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Kyläpäällikön terveiset 
 

Hei livolaiset!                                                                                                           
 
Kevät lähestyy jo toista kertaa kyläpäällikkyyteni aikana. Tuntuu että eihän 
siitä ole kuin hetki aikaa, kun edellisen kevään juttua kirjoitin. Meillä alku-
vuosi on mennyt aikalailla tulevaa kesää suunnitellessa, ja hyvältähän se 
näyttä. Lisäksi on käynnistelty isompaa, kulttuurikahvila projektia, josta 
toivottavasti Anni-Inkeri kertoo tarkemmin. Karhunveistoviikko järjeste-
tään tänä kesänä uudelleen, ja nyt viikonloppua vasten, markkinoiden kera. 
Samoin lentopallotapahtuman odotetaan kasvavan entisestään. Eli varsin 
mielenkiintoinen kesä on tulossa. 
 
Uusi moottorikelkkareitti näyttää saavan tuulta purjeisiin, ja hyvin toden-
näköisesti pääsemme jo ensitalvena ajelemaan myös Livolta Iihin. Mootto-
rikelkka reitti tulee tuomaan paljon kulkijoita Livolle, ja ennen kaikkea 
paljon uusia asiakkaita Livokkaan kioskille. 
 
Seurojentalon kattoremonttikin näyttäsi meillä toteutuvan tulevan kesän 
aikana. Icopalilta lupailivat jo jotain edullista huopaerää, samoin turvaköysiä ja valjaita. Pitää vielä tal-
kooväen kanssa miettiä, kuinka tellingit toteutetaan. Ehdotuksia otetaan vastaan. 
 
Kaiken kaikkiaan, vuosi 2008 näyttäis menevän erittäin mukavissa merkeissä. Aktiivista talkooporukkaa 
vaan kesän tapahtumiin lisää, niin AVOT. 
 

Ari 
 

 
 
 

Uusi työntekijä 
 

Heipä hei kaikille livolaisille ja muillekin kiinnostuneille! Olen palannut 
tietotuvan tehtäviin 15.4. alkaen. Viime kerrasta onkin jo aikaa, peräti yli 
kaksi vuotta. Tämä vuoroni kestääkin sitten ainakin vuoden loppuun ja 
mahdollisuuksien mukaan myös vielä peräti ensi vuoden heinäkuun lopul-
le. 
 
Tämänkertaisen työrupeaman erikoisuutena on se, että toimin myös kios-
killa myyjänä, kun työnkuvaani laajennetaan tähän suuntaan. Tulos tästä 
on se, että tulette näkemään minua sekä tietokoneen ääressä että kassan 
takana. Toivottavasti tämä lievä kaksijakoisuus ei teitä häiritse, vaan tu-

lemme toimeen yhtä leppoisasti kuin ennenkin. Itse odotan ainakin jännityksellä niitä päiviä, kun saan 
olla/joudun olemaan ☺ täällä ihan itsenäisesti. Eiköhän se kuitenkin suju; koulutusta tähän työhön on 
kyllä saatu ja lisäoppia pitää hakea vielä ainakin hygieniapassin kautta. 
 
Joka tapauksessa, hyvää kesää teille kaikille ja koululla nähdään. 
 

Silvo 
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Livokas ry:n tiedot 
 

Kirsiojantie 31 
93220 LIVO 
puh. 050 – 5520 280 (tietotupa, kioski, kirpputori, suoramyynti, kirjasto) 
Tilinro OP 536004-5158137 
Jäsenmaksu 5 €/vuosi 
kotisivun osoite: http://www.pudasjarvi.fi/kylat/livo 
sähköpostisoite: livokas@luukku.com 
 

HUOM: Koulun muuttunut puhelinnumero! 
 
Hallitus 
 
Puheenjohtaja Ari Puhakka p. 050 – 403 0055 ari.puhakka@ap-trading.fi 
Sihteeri Anni-Inkeri Törmänen p. 040 – 545 7162 ai.tormanen@pp.inet.fi 
Varapuheenjohtaja Jouni Puhakka p. 040 – 063 4325 jspuhakka@gmail.com 
Virve Stenius  p. 040 – 506 5194 virve.stenius@gmail.com 
Vesa Salmela  p. 040 – 553 5741 vesa.salmela@isosyote.com 
Pirjo Tuovila   p. 040 – 739 2447  
Rahastonhoitaja Minna Perttu p. 040 – 504 9663 minna.perttu@koillismaa.fi 
 
Soitathan töissä käyville iltaisin tai viikonloppuisin. 
 

LIVON MONIPUOLINEN SUPERMARKETTI AVOINNA 
 

 
Kioskin, suoramyynnin, kirpputorin,  

kirjaston ja tietotuvan  
 

VAPUN aukioloajat: 
 

ke 30.4. SULJETTU 
to 1.5. 12.00 – 15.00 
pe 2.5. 12.00 – 18.00  

 
 
 

JUHANNUKSEN aukioloajat: 
 

to 19.6 klo 10.00 – 20.00 
pe 20.6. klo 10 – 14 
la 21.6. SULJETTU 
su 22.6. klo 12 - 16 

 

 

KIOSKIN, KIRPPUTORIN, 

SUORAMYYNNIN, KIRJASTON 

JA TIETOTUVAN AUKIOLOAJAT 

 
1.5. – 31.5. sekä 18.8. eteenpäin 

 
ma – ti, to – pe 12.00 – 18.00 

la 10.00 – 18.00  
ke ja su SULJETTU 

 
1.6. – 18.8. 

 
ma-to, la 10.00 – 18.00 

pe 10.00 – 20.00 
su 12.00 – 16.00 
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Haja-asutusalueen jätevesimääräyksiin tulossa lievennyksiä 
 
Ympäristöministeriössä suunnitellaan lievennyksiä 
uusiin jätevesimääräyksiin, koska uudet jätevesi-
määräykset voivat eräissä tapauksissa johtaa koh-
tuuttomuuksiin. Täsmennykset ympäristönsuojelu-
lakiin ovat tulossa lähitulevaisuudessa, joten kan-
nattaa odotella niitä ja vasta sitten ruveta suunnitte-
lemaan kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää. 
 
Uuden haja-asutusalueen jätevesimääräyksen mu-
kaan kaikkien kiinteistöjen jätevedet on saatava 
kuriin vuoteen 2014 mennessä. Järjestelmän uusi-
minen voi maksaa useita tuhansia euroja, mikä pie-
nituloisille ihmisille saattaa olla kohtuuton summa. 
 
Lievennyksien taustalla on kansalaisten huolestuneet viestit sekä osittain myös se, että ikäihmisten halu-
taan asuvan kotona mahdollisimman kauan, eikä ole järkevää pakottaa heitä muuttamaan. 
 
Suunnitteilla on mm., että yli 70-vuotiaiden asukkaiden korkeintaan kahden hengen taloudet voivat saada 
jopa viiden vuoden siirtymäajan jätevesimääräysten toteuttamisessa. 
 
Jätevesijärjestelmien uudistamiseen on saatavissa myös avustusta. Tulorajoja aiotaan tarkistaa ylöspäin. 
Lisäksi kunta voi myöntää kiinteistökohtaisen poikkeuksen, jos jätevesijärjestelmän uusiminen olisi koh-
tuuttoman kallista tai jos kiinteistöstä tuleva kuormitus on pieni. 
 
Uusien määräysten mukaan jätevesien fosforista on poistettava 85 prosenttia. Jos ympäristökuorma on 
pieni, 70 prosenttia riittää. 
 

Jouni 
 

 
Rautaromunkeräys 

 
Rautaromun keräys aloitetaan Talon tontilla  

entisellä paikalla 5.5. alkaen.  
Romua voi tuoda perjantai-iltaisin sekä lauantaisin.  

 
Keräys kestää 31.7.2008 asti. 

 
Keräyspaikalla otetaan vastaan myös akut sekä  

renkaat ilman vanteita. 
 

Tuokaa pienromut mieluimmin tynnyreissä. 
 

HUOM! Kylmälaitteiden ja elektroniikka -romujen  
tuonti kielletty! 
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Hankkeiden kuulumisia 
 
Koulun investointihankkeen loppumaksatushakemus jätettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-keskukseen vii-
me vuoden syyskuun lopulla. Maksatusta viivästytti rakentamishankkeita tarkastavan viranhaltijan saira-
usloma. Viipymisen jälkeen hyväksytty maksatuspäätös saatiin 5.3.2008. Rahat tulivat tilille TE-
keskuksesta 12.3. ja hanketta varten otettu laina Osuuspankista maksettiin loppuun 13.3.2008. Lainaa oli 
tuolloin 12 000 €. Nyt voimme siis kaikki huokaista helpotuksesta. Koulun investointi saatiin toteutettua 
aikataulussa ja raha-asiatkin ovat nyt kunnossa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  *  * 
 
Lapin Nuoriston Liiton Kolmannen sektorin hyvinvointipalvelut –hankkeeseen (entinen Kulttuuri-
kämppä –hanke) on Livokas ry jättänyt osaprojektihakemuksensa. Kaikkiaan toimijoita hankkeeseen on 
suunniteltu 13 kpl ympäri Suomen maan, joista Livon kylä olisi yksi. Lapin lääninhallitus rahoittaisi han-
ketta ESR-varoin.  
 
Livokas ry on lähettänyt maaliskuun alussa runsaan suunnitelman erilaisista koululla toteutettavista työ-
pajoista kaikenikäisille. Lääninhallitus on antanut sen jälkeen hanketta kokoon juoksevalle Lapin Nuori-
son Liitolle uusia ohjeita hankkeen sisällöksi (mm. liikunta on pudonnut pois sisällöstä), joten saamme 
varmastikin vielä suunnitella hankkeen uudelleen. Tavoitteena on luoda kaupungin kanssa yhteistoimin-
nassa yksi pysyvä tai useita pysyviä hyvinvointipalveluiden muotoja. 
 
Seuraava haku päättyy 30.4.2008, joten siihen mennessä lähetämme uuden sisällön hankkeelle. Alkupe-
räinen tavoite hankkeen aikataululle oli 1.7.2008 - 31.10.2010. Vaan aloitetaan sitten, kun saadaan hank-
keesta päätös. 
 

Anni-Inkeri 
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Kylätalkkari toimii taas Livolla 
   

Aimo Illikainen on palkattu kylätalkkariksi jälleen Livolle 26.3.2008 lähtien. Aimon työtehtäviin kuuluu 
mm. metsätöitä, raivausta, halontekoa, pieniä rakennusten korjaustöitä sekä muita miehille sopivia koti-
töitä. 
                                                                                                                                      
Yksityiset voivat tilata kylätalkkarin töihin 
yhdellä kertaa enimmillään viikoksi. 
 
Tuntikorvaus on 5 €/ tunti. Talkkarin päivittäinen 
työaika on 6 tuntia. Työn tilaaja kustantaa 
tarvittavat poltto- ja voiteluaineet. Työvälineet 
ovat talkkarilla omasta takaa. 
 
Kylätalkkaria voi tiedustella ja tilata Jounilta, 
puhelin 0400 - 634 325. 
 

Jouni 
 

 
 

Koulun ehostusta ja vanhoja opetustauluja 
 

Kylätalkkari-Aimon ja tietotuvan monitoimityöntekijän Markku 
Juusolan työnjälkeä voi tulla ihailemaan jo koululle. Maalis-
huhtikuun aikana mm. jumppasalin seinät ovat saaneet uuden 
värityksen, korkealla olevat ikkunat päästävät pesun tuloksena 
jälleen auringonsäteet sisälle ja köysien ohella roikkuvat ehyet 
renkaatkin jumppasalin katosta. Myöskin Terttu löysi oikeaan 
aikaan varastosta vanhoja vanhan koulun opetustauluja, jotka 
huimapäinen Markku asetteli salin seinille. Samalla Markku lait-
teli myös viime kesänä lahjoituksena saadut vanhat kartat (suuret 
kiitokset niistä kivoille mökkiläisille!) jumppasalin seinille. Al-
kaapas meillä olla edustuskuntoinen entinen koulurakennus! 
 
Tertun löytämiä opetustauluja oli 23 kpl. Tertun kertoman mu-
kaan ne eivät ole koskaan olleet uuden koulun käytössä, vaan ne 
ovat vanhan koulun aikaisia. Vanhimmat niistä ovat painettu 

1910 (kolme mustapohjaista taulua) ja muutkin taulut ovat useita kymmeniä vuosia vanhoja. Kaksikym-
mentä tauluista on Livon peruskoulun omia tauluja, mutta niiden lisäksi löytyi myös kolme Pajulan kou-
lun taulua.  
 
Salin seiniltä jäi ikävästi puuttumaan yksi taulu, niin hoksasin, että katsonpas huuto.netistä, että oliskos 
siellä tarjolla kyseisiä tauluja. Sattuipas niin sopivasti, että siellä oli myytävänä oikein Pudasjärvellä ole-
via tauluja ja vielä kaiken lisäksi niittyleinikkitaulu, josta Markku olikin haaveillut (oli kuulemma koulu-
aikana joutunut luokan edessä niittyleinikin osat esittelemään karttakepin kera muille oppilaille). Sain 
taulun huudettua itselleni ja kun kävin taulun saman tien hakemassa, niin sain selville, että taulu oli Pu-
hoksen koulun taulu. Ihan hyvä sattuma, sillä meillähän taitaa olla sellainen puhoslainen ”ottopoikakin” 
tällä kylällä. 
 

Minna                                                      
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Hiisiharju ja muita vanhan kansan palvontapaikkoja 
 
Kun aivan ensimmäiset uudisasukkaat asuttivat Livojokivartta, asettuivat he asumaan kastamattomien 
Saamelaisten sekaan, tai oikeammin työnsivät heidät tieltään kohti pohjoista ja itää. Siteet Luterilaiseen 
kirkkoon olivat varsin löysät, kuuluihan tämä Ylinen Ii kappelina Iin seurakuntaan. Kun Pudasjärven seu-
rakunta perustettiin vuonna 1641 ja seurakunta sai oman kirkkoherransa, ote seurakuntalaisiin tiukkeni. 
 
Syvälle kansan sielun sopukoihin juurtunut taikausko ei ollut helposti kitkettävissä. Tilannetta vaikeutti 
uudisasukkaiden tiivis kanssakäyminen lappalaisten kanssa. Olivathan ensimmäiset Livolaiset talot, Juu-
tinen, Puhakka, Illikainen ja Nissi saaneet verokalastusvesiä Lapin rajan takaa Livojärvestä. Näillä joka-
vuotisilla kalastusreissuilla poikettiin todennäköisesti Kitkan lapinkylässä kuulun tietäjän Aikia Aikian-
pojan luona parempaa pyyntionnea hakemassa. 
 
Juutisen talon isäntä Perttu Tuomaanpoika joutui kirkkoherra Josef Pal-
mannuksen nuhdeltavaksi, kun kateellisten naapurien ilmiantamana joutui 
syytteeseen tietäjän luona käynnistä. Pitävien näyttöjen puutteessa Perttu 
Tuomaanpoika selvisi sakoilla ja kirkkorangaistuksella. Aikia Aikianpoika 
oli laajalti tunnettu ja tunnustettu tietäjä ja parantaja, jolta tultiin hakemaan 
apua hyvinkin pitkien matkojen takaa. Kun elettiin puhdasoppisuuden ai-
kakautta ja noitavainot riehuivat pahimmillaan, oli kiinni jäämisen riski 
olemassa, harvoin kuitenkaan muuten, kuin kateellisten naapurien ilmian-
tamana. Tietäjää oli hankala saada vastuuseen taikuudesta, koska hän oli 
kirkkoon kuulumaton, kastamaton ”pakana”. Ylimielisyys koitui kuitenkin 
Aikian kohtaloksi, kun hän oli noitakeinoin parantanut erään Kemiläisen 
talonpojan lohionnea. Kun lohenpyytäjä ei maksanut tietäjälle lupaamaansa palkkiota, oli hän pudonnut 
lohipadolta Kemijokeen ja hukkunut. Kun Aikiaa syytettiin oikeudessa lohenpyytäjän kuoleman aiheut-
tamisesta ja kun hän ei kiistänyt syyllisyyttään, päinvastoin, kerskasi taikavoimaansa pettämättömäksi, 
tuomittiin hänet mestattavaksi. Hän tiesi kuitenkin, ettei kuole mestauspölkylle ja niinpä hän oman ennus-
tuksensa mukaisesti kuoli yöllä hevosen rekeen matkalla Länsi-Pohjan lääninvankilaan.  
 
Osasivat pohjoispohjalaiset uudisasukkaat taikakeinonsa toki ilman saamelaisten apuakin. Pienriistan 
pyynnissä jokaisella talolla oli oma ”ansakeinonsa”, ansapolkunsa, joka oli jokseenkin päivän matkan 
pituinen kierros, jonka pyyntimies päivässä ennätti kiertää. Kun mies lähti syksyllä ensimmäistä kertaa 
virittämään ansojaan ja satimiaan, oli hänen tehtävä heti metsään päästyään tietyt rituaalit, eli taiat, mutta 
vielä tärkeämpää oli uhrata ensimmäinen saalis metsän jumalille. 
 
Tavallisimmin uhripaikka oli ansapolun varrella oleva ”Tapionpöytä”. Tapionpöytä on luonnonoikku, tai 
tarkoituksellisesti leikkaamalla kasvatettu tasalatvainen tai oikeammin latvaton, miehen korkuinen tuuhea 
kuusi, jossa ylimmät oksat muodostavat ikään kuin pöydän. Syksyn ensimmäisestä saalislinnusta tai – 
eläimestä piti tiputtaa verta tälle pöydälle. Sen jälkeen metsästäjä teki nuotion, paistoi saalislinnun, söi 
siitä osan ja laittoi lopun Tapionpöydälle metsänhaltijoille uhriateriaksi. 
 
Vanhoilla Livon taloilla on ollut jokaisella omat ansareittinsä, joille naapureilla ei ole ollut oikeutta tulla 
pyyntimielellä. Missä kunkin talon ansareitti kulki, on päässyt monilta osin unohtumaan. Ainoat varmat 
muistikuvat lapsuusajaltani ovat jääneet Touko-Jussin ja Tolopan Kustun tarinoista nuoruusvuosiensa 
ansareissuilta. Molempien pappojen kertomukset liittyvät Salmelan talon ansareittiin. Se suuntautui Kir-
sisuon länsipuolen kankaita Peurasalmenkankaan, Soidinkankaan ja Kuusikkomaan kautta Peräsuon län-
sipuolelle. Reissu kierrettiin päivässä ja saalista saatiin aina, toisinaan niin paljon lintuja, että osa saaliista 
piti ripustaa kuusen oksaan ja käydä hakemassa seuraavana päivänä. Kokon talon ansakierros on suuntau-
tunut Nissinahon kautta Soidinlammin ympäristöön ja Polvenkankaaseen. Toinen ansareitti on ollut Ko-
tisuon takana Kokonahon, Kolokasken, Pitkänniemen ja Rahvaanahon maisemissa. 
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Poikasena muistan Kangas-Aapon kertoneen Illikaisen pyyntikierroksen suuntautuneen Pitämämaan, Ter-
vakankaan ja Tuluskankaan maisemiin. Niemen talolla on ainakin paikannimistöstä päätellen ollut ansa-
kierroksensa Kirsiojan kairassa, koskapa ovat antaneet siellä oleville kankaille oman nimensä, Iso-
Niemenmaa ja Vähä-Niemenmaa. 
 
Paikannimistöön nämä ansapyyntikeinot jättivät hyvin vähän jälkiään. 
Suurriistan pyynti, joka tapahtui kyläyhteisöjen yhteispyyntinä, edellytti 
jo yhteiset palvontamenonsa ja palvontapaikkansakin. Peuran pyyntiin 
liittyvästä nimistöstä olen jo aikaisemmin kirjoittanutkin, mutta myöskin 
hirven pyyntiin liittyvää nimistöä löytyy lähes jokaiselta Pudasjärveläisel-
tä kylältä. Tai enemmänkin kyse on hirven pyyntiin liittyvistä palvonta- ja 
uhrimenoista. Suomalaisessa kansanuskomuksessa metsän jumalia oli 
useampia. Tapio oli metsänjumala, joka hallitsi pienemmän riistan, mutta 
hirvien suojelushaltija oli Hiisi, jolle täytyi uhrata, jos aikoi saada saalista 
ja ennen kaikkea silloin, kun saatiin saalista. Vanhojen Livolaisten pal-
vontapaikka on ollut Aintio-ojan takana oleva Hiisiharju, tai se on ollut Hiisiojan latvalla, Palovaaran alla 
oleva Hiisilampi, pieni, mustavetinen suolampi. Kun metsäpeurat alkoivat 1700-luvulla käydä harvinai-
siksi, metsästyspaine siirtyi vielä siihen aikaan kohtalaisen runsaan hirvikannan verottamiseen. Pyynti 
tapahtui pääasiassa kevättalvella vahvan lumen aikaan, ja kun usein toistuvien hallavuosien seurauksena 
nälkä pakotti ahnehtimaan liikaa, oli 1800-luvulla pää vetävän kädessä, hirvet oli metsästetty miltei suku-
puuttoon. Jäi vain Hiisi-sana paikannimistöön kertomaan menneiden aikojen epäjumalien palvonnasta. 
Monta iltaa vietin Puhoksellakin sääskien syötävänä Hiisiojalla (vai oliko peräti Hiisijoki) tonkoja onki-
massa. 
 
Toinen, suurriistan metsästykseen liittyvä sana paikannimistössä on Pitämä (Pitämi), joka löytyy maasto-
kartoissa lähes joka kylältä. Länsisuomalaisessa murteessa Pitämä, itäsuomalaisessa murteessa pitämi 
tarkoittaa paikkaa, jossa on ollut karsittu puu, johon saaliiksi saadun karhun kallo on ripustettu peijaiden 
jälkeen. Myöskin karhun luut piti säilyttää ehyenä ja viedä nekin pitämipuun juurelle, kun uskottiin, että 
niistä karhu syntyy uudelleen, jos vain luut säilytetään ehyenä. Livolaisten Pitämämaa sijaitsee Ruoste-
ojan latvoilla ja pesipä siellä karhu monet talvet vielä viime sotien jälkeenkin.  
 
Kaatoivatko vanhan ajan Livon miehet karhuja ja minkä verran, ei ole säilynyt perimätietoa. Ainoa mer-
kintä löytyy käräjäpöytäkirjoista vuodelta 1732, jolloin Juutisen isäntä Tuomas Pertunpoika poika anoi 
vapaavuosia talonsa verotukseen, perusteluna, että karhu oli repinyt hänet pahanpäiväisesti. Miten karhun 
kävi? Todennäköisesti metsästyskaverit onnistuivat saamaan sen hengiltä, koskapa Tuomas sentään itse 
selvisi hengissä.  
 
Vielä yksi hyvän saaliin saannin uhrirituaaleihin liittyvä paikannimistöön pysyvästi jäänyt sana on Kar-
sikko. Karsikko liittyy aina vesistöön ja siis kalansaaliiseen. Hyvän kalansaaliin saatuaan kalamiehet kar-
sivat rannalla olevan männyn tai kuusen lähes latvaan asti, jättäen pitkiä oksantynkiä, joihin he ripustivat 
muutamia kaloja vedenjumalille kiitokseksi hyvästä saaliista. Näitä karsikkopuita saattoi olla hyvän apa-
japaikan rannalla useampiakin ja näiden karsikkopuiden mukaan kalapaikka sai pysyvästi nimekseen Kar-
sikkojärvi, Karsikkolampi, Karsikkoperä ym. ja näitä nimiä löytyykin lähes takuuvarmasti joka kylältä. 
Livoltakin löytyy ikioma Karsikkoperänsä, kuten me kaikki hyvin tiedämme.  

 
Mutta ovatko kaikki nähneet karhun pesää? Niitäkin löytyy Livon lähierä-
maista useita, tosin enimmäkseen vanhoja pesiä, mutta kukapa se haluaisi-
kaan mennä kuikistelemaan asutulle pesälle. Mutta entä Tapion pöytää? 
Harvoin sattuu kohdalle aito luonnonoikku Tapionpöytä. Muutamia vuosia 
sitten satuimme Liisan kanssa pahki tosi upeaan sellaiseen. Korkeutta koko 
komeudella on vajaa puolitoista metriä, leveyttä halkaisijaltaan saman ver-
ran, rungon paksuus tyvestä yli kymmenen senttiä eikä latvassa näy mitään 
katkaisun merkkejä. Ei siis mikään joulukuusen kanto! Oksisto niin tiheä, 
kuin vain olla voi. 
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Vaikka Luterilainen kirkko ja muukin valistustyö on saanut nyky-Suomesta kitkettyä taikauskon tyystin 
pois, tavattiin sitä vielä minunkin lapsuudessani, ainakin vanhojen ihmisten kertomuksissa. On harmi, 
ettei tullut silloin kirjoiteltua muistiin niistä tarinoista, joita usein kuunneltiin puolille öin, kun Siliämaan 
Iivari-seppä oli Kokossa takomassa ja illat pitkät porisi vanhoista livolai-
sista ja ennen kaikkea siurualaisista taikureista. 
 
Joskus 1950 - 60 lukujen taitteessa kuuntelin usein vanhaa kansanrunojen 
ja loitsujen taitajaa, Salmijärveläistä Korte-Jallua. Hänellä tuntui olevan 
uskomattoman hyvä muisti ja ehtymätön varasto vanhoja loitsuja ja kan-
sanrunoja. Kun hän huomasi, että olin niistä kiinnostunut, hän usein lateli 
niitä ulkomuistista minulle, mutta eihän minulla tullut mieleen, että ne 
pitäisi tallentaa tuleville sukupolville muistiin. Jallu vei mukanaan arvo-
kasta katoavaa kansanperinnettä hautaan jo kauan sitten. 
 
Tämän päivän peijaisperinnekin on jäänne vanhoista karhun peijaisista, mutta ei sisällä enää niitä pa-
kanallisia piirteitä, joita esi-isiemme aikaisiin peijaisiin liittyi. 

 
N K 

 
 

 

Seurojentalon katon korjauksesta 
 
Livokas ry on saanut 4000 euroa rahoi-
tusta seurojentalon katon huopien uu-
simiseen, sadevesikourujen ja tikkaiden 
hankintaan sekä piippujen pellitykseen. 
Rahan käyttöaikaa on saatu lisää siten, 
että tuleva kesä on viimeinen ajankohta 
toteuttaa työt tällä rahoituksella. 
 
Livokas pyrkii järjestämään rakennus-
työn siten, että saataisiin palkattua ra-
kennusmies työhön. Rahan riittäminen 
edellyttää tarvikkeiden saamista taval-
lista edullisemmin. Mikäli ammattitai-
toista työvoimaa olisi alkamassa johonkin työtehtävään talkoilla, niin siitä olisimme kiitol-
liset. 
 
Tämän vuoden Euroopan rakennusperintöpäiviä vietetään 12. – 14.9.2008. Päivien teema-
na on seurantalot. Toivomus on, että kaikilla seurantaloilla järjestettäisiin päivien aikana 
tapahtumia. Toivottavasti Livolla voimme silloin iloita korjatun seurojentalon kera. 
 

Anni-Inkeri 
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Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan lupahinnasto, luvanmyyjät ja 
yhteystiedot kaudella 2008 - 2009 

 
Sukunimi Etunimi  Osoite   Puhelin    
Luusua Mirja  Aintiontie 42  040 - 511 4535   
Illikainen Kalevi  Siuruantie 1244  0400 - 344 181   
Stenius Mertsi  Sarakyläntie 177 C  0400 - 663 961   
Piri Matti  Vanhalantie 38  044 - 038 1193   
Pihlaja Simo  Puurusentie 44 B  040 - 500 8762   
Ylikoski Pirkka  Siuruantie 899  040 - 731 4430   
Oravainen Kari  Siuruantie 764  050 - 302 7260   
Livojoen leirintäalue 
  

Ranuantie 1405 
  

040 – 546 0239 
044 - 272 2230   

Neste Pudasjärvi  Pietarilantie  08 - 822 522   
          
Lupahinnasto ja rajoitukset vuonna 2008. Voimassa 15.4.2008 - 15.4.2009.   
          
Osakkaat ja vakituisesti alueella asuvat Euroa    
Pyydysmerkki (verkkojen määrä enintään 8kpl) 2     
Vapakalastus/koko kesä, perhelippu 
Vapakalastus/koko kesä 

40 
10     

Koukkupyynti sis. ostettuihin lupamaksuihin  
Ravustus   sis. ostettuihin lupamaksuihin   
Tuulastus  sis. ostettuihin lupamaksuihin  
Vesilintujen metsästys    sis. ostettuihin lupamaksuihin  
          
Vieraat          
Pyydysmerkki verkolle tai katiskalle, max. 4kpl) 5     
 Vapakalastus:        
 1 vrk    15     
 1 kuukausi    20     
 kalastuskausi 2008 - 2009  30     
 Vesilintujen metsästys:       
 1 vrk    10     
 koko syksy   20     
          
Pyyntirajoitukset         
Pilkkiminen kielletty niva- ja koskipaikoissa (kalastuslaki)   
Taimenen alamitta 45 cm    
Harjuksen alamitta 35 cm      
          
Lupakiintiö         
vapakalastus: Taimen jakirjolohi 2 kpl/vrk      
          
Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan kalastusalue      
Livojoki vääränkoskelta Iijokeen, Härmänjokea (Iijoen haara) noin 0,5 km ylävirtaan. Aittojärvi, Aitto-oja, 
Puoli Etelälampea, Eteläoja, Lauttasenlampi, Lauttasenoja,, Kankaisenlampi, Matalalampi, Pieni Viianlampi, 
Närhilampi, Närhioja, osa Vasikkalampea, osa Ritvanojaa, Taivallampi, Pikkukataisenlampi, Voilammet, 
Voilamminoja, Männikönlampi, Takalapi, Saarilampi, osa Aintionojaa ja Vellisenlampi  
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Rauhanyhdistyksen kuulumisia 
 
Yhteiskunnassamme tapahtuvat muutokset ovat koetelleet jo useiden vuosikymmenten 
ajan Pohjois-Suomen harvaanasuttuja haja-asutusalueita. Väki muuttaa asutuskeskuksiin ja 
ainakin nuoret lähtevät kouluttautumaan valitsemaansa ammattiin ja koulujen jälkeen 
muuttavat leivän perässä lopullisesti pois synnyinseudultaan. 
 
Livon Rauhanyhdistys on jo vuosia joutunut miettimään toimintansa jatkamisen mahdolli-
suuksia. Ensimmäistä kertaa yhdistyksen purkamisesta tai liittämisestä johonkin naapu-
riyhdistykseen keskusteltiin vuoden 1995 vuosikokouksessa. Silloin selvittiin johtokuntaan 
tehdyillä pienillä nuorennusleikkauksilla ja toimintaa päätettiin jatkaa. 
 
Kaksi vuotta sitten Yli-Livon – Pärjänsuon Rauhanyhdistyksestä saimme terveiset, että he 
haluaisivat purkaa oman yhdistyksensä ja liittää sen Livon Rauhanyhdistykseen. Se ratkai-
su olisi tuplannut jäsenmäärämme, mutta samalla se olisi kasvattanut yhdistyksen toimin-
ta-alueella etäisyydet alueen laidasta toiseen äärilaitaan kaksinkertaisiksi, ja se sama asia 
on ollut jo nytkin meillä ongelmana. 
 
Tämän vuoden helmikuun 1. päivän iltana Hako-
saareen kokoontunut yhdistyksen johtokunta 
keskusteli toiminnan jatkamisen mahdollisuuk-
sista, ja päädyimme yksimielisesti ratkaisuun, 
että Rauhanyhdistyksen vuosikokouskutsuun lii-
tetään sääntöjen määräämien asioiden lisäksi: ” 
Päätetään alustavasti yhdistyksen purkamisesta ja 
toiminnan lakkauttamisesta”.  
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 24. päivä helmikuuta Livon koululla. Pai-
kalla oli 12 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen purkuesitys synnytti pitkän keskustelun, 
mutta alustava purkupäätös syntyi yksimielisesti. Lopullinen purkaminen toteutetaan jos-
kus syksyllä uudella erillisellä purkukokouksella ja toimintaa jatketaan vielä syksyyn asti 
entisten säästövarojen turvin, ainakin järjestämällä yksipäiväiset kesäseurat ja toteuttamal-
la yhteinen kesäretki myöhemmin päätettävään kohteeseen. 
 
Livon Rauhanyhdistys ry perustettiin 25.7.1948 ja täyttää siis heinäkuussa 60 vuotta. Jä-
senmäärä oli alkuvuosina yli 90 jäsentä. Nyt jäsenmäärä on hiukan yli kaksikymmentä. 
Nuoria perheitäkin yhdistyksen toiminnassa on mukana, mutta suurten perheiden äideille 
ja isille emme voi kaikkea vastuuta sysätä ja enemmistö jäsenistä on iäkkäitä, jotkut hy-
vinkin korkean iän saavuttaneita. Nissin Hilda valittiin Livon Rauhanyhdistyksen perusta-
vassa kokouksessa sen ensimmäiseen johtokuntaan vuonna 1948 ja on edelleen toiminnas-
sa mukana, ei tosin enää johtokunnassa. 
 

N.K. 
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Osuuspankin järjestämällä matkalla Islannissa 7. – 11.4.2008 
 

Pudasjärven Osuuspankki järjesti Kuusamon, 
Taivalkosken ja Posion Osuuspankkien kanssa 
yhdessä matkan Islantiin. Pudasjärven Osuus-
pankin ryhmässä oli 17 matkalaista vetäjänään 
Tarja. 
 
Lähdimme maanantaina 7.4. aamusella Pudas-
järveltä ja iltapäivällä laskeuduimme sitten 
Islantiin, Keflavikin lentokentälle. Perillä lun-
ta ei juuri ollut ja sää oli harmaa. Joka puolel-
la oli aukeaa kenttää, sillä siellähän ei puita ja 
metsää ole, ainoastaan istutuspuita. Lentoken-
tältä ajoimme linja-autolla 50 kilometrin pää-
hän pääkaupunkiin, Reykjavikiin, jossa mei-
dän hotellimme sijaitsi. Siellä näköalat olivat 
jo aivan toiset, kaupunki oli mahtavan näköi-
nen. Tosi siistiä! 
 

Reykjavikistä teimme päivittäin retkiä linja-autolla 
lähiseuduille. Lähdimme aamulla ja tulimme iltaa 
myöten takaisin. Käyntipaikkoina meillä oli mm: 
vanha käräjäpaikka maastossa, vesiputouksia 
(esim. 32 metrin putous), vanha vuonna 1056 ra-
kennettu kirkko, geysir–kuumavesisuihkuja ja 
vanha tulivuorenkraatteri. Islannissahan on myös 
edelleen toimivia tulivuoria. 
 
Islannissa on korkea elintaso. Työttömyyttä siellä 
ei ole ollenkaan ja tästä syystä ei myös rikollisuut-
takaan. Hintataso oli korkea, hinnat olivat jopa 
kolme kertaa Suomen hintoja korkeampia. 
 

Sää Islannissa oli koko vajaan viikon ajan kaunista ja aurinkoista. Yhtenä yönä oli ollut lumisade 
ja aamulla autot olivat lumen peitossa ja maa valkea. Iltapäivällä aurinko sulatteli lumen jo vä-
hiin. 
 
Sanoiskos, että aivan uskomaton matka, jää satumaiset muistot mieliin.  
 
Tuhannet kiitokset meidän Osuuspankin vetäjälle Tarjalle, 

 
Irma 

 

Livon tytöt reissussa 

Lumisia maisemia vanhalle käräjäpaikalle mennessä 
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Karhunveistoviikko Livolla 12. – 15.6.2008 
 
Taitaa muotoutua perinne tuosta Karhunveistosta 
Livolla. Veistäjät olivat viimekesäisestä mielissään 
ja haluavat tulla toistekin. Samoin viikossa riitti viime 
keväänä mukavaa ajankulua kyläläisille. Siispä jär-
jestämme veistotapahtuman uudelleen kesäkuussa 
2008. 
 
Veisto alkaa torstaina ja jatkuu rauhallisesti perjan-
taina. Lauantaina 14.6. pidetään Karhumarkkinat, 
joille itse kukin saa tulla myymään ja ostamaan. 
Myytävänä on myös veistettyjä töitä. Sunnuntaina 
15.6. järjestetään päätöstapahtuma, jossa pääosas-
sa ovat veistetyt karhut ja heidän tekijänsä. 
 
Tervetuloa veistämään ja ihailemaan työn tekoa! 
Mukaan ovat tervetulleet aivan aloittelijat ja Suomen 
mestarit.  
 
Työ tekijäänsä neuvoo! 
 

Anni-Inkeri (kuvat Markku Juusola) 
 
 

Emännät ja karhut matkalla Kierikkiin. 
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Hopeakorutaiteilijat  
 

Tässä hiljattain oli naapurissa Karppisen 
Minnan luona hopeakoruesittelyilta, jossa 
vierailin. Siinä Mailan kanssa koruja ihas-
tellessamme tuumimme, että tästä pitää 
kirjoittaa lehteen juttua.  Ajattelin kirjoittaa, 
jotta te muutkin lukijat pääsette tietoisuu-
teen asiasta ja saatte tutustua kyseisiin tuot-
teisiin. 
 
Koruja oli laidasta laitaan kaulaan, eri vah-
vuisia, sormuksia, solmioneuloja, käsikoru-
ja sekä lasten korusettejä, mitkä olivat kyllä 
söpöjä. Mutta ensin Minna kertoo hiukan 
korujen teosta: 
 

 

”Korut valmistetaan alusta loppuun asti käsin 925 Sterling -hopeasta, joka ei sisällä nikkeliä. Aluksi lan-

ka pyöritellään puikon ympärille, jolloin syntyy ”jousi”. Siitä aletaan sitten sahata renkaita, joista puno-

taan erilaisia ketjuja. Ketjuihin voidaan lisätä myös erilaisia helmiä. Käytettävissämme on Swarovskin 

kristallihelmiä, puolijalokiviä kuten karneolia ja hopeahelmiä. 

 

Valmis koru on käynyt läpi monta työvaihetta, mm. kiillotuksen sekä kemiallisen ainekäsittelyn, joka hi-

dastaa korun tummumista. Meillä on myös erilaisia juotostöitä, kuten esimerkiksi riipuksia, joita on to-

della vaikea saada kahta täysin samanlaista. Kaikki korut ovat myös sääntöjen mukaan leimattuja hopean 

pitoisuusleimalla sekä nimileimalla. 

 

Koruja voi ostaa verkkokaupasta, mm. www.kulkurinhopeapuoti.com -sivustolta tai suoraan meiltä itsel-

tämme. Pidämme myös ns. kotikutsuja, joihin voit kutsua ystäviäsi tuotteita ihastelemaan. 

 

Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat äitienpäivä-, valmistujais- ja rippilahjat. Meiltä saa myös persoonalli-

sia rippiristejä. Koruvalikoimamme muuttuu ja lisääntyy jatkuvasta, joten tervetuloa tutustumaan joko 

paikan päälle tai verkkokauppaan.” 

 
Voita suunnitella ja teettää itsellesi aivan oman mielesi mukaisen korusarjan. Itse innostuin heti ja tilasin 
aivan oman uniikkituotteen itselleni ja helmien väri oli tietenkin vihreä. 
 

Kulkurin Hopeapuoti Ay 
Livontie 157 
93220 LIVO 

 
www.kulkurinhopeapuoti.com 

 
Minna 045 – 631 6361 
Tiina 040 – 503 2891 
Liisa 0400 – 496 107 

 
 
Muistakaapa käydä tutustumassa toivottelee, 

 
Ulla (kuva Ossi Lapinlampi) 

Minna Karppinen, Tiina Salonpää ja Liisa Korva 
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Livon kalastuskunta pienin muutoksin vuoteen 2008 
 
Viime vuoden joulukuussa ilmestyneessä Livon sanomien numerossa kerroin jo pääpiirteittäin Livon ka-
lastuskunnan kuulumiset vuodelta 2007 ja viime kevään numerossa kerroin jo kalastuskuntien (osakas-
kuntien) omien vesialueittensa kalastuksesta päättämisen vaikeudesta. Kuulumme yhtenä kalastuskuntana 
Iijoen vesistön kalastusalueeseen, yhtenä kalastuskuntana 58 muun kalastuskunnan joukossa ja päätäntä-
valtaa käyttää Kalastusalueen vuosikokous, mutta käytännössä Kalastusalueen yhdeksän henkilöä käsittä-
vä hallitus sanelee hyvin pitkälle päätöksenteon suuntaviivat. 
 
Kuten jo joulukuun lehdessä kerroin, aioin mennä joulukuun 10. päivä Kalastusalueen kokoukseen. Ko-
kous pidettiin Pohjantähdessä ja se kesti taas tasan kolme tuntia. Jo kokouksen avauspuheenvuoro antoi 
vihjeen siitä, että muutoksen tuulet ravistelevat Iijoen vesistön kalastusasioista päättävissä elimissä. 
 
Kaksikymmentäyksi vuotta kalastusalueen hallituksen puheenjohtajuutta hoitanut Jokijärven Teuvo Lohi-
lahti ilmoitti, että ei ole enää käytettävissä hallituksen puheenjohtajaa valittaessa. Kokouksen kuluessa 
sitten valittiin sitten uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jongun osakaskunnan Jari Jussila, vasta yhden 
vuoden hallituksessa istunut mies. Kun erovuorossa on hallituksesta aina vuosittain kolme jäsentä, tipah-
tivat nyt erovuorossa olevat kolme kaikki yli laidan ja uusien, nyt valittujen joukossa oli (ainakin minulle) 
yllättäviäkin valintoja.  
 
Muutama sana vielä Livon kalastuskunnan vuoden 2007 toiminnan tuloksesta. Ennakoin joulukuun alussa 
vuoden rahallista tulosta reilusti ylijäämäiseksi. Lopullinen tulos ylitti vielä tämänkin arvion, joten siinä 
suhteessa pullat ovat hyvin uunissa. Olen unohtanut edellisissä jutuissani mainita, että muutakin positii-
vista viime vuoteen sisältyi. Vuosi sitten hoitokunta uudistui yhdellä henkilöllä. Heimo jäi syrjään hoito-
kunnasta ja tilalle saatiin suhteellisen nuori kaveri, Puhakan Jouni. Jounista saadaan, toivottavasti, uusi 
energinen vetäjä kalastuskuntaan. 
 
Livon kalastuskunnan vuosikokous (Livon yhteisen alueen osakaskunnan) pidettiin lauantaina 19.4.2008 
koululla. Päätökset jouduttiin tekemään osittain Iijoen vesistön käyttö- ja hoitosuunnitelman puristukses-
sa, muun muassa verkkopyyntirajoitus on pakko pitää voimassa edellisten vuosien tapaan. Käyttö- ja hoi-
tosuunnitelma kieltäisi verkkopyynnin koko Livojoen vesistössä, mutta minun tulkintani kalastuslaista on 
se, että kalastuskunta voi päättää oman vesialueensa kalastuksesta, kunhan päätökset eivät ole ristiriidassa 
kalastuslain ja –asetuksen kanssa, kunhan emme päätöksillämme vaaranna vesistön luontaista kalakantaa. 
Juuri tähän harjuskannan romahtamiseen vedoten verkkopyynti oltaisiin meiltä kokonaan kieltämässä. 
 
Osakaskunnan vuosikokouksen päätöksellä verkkopyynti on varsinaisessa Livojoen uomassa kielletty 
koko osakaskunnan vesialueella. Poikkeuksen tekevät jokiuoman ulkopuolelle jäävät putaat ja lahtiperu-
kat. 
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Kalastuslupien hinnat vuodelle 2008 
 
Kalastuslupien hinnat osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville osakaskuntaan kuulumatto-
mille: 
 
Verkkolupa, osakas          5 merkkiä            a.    1,00  eur. kpl 
Katiskalupa      ”             ei rajoitusta määrään         1,00    ”     ”                            
Haukikoukut    ”             10 koukkua                 0,20    ”     ” 
Uistinlupa        ”                                                     5,00    ”   koko  kausi 
 
 

 
Livon kalastuskunnan vesialueen kesäasukkaiden kalastusluvat: 
 
Verkkolupa                      2  merkkiä           a.    1,50  eur.  kpl. 
Katiskalupa                  ei rajoitusta määrään          1,50    ”       ” 
Haukikoukut                       5 koukkua                    0,40    ”       ” 
Uistinlupa                                                                10,00  ”   koko  kausi 
 
 

 
 
Osakaskuntaan kuulumattomille ulkopuolisille myytävät kalastusluvat: 
 
Uistinlupa                     10,00  euroa   2  vuorokausi 
       ”                                20,00      ”      1  kuukausi 
       ”                                30,00      ”          koko kausi 
 
 

 
 
Kalastuslupien myynti: 
 
Livokkaan kioski  (Livon koulu)       Kirsiojantie 31          puh. 050 - 5520 280 
Niilo Kokko                                         Kirsiojantie 214           puh. 040 – 7205 043 
Esko Riihiaho                                       Livontie  156               puh. 0400 – 246 767 
Yrjö Niskala  (Pärjänsuo)                   Sarakyläntie 2807        puh. 040 – 5528 437 
 

Livon yhteisen alueen osakaskunta 
(Livon kalastuskunta) 
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Lähimatkailua Karjalan laulumaille  
 
Kaksi viikkoa taaksepäin, heitin täyteen pakatun matkalaukun auton lavalle ja suuntasin auton keulan 
kohti, Vartiuksen raja-asemaa, matkaa rajalle kertyy reilut 200 km. Mukaani lähti neljä neitokaista, in-
nokkaita Karjalan kävijöitä, mikäpä siinä, - tyttöjen kanssa on hauska matkustaa. Siinä matkan varrella 
muisteltiin, kuinka mones kerta tämä tätä reissu mahtaa olla, useita kymmeniä kuitenkin; on ollut kesäret-
kiä, talvimatkoja, syksyisiä loskakelejä. Aina vain on päästy perille, on kyllä joskus ollut vaikeuksia, kun 
auto juuttuu jyrkkään mäkeen, tai rengas iskee naulaan, Venäjän tullista puhumattakaan. Jos vaikka autos-
ta löytyy yksikin kiväärin tai haulikon patruuna, takaan että ongelmia on, on nimittäin kokemusta, samoin 
kuin maahantulokorttien puuttuminen.  
 

Ensimmäinen pysähdys Ämmänsaaren Esson huoltamolla, 
kahvit ja sokerimunkit sai kyytiä - ja matkaan, seuraava py-
säkki olisi Raja-kontti, Vartiuksen raja-aseman läheisyydes-
sä. Kohtalaisessa lumipyryssä tultiin sitten Rajakontin pihal-
le, mutta mikä pettymys, baari oli suljettu Pääsiäisen ajaksi, 
ihanat sokerimunkit jäi saamatta. Niinpä lähdimme raja ja 
tulliasemaa kohti, matkaa pari kilometriä Liikenne oli hiljais-
ta, yksi muu auto oli tullissa meidän lisäksi. Suomen raja- 
asemalla tarvitsee näyttää vain ulkomaan passi ja puomi nou-
see ylös, mutta sitten, jännitys alkaa nousta, kohta on Venä-

jän puoleinen ensimmäinen puomi alhaalla, passit esiin, lumituiskussa tyttö vain vilkaisee punaisia passe-
ja, puomi ylös, sitten varsinaiseen Venäjän raja-asemalle ja tulliin. Vaikka kuinka monta kertaa tämän 
aseman kohtaa, aina on jännitys, mitä uutta ne on keksineet, - auton paperit, tulliselvitys lomakkeet, auton 
vakuudet Venäjän puoleisessa liikenteessä ja passi, sitä tarvitaan joka käänteessä, sitten passin välissä 
maihinnousukortti, kaksin kappalein täytettynä, eikä saa unohtaa viisumia. Passin tarkastaja syynää pape-
reita tovin, sitten alkaa lätkiä leimoja, se on hyvä merkki, että kaikki on kunnossa. Sitten tullin puolelle, 
myös hän syynää paperit hyvinkin tarkkaan, leimoja lyödään jälleen, virkailija kirjoittaa väliaikaisen va-
kuutus-todistuksen, siitä pitää pulittaa 1400 ruplaa, 15 päivän vakuutus, aika kallis mielestäni. Tähän 
mennessä on kaikki sujunut kuin rasvattu, joskus on joutunut tulliin pääsyä jonottamaan, jopa kolme tun-
tia - sitten tullitarkastus: jääkairaa mies syynäsi hyvin kiinnostuneena, olisi kai halunnut sen itselleen. No, 
sitten puomi nousi ylös, seuraava puomi on parin sadan metrin päässä, passit esiin, tyttö vilkaisee niitä ja 
nostaa puomin, vielä on yksi tarkastus piste, päästään FST-alueelta pois, tämä on viides tarkastus. On jo 
paljon helpompaa, jännitys jo laukesi, ruokakassit aukesi, juupa juu. 
 
30 km on matkaa hyvälle huoltoasemalle. Hiljaista tuntuu olevan 
tälläkin asemalla, aikaisempina vuosina paikka kuhisi autoja ja 
matkalaisia, ettei tilaa tahtonut löytyä, se tuo maailma muuttuu. 
Tällä asemalla laitetaan menovettä tankkiin, noin puolet 
halvempaa, kuin koto-Suomessa. Ensimmäisiä retkiä kun tehtiin 
omilla autoilla, autot tankattiin Ala-vuokissa, vara-astia myös 
täyteen, silloin ei Venäjän puolella, Via Karelian maantien 
varrella ollut yhtään huoltoasemaa, josta olisi saanut kunnollista 
menovettä. Lumipyryssä jatkettiin jälleen matkaa, ajonopeudet 
muuttuvat paljon hiljaisemmiksi, edessä on Tiltun tie, joka mutaisena, kuraisena Uhtualle vie, nyt se tosin 
oli luminen ja jäinen, ajonopeus 40 – 60 km tunnissa. Joskus on keskinopeus 10 – 20 km/h - muistan yh-
den 40 km matkan, Vuokkiniemen ja Vuonisen välimatka - aikaa tärväytyi matkalla kaksi ja puoli tuntia.  
 
Aikanaan, illan alkaessa jo hämärtää, Kalevalan valot alkoi vilahdella, kumpareiden ja puiden takaa, niin 
putkahdimme pääkadun liikenteeseen, kovin tuntui kaikki tutun näköiseltä, lähes jokainen rakennus on 
vinossa johonkin suuntaan, taikka savupiippu on katkeamaisillaan. Luterilainen kirkko näkyy vasemmal-
la, sitten hetkeä myöhemmin sairaala ja koulun ala-aste. Muutama risteys ja ollaan kotikadulla, parkkee-
rataan omakotitalon pihalle, eikös vain isäntä Volodja, ole lämmittämässä saunaa. Iso saksansheferi 
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Jackie - tulee vastaan ja antaa kasvohoitoa tytöille – nuolemalla - sitten se hakee halon, että alkakaa nyt 
sitä heittelemään, kun kerran tänne asti olette tulleet. Tervehdittiin talon väkeä, kuulumiset vaihdettiin, on 
kuin tulisi omaan kotiin, olen minä siellä niin monta yötä viettänyt. Talon kissa, Geca - tumman harmaa - 
oikoi jäseniään keittiön uuninpankolla, lämpöisessä paikassa, kuinkas muuten. Gecaan tutustuin ensim-
mäisellä matkalla Kalevalaan, silloin laitettiin viemäriputket paikoilleen omakotitalon remontin yhteydes-
sä, alakertaan tehtiin kolme ja yläkertaan kaksi lisähuonetta. Minulla on siellä nimikkohuonekin, se ni-
mettiin silloin, kun yövyin siellä ensimmäistä kertaa, 15 vuotta on kulunut siitä aikaa.  
 

Talon emäntä, Valentiina, odotti kuuman kahvipannun kera, 
kun asetuimme taloksi. Yhdeksän tuntia matka kesti kaik-
kinensa, matkaa kertyy noin 400 km. Sitten saunaan, hau-
tomaan kipeitä hartioita, saunarakennus on rakennettu 5 – 6 
vuotta sitten, pyöröhirsistä, erittäin hieno sauna. Karjalainen 
tapa on syödä myöhään illalla, vielä myöhemmin juodaan 
teetä tai kahvia, ettei varmasti tule kesken yön nälkä.  
 
Lumipyry jatkui aamuun saakka, että lumityöt kutsuivat, 
käsikolalla kesti monta tuntia, ennen kuin paikat sai puh-
taaksi. Uhtua, talvella uinuva kylä, ei ehkä niin ankeaa, kuin 

syksyn sateessa ja harmaudessa, silloin joskus miettii, miten ihmiset jaksavat täällä elää ja kestää kaa-
moksen - koti on aina koti.  
 
Aamuaskareiden jälkeen lähdimme tervehtimään, meidän hillamiestä, Reinoa, hänellä on ollut talossaan 
remontti jo pitemmän aikaa, nyt hommat alkaa olla loppusuoralla, monen vuoden hillatienestit remonttiin 
on uponnut. Teetarjoilu piti olla, mutta pöytään oli katettu paistettua ahventa ja haukea, savusian pintaa, 
kakkaroita. Ei kurninut nälkä, kun sitten lähdettiin torielämää katsomaan ja kauppoja kiertelemään. Yksi 
kaunis päivä sattui kohdalle, monessa paikassa sitä ehtii käymään, kun on ahkerasti liikkeessä. Kävimme 
myöskin tervehtimässä Aino-serkkuamme, ystäväämme - täyttää lähipäivinä 80 v - elämänsä varrella ko-
via kokenut pirteä, elämänmyönteinen ihminen, ainut elossa oleva täysi serkku.  
 
Puhdas ruokavesi käydään hakemassa lähteeltä, kolmen kilometrin päästä, taitaa käydä koko kylän väki 
puhtaan veden sieltä. Nopeasti muutamat lomapäivät kuluvat, edessä onkin pitkä kotimatka, mutta ennen 
kuin mihinkään lähdetään, on maahantulokorttiasiat selvitettävä, sekin asia on jälleen kerran muuttunut, 
kuinkas muuten - kun on kolme arkipäivää maassa, pitää rekisteröityä. Onneksi meillä on siellä monta 
taitavaa serkkua, jotka osaavat hoitaa asiat kuntoon, vaikka aikaa siinä tuhrautuu, kun on aina uusia juttu-
ja, saa nähdä, että minkälaiset koukerot on seuraavalla kerralla.  
 
Varmaan seuraava reissu tulee ajankohtaiseksi alkukesästä, heti kun kotia pääsee, niin sitä alkaa suunni-
tella jo uutta matkaa, vaikka olisi kuinka paljon vaikeuksia, seikkailumieltä ja jännitystä pitää olla matka-
laisilla.  Aamulla sitten laukut kyytiin ja isäntäväen onnen-toivotukset, että minä en tykkää jäähyväisistä. 
Aamun säätilasta aisti, että se tiesi pahaa ilmaa päiväksi.  
 
Auton keula kohti Suomea, 9 tunnin ajomatka oli edessä ja 
niinhän siinä sitten kävi, lumimyräkkä alkoi, kun oltiin 
puolivälissä Kostamusta. Yksi hyväpuoli lumimyrskystä oli, 
puutavararekat olivat poissa tieltä, menomatkalla niitä tuli vastaan 
kymmenkunta, ne on todella hankalia kapeilla teillä. Ennen rajalle 
tuloa, rajuilma vain paheni, se oli aivan hirvittävää, silti rajatytöt 
olivat urhoollisesti tarkastamassa passia, jokaisessa 4. paikassa. Ei 
kyllä tullissa pengottu autoa, niin kuin joskus. Ihanaa on tulla 
koti-Suomeen, vaikka lähtö aina jännittääkin. Illan hämärtyessä 
alkoivat Pudiksen valot vilkkua, 9 tunnin matka oli takana. Lumimyräkästä ei ollut tietoakaan. 

 
Matkalla Sinikka, Eija, Leena, Maila ja Upi (kuvat Eija Pohjanvesi) 
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Livolaisia sotilaina Ruotsin vallan aikana 
 
Ennen kuin pysyvämpää Suomalainen asutusta syntyi Livojokivarteen, nämä tienoot olivat lappalaisten 
asuma-aluetta, jossa enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti Perämeren rannikon uudisasukkaat kävi-
vät eräretkillään. Kun 1500-luvun puolen välin jälkeen alkoi ilmestyä pysyvääkin asutusta Livojoen ran-
noille, kysymys oli ”ei kenenkään maan” ottamisesta asutuspolitiikan avulla haltuun.  

 
Suomi oli kuulunut jo 400 vuotta Ruotsin kuningas-
kuntaan ja Ruotsi kävi jatkuvasti sotia, muun muassa 
Venäjää vastaan. Useissa rauhansopimuksissa Venä-
jän ja Ruotsin välinen raja oli jäänyt tulkinnanvarai-
seksi, epämääräiseksi sopimukseksi paperille ja raja 
jäi maastossa käymättä ja merkitsemättä. Tästä seu-
rasi se, että molemmin puolin rajaa osapuolet syytti-
vät toisiaan rajan yli tunkeutumisesta ja tästä seurasi, 
että hävitys- ja kostoretket puolin ja toisin seurasivat 
toisiaan. Pahimmin joutuivat venäläisten tekemistä 
hävitysretkistä kärsimään Kajaanin ja Oulujärven 
seutu. Olihan Vienankarjalaisilla se käsitys, että 
Kainuu ja Oulujärven alue, kuten myöskin Oulujo-

kivarsi aina Turkansaareen asti kuului vanhastaan Vienankarjalaisten eräalueisiin. Vaikka kaikki Oulujär-
ven ympäristön ja Oulujokivarren talot poltettiin, pääsi osa asukkaista pakenemaan vihollista ja hakeutui 
asumaan rauhallisemmille alueille, jokunen ehkä Livojokivarrellekin.  
 
Oulujärven ja Kajaanin seudun hävitystä seurasi luonnollisesti Suomalaisten tekemä kostoretki Vienan 
puolelle, kun ylikiiminkiläinen Pekka Vesainen kokosi 400 miehen vahvuisen joukon Limingan, Kiimin-
gin ja Haukiputaan talonpojista ja ulotti retkensä Petsamon luostariin asti, poltti luostarin ja hävitti laajasti 
Vienanmeren rannikon asutusta. Tämäkään hävitysretki ei jäänyt Vienalaisilta kostamatta ja seuraava 
retki hävitti jo Livojokivarren juuri äsken alulle lähteneen asutuksen. 
 
Vuonna 1589 Vienankarjalaiset polttivat kaikki silloiset asumukset Pudasjärvenkin alueelta. 
Ainoa jo silloin veroluetteloihin merkitty Livolainen talo oli Matti Matinpojan talo jossakin 
nykyisen Nissin alapuolella, Timosen kosken partaalla ollut talo. Uudistaloja oli todennäköi-
sesti jo silloin useampia, mutta eivät vielä näkyneet veroluetteloissa veroa maksavina taloi-
na. 
 
Nyt seurasi Kainuun korkeuksilla yllättävänkin kauan jatkunut rajarauha, vaikka Ruotsin Kaarlet ja Kus-
taat sotivat jatkuvasti muilla rintamilla. Asutus elpyi taas nopeasti ja Livollekin syntyi neljän talon kylä. 
Rauhantilan jatkumisesta ei kuitenkaan ollut mitään takeita ja niinpä ryhdyttiin rakentamaan Kajaanin 
linnaa. Maaherra Johan Graanin mielestä se ei yksin riittänyt. Piti rakentaa tärkeimpien vesireittien varsil-
le varustuksia, Reisjärvelle, Utajärvelle ja Pudasjärvelle linnoitetut varustukset ja Livolle, 13 peninkul-
man päähän meren rannikosta varustamaton vartiopaikka. Tämä määräys annettiin vuonna 1656, mutta jo 
vuonna 1658 nämä varustukset lakkasivat olemasta.  
 
Kuten jo edellä mainitsin, Ruotsia hallitsivat näinä aikoina sotaisat, suurvaltaa havittelevat kuninkaat. 
Kustaa II Aadolf lähti valloittamaan Suomenlahden ja Itämeren eteläpuolen valtioita ja tarvitsi sinne jat-
kuvasti uusia sotilasjoukkoja. Sotilaaksiotot ulotettiin Pohjois-Pohjanmaalla aivan Kemin Lapin rajoille 
saakka, ainoastaan Kainuu säästyi lähettämästä miehiään oman maakuntansa ulkopuolelle oman sotilas-
sopimuksensa ansiosta. Varsin yleinen tapa välttyä lähtemästä vieraille maille sotimaan oli muuttaa asu-
maan lapin rajan tuolle puolelle, jos käsky kävi omalle kohdalle. 
 
On varsin vaikea löytää asiakirjoista mitään mainintoja sotilaaksi otoista ennen vuotta 1733, jolloin sol-
mittiin Pohjanmaan ruotujakosopimus. Ainoat täysin selkeät tapaukset Livolta löytyvät kä-
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räjäpöytäkirjoista. Juutisen talon isäntä Jooseppi Eskonpoika joutui 
lähtemään Ruotsin armeijan rulliin. Vuonna 1682 hänet vietiin Lii-
vinmaalle Riian varuskuntaan varusväeksi. Kun Joosepin vaimon, 
Anna Joosepintyttären aika kävi pitkäksi odottaa miestään takaisin ja 
hän olikin aikeissa mennä naimisiin samasta kylästä olevan Lauri Jaa-
konpojan kanssa, asiaa puitiin käräjillä vuonna 1696. Kun käräjöinnin 
syynä oli yhdessä hankittu lapsi, tuntuvat sakot rapsahtivat molemmil-
le ja rahavarojen puutteessa molempia rangaistiin ruumiillisella kuri-
tuksella heti käräjätalon pihalla. Jooseppi Eskonpoika kuoli Riian va-
ruskunnassa joskus 1710 paikkeilla. 
 
Toinen täysin kiistaton tapaus on Pekka Ristonpoika, joka joutui Nissin talon puolesta sotilaaksi Isonvi-
han aikana. Hän oli kotiutettuna jonkin aikaa ja joutui pian uudelleen palvelukseen, josta palasi Nissin 
talon isännäksi vuonna 1728. Pekka Ristonpojan sotapalvelusaikana Nississä asui hänen lankonsa Antti 
Antinpoika Mursu. Pekka Ristonpoika sai käräjillä vahvistettua oikeutensa hänen isänsä aikaisemmin 
omistamaan taloon vedoten pitkään sotapalvelusaikaansa tämän talon puolesta sotilaaksi lähteneenä. 
 
Vaikeammin tulkittava tapaus lienee Illikaisen maalle vanhoihin karttoihin merkitty sotilastorppa, joka 
sijaitsi nykyisen Tolpan pelloilla. Varmaa ensinnäkin on se, että mikään virallinen Livon ruodun (Kuhan 
ruotu) sotilastorppa se ei ole, koska se sijaitsee yksityisen tilan maalla. On siis Illikaisen talon asettaman 
sotilaan käyttöön tarkoitettu torppa. Sen perustaminen siis ajoittuu aikaan ennen vuotta 1733, jolloin sol-
mittiin Pohjanmaan ruotusopimus. Vaihtoehdot alkavat käydä vähiin ja ainoana mahdollisena näen Illi-
kaisen talon vävyn, Heikki Koistisen, joka oli naimisissa Marketta Ristontytär Illikaisen kanssa. Tosin 
hänet mainitaan vuonna 1675 isännäksi Illikaiseen, mutta jo vuonna 1690 naapurit Heikki Puhakka ja 
Perttu Juutinen haastoivat hänet käräjiin, koska hän oli ryhtynyt rakentamaan torppaa heidän niittyjensä 
läheisyyteen. Käräjillä naapurien nostama kanne hyväksyttiin, Heikki määrättiin karkotettavaksi ja hänen 
asumuksensa määrättiin purettavaksi. 
 

Vuonna 1695 Heikki Koistinen muutti perheineen uudisasukkaaksi Kuopus-
järvelle ja sai käräjillä uudistilan perustamisluvan, koska seudulla ei ole muita 
asukkaita. Seuraava talvi koitui kuitenkin koko perheelle kohtalokkaaksi, sillä 
Heikki, vaimo Marketta ja neljä heidän lastaan kuolivat nälkään vuonna 1696. 
Vain yksi pojista, Samuli jäi eloon ja hänestä tuli aikuistuttuaan Illikaisen 
talon isäntä. 
  
Oliko Heikki Koistinen ollut jo ennen torpan rakentamista Illikaisen talon 
puolesta sotilaana, vai lupautunut asettumaan sotilaaksi talon puolesta, jos saa 
luvan rakentaa torpan perheensä turvaksi ryhtyessään vastaisuudessa sotilaak-
si? Jälkimmäinen vaihtoehto tuntuisi uskottavammalle. Yksi selitys on kyllä 
ruotusotilaan varamiesjärjestelmässä ja että Kuhalan ruotukin olisi pestannut 
ruotusotilaan varamiehen ja tälle varamiehelle olisi rakennettu sotilastorppa 
Illikaisen maalle, Aro-ojan eteläpuolelle. Tälle tiedolle ei kuitenkaan löydy 
vahvistusta arkistoista. 

 
Pohjanmaan ruotusopimuksen solmimisen jälkeen Livolla sijainneet neljä taloa kuuluivat niin sanottuun 
Kuhalan ruotuun. Ruotuun kuului yksitoista asuttua, siis veronmaksukykyistä taloa ja lisäksi seitsemän 
sillä hetkellä veronmaksukyvyttömyyden takia autioksi merkittyä taloa. Ruotu joutui yhteisvastuullisesti 
pestaamaan aina ruodun puolesta sotamiehen. Kuhan ruodun talot joutuivat yhteisvastuullisesti rakenta-
maan sotilaalleen sotilastorpan Tuulisalmeen Pudasjärven kylän yhteismaalle ja torppa oli sotamiehen ja 
hänen perheensä käytössä, kun sotilas oli armeijan kirjoissa. Kun sotilas vapautui täysin palvelleena tai 
sattui kuolemaan palvelusaikanaan, joutui hän tai hänen perheensä hankkimaan itselleen asuinpaikan, 
mistä sattui saamaan. Yhtään varsinaista Livolaista ei tiedetä tämän ruotujakolaitoksen aikana palvelleen 
Kuhan ruodun sotamiehenä. Sen sijaan kainuulaista syntyperää oleva sotilas Pekka Juhonpoika Kilpeläi-
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nen, saatuaan eron sotamiehen virasta, haki asuttavakseen Ruokankaan uudistilaa, jossa asui poikiensa 
kanssa parikymmentä vuotta. Kuhan ruodun sotamiehenä hän palveli nimellä Pekka Lager. 
 

Suomen siirryttyä Venäjän vallan alaisuuteen vuonna 1809 ruotusotamiesjärjestel-
mä lakkasi ja tilalle tuli vuosisadan loppupuolella arvan nostolla valittujen suoma-
laisten nuorten miesten joutuminen Venäjän tsaarin kolmivuotiseen sotapalveluk-
seen. Muun muassa ”Tolopan ukko” oli palvellut tsaarin armeijassa kolme vuotta. 
Kouluja käymättömille maalaismiehille tämä kolmivuotinen palvelus oli usein 
ponnahduslauta poliisin ammattiin. Esimerkiksi Jaakko Mäntyjärvi, Tsaarin kol-
men vuoden sotaväen käytyään palveli eläkeikäänsä asti poliisina, samoin Aaprami 
Kokko eli Peura-Aappo palveli tsaarin armeijasta vapauduttuaan poliisina, ensin 
Torniossa ja sitten Kärsämäellä vuoteen 1933 asti, jolloin siirtyi eläkkeelle. Aap-

rami kävi heti eläkkeelle jäätyään Livolla katsomassa omia synnyinseutujaan ja jättämässä jäähyväiset 
sukulaisilleen. Paluumatkalla Kärsämäelle hän kuoli Oulussa ankaran keuhkokuumeen murtamana. Aa-
pon elämäkerta on aivan oman kertomuksensa väärti ja palaankin siihen tarkemmin joskus toisella kerral-
la. 

 
N K 

 

 
Kiitos Sirpalle! 

 
Suureksi suruksemme Sirpan työt loppuivat kioskinhengettärenä 
maaliskuun lopussa. Kyläläiset ja Livokkaan väki olisi ollut 
Sirpaan oikein tykästynyt, mutta niin se vain vuosi ja neljä 
kuukautta kului taas jälleen kerran liian nopeasti. Valitettavasti, 
sillä mehän olisimme halunneet Sirpan pitää ainaisesti. 
 
En varmasti ole ainoa, joka jäi kaipaamaan Sirpan suussa sulavia 
leivonnaisia (vaikka Sirpa väitti tullessaan kioskille, että hän ei 
osaa leipoa…) ja iloista touhuamista koululla. Sirpa oli myös 
todella omatoiminen ja keksikin aina tekemistä, välillä suorastaan 
liiankin kanssa. Jopa niin paljon, että kotiin ei tahtonut välillä 
joutua illalla. Kävimmekin muutaman kerran keskustelua siitä, että 
kioskintäti voisi lähteä jo kotiin, että edes saunaan kerkieisi. Myös 
välillä aamusella Sirpan kello tahtoi olla hieman aikaisessa. 
Jonakin aamuna Sirpa kiisi autollaan vastaan jo, kun minä olin 
töihin menossa kahdeksaksi. Silloin taisi Sirpa saada kauhistuneen 
puhelinsoiton, että hulluksiko sinä olet tullut, kun tähän aikaan jo 
töihin menet (silloin taisi olla muuten joku kokous tulossa, johon 
piti ennen kokouksen alkua hieman leipoa)?! Sirpan työssä-
oloaikana siis on voinut luottaa siihen, että asiat ovat varmasti 
hoituneet. Se on ollut iso asia tällaisessa ”talkoojohtoisessa” 
toiminnassa. 
 
Toivottavasti Sirpa ei meitä livolaisia unohda, sillä me ei varmasti 
unohdeta häntä. Suuret kiitokset Sinulle Sirpa ja toiveissa elää, että 
saisimme Sinut vielä tänne uudestaan kioskin ja koko koulun 
hengettäreksi. Pidetään peukkuja pystyssä! 
 

Minna 
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Metsästysseuran kuulumisia 
 
Livon metsästysseura kokoontui vuosikokouksen merkeissä tammikuun lopulla. Sääntömääräisten asioi-
den jälkeen käsiteltiin muutama jäsenhakemus, joista Huhtalan Pekan anomus hyväksyttiin ja Pekka tuli 
valituksi seuraan. Hirviporukan johtajasta käytiin pitkä keskustelu, koska allekirjoittanut oli aikeissa luo-
pua ko. tehtävästä. 
 
Hirvenmetsästyksen aluelupahakemusten 
piti olla valtion maan osalta valmiina jo 
tammikuun lopussa. Näistä ilmenee alusta-
va ampumaluettelo ja vieraspaikkakuntalai-
set. Aluelupa on jo tullut hyväksyttynä. 
Olen tässä täytellyt varsinaisia hirvilupa-
anomuksia, niiden tulisi olla yhteislupajoh-
tajalla (Rantalan Arilla) huhtikuun lopussa. 
Lentolaskennan perusteella hirvikanta on 
melko voimakkaassa laskussa. 
 
Riistanhoitoyhdistyksen hallitus suosittaa 
40 % vähennystä viime vuoden luvista ensi 
syksyksi, joten Livolle anotaan n. 30 päätä, 
joista vasoja suositusten mukaan 48 %. 
Nähtäväksi sitten jää, että mitä myönnetään. 
 
Pienriistan osalta kolmiolaskennan perusteella näyttää ihan lupaavalta jos ensi kesän pesinnät onnistuvat. 
Kettukanta on pääsyt liian suureksi. Niemen Eero oli toki muutamia saanut jalkanarulla. Ensi talvena olisi 
pyyntiä tehostettava. 
 
Riistanhoitoyhdistys on suunnittelemassa nuorten eräleiriä Livolle; opeteltaisiin erätaitoja ja koulutuksena 
olisivat myös metsästyskorttiin tähtäävä koulutus ja suoritus leirin lopussa. Ikähaitariksi on ajateltu 10 – 
16 vuotta. Vanhemmat halukkaat pääsevät myös mukaan. Leirille otetaan 20 – 30 osanottajaa koko Pu-
dasjärven alueelta. Asiasta lisää Iijokiseutu -paikallislehdessä sekä tässä lehdessä toisaalla. 
 
Vielä ilmoitusluonteisia asioita! 

- kesäkokous 10.8.2008 klo 12.00 koululla; hirviporukkaan aikovat paikalle 
- hirviliiterillä kesäkuun alusta talkoita perjantai-iltaisin ja lauantaisin; parannetaan pesumahdolli-

suuksia ym. ym.; yhteydenotot ko. asiasta 0400 – 243 142 
 
P.S. Nuolukiviä on liiterillä; levittäkää niitä, kun kuljette maastossa, ei kuitenkaan taimikoiden lähelle 
 
P.P.S. Metsästäjien kirkkopyhä 17.8.2008; onko lähtijöitä jos mennään linja-autolla? Kirkonmenojen jäl-
keen ohjelmaa museolla sekä kirkkokahvit ja voileipää; metsästysseura osallistuu kyytikustannuksiin. 
 
Tämä tällä kertaa, joten jäitten lähtöä odotellessa terveisin, 
 

Alappi 
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Vuoden 2007 kyläläinen 
 
…tai kyläläiset, Irma ja Urpo Perttu ja oikeastaan koko Takkulan perhe, Minna ja Kati ansaitsevat myös 
tämän tittelin! 
 
Irma ja Urpo ovat syntyneet ja kasvaneet Livolla – vieläpä samall’ puolen jokkee! Työajastakin on suurin 
osa kulunut Livon maisemissa. 
 
Irma os. Illikainen syntyi Salmelassa joen 
takana n. kolme kilometriä koululta. Urpo 
taas näki päivänvalon Pertunharjulla, 
Perttulassa. Nuoruusiän kynnyksellä sai 
Irma töitä Rajamaan kauppaliikkeestä; 
siihen aikaan lähdettiin töihin heti, kun 
”kynnelle kykeni”. Rajamaalla hän oli 
töissä monet, monet vuodet, Ahosen Es-
kon myymälässä eli Ahosella meni kolmi-
sen vuotta. Siinähän se työn touhussa 
nuoruus kului. 
 
Urpolla oli traktorikaivuriyritys, kunnes 
hän sai taksiluvan Livolle ja taksista tuli 
päätoiminen yritys vuonna 1972. Työtä 
siitä riitti molemmille, koulukyyditys taisi 
olla Irman harteilla. Naimisiin Irma ja 
Urpo menivät v. 1967. Aviossa he ovat 
olleet jo yli 40 vuotta. Lapsia liitosta syn-
tyi kaksi tyttöä – Minna ja Kati. 
 
Harrastuksia on riittänyt, Urpo on ollut vuosikymmeniä hirviporukassa ja metsätyöt ovat vieneet paljon 
vapaa-ajasta. Lisäksi (liekö harrastus) on ollut ojankaivuu. Urpon eläkepäivät alkoivat helmikuussa 2008. 
Irma marjastaa, hiihtää ja lenkkeilee, mikäli terveyttä on riittänyt. Kansalaisopiston piirit ovat tärkeitä ja 
tietysti koti- ja käsitöitä – niitähän naisväellä riittää. 
 
Livokkaan talkootyöt ovat myös pitäneet heitä tykönään. Aina kun tarvitaan, ovat Irma ja Urpo talakoissa. 
Minnan talkootuntien määrää ei taasen osaa laskea kukaan! 
  
Tällainen oli sitten pikainen pintakatsaus viime vuoden ”kyläläisten” elämästä, mukavia elämänmyöntei-
siä ”immeisiä”! Kaikkihan me heidät tunnemme. 
 

H yviä vuosia toivotam m e 
terveyttä alle askeltenne 

että v ielä  vuojen  v iijen  –  v iijentoista 
K äytte luokse lieden  tervehenä 

m atkaanne im antehena 
P äätätte kaarenne kauniisti 

sitten illalla  ilohon! 
 
 

Maila 

Irma ja Urpo Markon sekä karvaisten ”lastenlasten” kanssa  
hankiretkellä keväällä 2008 
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Maatalousnaisten kuulumisia 
 

Kevättä kohti mennään ja kesää odotellessa vietämme 
vielä muutaman yhteisen käsityöillan. Talvi on taittunut 
ja naiset ovat kutoneet iltojen merkeissä sukkia ja muita 
erilaisia käsitöitä. Keväällä käsityöillat ovat olleet tiistai-
sin. Aina on ollut mukava lähteä ja tavata kerran viikossa 
toisia milloin kenenkin luona. 
 
Kyläpäivät ovat olleet mukava lisä kerran kuukaudessa 
naisten toimintaan. Maatalousnaisethan huolehtivat aina 
porukalla senkin päivän ruoan ja arvonnan sekä kaiken 
mukavan yhdessäolon. 
 

Keväällä pidämme toukokuussa perinteisen roskankeruuillan, 
kunhan tienvieret alkavat olla sulat ja kuivat. Muistakaapa olla 
mukana koko kylän voimin. Osallistumme myös Pudasjärven 
maa- ja kotitalousnaisten juhlaan 20. huhtikuuta. Juhlaa viete-
tään seurakuntakodilla jumalanpalveluksella aloittaen. 
 
Suunnittelemme alkukesästä Pentikillä käyntiä jos porukkaa 
saadaan innostumaan. Ottaisimme vaikka bussin, mihin sopisi 
myös muitakin halukkaita mukaan. Viime kesänä vierailin itse-
kin siellä ja oli tosi mukavaa pitkästä aikaa käydä. Siellä on 
aina jokin näyttely, joten voi ihastella vanhoja tavaroita jos ei 
halua shoppailla. Eli mukavia asioita riittää – aina jotain pientä 
uutta. 
 
Kesällä on lentopallon kyläsarja taas Livolla, joten jos haluat tulla talkoita tekemään niin otahan yhteyttä 
vaikka johtokunnan jäseniin. Yhteystiedot alla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tervetuloa taas viihtymään yhteisiin tilaisuuksiin. 
 
Naisten puolesta, 
 

Ulla (kuvat Ullan omia) 
 
 

 
 
 

Vappu Puhakka, Liisa Puolakanaho,  
Liisa Aho ja Eila Veteläinen 

Terttua onnittelemassa Ulla ja Minna 

Puheenjohtaja Helinä Valkola p. 041 – 459 5160 
Sihteeri  Pirjo Tuovila  p. 040 – 739 2447 
Rahastonhoitaja Ulla Salmela  p. 040 – 526 1897 
  Minna Karppinen p. 045 – 631 6361 
  Maire Perttu  p. 040 – 561 9063 
  Virve Stenius p. 040 – 506 5194 
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Pudasjärven työttömien yhdistys ry 
 
YLEISTÄ 
Yhdistys on perustettu vuonna 1998. Toiminnasta vastaa hallitus yhdessä toiminnanohjaajan kanssa. Hal-
lituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Toiminnanohjaajana on toiminut vuoden 2007 
syyskuun alusta Henna Pihlaja ja hallituksen puheenjohtajana vuoden 2006 alusta Satu Piri. Yhdistyksen 
toimisto ja kirpputori sijaitsevat Pietarilassa, Ritolantie 17. Puhelin 08-822138. 
 
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on pyrkiä edistämään Pudasjärven työttömien työllistymistä sekä järjes-
tää ja tukea jäsenten virkistystoimintaa. Yhdistys tarjoaa pitkäaikaistyöttömille työ- ja harjoittelupaikkoja 
kirpputorilla, Suojalinnan asukastuvalla sekä virkistysuimala Puikkarin kahviossa. Osallistumme aktiivi-
sesti myös työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Yhdistyksen ilmoitustaululla tiedotetaan työ- ja koulutus-
paikoista ja eräistä työttömille tarjolla olevista etuuksista kuten tuetuista lomista. 
 
 
JÄSENYYS 
Yhdistyksellä oli vuonna 2007 n. 150 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Jäsenmaksu vuonna 2008 on 3,50 
€/vuosi. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt henkilö, myös työssäkäyvät ovat tervetullei-
ta yhdistyksen jäseniksi.  
 
Paikallisten yrittäjien kanssa sovitaan aina vuodeksi kerrallaan yhdistyksen jäsenille myönnettävistä alen-
nuksista. Jäsenmaksun maksaneet voivat hakea kassillisen tavaraa kirpputorilta ja saavat alennusta Puik-
karin 10 kerran uinti- ja kuntosalilipuista. 
 
 
PUIKKARIN KAHVIO 
Yhdistys on ottanut hoitaakseen virkistysuimala Puikkarin kahvion elokuus-
ta 2005 alkaen. Normaalin kahviotoiminnan lisäksi järjestetään tilauksesta 
ruokailuja ja kahvituksia erilaisiin tilaisuuksiin esim. kokouksiin, koulutusti-
laisuuksiin, pikkujouluihin. Puhelin 044 0822139. 
 
 
KIRPPUTORI 
Kirpputorilla otetaan vastaan ja myydään edelleen käytettyjä, ehjiä ja puhtaita vaatteita, astioita ja leluja 
sekä kirjoja. Valitettavasti emme voi ottaa vastaan huonekaluja emmekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita. 
Osaa vastaanottamaamme tavaraa kierrätämme myös valmistamalla niistä uusia tuotteita, kuten patalappu-
ja, kynäkoteloita ja tilkkutöitä. Otamme jatkuvasti vastaan ehjiä ja puhtaita vaatteita, astioita ja leluja. 
Kirpputori ja yhdistyksen toimisto ovat avoinna ma-to klo 8-17 ja pe klo 8-14. 
 
 
SUOJALINNAN ASUKASTUPA 
Työttömien yhdistys on hoitanut Suojalinnan asukastupaa v. 2007 huhtikuusta alkaen, yhteistyössä Iiris-
hankkeen kanssa. Asukastuvalta löytyy nettipääte, televisio ja päivän lehdet. Sen palveluihin kuuluvat: 
kioski, korjausompelu, lapsiparkki ja kipparointi (esim. siivous, pihatyöt, pienet korjaukset) kodeissa. 
Palveluista perimme pientä maksua. Keskiviikkoisin käy sauvakävelyporukka lenkillä. Asukastuvan pu-
helin 044 0822138. 
 
 
EU-ELINTARVIKEAPU 
Yhdistys jakaa Maaseutuviraston myöntämää elintarviketukea kahdesti vuodessa – keväällä ja syksyllä. 
Jakoajankohdista ilmoitetaan aina erikseen paikallislehdessä. Tuki määräytyy jäsenmäärän mukaan, mutta 
jaetaan kuitenkin työttömyyden ja vähävaraisuuden perusteella. Vuonna 2007 on jaettu EU-ruokaa yh-
teensä n. 4800 kg eli noin 560 kassillista.  
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AVANTOUINTI 
Helmikuussa 2008 avattiin taas Pietarilaan avantouintipaikka, jonka turvallisuudesta vastaa Pudasjärven 
kaupungin tekninen toimi ja ylläpidosta sekä pesu- ja pukeutumistiloista vastaa Pudasjärven työttömien 
yhdistys ja Iiris-hanke. Yhdistykseltä voi lunastaa avaimen (20 €/kalenterivuosi), jolla pääsee vapaasti 
puku- ja suihkutilaan. Sauna lämmitetään kerran viikossa torstaisin. Avantouintia voi myös käydä kokei-
lemassa yhdistyksen aukioloaikoina ilman avainta: 1 € suihku- ja pukuhuonemaksu ja 2 € saunavuorolla 
(torstai-iltaisin). 
 
 
YHTEYSTIEDOT  
 
Osoite: Ritolantie 17, 93100 Pudasjärvi 
Puhelin: 08 822138 
Sähköposti: pty@baanamail.fi 
Kotisivu: www.pudasjarvi.fi/yhteisot/tyottomienyhdistys/index.html 
 
Tervetuloa mukaan toimintaamme! Vastaamme mielellämme yhdistystämme koskeviin tiedusteluihin. 
 
 
*** 
 
Pudasjärven työttömien yhdistys ry kiittää, että saimme olla Pudasjärven Kajastus ry:n kanssa mukana 
Livon kylätalolla senioripäivillä 20.2.2008. Mukavan päivän aikana askarreltiin, laulettiin, ”aivojumpat-
tiin” arvoitusten parissa ja ruokailtiin. Toiminnanohjaaja Henna Pihlaja kertoi työttömien yhdistyksen 
toiminnasta, josta yllä myös esittely. 
 
 

 
Livokkaan moottorikelkkareitti kaupungille 

 
Pudasjärven kaupunki on lähestynyt kyläseuraa 
asialla, että se olisi valmis ottamaan Livokas ry:n 
tekemän moottorikelkkareitin Livolta Syötteen 
reittiin omaan hallintaansa. Se tarkoittaisi sitä, 
että sen jälkeen reitin ylläpito- ja markkinointi-
vastuu olisi Pudasjärven kaupungilla aivan kuin 
uudessa reitissä, joka tulee Livolle Iistä ja Yli-
Iistä. 
 
Käytännössä tämä helpottaisi kyläseuran työtä ja 
järkeistäisi reitin ylläpitoa. Asiaa käsitellään 
Livokas ry:n hallituksen kokouksessa perjantaina 
16.5.08. Mikäli asiasta tulee totta, kaupunki te-
kee asiasta sopimukset kaikkien maanomistajien 
kanssa, joiden maista Livokas ry teki sopimukset 
vuosina 2002 - 2003. 
 

Anni-Inkeri 
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Onko nyt vihdoin koittanut Kosovossa itsenäisyyden aika? 
 
Balkanin alueesta on sanottu, että sota alkaa Kosovosta ja loppuu Kosovoon. Vaikka tuo vuorten ym-
päröimä laakso on aina ollut maaperältään köyhää, eikä alueelle ole myöhemminkään muodostunut 
merkittävää teollisuutta, on se monien kansojen mielestä juuri oman kulttuurin kannalta historiallises-
ti tärkeä paikka. Albaanit, jotka katsovat periytyvänsä kielellisesti suoraan muinaisista illyrialaisista, 
alkoivat saapua alueelle jo 1200 eaa. Alueella käytiin useita taisteluita pääasiassa makedonialaisten 
kanssa vuosisatojen kuluessa ja alueesta tulikin osa Rooman valtakuntaa v. 28 eaa. keisari Augustuk-
sen toimesta. Slaavilaiset Serbit vaelsivat alueelle 500-luvulla, ja 900-luvulla heistä oli muodostunut 
kolme merkittävää ryhmää: Roomalaiskatoliset kroaatit ja sloveenit sekä ortodoksiset serbit. Serbien 
alue oli 1100 -luvulta alkaen itsenäinen. Kosovosta muodostui uskonnon ja kulttuurin keskus. Serbian 
kuninkaallinen hovi oli Kosovossa ja sillä oli voimakkaat siteet Eurooppaan. 
 

Albaanien ja serbien välejä hiersivät kielelliset sekä kulttuurilli-
set erot sekä vuoden 1389 tapahtuma, jolloin turkkilaiset voitti-
vat serbit Kosovo Poljen taistelussa ja liittivät nämä Osmanien 
valtakuntaan. Vuosina 1690 ja 1738 serbit pakenivat turkkilais-
ten julmaa kohtelua ja albaanit kansoittivat tyhjiön. Valtaosa 
Kosovon albaaneista kääntyi tänä aikana muslimiksi. Vaikka 
uskoa pidettiinkin henkilökohtaisena asiana, eikä pakkokäänny-
tystä tehty, antoivat osmanit kuitenkin muslimeille enemmän 
vapauksia ja oikeuksia. Serbien ja albaanien välit rikkoi lopulli-
sesti vuosien 1876 - 1877 sota, jolloin albaanit asettuivat osma-
nien puolelle serbejä vastaan. Berliinin rauhassa v. 1878 Serbia 
sai itsenäisyyden Kosovon ja Makedonian jäädessä turkkilaisil-
le. Vuonna 1908 Itävalta-Unkari liitti Bosnian omistukseensa ja 
samoihin aikoihin Kosovo siirtyi Serbialle. Toisen maailmanso-
dan aikoihin Kosovo liitettiin Italian hallitsemalle Albanialle, 
mutta vasta 1944 saatiin alueelle vuoteen 1980 kestänyt rauhan-
omainen aika kun Josip Broz Titon johtamat vasemmistoparti-
saanit ottivat vallan Jugoslaviassa ja Albaniassa. Tito määräsi 
Kosovon palautettavaksi Jugoslavian yhteyteen. 

 
Kosovon Albaanit alkoivat kuitenkin vaatia itsenäisyyttä ja vuonna 1963 Kosovolle myönnettiinkin 
autonomia Serbian osana. Väkivaltaisuudet kuitenkin jatkuivat Kosovossa ja alueelta muutti joukko-
paon omaisesti serbejä pois. Marsalkka Titon kuoltua vuonna 1980 perustettiin kollektiivinen johto, 
koska vahvaa johtajaa ei löydetty. Köyhän etelän ja rikkaan pohjoisen välillä oli edelleen taloudellisia 
ja kansallisia ristiriitoja, jotka kärjistyivät Serbian presidenttinä toimineen Slobodan Milosevicin ai-
kakaudella 1989 - 1997. Entisestä suuresta Jugoslaviasta irrottautui lyhyen sisällissodan seurauksena 
Slovenia, Kroatia, Makedonia ja Bosnia-Hertsegovina. Jäljelle jäänyttä Tynkä-Jugoslaviaa jäi johta-
maan Slobodan Milosevic vuosiksi 1997 - 2000.   
 
Slobodan Milosevicin aikana Kosovolta riisuttiin autonominen asema pois ja albaanien asemaa alu-
eella heikennettiin. Alueen hallinnollisiin johtotehtäviin siirrettiin pelkästään serbejä ja viralliseksi 
hallintokieleksi muutettiin serbia. Kosovon albaanien asemaa heikennettiin edelleen. Kouluissa kiel-
lettiin albanian kielen opetus ja tämän seurauksena he jäivät jopa ilman koulutusta ja terveydenhuol-
toa. Satoja tuhansia albaaneja joutui pakenemaan ulkomaille, muun muassa Suomeen. 
 
Albanian valtion osittain tukema Kosovon vapautusarmeija UCK aloitti sissisodan vuonna 1996, joka 
laajeni Kosovon sodaksi. NATO aloitti täsmäpommitukset keväällä 1999, kohteina pääasiassa vanhan 
Jugoslavian armeijan rakennuksia, mutta myös serbisotilaiden huoltoreitit. NATO vältti käyttämästä 

Kosovolaisia pikkupoikia 
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tiedotusvälineissä pommituksista sanaa sota, ja 
perusteli toimiansa Albaanien joukkopaon es-
tämisellä. Tilanne muuttui kuitenkin kesällä 
1999, jolloin Serbia pakotettiin suostumaan 
rauhansopimukseen ja YK siirtyi rauhanturvaa-
jineen alueelle. Kosovoon perustettiin väliai-
kaishallinto UNMIK, jonka johdossa on toimi-
nut myös suomalainen Harri Holkeri. 
 
Vuoden 2005 lopussa Martti Ahtisaari nimitet-
tiin YK:n rauhanneuvottelijaksi ja erityislähet-
tilääksi. Ahtisaaren johtamilla neuvotteluilla 
yritettiin löytää ratkaisua Kosovon asemaan, 
mutta neuvottelut päättyivät kuitenkin umpiku-
jaan.  
 
Kosovo julistautui yksipuolisesti itsenäiseksi 17.2.2008 Martti Ahtisaaren esittämän suunnitelman 
mukaisesti. 
 

Marko (myös kuvat) 
 

(Kirjoittaja on neljännellä rauhanturvaamisreissullaan, toista kertaa Kosovossa. Hän sai olla paikan 

päällä 17.2.2008 Kosovon julistautuessa itsenäiseksi.) 

 

 
 

Nuorten eräleiri 
 

Livolla järjestetään alkaen ma 19.7. klo 

9.00 ja päättyen pe 23.7.2008 klo 15.00 

nuorten eräleiri. Leiri on tarkoitettu 10 – 16 

–vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka ovat 

kiinnostuneet metsästyksestä sekä kalas-

tuksesta. 

 

Leirillä on kaikilla mahdollisuus suorittaa metsästäjäntutkinto. 

 

Osallistumismaksu leirille on 95 euroa. 

 

Ilmoittautumiset Alpo Turpeiselle 0400 – 243 142. 

 
Järjestää RiiJärjestää RiiJärjestää RiiJärjestää Riistanhoitoyhdistys, Nuorisotoimi ja stanhoitoyhdistys, Nuorisotoimi ja stanhoitoyhdistys, Nuorisotoimi ja stanhoitoyhdistys, Nuorisotoimi ja LLLLivon metsästysseuraivon metsästysseuraivon metsästysseuraivon metsästysseura    

 

 

Kuva Lipljanista 
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Puutyökurssilla 
 

Tammikuussa aloittelimme puutyökurssia, jon-
ka opettajaksi tuli meille Niskasaaren Yrjö Yli-
Livolta. Sitä on aina intoa täynnä kun saamme 
Livolla uuden kurssin. Meitä kokoontui seitse-
män oppilasta paikalle ja sillä on menty eteen-
päin. Aika menee aina liian nopeasti, tuntuu, 
ettei ehdi kaikkeen mitä on suunnitellut. 
 
Ensimmäinen ilta meni suunnitellessa mitä ru-
peaisimme tekemään. Itse olin haalinut vanhan 
piirongin jo valmiiksi, koska vanhojen huone-
kalujen entisöinti on lähellä sydäntä. Niiden 
laittamisessa on jotain todella hienoa, kun miet-
tii niiden historiaa. 

 
Kurssille tuli kaksi nuorta miestä, Tuohimaan Tuomas ja Puhakan Sakari. Tuomas on innostunut 
puukkojen tekemisestä ja Sakari on tehnyt puusta hyllykköjä ja muita pieni erilaisia tavaroita. On 
aina mukavaa nähdä, kun nuoret tulevat kädentaitokursseille. 
 
Pintamolta tuli Peuraniemen Urpo mukaan, teimme 
”kiikku”- siis keinuhevosia, naulakoita ja nuken sänky-
kin valmistui, pääsääntöisesti noita lasten juttuja tällä 
kertaa. Riihiahon Esko oli myös saanut lastenlapset in-
nostumaan keinuhevosista. Ne ovat vaarilta aina ihania 
muistoja lapsille. Niitä ei raski varmaan koskaan hukata. 
 
Juntin Matti teki vuodevaatelaatikon ja tosi hienon ken-
kätelineen. Matti on ollut aina innokas tulemaan mukaan 
ja todella hyvä neuvomaan sekä koneita käyttämään, kun 
itsellä ei se asia ole oikein hallinnassa. Karppisen Minna 
taiteili WC-tilaan seinänlevyisen kaapin, Minna kun on 
taitava tekemään vähän kaikkea, kuten olemme huoman-
neet. 
 
Olisi mukavaa harrastaa enemmänkin ja oppia tekemään 
kaikkea puusta, sillä on todella hienoa aina oma käden-
jälki, kun saa jotain valmiiksi. 
 
Kiitokset myös Yrjölle ja mukavia ovat illat olleet koko 
porukan kanssa. Kevät alkaa tehdä tuloaan ja kurssin 
loppua kohti mennään. Kaikki mukava loppuu aina aika-
naan, joten hyvää kevään jatkoa kaikille mukana olleille! 
 

Ulla  

Tässä onnellinen keinuhevosen omistaja, pikku Annika 
(Ullan siskon tyttö) 

Yrjö-ope opastamassa Tuomasta ja Sakaria 
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Livon joukkueen Pasi Pu-
hakka liiteli omissa korkeuk-
sissaan puulaakiturnauksessa 

Livon miesten joukkue kolmas puulaakilentopallossa 
 

Kaksi joukkuetta naisissa ja seitsemän porukkaa her-
rapuolella otattelivat puulaakilentopallon herruudesta 
liikuntahallilla pääsiäislauantaina. Naiset pelasivat 
kaksi peliä keskenään jotka molemmat voitti Vuokko-
set. Näin ollen Tytöt saivat tyytyä hopeisiin mitalei-
hin. Ensi vuodelle toivomme paikkakunnan ja mui-
denkin paikkakuntien naisten rynnistystä turnauk-
seen!!!!!!!!!! 
 
Miesten maineesta ja kunniasta pelattiin oikeassa 
puulaakihengessä hyvähenkisiä ja tasaisiakin pelejä. 
Livolta oli tietysti joukkue mukana turnauksessa 
miesten sarjassa. Milloinkahan saataisiin sellainen 
myös naisten sarjaan? Toivossa on hyvä elää sanoi 
lapamato. Maailmalla on livolaislähtöisiä naispelaa-
jiakin ainakin yhden joukkueen verran, kunhan vain 
joku heidät kerää yhteen. Kuka kurja tämän tekisi? 
Ostan hänelle tikkarin, tai vaikka vähäisista käteisva-
roista huolimatta peräti kaksikin! 
 

Livon miesten puuhamiehenä jälleen kerran toiminut Janne Laakkonen oli 
saanut joukkueeseen mukaan lisäkseen Sami Salmelan, Jukka ja Jarkko 
Puolakanahon, Janne ja Olli Suorsan, Pasi ”Big Pomppu” Puhakan sekä 
Kalle Jurmun. Livon joukkue kärsi peräti kolme jatkoerätappiota todella 
niukasti. Siitä huolimatta sijoituksena turnauksesta kolmas sija. Jossitella 
aina voi; lehmäkin olisi maitoauto jos sillä olisi rattaat! Turnauksessa pelat-
tiin pelaajien toiveen mukaisesti siten että jokaisesta voitetusta erästä sai 
pisteen. 
 
Tässä miesten sarjan ottelutulokset ja kunniataulukko: 
Livo - Heittopussi 2-0 (25-15, 25-13), Källit - Iinattijärven Nuorisoseura (INSU) 2-0 
(25-17, 25-19), MP-team - Livo 2-1 (19-25, 25-19,7-5), Pökkö - Ylikylän Isku(Isku) 
2-0 (25-18, 25-17), HePu - Källit 0-2(9-25, 15-25), INSU - Pökkö 0-2(21-25, 11-25), 
Isku - Livo 2-1 (15-25, 25-19, 7-6), HePu - MP-team 0-2(17-25, 19-25), Källit - Pök-
kö 0-2(21-25, 18-25), Livo - INSU 2-0 (25-19, 25-22), HePu - Isku 0-2 (9-25, 11-25), 
MP-team - Källit 2-0 (25-20, 25-15), Pökkö - Livo 2-1 (19-25, 25-17, 7-6), INSU - 
MP-team 0-2 (22-25, 12-25), Källit - Isku 2-0 (25-17, 25-20), HePu - Pökkö 0-2 (8-
25, 18-25), Livo - Källit 2-0 (25-17, 25-11), MP-team - Isku 2-0 (25-17, 25-20), IN-
SU - HePu 2-0 (25-17, 25-16), Isku - INSU 2-0 (25-20, 25-20), MP-team - Pökkö 1-2 (21-25, 25-20, 3-7). 
 
Kun jokaisesta voitetusta erästä sai pisteen, niin lopullinen sarjataulukko muotoutui seuraavaksi: 

Pökkö    12p 
MP-team          11p 
Livo                  9p 
Ylikylän Isku    8p 
Källit                 4p 
Iinattijärven Nuorisoseura   2p 
Heittopussi        0p 

 
Kiitokset kaikille Livon joukkueessa pelanneille! Ensi vuonna teemme tästäkin turnauksesta vähintäänkin 
yhtä mieleenpainuvan lentopallokansan yhteisen päivän. Ajankohta on perinteinen pääsiäislauantai. Se 
Livon naisten joukkue?!?!?!! 

Heavy T (myös kuvat)               

Jurmun Kassu nostaa.  
Vasemmalla Salmelan Sami valmistautuu hyökkäyk-

seen, toivoen maukasta passia palloa odottavalta Puola-
kanahon Jakelta. Suorsan veljekset seuraavat tilanteen 

kehitystä rinta- ja partakarvat väristen. 
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Livon pilkkikilpailun tulokset 23.2.2008 
 
Miehet 

1. Juha Laakkonen  3372 gr 
 

Naiset 
1. Lilli Latvalehto  3026 gr 
2. Tarja Kouva  1718 gr                                          
3. Sirkka Kohtala  1238 gr 
4. Aino Falck  203 gr 
5. Taina Illikainen  81 gr 
 

Veteraanit 
1. Ensio Takkinen  3183 gr 
2. Pentti Stenius  2060 gr 
3. Alpo Kukka  2041 gr 
4. Olavi Kouva  1282 gr 
5. Reino Soronen  385 gr 
6. Taisto Latvalehto  811 gr 
 

Nuoret 
1. Niko Laakkonen  855 gr 
2. Bang Illikainen  125 gr 
3. Ossi Puhakka  --- 
 

 
 
Osanottajia yhteensä 32 kpl. Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin ruokailuvälinesarja, arvonnan 
voitti Niko Laakkonen. 
 

   
Lasten hiihtokilpailujen tulokset 23.2.2008 

 
2 - 4 -vuotiaat 

1. Petra Johansson 01:04 min 
 

Pojat 5 – 6 -vuotiaat  
1. Olli Törmänen 05:05 min 
 

Tytöt 1 - 2 lk. 
1. Satu Niskasaari 01:05 min 
2. Henna Tolonen 01:15 min 
3. Carita Lundqvist 01:17 min 
4. Johanna Puhakka 01:44 min 
 

Tytöt 3 - 4 lk. 
1. Vilja-Elina Törmänen 01:12 min                                             
2. Lotta Törmänen 01:26 min 

 
Pojat 3 - 4 lk. 

1. Sakari Puhakka 03:45 min 
 
Tytöt 5 - 6 lk. 

1. Anne Puhakka 01:38 min 
2. Marjo Niskasaari 01:56 min 

 

 
 
 
 
                                           



Äitienpäivä 2008 
 

Äitienpäiväksi 11.5.2008 on suunnitteilla äitienpäiväret-
ki Kierikkikeskukseen Yli-Iihin. Livokas ry järjestää lin-
ja-autokyydityksen Livon koululta Kierikkiin, jossa 
syömme äitienpäivälounaan. Kierikkikeskuksessa on 
myös mahdollisuus tutustua näyttelyihin sekä kiertää 
ulkona oleva ansapolku. Keskuksessa on myös pieni 
matkamuistomyymälä. 
 
Lounaan ja kahvitus maksaa Kierikissä aikuiset 17,50 
euroa ja lapset 9,50 euroa (mikäli 10 – 15 hlöä). Pääsy-
maksu näyttelyjen katsomiseen on 5 €. Matkan hinta 
riippuu lähtijöiden määrästä. Lähtö Livon koululta klo 
11.00. 
 
Mikäli haluat mukaan Livokkaan äitienpäiväreissulle, niin kirjoita nimesi Livon kioskilla ole-
vaan varauslistaan 5.5.2008 mennessä. Ilmoita samalla myös mahdolliset ruoka-allergiasi. 
 
 

Tässäpäs olisi myös oiva äitienpäivTässäpäs olisi myös oiva äitienpäivTässäpäs olisi myös oiva äitienpäivTässäpäs olisi myös oiva äitienpäiväääälahjavinkki isille…lahjavinkki isille…lahjavinkki isille…lahjavinkki isille…    
Viedä äiti äitienpäivälounaalle ja tutustumaan KierikkikeViedä äiti äitienpäivälounaalle ja tutustumaan KierikkikeViedä äiti äitienpäivälounaalle ja tutustumaan KierikkikeViedä äiti äitienpäivälounaalle ja tutustumaan Kierikkikesssskukseen!kukseen!kukseen!kukseen!    

    
Reissulle ovat kaikki tervetulleita sekä miehet, naiset että lapset!Reissulle ovat kaikki tervetulleita sekä miehet, naiset että lapset!Reissulle ovat kaikki tervetulleita sekä miehet, naiset että lapset!Reissulle ovat kaikki tervetulleita sekä miehet, naiset että lapset!    

 
 

Nuorten lentopallopainotteinen kesäleiri  
 

• Livon koululla alk. pe 25.7. klo 18.00, päättyen su 27.7. noin 
klo 16.00 

• Hinta 25 €/hlö; sis vakuutuksen, pe - su päiväruoat, ilta- ja aa-
mupalat, iltamakkarat, suihkun ja majoituksen (omat petivaat-
teet mukaan) 

• Myös kyläläisten ja mökkiläisten lapset mukaan, halutessa voi yöt viettää kotonakin 
• Kaikki 8 – 13 -vuotiaat tytöt ja pojat taidosta ja asuinpaikasta riippumatta mukaan 
• Lentopallon alkeita, pelejä, yhdessäoloa, uintia, makkaranpaistoa, ym. ym. 
• Vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet sekä reipasta mieltä mukaan 
• Ilmoittautuessasi ilmoita henkilötunnus vakuutusta varten sekä lapsen, että huoltajan 

puhelinnumero 
• Ilmoittautumiset ja tiedustelut 21.7. mennessä; Kauko Tervonen puh. 040–571 2457 

 
Järj. Livokas Ry ja PuU/LP-jaosto                                                                                                            
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Kuutamohiihto 
 
Tänä vuonna täydenkuun aika sattui pääsiäisen seutuville. Lähes koko pääsiäisviikon saimmekin nauttia 
todella kirkkaista kuutamoilloista, kunnes sitten koitti kuutamohiihtopäivä… Koko päivän tietysti satoi 
lunta.  
 
Etukäteen ihmiset olivat olleet melko kiinnostuneita hiihdosta, mutta sitten kun kuutamohiihdon aika 
koitti, niin koululle kokoontui vain kaksi urheaa hiihtäjää lisäkseni; Ossi ja Irma. Hieman aikaa siinä odo-
teltuamme myöskin Carita ja Marko tulivat paikalle, kylläkin ilman suksia.  
 
Me hiihtelijät lähdimme kelkanjälkeä hiihtelemään joen kautta Penikkasuolle ja Marko ja Carita ajelivat 
autolla Halla-ahon luo ja lähtivät siitä kävelemään nuotiopaikka kohti (taisivat kyllä saada jossakin välis-
sä hieman moottorikelkankin apua kävelyynsä). 
 
Hiihtomatka sujui mukavasti Ossin bongatessa matkalle opastukseksi sytytettyjä kynttilöitä. Saimme 
myöskin matkan varrelta kaksi karvaista otusta kaveriksi juoksentelemaan ympärillämme. Vaikka lunta 
satoi koko ajan, oli todella mukava hiihdellä ja odotella, että milloin se nuotio alkaa pilkistämään puitten 
raosta.  
 
Kun saavuimme Penikkasuon vastakkaiseen laitaan, nuotiosta tuleva savunhaju saavutti meidät ennem-
min kuin tulenkajo. Pian kuitenkin metsän siimeksessä oleva nuotio tuli näkyviin. Siellä olivatkin Carita 
ja Marko jo nuotionsytyttäjä-Urpon kanssa odottamassa meitä. 
 
Siellä me sitten istuskelimme rei-
lun tunnin verran paistellen makka-
raa, juoden nokipannukahveja, 
syöden pannareita ja katsellen koi-
rien kirmailuja nuotion ympärillä. 
Mahtoi hurtillakin olla mukava 
reissu, kun pääsivät metsään juok-
sentelemaan ja kieriskelemään hir-
ven papanoissa (taisipa muutama 
papana mennä makkaran ja panna-
rin etupalaksikin…). Rattoisaa 
meillä muillakin kyllä oli ja se kai-
vattu kuukin melkein pilkahti välil-
lä pilvien takaa. Caritalle tällainen 
kuutamoinen makkaranpaistoreissu 
oli ensimmäinen ja haave taisi jää-
dä samanlaisesta perinteestä jat-
kossakin. 
 
Itse olisin siellä voinut istuskella vaikka kuinka kauan, mutta pakko oli lopulta pistää kamppeet kasaan ja 
lähteä hiihtelemään takaisinpäin. Oli jännä hiihdellä jälleen kynttilöitä seuraillen ja miettiä, että kerään-
tyivätköhän metsän tontut ja peikot hirvien kera meidän jättämälle nuotiolle lämmittelemään. Paljon mah-
dollista. 
 
Lumisateinen kuutamohiihtoreissu oli yksi parhaista kuutamohiihdoista. Kiitos siitä osallistujille ja erityi-
sesti Urpolle-isälle tavaroiden kuskaamisesta ja nuotionsytyttämisestä. Muille vihjeeksi, että ei aina kan-
nata ilmaa säikähtää, lumisateesta huolimatta kuutamohiihtokin voi olla todella hieno kokemus. Yksi par-
haista. 

 

Minna 
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Lentopallon kyläsarja 
 

Nyt suuntaamme katseet sitten varttuneempien lentopalloilijoiden 
kauden päätapahtumaan, elikkä lentopallon kyläsarjaan; Livolle. 
Turnaus pelataan lauantaina 19.7. Edellisenä kesänä mukana oli pe-
räti 18 joukkuetta!!! Nyt kehitellään päivää entistäkin paremmaksi. 
Mitä olemme turnauksia pelanneet Livolla jo ties kuinka kauan, on 
säät suosineet AINA, jopa koleana viime kesänä! Ei kun porukoita 
keräilemään!!!!!! Minusta näytti että puulaakiturnauksessa jo pelaaja-
sopimuksia rustailtiinkin jo sormet syyhyten, ja yhteystietoja vaihta-
en!!!! Mukaan ovat siis tervetulleita joukkueet ja pelaajat paikkakun-
nan ulkopuoleltakin! Meillä täytyy kuitenkin ottaa huomioon kenttien 
määrä ja toiminta muutenkin. Tilanne on kuitenkin se että oman pitä-

jän joukkueet ovat etusijalla, mutta kun tilanne lienee edelleenkin se että heidän lisäkseen mukaan mahtuu 
joukkueita pitäjämme ulkopuoleltakin edellisvuosien malliin, niin otamme heidät avosylin vastaan. Kes-
kusteluja on ollut siitä että mikäli joukkuemäärä edelleenkin on kasvussa niin ensin otettas mukaan oman 
pitäjän porukat ja sitten nopeimmat ulkopaikkakuntalaisjoukkueet. Tilannehan on kuitenkin se että me 
emme etukäteen tiedä että minkälainen määrä porukoita on tulossa. 
 
Olen tässä talven pimeinä hetkinä väsäillyt Livon kentille verkkojen kiristysrullia, että saamme verkot 
tiukemmalle. Olen kuullut että kyläseura Livokas on laittanut sinne kosken partaalle asuntovaunujen läm-
pöpaikkoja. Näitähän kannattaa hyödyntää kyläsarjapelaajienkin kannustajajoukkoineen. Kun kuulemma 
sinne saa laittaa telttojakin pystyyn ja käydä saunassakin, niin johan se väsyneen pelurin ja muunkin mat-
kailijan mielen saa messingille. Kun lisäksi kioskista saa evästä ja virvoitusta läheisen uimapaikan lisäsi, 
niin onhan kumma jos ei viihdy. Eikä tässä vielä kaikki; Livon kalastuskunta on ruukannut istuttaa hurja-
luonteisia lohikaloja koskeen, ja onpa taas kuulemma suunnitteilla kovanluokan kisabileetkin Livon Ta-
lolle. On ainakin valinnanvaraa ja mahdollisuuksia kerrakseen.  
 
Laakkosen Janne keräilee varmaankin entiseen malliin Livon miesten kyläsarjajoukkuetta. Toiveena tie-
tysti olisi että toissavuoden malliin saataisiin Livolta useampikin porukka kasaan. Miesten sarjassa on 
pysti katkolla MP-tiemillä. Mikäli he siis voittavat tulevan turnauksen, niin Hempan pytty on heidän! 
Naisten sarjaan kerätään porukkaa Livon joukkueeseen siten että halukkaat ilmoittautuvat Kärpän Pirjol-
le. Yhteystietonsa ovat toisaalla tässä lehdessä.  
 

Heavy T 
 

 

Lentopallon kyläsarja  
 

� Livolla la 19.7.2008 klo 8.59 
� Miehet ja naiset (ei pelaajarajoituksia) 
� Livon naisten joukkueeseen tulijat; ilmoittautukaa Pirjolle p. 040 – 5794 639 
� Lohikeitot sun muut eväät 
� Uimaranta, sauna, karavaanarialue, telttapaikat, kalastus ym. 
� Kisatanssit 
� Paikalle toivotaan runsaasti joukkueita, kuten myös yleisöä!!! 
� Tervetuloa kaikki tähän lämminhenkiseen kaikenkansan tapahtumaan; 

joko pelaamaan tai kannustamaan!!! 
� Ilm. 12.7.2008 mennessä; Kokko Timppa puh. 040 -  570 1950  

 
Järj. Pudasjärven kaupunki , Livokas Ry, Livon Maa- ja kotitalousnaiset ja PuU/Lp-jaosto. 
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 LASTENNURKKA   
 

VITSEJÄ, ARVOITUKSIA JA LORUJA 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aurinko, aurinko 
Aurinko, aurinko lettuja paistaa, 
hauska on auringon lettuja maistaa, 
loput voin heittää ukolle kuuhun.  
Sitten käynkin nukkumaan, 
pikkuinen massuni pullollaan.  
 
Entten tentten teelika mentten 

Entten tentten teelika mentten, 
hissun kissun vaapula vissun, 
eelin keelin plot, viipula vaapula vot, 
Eskon saum, pium paum,  
nyt mä lähden tästä pelistä pois.  
Puh pah pelistä pois! 

 

 

 

Harakka huttua keittää 
Harakka, harakka huttua keittää, 
hännällä hämmentää, nokalla maistaa.  
Onko suolaa, onko suurusta?  
Antoi tälle pojalle. (peukalo)  
Antoi tälle pojalle. (etusormi)  
Antoi tälle pojalle. (keskisormi) 
Antoi tälle pojalle. (nimetön) 
Tälle ei riitäkkään. (pikkurilli) 
Sitten lähtee vettä etsimään. 
Hyppää kivelle (ranne),  
hyppää kannolle (kyynärpää)...  
ja kaivoon (kainaloon). 
 

 

 

 

Osaat sä uida 

Kammastani löysin pienen pienen täin, 
joka mulle lausui näin. 
tsibabaduida, osaat sä uida, 
kiipeän puuhun, pistelen suuhun, 
pysyt sä pinnalla, 
Napakiven päällä, pum. 
 
Maalari maalasi taloa 

Maalari maalasi taloa, 
Sinistä ja punaista, 
Illan tullen sanoi hän, 
Nyt mä lähden tästä talosta pois, 
Puh, pah pelistä pois! 

 
 

TEHTÄVIÄ: 
Santtu, Veera ja Valma ovat sekoittaneet hattunsa. Saatko sinä 
selville kenelle mikäkin lakki kuuluu? 
 

Hiirulaiset ovat ottaneet mukaansa eväät, mutta ne ovat men-
neet sekaisin. Auta hiirulaisia löytämään oikeat eväät. 

 
 

Kesä tulee ja kukkaset alkavat kukkimaan. Maija kävi poimimas-
sa äidilleen komean kimpun kukkia niityltä. VÄRITÄ KUKAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Kaksi piparkakkua käveli tiellä. Auto ajoi toisen yli. Kaveri huusi: 
- Kävikö mitenkään muru? 

Kaksi ilmapalloa leijui rauhallisesti. Äkkiä toinen hätääntyi ja huusi. 
- Varo! Kaktussssss...! 

- Mikä on vihreä ja roikkuu puussa? - Raaka  apina. 
Äiti, mikä se on, joka on vihreä ja jolla on kahdeksan jalkaa? 

- En tiedä, kerro vain. 
- En minäkään tiedä, mutta se istuu tukassasi. 

Miksi kukat kasvavat nopeammin kun maata lannoitetaan, Kaisa. 
- Ne pyrkivät ylös saadakseen raitista ilmaa. 

Mikä on hitauden huippu? - Kun etana jarruttaa kaarteessa. 

Miksi banaani meni kosmetologille? - Se halusi kuorinnan. 

Kesän tuloKesän tuloKesän tuloKesän tulo    
Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, 

västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään. 
 

Hyvää kesän odotuHyvää kesän odotuHyvää kesän odotuHyvää kesän odotussssta kaikille!ta kaikille!ta kaikille!ta kaikille! 
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Hierontaa 
 

Puhakan Puristuksen Livopäivät kesällä 2008: 
 
 
Maanantai 19.5. klo 10 – 19                                             
Tiistai 20.5. klo 9 – 18 
Keskiviikko 21.5. klo 10 - 19 
Torstai 22.5. klo 9 - 16 
 
Maanantai 23.6. klo 10 – 19 
Tiistai 24.6. klo 9 – 18 
Keskiviikko 25.6. klo 10 - 19 
Torstai 26.6. klo 9 - 16 
 
Tiistai 22.7. klo 10 – 19 
Keskiviikko 23.7. klo 9 – 18 
Torstai 24.7. klo 10 - 19 
Perjantai 25.7. klo 9 - 16 
 
Maanantai 18.8 klo 10 – 19 
Tiistai 19.8. klo 9 – 18 
Keskiviikko 20.8. klo 10 - 19 
Torstai 21.8. klo 9 - 16 
 
 
 
Hieronnat maksavat: 

� osahieronta (30 min)  15 € 
� puolihieronta (50 min)  23 € 
� kokovartalohieronta (90 min)  38 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajanvaraukset voitte tehdä Livokas ry:n kautta (p. 050 – 5520 280), käymällä Livokkaan kioskilla tai 
soittamalla suoraan minulle (p. 040 – 592 3292).  
 

Anne 
 
 
 

 
HUOM: vuoden 2008 alusta on tullut käyttöön 
peruutusmaksu eli varatun hieronta-ajan pe-

ruutus tulee tehdä viimeistään yhtä vuoro-
kautta aikaisemmin. Jos aika jää perumatta, 
lähetään peruutusmaksu, mikä on osahieron-

nasta 7,50 euroa, puolihieronnasta 11,50 euroa 
ja kokohieronnasta 19 euroa. 
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Ilmoitustaulu  
 
� Seuraava Livon Sanomat ilmestyy elo - syyskuun vaih-

teessa. Jos haluat kirjoituksesi yms. lehteemme, toimita 
se Tietotuvalle tai Minnalle HEINÄKUUN loppuun 
mennessä. Toivoisimme juttujen tulevan ajoissa lehden 
teon helpottamiseksi. Jos Sinulla on jotain kysyttävää, 
ota yhteyttä Minnaan.  

 
� Suoramyynnin tilityspäivät sekä kirpputorin vaihto- ja 

tilityspäivät ovat kesällä 2008 jälleen kahden viikon vä-
lein: la 17.5., la 7.6, pe 20.6., la 5.7., la 19.7., la 2.8., 
16.8. sekä 6.9. Pieniä muutoksia voi vielä tulla. Kannat-
taa tarkistaa ilmoitustauluilta tarkat päivät. Lisätietoja 
sekä varauksia kirpputorille ja suoramyyntiin voit kysel-
lä Minnalta (040 - 504 9663).  

 
� Saatavilla edelleen: 

� reseptivihko 3 €  
� aikuisten T- paidat 12 € 
� Livon historia – kirja Elettiinhän sitä ennenni – Livon kylän neljä vuosisataa 30 € 

 
� Jos muutat, niin ilmoitathan myös uuden osoitteesi Livokkaalle. Näin lehtesi osaa paremmin perille. 
 
� Livon Sanomien jakajat lähettävät terveisiä, että erityisesti Kurenalla olisi tärkeää, että postilaatikois-

sa olisi täydelliset osoitteet tai nimet, jotta maallikko-postinjakajienkin olisi helpompi jakaa lehdet oi-
keisiin postilaatikoihin. 

 
� Livokas on irtisanonut lankapuhelinliittymänsä Livon koululta ja hankkinut kännykän. Uusi nume-

romme on 050 – 5520 280. Koska lankapuhelin ei ole enää käytössä, myös faxipalvelu tietotuvalta on 
poistunut. 

 
� Livon Sanomien tilaajahinta sekä lehden irtonumeron hinta ovat hieman nousseet vuoden 2008 alusta, 

sillä lehti tulee ilmestymään jatkossa värillisenä. Lehden tilaajahinta on nyt siis 22 €/vuosi ja irtonu-
meron hinta 8 euroa. 

 
� Edellisessä lehdessä olleen Maikin jutun ”Kertomus-matkamuistelu” kuvat eivät olleet Maikin otta-

mia, vaan Esteri Nissin ja Sirkka Åkerlundin. Lehden tekijät pahoittelevat sekaannusta. 
 
� Näillä näkymin apteekin lääkekaappi tulee lopultakin viikon 20 lopulla Livon koululle. Alustavasti on 

suunniteltu, että  lääkekaapista saavat myydä itsehoitolääkkeitä Markku Juusola, Silvo Tuominen ja 
Minna Perttu. Muut työntekijät tai talkoolaiset eivät saa myydä lääkekaapista. 

 
� Voi olla, että pääsemme mukaan kaupungin kokeiluun, joissa muutamalle kylälle laitetaan sekajäteas-

tia, mihin mökkiläiset tiettynä, etukäteen ilmoitettuna ajankohtana voivat tuoda jätteitään. Mikäli ko-
keilu toteutuu Livolla, niin ilmoittelemme siitä pikimmiten. 

 
� Mikäli saamme lisätyövoimaa koululle kesäksi, niin koulun kesäaukiolojat voivat jatkua elokuun lop-

puun saakka. Ilmoittelemme tästäkin, mikäli näin tapahtuu. 
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Palveluita 
 

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

 
Sisustus(laatoitus)- ja kirvesmiestyöt, puunajo, polttopuuta 

Jarmo Puhakka 08 – 836 646, 0400 – 805 601 
 

Kaivuri- ja lumityöt, taksi 
Urpo Perttu 040 – 0188 574 

 
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 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 

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 

 
Rahtikuljetukset ja maansiirto 
Matti Luokkanen 040 – 586 2067 

 
Kulkurin Hopeapuoti Ay 

Minna 045 – 631 6361 Tiina 040 – 503 2891 Liisa 0400 – 496 107  
www.kulkurinhopeapuoti.com 
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Livolla tapahtuu 
 

To 1.5.2008 klo 12 - 15 
Vappuhulinat Livon koululla 
- Sirpa leipoo munkkeja 
 
Ma 5.5.2008 Romunkeräys alkaa Talolla 
 
Su 11.5.2008  
Äitienpäiväreissu Kierikkikeskukseen 
- lähtö Livon koululta klo 11 
 
Ma 19.5. – To 22.5.2008 
Hierontaa Livon koululla 
 
Ti 27.5.2008 klo 12 – 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla 
 
To 29.5.2008 klo 18 
Kyläfoorumi 
- käsitellään kylien erilaisia kehittämismahdolli-
suuksia 
 
Kesäkuun alusta alkaen metsästysseuran talkoita 
Talolla perjantai-iltaisin ja lauantaisin 
 
Kesäkuussa 2008 
Vesiosuuskunnan raivaustalkoot vedenottamolla 
- kahvitarjoilu talkoolaisille 
 
Su 1.6.2008 klo 13 
Kesän aloitushartaus Livon koululla 
 
To 12.6. – Su 15.6.2008 
Karhunveistoviikko Livon koululla 
 

Pe 20.6.2008 klo 23 
Juhannuskokko Livon koulun rannassa 
 
Ma 23.6. – To 26.6.2008 
Hierontaa Livon koululla  
 
La 19.7.2008 alkaen klo 9 
Lentopallon kyläsarja ja kesäpäivä 
 
La 19.7.2008 
Tanssit seurojentalolla 
 
Ti 22.7. – Pe 25.7.2008 
Hierontaa Livon koululla 
 
Ma 21.7. – Pe 25.7.2008 
Nuorten eräleiri Livon koululla 
 
To 24.7.2008 klo 18 – 20 
Yleiset onkikilpailut Livon koululla 
 
Pe 25.7. – Su 27.7.2008 
Lentopalloleiri Livon koululla 
 
To 31.7.2008 Romunkeräys päättyy Talolla 
 
Su 10.8.2008 klo 12 
Metsästysseuran kesäkokous Livon koululla 
 
Su 17.8.2008 
Metsästäjien kirkkopyhä Kurenalla 
- lähtö Livon koululta 
 
Ma 18.8. – To 21.8.2008 
Hierontaa Livon koululla 
 
 

Rauhanyhdistyksen retken ja Kesäseurojen päivämäärät ovat vielä avoimet, 
ne ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Muistakaa seurata ilmoitustauluja, sillä tapahtumakalenteri 

elää jatkuvasti! 

 

 

 

A urinkoista kesää kaikille; A urinkoista kesää kaikille; A urinkoista kesää kaikille; A urinkoista kesää kaikille;     
kyläläisille, m ökkiläisille ja  kyläläisille, m ökkiläisille ja  kyläläisille, m ökkiläisille ja  kyläläisille, m ökkiläisille ja      
L ivon Sanom ien  lL ivon Sanom ien  lL ivon Sanom ien  lL ivon Sanom ien  luuuukijoilk ijoilk ijoilk ijoille! le! le! le!     

 


