoilta. Paikkaakin sai vaihtaa, jos naapuri siihen 
suostui. Sivusta seuranneena totesin, että omista pai-
koista pidettiin tiukasti kiinni. Muutamia lipeämisiä 
sattui… 
 
Kilpailuaikaa oli kaksi tuntia, jonka jälkeen saalis kan-
nettiin laavulle, jossa jokaisen onkijan kalat laitettiin 
jonoon ja kalojen yhteispituus ratkaisi sijoituksen. Lie-
kö se, että eräs Turun puolen onkija oli älynnyt käyttää 
pieniä koukkuja ja näin saanut salakoita hirmuisen 
määrän, auttoi pärjäämään kilpailussa. Hänellä oli tu-
loksena kaloja yhteismitallisesti toistakymmentä met-
riä, jolla tuli ylivoimainen voitto miesten sarjassa. Mut-
ta hyvin pärjäsivät paikallisetkin onkijat, palkintosijoil-
le päästiin. 
 

 
Tulokset: 
 
Miehet:    

1. Pauli Suikka 471 cm  
2. Pekka Hujanen 343 cm  
3. Mertsi Stenius 228,5 cm 
4. Artturi Kurkimäki 199 cm 
5. Arto Stenius 195,5 cm 
6. Esa Ontero 152,5 cm 
7. Seppo Kukka 83 cm 
8. Tauno Laakso 73 cm 
9. Tommi Jurmu - 
10. Kalevi Kela - 
11. Sami Salmela - 

 
Alle 12 v.: 

1. Seelim Saari 216,5 cm 
2. Sakari Puhakka 61,5 cm 
3. Eevi Saari 61,5 cm 
4. Saija Salmela 58 cm 
5. Ossi Puhakka 52 cm 
6. Jere Stenius 42 cm 
7. Sara Lundqvist 28 cm 
8. Kirsi Salmela 10,3 cm 
9. Sakari Soukka - 

 
 
 
Naiset: 

1. Marja-Terttu Marjamaa 310,5 cm 
2. Helinä Jakkila  191 cm 
3. Marja Laurila  190 cm 
4. Leena Stenius  171 cm 
5. Ensi Aikio  170 cm 
6. Tuovi Puhakka  150 cm 
7. Anja Kaarret  142 cm 
8. Sanna Tahvanainen  140,5 cm 
9. Anna-Leena Kannisto 133 cm 
10. Anu Stenius  94 cm 
11. Ritva Puhakka  80,5 cm 
12. Rauni Kukka  68 cm 
13. Marjaana Kela  62 cm 
14. Sirkka Niskanen  62 cm 
15. Martta Ipatti  17,6 cm 
16. Anna-Liisa Pärnänen - 
17. Eija Räsänen  - 

 
Veteraanit (>60 v. N+M): 

1. Asko Korsman  1473 cm 
2. Pentti Stenius  407,5 cm 
3. Veikko Meskanen  254 cm 
4. Airi Luokkanen  77,4 cm 
5. Urpo Perttu  64,5 cm 
6. Rauha Mäkinen  - 

 

Onkikilpailu keräsi runsaasti kiinnostunutta yleisöä. 
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Kiitämme kilpailua tukeneita: 
Expert Pudas-Kone, Pudasjärvi; Neste, Pudasjärvi; Ari Niemelä KY, Pudasjärvi; Rautia, Pudasjärvi; Koil-
lis-Tele, Pudasjärvi; Livon yhteisenalueen osakaskunta  
 
Livokas esillä MM- pilkissä 
 
Livokkaan toimintaa esiteltiin MM- pilkkitapahtumassa Havulan rannassa 29. - 30.7. Paikalla olleella 
yleisöllä oli mahdollisuus tutustua Livokas ry:n toimintaan ja ostaa yhdistyksen tuotteita. Lisäksi viih-
dykkeenä järjestettiin mm. saappaanheittoa. 
 
Livokkaan taholta on koettu ja nähty tarpeelliseksi kehittää yhteistoimintaa erilaisten ulkopuolisten taho-
jen kanssa tulevaisuudessakin. Se luo uusia valmiuksia oman kylän elävänä pitämisessä. 
 
 
Havulanrannan kilpailuiden tulokset: 
 
 
Saappaanheitto: 
 
Miehet: 

1. Pauli Suikka  29,70 m 
2. Marko Koivula  28,60 m 
3. Heino Ruuskanen  25,55 m 
4. Hannu Päiväniemi  24,50 m 
5. Rauno Leppänen  22,40 m 
6. Veikko Ovaska  22,00 m 
7. Sauli Harju  21,50 m 
8. Janne Ahola  20,40 m 
9. Esa Ontero  20,00 m 
10. Pekka Hujanen  18,50 m 
11. Esko Olkoniemi  17,80 m 
12. Juha Talala  17,80 m 
13. Marko Koponen  - 
14. Niko Siekkinen  - 

 
Naiset: 

1. Marja-Terttu Marjamaa 19,50 m 
2. Anja Kaarret  16,10 m 
3. Anna-Liisa Pärnänen  15,90 m 
4. Eeva Harju  15,40 m 
5. Piritta Ilmonen  14,00 m 
6. Helinä Jakkila  13,55 m 
7. Rauha Mäkinen  11,90 m 
8. Raili Iso-Aho  11,80 m 
9. Milla Harju  11,50 m 

 
Lapset: 

1. Heikki Pätsi 26,53 m 
2. Ville Ylisassi 25,90 m 
3. Johannes Ervasti 22,30 m 
4. Seelim Saari 16,10 m 
5. Elisa Tuohimaa 15,20 m 
6. Topi Talala - 

 

Mölkky: 
 
Miehet: 

1. Urpo Perttu 78 
 
Lapset: 

1. Kati Tihinen 78 
2. Sari Kujansuu 66 
3. Ilari Harju 47 
4. Topi Tala - 

 
Istumiskilpailu: 

1. Kirsi Kipinä 31,6 
2. Milla Harju 7,4 
3. Piritta Timonen 7,1 
4. Marko Koivula 3,1 
5. Veli Kokko 2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jouni Puhakka 
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  PUUHANURKKA   
 

 

TEHTÄVIÄ; 
 

Syksy tulee, auta Annia löytämään suuren 
Taikatatin luo. VÄRITÄ. 
 

 

Etsi alimmaisesta kuvasta kuusi virhettä 
ja väritä kissat. 

  
SUDOKU KOULULAISILLE 
Jokaisella pysty- ja vaakarivillä sekä 3x3 ruudukoissa on kerran numerot 1 -9. 
Oikeat vastaukset löydät tämän lehden sivulta 37. 

        1     8   
1   8   9 6 5     
5 2     4   3     
  4 5 6           

9               
  3 6 8 2 9     4
3 5   1 8 2   7 9
    2     7 4 3 1
6 1       4       

 
HALUATKO LÄHETTÄÄ OMIA PIENIÄ TARINOITA / PIENIÄ PIIRUSTUKSIASI MEILLE? 
Mahdollisuuksien mukaan julkaisemme niitä tulevissa Livon sanomissa. 
Lähetä: Livokas ry, Kirsiojantie 31, 93220 LIVO tai livokas@luukku.com tai tuo 
koululle. 

      6 7         
  9         8 3 7 
  1     5 9       
9 5 2   4   3     
    8 9 3   2   5 
    3     7   6   
    9 1 6       2 
2   5 4 9 3       
4       8 2     3 
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Livokkaan kotieläimet 
 
Jo kolmantena kesänä peräkkäin lapsia ja aikuisia ilahduttamassa 
koululla on ollut kesäeläimiä. Tämänkin kesän alussa Auttolassa 
talvehtimassa olleet kanat Viivi ja Venla sekä Veeti-kukko muutti-
vat kesäksi koulun maisemiin.  
 

 
 
 
 
 
 
Myöskin Tynin Jari luovutti jälleen kerran kesäksi maise-
mointityöhän kaksi vekkulia lammasta: Lissun ja mustasil-
mäisen Leevin. Nämä kaksi karvapalleroa ovatkin täyttäneet 
hyvin tehtävänsä. Suuri tulee olemaan suru jälleen syksym-
mällä, kun Lissu ja Leevi palaavat kotiinsa. 

 
 
Suuret kiitokset kaikille talkoolaisille, jotka ahkeroivat keväällä suurentamassa lammasaitaa! Tänä kesänä 
lampaille onkin hyvin riittänyt eväs omassa aidassaan. 

 
 

OIKEAT SUDOKU-VASTAUKSET 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Omena 
 
Näin vekkulin omenan Kokon Timo löysi S-Market Koillisväylästä. 
Liekö Timo raskinut pistellä omenaa poskeensa vai vieläköhän 
omena on tallessa?!  
 
 

 4 6 3 2 1 5 9  8 7  
1  7 8 3 9 6 5 4  2  
5 2  9  7 4  8 3  1  6 
 8 4 5 6 7 1 2  9  3  
 2 9 1 4 5 3 7  6  8 
 7 3 6 8 2 9  1 5  4 
3 5  4 1 8 2  6 7 9 
 9  8 2  5  6 7 4 3 1 
6 1  7  9  3 4  8  2  5 

 3  2  4 6 7  8  1 5   9
 5 9  6  2  1  4 8 3 7
 8 1  7  3 5 9  6  2  4
9 5 2  8 4  6 3  7 1 
 6  7 8 9 3  1 2  4 5
 1  4 3  5  2 7  9 6 8 
 7  3 9 1 6 5   4  8 2
2  8 5 4 9 3  7  1  6
4  6  1  7 8 2  5  9 3
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Ilmoitustaulu 
 

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

 Myynnissä edelleen: 
 reseptikirja 3 €  
 aikuisten paidat 12 € 
 lasten paidat 10 € (vain koko 150/160) 
 Livon historia – kirja Elettiinhän sitä ennenni – Livon kylän neljä vuosisataa 30 € 

 
 Oulun Puhelimen ja Koillis-Telen mukaan Livolle olisi Wimax-tekniikkaan perustuvaa laajakaistaa 

lopultakin saatavilla. 
 

 Livon Sanomien joululehdessä on jälleen mahdollisuus lähettää joulutervehdyksiä. Jos haluat tervehdykse-
si lehteen, toimita se/ne Tietotuvalle marraskuun loppuun mennessä. 

 
 Kotiapulaista on Livolle kovasti kaivattu ja työvoimatoimistoon onkin laitettu haku vireille. Toivo-

taankin siis, että saisimme mahdollisimman pian palkata pitkäaikaistyöttömän tehtävään. Mikäli olet 
kiinnostunut käyttämään kotiapupalvelua, ota yhteys Soile Törmäseen p. 040 – 519 8379. 

 
 Pudasjärven apteekin apteekkari on suhtautunut myönteisesti siihen, että Livon koululle saataisiin 

lääkekaappi. Kaapin valikoima tulee sisältämään monipuolisen valikoiman itsehoitolääkkeitä. Tavoit-
teena on saada kaappi toimimaan viimeistään 1.1.2007, mikäli lääkevirasto myöntää toiminnalle lu-
van. 

 
 Kirppiksen tilitys ja vaihto sekä suoramyynnin tilitys muuttuvat jälleen talviaikaan eli tilitys- ja vaihtopäi-

vät ovat jälleen talven ajan kolmen viikon välein. Suoramyynnin tilityspäivät sekä kirpputorin vaih-
to- ja tilityspäivät ovat syksyllä 2006: la 9.9., la 30.9, la 21.10., pe 11.11., la 2.12. sekä la 23.12. 
Pieniä muutoksia voi vielä tulla. Kannattaa tarkistaa ilmoitustauluilta tarkat päivät. Lisätietoja 
sekä varauksia kirpputorille ja suoramyyntiin voit kysellä Minnalta (040 - 504 9663).  

 
 Kiitokset jälleen kaikille kesän aikana talkootyötä tehneille! Kiitos myös tonnityöläisille: Leenalle, Susan-

nalle ja Anna-Kaisalle sekä erityisesti Valentinalle ja Jarmolle!  
 

 Livolle on tarjolla kansalaisopiston kursseja syksylle 2006 seuraavasti: 
 huovutus ja askartelu tiistaisin klo 18 – 21 ajalla 19.9. – 14.11. 
 korukivenhionta ja korupohjat keskiviikkoisin klo 18 – 21 ajalla 20.9. – 13. 12. 
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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 
 

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 
 

Ke 20.9.2006 Kyläpäivä Livon koululla alkaen klo 11 ruokailulla 
Mukana menossa seurakunnasta Henna Savilampi ja Leena Saarikoski 
 
To – Pe 21. – 22.9.2006 
Hierontaa Livon koululla 
 
Ti 26.9.2006 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla klo 12 – 14  
 
La 30.9.2006  
Syystori- ja kirpputoripäivä Livon koululla klo 12 - 15.  
Hirvenmetsästyskauden avajaiset hernekeittoineen hirvikodalla klo 15 
- avajaisissa huutokaupataan mm. hirvenvasa. Kaikki mukaan huutamaan! 
 
Su 8.10.2006 klo 12 
Livokkaan yleinen kokous Livon koululla  
 
Ke – To 18. – 19.10.2006 
Hierontaa Livon koululla 
 
Ti 31.10.2006 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla klo 12 – 14  

 
Su 12.11.2006 klo 12   

 Isänpäiväkahvittelut hirvikodalla 
 

To – Pe 23. – 24.11.2006 
Hierontaa Livon koululla 

 
Ti 28.11.2006 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla klo 12 – 14  
 
Ti – Ke 12. – 13.12.2006 
Hierontaa Livon koululla 
 
Su 17.12.2006 klo 14 
Kauneimmat joululaulut joulupuurolla Livon koululla 
 
Su 31.12.2006 klo 23 
Uudenvuoden vastaanotto hirvikodalla 
 
 
Kyläpäivät jatkuvat myös syksyllä,  loput ajat ilmoitetaan myöhemmin! 

 
Muistakaa seurata ilmoitustauluja sillä tapahtumakalenteri elää jatkuvasti! 

 
 
 

 

 
 

 
Värikästä syksyä kaikille Livon Sanomien lukijoille! 




