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Kyläpäällikön terveiset 
 
Kesä alkaa olla taas takanapäin, samoin kesän tapahtumat. Livolla kesätapahtumia oli jälleen melekosen palio, 
ja väkeä kävi paikanpäällä positiivisen runsaslukuisesti. Ilman talkooväkeä näitäkään tapahtumia ei olisi jär-
jestetty, joten suuri kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille. Tänä kesänä rakennusprojektit ovat olleet vähäisiä, 
ja näin oli tarkoituskin rankan edelliskesän jälkeen. Suurin projekti taisi olla seurojentalon katon uusiminen. 
Talvi on joka tapauksessa tulollaan, ja mielenkiinnolla odotamme myös sitä uuden kelkkareitin valmistumista. 
Toivotaan, että projekti saadaan vihdoin käynnistettyä. Iloa reitistä olisi niin kyläläisille kuin turisteillekin, ja 
kioski saisi paljon uusia asiakkaita. Kävin tänä kesänä Livolla lomailemassa pariinkin otteeseen. Täyty kyllä 
sanoa, että paremmalla sijainnilla mökki ei voisi enää olla. Livon kylä on erittäin mukava kesänviettopaikka 
ihmisineen ja maisemineen… Ja ihan samalla tavalla, vaikka läpi vuoden asuttavaksi. 
 
Hyvää syksyä kaikille! 
 

Ari 
 

 
 

Kiitos! 
 
Heinäkuun loppupuoli oli oikeata hyvästelyjen aikaa, sillä jouduimme luo-
pumaan kahdesta työntekijästämme: Markusta ja Päivistä.  
 
Juusolan Markku oli kerinnyt olla töissä Koululla jo 16 kk tai oikeastaan 17 
kk, sillä Markkuhan oli meillä ensiksi kuukauden työharjoittelussa. Tuntui 
kyllä hirveän haikealta, kun Markku viimeisen kerran lähti Koululta töistä. 
Markku, kun oli ollut todella oma-aloitteinen, toimelias ja monitaitoinen 
työntekijä, jolle ei ollut työtä mitä ei olisi voinut tai osannut tehdä. Bravuuri-
työtehtäviä Markulla olivat valokuvaaminen, kuvienkäsittely ja maalaami-
nen. Haaveena olisikin joskus saada Markun valokuvanäyttely Koululle….  
 
Koivukankaan Päivin me työllistimme kesäapulaiseksi kahdeksi kesäkuukaudeksi. Päivihän oli meille jo 
vanha tuttavuus, sillä hän pakersi pari - kolme vuotta sitten Koululla vuoden verran töissä. Päivi oli siis helppo 
palkata, sillä häntä ei pahemmin tarvinnut opettaa ”talon tavoille”, vaan Päivillä palautui todella nopeasti 
kaikki mieleen. Päikkärä oli ahkera leipuri ja hän tekikin suussasulavia leivonnaisia. Nam, nam, vieläkin tulee 
vesi kielelle, kun vain ajatteleekin. Saimme myös Päiviltä hyviä reseptejä Livokkaan kokoelmiin. Niistä onkin 
taas hyvää kokeilla monenlaisia, makoisia herkkuja ja muistella, että keneltä se tämäkin ohje taisi tulla. 
 
Kylätalkkarimme, Illikaisen Aimo, pakertaa jo toista kesää talkkarihommissa. Aimo on saanut tehdä jonkin 
verran viime kesän tavoin kyläläisille ja mökkiläisille töitä ja väliajat hän on sitten pakertanut Livokkaan lo-
puttomassa työviidakossa. Aimo on todella tunnollinen työntekijä, jonka työnjälki on mitä siisteintä. On mu-
kava tietää, että kun Aimolle jotain työtehtäviä antaa, niin ne varmasti tulee tehtyä. Olemmekin todenneet 
kylätalkkarin pestin todella tarpeelliseksi erityisesti kesäaikaan. Itse kukin tarvitsee kotonaan välillä ylimää-
räistä kättä ja Livokkaankaan hommat eivät tulisi kaikki talkoilla tai kioskin ja tietotuvan työntekijöillä tehtyä. 
Mikäli sopivia ehdokkaita ensi kesäksi löytyy, niin varmasti palkkaamme kylätalkkarin jatkossakin. Valitetta-
vasti emme varmaan Aimoa pysty enää ensi kesänä palkkaaman, vaikka mielellämme haluaisimmekin. Aimo 
on muuten vielä vähän aikaa töissä, joten jos jotain tekemätöntä työtä kotoa löytyy, niin kannattaa ottaa yhte-
yttä Puhakan Jouniin. 
 
Suuret kiitokset siis Markulle, Päiville ja etukäteen myös jo Aimolle!! Kiitos myös Silvolle, joka on tietotu-
vantyöntekijästä oppinut myös hyväksi kioskinpitäjäksi. Extrakiitokset myös kaikille talkoolaisille! Ilman teitä 
kaikkia tästä kesästä ei olisi selvitty.  
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Kioski, suoramyynti, lääkekaappi, 
kirpputori, kirjasto ja tietotupa  

SULJETTU 
 

Pyhäinpäivänä la 1.11.2008 
 

Itsenäisyyspäivänä la 6.12.2008 
 

 
 

 

KIOSKIN, KIRPPUTORIN, 

LÄÄKEKAAPIN, SUORAMYYNNIN,  

KIRJASTON JA TIETOTUVAN  

AUKIOLOAJAT 

 
25.8.2008 alkaen 

 
ma – ti, to – pe 12.00 – 18.00 

la 10.00 – 18.00  
ke ja su SULJETTU 

 

Livokas ry:n tiedot 
 

Kirsiojantie 31 
93220 LIVO 
puh. 050 – 5520 280 (Livon koulu) 
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 
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Nuoriso- ja kulttuurijärjestöt hyvän elämän palveluiden tuottajiksi 

 
Lapin Nuorison Liitto ry:lle on hakemuksesta 
myönnetty hallinnoitavaksi Manner-Suomen Eu-
roopan Sosiaalirahastosta valtakunnallinen Hyvän 
elämän palveluita kolmannelta sektorilta 2008 – 
2010 –hanke 1 029 710:n budjetilla, jonka rahoitta-
vana tahona toimii Lapin lääninhallitus ja sen sivis-
tysosasto.  Hankkeen on ideoinut ja suunnitellut 

Lapin Nuorison Liiton toiminnanjohtaja Maria-Liisa Malvalehto ja hän tulee toimimaan hankkeen 
projektipäällikkönä Lapin Nuorison Liiton Rovaniemen toimistossa yhdessä projektisihteeri Eero 
Yrjänheikin kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ry, 
hankkeen yksitoista (11) osatoimijoina toimivaa yhdistystä ja osatoimijoiden kotipaikkakunnat.   
 
Hanke toteutetaan 1.5.2008 - 31.12.2010. Valtakunnallisesti tavoitteena on, että yksitoista (11) oma-
leimaista paikallista tai alueellista yhdistystä tuottavat ja pilotoivat hyvän elämän palveluita kotipaik-
kakuntansa kunnan tai kaupungin hyvinvointipalveluihin. Tarpeet on kartoitettu yhteistyössä koti-
paikkakunnan kunnan tai kaupungin ja niiden nuoriso- ja kulttuurialan edustajien kanssa jo hakemus-
vaiheessa.  Osatoimijat ideoivat, suunnittelevat ja tuottavat hyvinvointipalvelujen sisällön lapsille, 
nuorille, ikääntyneille ja perheille kuntien ja kaupunkien nuoriso- ja kulttuurialalle sovitusti ja valit-
sevat hankkeen tavoitteista 1-4 tuotettavaa ja pilotoitavaa kohdetta vahvuuksiensa mukaan.   
 
Toimintaa tuotetaan paikallisesti niin, että niiden avulla lapsille järjestetään heidän tarvitsemaansa 
sisältörikasta kerhotoimintaa, nuorille järjestetään moni-ilmeistä nuorisokulttuuria ja harrastustoimin-
taa, ikääntyneille tuotetaan monitaiteista ja harrastuspainotteista viriketoimintaa, joiden avulla tuetaan 
heidän elinvoimaisuutensa säilymistä asuvat he kotona tai laitoksessa sekä perheille tuotetaan virkis-
tystoimintaa kerho- ja viriketoimintaan osallistuvien syys- ja kevätkauden päättötilaisuuksissa, jotka 
antavat sisältöä elämään, rakentavat yhteisyyttä ihmisten välillä ja yhteisöjen sisään edistämään hy-
vää elämää. 
 
Osatoimijoiksi ovat sitoutuneet seuraavat yhdistykset osahankkeineen, jotka noudattavat Hyvän 
elämän palveluita kolmannelta sektorilta 2008–2010–hankkeen sisältöä: 

- Livokas ry / Ikäihmisten lomapäivät, Pudasjärven kaupunki 
- Lapin läänin kansantanssiyhtye ry / Rimpparemmi / Hyvä elämä tanssien!, Rovaniemen kau-

punki 
- Saarenkylän Nuorisoseura ry / Siepakat, Rovaniemen kaupunki 
- Pyhäjärven Nuorisoseura ry / Hiidenkirnu, Pyhäjärven kaupunki 
- Sydänmaan Kyläyhdistys ry / Perinnevirkku, Kärsämäen kunta 
- ISOn Tanhuujat ry / Koko kansan tanssitalo, Jyväskylän kaupunki 
- Hollolan Nuorisoseura ry / Hyvän elämän palveluita Hollolassa, Hollolan kunta 
- Arpelan Nuorisoseura ry / Elämän eliksiiriä Arpelan seudun toimintatuvasta, Tornion kaupun-

ki 
- Uusi Askel ry / Kutka -projekti, Tornion kaupunki 
- Vojakkalan Nuorisoseura ry / Jokivarren kämppä, Tornion kaupunki 
- Jalasjärven Ylivallin Nuorisoseura ry / Rookatahan porukalla, Jalasjärven kunta 

                                 
Hankkeen osatoimijoina toimivien yhdistysten toiminta-aika hankkeessa on 1.8.2008–31.10.2010 ja 
niille tarjotaan:  

• tietotaitoa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen, jotka edistävät hyvää elämää 
• tukea palveluiden ideoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa 
• laadukkaita hyvinvointipalveluja valituille kohderyhmille 
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• työtä nuoriso- ja kulttuurialan ammattiosaajille 
• ihmisille mahdollisuus asua, viihtyä ja tehdä työtä omalla kotiseudullaan 

Osatoimijoille hankkeesta turvataan resurssi (ammattitaitoinen hankevetäjä), opastusta, konsultointia, 
työseminaareja, koulutusta, asiantuntijuutta, hallinnollista ja taloudellista tukea.  
 

Maria-Liisa Malvalehto 

toiminnanjohtaja, gsm. 0400 530 598 
 

 
 

 
 

Ikäihmisten lomapäivät 

 
Livon osahankkeen tavoitteena on tuottaa mielenkiintoisia harraste- ja virikepäiviä erityisesti ikäihmisille, 
mutta ikärajoja ei sen kummemmin aseteta. Kaikenikäiset toivotaan innolla mukaan osallistumaan ikäih-
misten lomapäiviin! 
 
Lomapäivien aiheet suunnitellaan aina yhdessä. Tulevan syksyn aiheet on pohdittu 8.8.08 pidetyssä kai-
kille avoimessa tilaisuudessa. Aiheet ovat luettavissa tämän lehden takakannen tapahtumaluettelosta. Ti-
laisuudet ovat aiemmin olleet kyläpäivien nimellä ja niitä on ollut harvemmin. Hankkeen myötä tapahtu-
miin toivotaan saatavan lisää potkua, virallisemmiksi niitä ei tarvitse hankkeesta huolimatta tehdä. Kylä-
läisten leppoisa yhdessäolo on pääasia. 
 
Hankkeessa toteutetaan uutena toimintamuotona perhekahvilatoimintaa neljä kertaa vuodessa. Myös nä-
mä tilaisuudet saavat muotonsa kyläläisten toiveiden mukaan. 
 
Hankkeen ansiosta olemme voineet palkata Sirpa Kettisen jatkamaan työtään kylän palvelukeskuksessa 
koululla. Kaikki koulun sisältämät palvelut ovat näin ollen avoinna totuttuun tapaan reilut pari vuotta täs-
tä eteenpäin, aina vuoden 2010 lokakuun loppuun asti. Pitkäaikaistyöttömien vähetessä tällainen rahoi-
tusmuoto on meille enemmän kuin tervetullut. 
 
Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä Sirpaan tai Livokas ry:n hallituksen jäseniin, kun saatte ideoita toiminta-
päivien sisällöistä tai koulun kehittämisestä edelleen palvelevammaksi kyläkeskukseksi. Ottakaamme 
kaikki hyöty irti myönnetystä kylähankkeesta! 
 

Anni-Inkeri 

 
PS. Koko hankkeen kotisivut ovat osoitteessa: http://hanke.lnl.fi. Käykäähän tutustumassa! 
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Livolla kulkevien linja-autojen aikataulut 
 

Livo - Pudasjärvi 

 
Ajopäivät Lähtö Perillä Voimassa Kesto Linja/Vuoro 

Koulp Ti -P 08:15 08:50 17.10.2008 asti 00:35 vakio Pärjänsuo - Pudasjärvi 
   27.10. – 23.12.2008   
   5.1. – 27.2.2009   
   9.3. – 29.5.2009   
      

M – P, +++ 08:25 08:55 20. - 24.10.2008 00:30 vakio Sarajärvi - Pudasjärvi 
   24.12.2008 - 2.1.2009   
   2. - 6.3.2009   
      

M – P, +++ 14:25 15:00 20. - 24.10.2008 00:35 vakio Ruuhensuo - Pudasjärvi 
   24.12.2008 - 2.1.2009   
   2. - 6.3.2009   
      

Koulp 14:25 15:00 17.10.2008 asti 00:35 vakio Ruuhensuo - Pudasjärvi 
   27.10. – 23.12.2008   
   5.1. – 27.2.2009   
   9.3. – 29.5.2009   

 

 

Pudasjärvi - Livo 
 

Ajopäivät Lähtö Perillä Voimassa Kesto Linja/Vuoro 

Koulp 11:45 12:15 17.10.2008 asti 00:30 vakio Pudasjärvi - Ruuhensuo 
   27.10. – 23.12.2008   
   5.1. – 27.2.2009   
   9.3. – 29.5.2009   
      

M – P, +++ 12:15 12:45 20. - 24.10.2008 00:30 vakio Pudasjärvi - Ruuhensuo 
   24.12.2008 - 2.1.2009   
   2. - 6.3.2009   
      

Koulp P 15:00 15:30 17.10.2008 asti 00:30 vakio Pudasjärvi – Sarajärvi 
   27.10. – 23.12.2008   
   5.1. – 27.2.2009   
   9.3. – 29.5.2009   

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

 

Aikataulut koottu internetsivuilta: www.matkahuolto.fi 
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Livon Rauhanyhdistyksen kuulumisia 
 
Livon rauhanyhdistyksen purkukokous pidettiin elokuun 15. 
päivänä. Haikealta tuntuu yhdistys lopettaa, mutta kun väki 
vanhenee ja nuoret lähtevät muualle ei yhdistyksen pito onnis-
tu. Pyhäkoulutyö jatkuu entiseen malliin yhteistyössä Yli-Livon 
ry:n kanssa ja toivottavasti myös kesäseurat saadaan pidettyä 
seuraavinakin kesinä. 
 
Kesäretken teimme Posiolle, ensin menimme Akanlahden tu-
kinsiirtolaitokseen, jossa puuta on uitettu Kitkasta Livojärveen. 
Ensimmäinen laitos on rakennettu jo vuosina 1892 - 93 ja ny-
kyisin nähtävänä oleva laitos on rakennettu 1935 - 36. Erittäin 
mielenkiintoinen paikka! Lapsetkin viihtyivät hyvin, heti alkoi-
vat piilosille. 
 
Makkaranpaiston jälkeen menimme Pentik-mäelle ja siellä oli monenlaisia näyttelyitä ja tietysti kera-
miikkaa ja monenlaisia kodin sisustustavaroita myytävänä. Palatessa pysähdyimme vielä Syötteellä Luon-
tokeskuksessa kahvittelemassa. 
 

Kaisu 

Livojärven rannalla 

Kuvia tukinsiirtolaitokselta 
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Koulumuistojen kirjoituskilpailu 
 
Kaikki Livolla koulua käyneet haastetaan mukaan 
koulumuistojen kirjoituskilpailuun. Kirjoitukset voi-
vat kosketella vanhan tai uuden koulun aikoja, oppi-
tunteja, välitunteja ja koulumatkoja, retkiä, opettajia, 
muuta henkilökuntaa ja oppilaita, koulutoimenjohtajia 
ja –tarkastajia, eli kaikkea mikä liittyy koulunkäyntiin 
Livolla halki aikain.  
 
Kirjoituksista voidaan koota kylän yhteiseksi hyväksi 
julkaisu tai hyödyntää niitä kylän tarinaperinteen ko-
koamisessa. Kolme parasta kirjoitusta palkitaan. 
 
Kilpailuaika on 1.9. – 30.11.2008. Työt pyydetään 
toimittamaan Livokas ry:n tietotuvalle, postiosoite on 
Kirsiojantie 31, 93220 LIVO. Sähköpostiosoite on 
livokas@luukku.com. 
 

Ahkerasti siis kynän varteen! 
Laitetaan muistot paperille ja talteen. 

 
 
Kuvat: Taimi ja Aaro Pertun perhealbumi 
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Keron karhuja katsomassa 
 
Heinäkuun lopulla suuntasimme isomman retkikunnan kanssa Kuusamon Kerolle karhuja katsomaan. Osa 
meistä oli käynyt jo aiempinakin vuosina siellä; mm. minä. Reitti Taivalkoskelta Jokijärven ja Tyrävaaran 
kautta vitostielle on todella kaunista mäkineen ja upeine järvineen. 
 
Ennen vitostietä erkanee vielä vasemmalle ns. näköalatie. Sitä ei ole tullut koskaan ajettua vitostielle, 
mutta kehuvat maisemia komeiksi. Kun vitostietä mennä sytkyttää Kuusamon suuntaan vähän matkaa, 
niin vasemmalle jää kuuluisa Kylmäluoman leirintäalue hyvine kalastus- ja mökkeilymahdollisuuksineen. 
Varmaan patikointi- ja hölkkäilykin on antoisaa noilla jäkäläkankailla, lampien lomassa. 
 
Mutta asiaan (jos sitä nyt on)! Eläkkeellä oleva petotutkija Sulo Karjalainen on perustanut maatilalleen 
Taivalkosken ja Kuusamon rajamaille petoeläinkeskuksen. Siis vitostien varteen. Sieltä löytää karhujen 
lisäksi ahman, ilveksiä, kettuja ja jatkossa nähtävästi susiakin. Viimemainittujen saanti on osoittanut Su-
lon kertoman mukaan todella hankalaksi. Tarhalta löytää porojakin ja olihan siellä se kuuluisa musta jä-
niskin aikansa normaalinvärisen lajitoverinsa kanssa. Jäniksille oli kuitenkin käynyt köpelösti; olivat ni-
mittäin joutuneet haukan ruokalistalle. 
 
Paikanpäällä liikutaan pelkästään oppaan mukana, varmaan 
senkin vuoksi että siellä ollaan eläinten kanssa aika tuttavalli-
sella etäisyydellä. Kuljettava reitti passaa huonompijalkaisel-
lekin kulkijalle. Minusta tämä opastettu kierros on hyvä, kun 
saa kuulla oppaan kertomuksia takavuosien retkistä ja tapah-
tumista isompien ja pienempien karhujen kanssa. Molemmilla 
kerroilla kun olen siellä käynyt, on oppaaksi sattunut itse Sulo 
Karjalainen. Häntä kun jututtaa niin herkullista kuultavaa tulee 
solkenaan. Hän kertoi mm. että on tutkittu että hyvällä säällä 
ilves kuulee 900:n metrin päähän kun jänis syö! Karhutarinat 
ovat luku sinänsä. Yhtä pikkukarhua hän oli kerran pitänyt 
sisällä ja kertoi päättäneensä että pidetäänpä nalle hereillä läpi talven. Talven koittaessa oli kuitenkin kar-
hu pötkähtänyt uunin viereen ja vedellyt talviunet siinä. 
 
Kerran hänellä oli ollut kaksi karhunpoikasta huonelemmikkinä. Aina kun myymäläauto oli tullut pihaan 
olivat karhuveljekset rynnänneet ensimmäisinä autoon ja tulleet ulos omena suussaan. Ei siinä varmaan 
kuskiriepu ollut isommin tohtinut hanttiinkaan laittaa. Ne marjastusretket ison uroskarhun, Vyötin, kanssa 
ovat jo oma lukunsa!!  
 

Traagista oli se että karhuemo tappoi yhden kolmesta jälkeläisestään 
edellisenä kesänä melko pian pesästä tulon jälkeen. Karjalainen kertoi 
että tuo pentu oli villikko, eikä totellut emoaan. Sulo Karjalaisen mu-
kaan karhuemo menettelee näin luonnossakin. Nyt emi imetti vielä kahta 
jäljellä olevaa poikastaan, vaikka ne olivat jo aika körmyjä. Kuuluu ai-
kamoinen hurina kun poikanen vetää maitoa ääntä kohti On kuin olisi 
vanhan ajan separaattori käynnissä! 
 
Huikeaa oli nähdä se kun karhu kiipesi petäjän latvaan. Todettiin ainakin 
se että ei sitä luonnossa kannata ainakaan puuhun koittaa karkuun rami-
lastaa. Saattaa nalle keretä latvaan ensimmäiseksi! Nopeasti se tuli sieltä 
alaskin, ikään kuin mäkeä laskien. Aika veijareita ovat, ja kaikki omia 
mielenkiintoisia yksilöitään. Aika karhumainen mies on se Sulo Karja-
lainenkin! Sukulaistytön sanoin: hyvää pataa karhujen kanssa! Tuskin 
muuten tohtii lykätä kättään rannetta myöten niiden kitaan!!! 
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Yllätyin lippujen halpuudesta tänä aikana kun tuntuu että menee vaikka mihin niin saa pörssi olla melko 
levällään, jos meinaa jostain päästä osalliseksi. Keron tarhalla on mielenkiintoista se että pääsee todella 
likelle näitä eläimiä. Luonnossa en niinkään välittäisi treffejä tehdä näiden eläinten kanssa. 
 
Kalevan nettisivuilla on talvisaikaan saanut seurata kuvaa karhun talvehtimisista Keron tarhalla, ja mm. 
yllämainittujen kolmen karhunpennun ensihetkistä. 
 
Lopuksi oli mukava juoda kahvit siistissä ja tilavassa kahviossa, jossa sai vielä videolta katsella karhujen 
temmellystä vapaana tilan pelloilla. Ei se Kuusamo niin tylsä paikka olekaan!? 
 

Heavy T 
 

 

 
 
 

Tenolla kalalla 
 
Muutaman kesän ajan Sami ja Kari (Samin eno) 
ovat loman tullessa suunnitelleet ja varanneet ns. 
kalaloman, joka on ollut vajaa viikko Tenolla. Sitä 
odottaa ja pitää suunnitella, että kaikki varusteet ja 
tavarat ovat tulleet mukaan; tänä kesänä samoin. 
Hiljalleen täytyy ruveta uistimia ja virveliä ostele-
maan, ettei kaikki jää viime tippaan. Sitä on itsekin 
mukava katsoa kun tietää, että he nauttivat siellä 
luonnonrauhassa olemisesta. Kun mökki on varattu 
ja muutaman kerran käyty niin se jää tavaksi. 
 

Tänä kesänäkin odottelin, kun tiesin milloin kalas-
tus alkaa että milloin tieto ensimmäisestä kalasta 
tulee ja tulihan se. Äänestä sen kuulee, että on tär-
pännyt. Viidentoista minuutin kuluttua oli kymme-
nen kilon lohi saatu väsytettyä ja nostettua venee-
seen. Siinä ei itselläkään meinannut uni tulla kun 
tuli niin hyvä mieli. Se on kuin kalamiehen unelma, 
tiedättehän te kalamiehet sen. Kaikki mikä liittyy 
luontoon, on aina lähellä myös omaa sydäntä. 
 
Loppuviikkoa kohti odoteltiin kotiin ja komeaa oli 

kalansaalis. Keiteltiin kalasoppa ja porukalla maistoimme; oli tosi hyvää. Soppa oli viedä 
kielen matkassaan. Kiitokset herkusta kalamiehille. 
 
 

Ulla 

 

Samin saalis 

Kari perkaamassa 
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 Maatalousnaiset Posion Pentikillä 
 
Sateisen kesän jälkeen täytyy muistella kesää ja naisten kuulumisia. Alkukesästä meillä oli retki, 
jossa suunnistimme Pentikille ja Ranuan kautta takaisin. Aamulla oli lähtö kahdeksalta koululta, 
minne linja-auto tuli. Naisia oli toistakymmentä ja kauimmainen retkeläinen tuli Ruotsista: naa-
purin Tuula. Hän oli juuri tullut Suomeen, joten hän innostui heti ja oli tyytyväinen lomareissuun. 
 
Heti aamusta alkaen oli kaunista ja kaikilla oli retkimieli jo lähtiessä. Itse olen innokas Pentik-
shoppailija, joten on aina huikeata nähdä Pentik-aukio. 
 

Aikamme kierrettyä alkoi itse kullekin kertyä ostetta-
vaa ja porukalla menimme aamukahville yläkertaan. 
Vähän aikaa istuttuamme piti oikein kunnolla katsoa 
ympärille ja keitä siellä istuikaan, itse Topi ja Anu aa-
mukahvilla. Siinä meinasi pasmat seota kun tajusin, 
että olen aina odottanut näkeväni heidät. No, Tuulan 
kanssa päätimme, että täytyy käydä kuulemisia kyse-
lemässä. Anu kertoikin tulevista laajennussuunnitelmis-
ta ja sanoi, että katselkaa toki kaikki paikat ja nauttikaa 
kaikesta – ja me nautimme. Meillä kaikilla on haaveita 
ja unelmia. Itse olen aina tykännyt keramiikasta ja Pen-
tikin tuotteista. 

 
Mutta aikamme kierreltyä ainakin oma, taisipa myös Lean kori täyttyä keramiikasta. Sitä jotenkin 
vaan innostuu, on ne niin kauniita astioita ja onhan siellä kaikkea muutakin lahjatavaraa, kuten 
kynttilöitä, liinoja ja monenlaista, kuten tiedätte. Varmaan kaikille nousi vähän Pentik-kuumetta. 
 
Kaikki päättyy aikanaan, joten suunnistimme kassalle. Osa tuliaisista laitettiin pakettiin osa tuli 
itselle. Siitä sitten menimme hiljalleen linja-autolle. Luvassa oli vielä makkaranpaistoa leirintä-
alueella, joten astuimme linja-autoon ja lähdimme nuotion tekoon. 
 
Makkarat paistettuamme kokosimme tavarat autoon, 
josta matka jatkui Ranuaa kohti. Eläinpuistossa Ra-
nualla olimme suunnitelleet ruokailua, joten ajelim-
me sinne. Ruoaksi oli käristystä ja muusia kuten aina 
lapinreissulla. Kiertelimme myymälöitä ja löytyihän 
sitä vielä ostettavaa, karkkia sekä jotain pientä. 
 
Kotimatka alkoi. Olimme vähän poikki, mutta meillä 
oli todella mukava reissu ja luulenpa, että kaikille jäi 
siitä hyvä mieli. Kuskille Puhokselle vielä kiitokset 
ja terveiset, jos luet tämän. 
 
Syksy jatkuu entiseen malliin ja käsityöiltoja jatkamme viikoittain. Ollaanpa taas yhdessä. 
 

Ulla (kuvat Ullan omia) 
 

Anu Pentik 
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 Abram Kokko, Kärsämäen poliisi 
 
Kuka oli Abram Kokko?  Edellisessä Livon sanomien numerossa kerroin ruotusotamiesjutun yhteydessä 
Aappo Kokosta, ”Peura-Aaposta” ja lupasin palata myöhemmin asiaan tarkemmin. Nyt palaan asiaan ja 
tietolähteenä käytän kesäkuun 28. päivänä 1994 ilmestyneessä Kalevassa (myös kuvat) ollutta kärsämäke-
läisen Ilmi Saaren kirjoittamaa henkilökuvaa Abram Kokosta. 
 
Abram Kokko syntyi Taneli Tanelinpoika Kokon ja vaimonsa 
Anna-Kaisa os. Ruokankaan monilapsiseen perheeseen Pudas-
järven Livolla (silloin vielä Kollajankylää) tammikuun 6. päivä-
nä 1873. Syntymäpaikka tarkentuu vuosilukujen perusteella Koi-
vukankaan taloksi (nykyinen Urhon perikunnan Koivula). Taneli 
myi 1880-luvulla Koivukankaan talon ja siirtyi perheineen asu-
maan Peuralan torppaan. 
 
Kaksikymmentäkaksivuotiaana Aappo joutui sen aikaiseen Tsaa-
rin armeijan kolmivuotiseen sotaväkeen. Alkuperäinen Aapon 
”sotilaspassi” kertoo asian näin: ”Astunut kutsunnan perusteella 
4.teen O.S.T.:n pataljoonaan marraskuun 1. päivänä 1895”. Ote 
ansioluettelosta: ”Ylennetty Jefreitteriksi 1. toukokuuta 1897, 
laskettu pataljoonan opetuskomppaniaan 8. p. toukokuuta 1897, 
ylennetty nuoremmaksi aliupseeriksi 31. p. toukokuuta 1898. 
Vapautettu vakinaisesta palveluksesta 1.11.1898.” 
 
Vaatimattomista oloista, pienestä Peuralan torpasta maailmalle lähtenyt maalaispoika sai Tsaarin armeijan 
käytyään hyvän ponnahduslaudan tulevaan ammattiinsa. Tarkkoja päivämääriä ei ole säilynyt tiedossa, 
mutta aika pian armeijasta vapauduttuaan hän hakeutui Helsingin poliisilaitoksen yhteydessä toimivaan 
koulutusosastoon (virallinen poliisikoulu Suomessa aloitti vasta vuonna 1906). Koulutus tapahtui työ-
paikkakoulutuksena ja kesti yhden vuoden. Aappo toimi jo silloin koulutuksen ohessa konstaapelina Hel-
singissä. Poliisimestarina Helsingin kaupungin poliisilaitoksella toimi niihin aikoihin poliisimestari Ivar 
Sune Gordie. 
 
Vuonna 1900, 1. päivänä huhtikuuta Abram Kokko määrättiin poliisin virkaan Tornion kaupungin poliisi-
laitokselle. Jo sitä hän oli avioitunut Oululaisen Hilma Sutelan kanssa. Torniossa vietetyt vuodet tiesivät 
työntäyteisiä, levottomia aikoja. Elettiin sortovuosia Venäjän vallan alaisina. Mielet olivat kireällä, oli 
turvattomuutta, epävarmuutta ja nälkää. Syyskuun 1. päivänä 1904 sai virkamääräyksen valtiolliseen po-
liisiin. Suurlakon uhka ja sen lieveilmiöt leijuivat ilmassa. 1905 puhkesi lakko. Yöt seisottiin passissa tai 
juostiin nälkäisten perässä. Kaikki irti lähtevä kelpasi, perunat pellosta, porsaat karsinasta. Ei ollut riittä-
västi ruokaa poliisimiehellekään, kun perhe oli kasvanut. Vaimo ja lapset pakenivat pahinta nälkää Aapon 
syntymäsijoille Livolle, vaikka ei se leipä olisi paljoa levennyt Peuralan torpassakaan, jos eivät sukulaiset 
olisi auttaneet. 
 
Syyskuun 1. päivänä 1916 Abram Kokko sai ylennyksen vanhemmaksi konstaapeliksi. Tuli jääkäriliike ja 
liikehdintää maan alle ja maan päälle. Toinen suurlakko puhkesi 1917. Rajuja mielenosoituksia elintarvi-
kepulaa vastaan. Hämäräperäistä väkeä oli liikkeellä, ihmisiä katosi. Syttyi kansalaissota. Kaksi perheen 
vanhinta poikaa osallistui valkoisten joukoissa Tampereen valtaukseen. Molemmat palasivat, mutta eivät 
ilman vammoja. 
 
Joulukuun 6. päivänä 1917 Suomi julistautui itsenäiseksi. Maaseudulla syntyneenä ja kasvaneena ”Aa-
pon” mieli paloi maaseudun rauhaan. Ote hänen ansioluettelostaan kertoo: ”Omasta pyynnöstä saanut 
eron Tornion kaupungin poliisilaitoksesta 1.8 1918.” Tällöin hän oli palvellut Tornion kaupungin poliisis-
sa 17 vuotta. 
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Maallemuutto toteutui jo samana vuonna, sillä hänet nimitettiin avoinna olleeseen Pyhäjärven nimismies-
piirin poliisikonstaapelin virkaan 28.12.1918, asuinpaikkana Kärsämäen kunta. Kärsämäen kuntaan perhe 
kotiutui välittömästi. Nälkä loppui. Monenlaista syötävää ilmaantui perheen ruokapöytään, kun talolliset 
toivat yhtä sun toista suuhunpantavaa. 
 

Itsenäisen Suomen poliisikoulutus oli aloittanut toimintansa 9.9 1918 
Fredrikinkadulla Helsingissä. Kun ko. kasarmirakennusta tarvittiin 
sotalaitoksen omaan käyttöön, siirtyi koulu syksyllä 1919 Suomenlin-
naan Susisaarelle kuuluisiin Palmstjernan kasarmeihin. Maaseudulla 
palvelevat poliisit pääsivät koulutukseen joko poliisipäällikön tai ni-
mismiehen suosituksesta, ja niinpä jo tuon vuoden syksyllä ”Aappo” 
matkusti tuohon historialliseen linnoitukseen lisäoppia saamaan polii-
sin vaativiin tehtäviin. Poliisikoulun johtajana toimi silloin ankara her-
ra, kapteeni Toivo Hämäläinen, myöhemmin asessorin arvonimikkeel-
lä. Opettajakunta oli armeijan upseeristoa ja komento sen mukainen. 
Koulutus kesti noin 8 viikkoa ja oppiaineita oli kaikkiaan 14. Päästöto-
distukseen ne arvosteltiin asteikolla 1 - 5. ” Aapolla komeilee päästöto-
distuksessa kaikista oppiaineista ”oivallinen 5”. Todistuksen hän sai 
käteensä 20.12.1919. 
 

Palattuaan poliisikoulusta Aappo tarttui innolla työn touhuun, eikä ainoastaan poliisin ammatti häntä työl-
listänyt, vaan luottamustoimia alkoi sadella joka taholta. Eri lauta- ja johtokunnat, valtuustot ja yhdistyk-
set työllistivät virkatoimien lisäksi. Kyllä poliisin työssäkin kiireitä riitti. Pula-aika ei ollut vielä hellittä-
nyt ja pakkohuutokaupat olivat hyvin yleisiä. Pontikan keittokin rehotti niihin aikoihin Kärsämäellä. Ih-
misten välisissä riitajutuissa Aappo pyrki rauhallisen luonteensa mukaisesti aina sovitteluratkaisuun. 
 
Muuttaessaan Kärsämäelle Abram Kokolla oli tilaisuus ostaa pieni viljelystila aivan Kirkonkylän keskus-
tasta. Tällä tilalla hän sai mukavasti rentoutua ruumiillisessa työssä, tarttua kuokkaan ja lapioon. Aappo 
alkoi harjoittaa maanviljelyä ja karjanhoitoa. Hän osti lisää maata ja laajensi viljelyksiä. Työväkeä oli 
omasta takaa. Hän myös rakensi Kärsämäelle paikkakunnan ensimmäisen kivinavetan. Tämän navetan 
perustuksilla seisoo vielä tänäkin päivänä Kärsämäen kunnanvirasto. 
 
Abram Kokko tunnettiin kotipitäjänsä ulkopuolellakin vanhemman suunnan laestadiolaisena puhujana. 
Jäätyään eläkkeelle vuonna 1933, (virkavuosia Kärsämäellä 15 vuotta) hän kävi vielä synnyinkylällään 
Livolla, piti Kokossa ja Perttulassa seurat. Sairastui paluumatkallaan keuhkokuumeeseen ja kuoli 
25.11.1934 61-vuotiaana. Peura-Aapon sukuhaara on sammumassa, sillä ainoa elossa oleva jälkeläinen on 
Aapon tyttärentytär, Oulussa asuva Pirkko Aho, hänkin jo ikäihminen. 
 

 
 
Toinenkin Kokon suvun vanhoista miehistä on toiminut poliisina, tosin ei Suomessa, vaan ison meren 
takana. Isoisäni veli, Erkki Aukusti Kokko lähti siirtolaiseksi Pohjois-Amerikkaan, Minnesotan osavalti-
oon. Siellä hän toimi Nashwaukin poliisipiirissä poliisipäällikkönä. Hän sai surmansa työtehtävää suorit-
taessaan 12. päivänä helmikuuta vuonna 1914, ollessaan 47-vuotias. Sukulaistyttäreni oli löytänyt interne-
tistä työtehtävässään surmansa saaneiden Yhdysvaltalaisten poliisien muistosivuilta yksityiskohtaista tie-
toa August Kokon kuolemaan liittyvistä tapahtumista. August Kokko, jota nimeä hän Amerikoissa olles-
saan käytti, oli virkatehtävässään ollessaan pidättänyt jonkun kapakkatappeluun osallistuneen miehen ja 
oli kuljettamassa miestä pidätysselliin, kun tämän pidätetyn toveri ampui August Kokkoa revolverillaan 
neljä kertaa. Kuolettavasti haavoittunut Kokko pystyi vielä vastaamaan tulitukseen ja haavoitti ampujaan-
sa, joka myös pidätettiin. Marshal August Kokko vietiin Hippingin sairaalaan, jossa hän kuoli seuraavana 
päivänä ampumisessa saamiinsa vammoihin. Augustilta jäi kolme lasta, jotka kaikki ovat kuolleet lapset-
tomina, joten sekin Kokon suvun haara on sammunut. 
 

N.K. 
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Livon lentopalloleirillä ennätysosanotto 
 
PuU:n lentopallojaoston ja Livokas ry:n jo kolmannen kerran järjestämä nuorten lentopalloleiri pidet-
tiin Livon entisellä koululla heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Leiriläisten määrä tuplaantui edel-
lisvuosista ja yhteensä 23 tyttöä ja poikaa iältään 8 - 14-vuotiaita saapui perjantai-iltapäivänä Livolle. 
Leiriläisten innokkuudesta kertoo, että osa heistä oli jo paikalla ennen virallista alkamisaikaa ja vii-
teen mennessä olivat pelit jo käynnissä. Illan aikana hävisi ujous, jota oli aluksi Kiimingin ja Muhok-
sen neitejä kohtaan. Pelien jälkeen oli iltapala sekä -uinti pienen sateen ja saunan kera ja lopulta nuk-
kumaan. Ohjaajina toimivat viime vuotuiseen tapaan Tarmo ja Kauko. Lisäksi Teija toimi huolto- ja 
kannustusjoukoissa. 
 
Lauantaiaamu valkeni aurinkoisena ja pelit alkoivat yhdeksään mennessä. Koko päivä pelailtiin eri 
kokoonpanoilla ja parin vasta-alkajan kanssa harjoiteltiin lentopallon alkeita. Suurin osa leiriläisistä 
olikin lentopalloa harrastanut aiemmin joten pystyttiin keskittymään pelaamiseen. Erityisesti lasten 
suosiossa oli beach-kenttä ja lentopalloa viikonlopun aikana kyllä pelattiinkin! Maukkaan lounaan 
jälkeen ratkottiin leirin tikkamestaruus, jonka vei Malisen Ville nimiinsä. Osa porukasta kävi välillä 
Alavainiolla hevosia katsomassa. Illalla lenkkeiltiin hirvimiesten kodalle makkaranpaistoon, jonka 
jälkeen Ruostehovilla (arkisemmin tunnettu Livon seurojentalona) oli Salmelan Vesan järjestämä 
täytekakku- ja limsatarjoilu. Lienee jollakulla ollut synttärit lähellä? Osa porukasta kävi vielä yöuin-
nilla, josta saunan kautta kiireesti nukkumaan. 
 
Tämän kokoisessa porukassa aina sattuu ja tapahtuu ja laastareita kuluikin pienten haavojen paikkai-
lussa. Onneksi kylmäpussilla selvittiin jalan loukkaantumisessa. Iltaisin pelin tuoksinan alkaessa tau-
ota, aika kului korttia, pingistä ja koronaa pelaillen. 
 
Sunnuntaiaamu oli tosi kolea, vain +12 ja kylmä tuuli mutta eipä se juuri tahtia haitannut. Pelit jat-
kuivat ja välillä miteltiin saappaanheitossa. Tästä mestaruuden vei Valkolan Leevi. 
 
Iltapäivän loppupalaverissa jokainen sai 
muistoksi pinssejä ja kilpailujen voittajat 
mitalit. Lisäksi arvottiin leiriläisten kesken 
muutama pieni palkinto. Kysyttäessä leiri-
tunnelmista suurin osa oli sitä mieltä, että 
leiri oli liian lyhyt ja mukavinta leiriohjel-
maa oli lentopallon pelaaminen. Esille nou-
si myös, että isommat haluaisivat oman 
leirinsä. Mistähän saisimme lisää vetäjiä 
jotta pystyisimme kysyntään vastaamaan? 
Ehkäpä ohjaajien houkuttelussa auttaisi 
pieni korvaus vaivan näöstä. Tähän voi 
jatkossa olla jopa mahdollisuus, sillä Poh-
jois-Suomen Erämessujen edustaja ilmaisi 
halukkuutensa yhteistyöhön tulevien leirien osalta. 

 
Kiitoksia mukaville leiriläisille Janika, Saara, Veera, Aleksi, Niklas, Saija, Kirsi, Mikko, Ville, Jaspe-
ri, Aarne, Maria, Suvi, Noora, Henna, Viljami, Leevi, Aappo-Samuli, Janina, Milla, Mari, Emilia ja 
Svante. Kiitokset myös Livokkaan puuhanaisille Minnalle ja Pirjolle. 
 

Kauko, Tarmo ja Teija 
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Puolakanahot kokoontuivat Livolla 
 
Valtio perusti Sotkajärven kylään Iinattijärven luoteis-
puolelle Röyvänvaaralle Puolakanahon tilan saadakseen 
lisää verotuloja. Puolakanahon ensimmäinen asukas oli 
Juho Samuelinpoika Repo perheineen. Juhon puoliso oli 
Anna Matintytär Iinatti. Asukkaiden sukunimi vaihtui 
ajan tavan mukaan uuden asuinpaikan mukaan Puola-
kanahoksi. 
 
Vuonna 1823 Puolakanahoon muutti Jaakko Paavonpoi-
ka Luukkonen perheineen. Jaakon vaimo oli Elsa Pekan-
tytär Haane eli Tumelius. Heidänkin sukunimensä muut-
tui Puolakanahoksi. Perheeseen syntyi kahdeksan lasta. 
He asuivat Röyvänvaaralla viisi vuotta. Myös myö-
hemmin Puolakanahon tilalle muuttaneet saivat sukuni-
mensä talon nimen mukaan. Osa heistä muutti myö-
hemmin Taivalkoskelle, jossa sukua asuu edelleen. 
 
Jaakko ja Elsa Puolakanahon lapsista Antti muutti myöhemmin Livolle, ja hänestä alkoi yksi Puola-
kanahon sukuhaara Livolla. Antin yhdeksästä lapsesta Isak lähti Venäjälle ja jäi sille tielleen. Pojista toi-
nen eli Hannu muutti Sodankylään, jossa perusti majatalon Reutuaavan reunalle. Myöhemmin Hannu 
muutti kalastajaksi Norjaan. Vieläkin Reutu-Hannusta elää tarinoita Lapissa.  
 
Robertin pojista kolme muutti Ranualle Kelankylään, jossa sukua asuu edelleen. Nykyisin Puolakanahon 
sukunimeä käyttäviä on Suomessa ja Ruotsissa noin 300. 
 
Puolakanahon sukuun kuuluu paljon pudasjärveläisiä, joilla on jokin muu sukunimi. Varsinkin Iinattijär-
vellä on runsaasti sukuun kuuluvia, mm. Iinatit, Kukat, Kuopukset, Kenttälät ja Vähäkuopukset. Livojo-
kivarressa Puolakanahon sukuun kuuluu mm. Illikaisia, Nurmeloita, Koivukankaita, Koivuloita, Kokkoja, 
Juutisia ja Rytinkejä. 
 
Muutama vuosi sitten sukulaisten tapaamisessa puhuttiin siitä, että perinnetieto suvun vaiheista menee 
haudan poveen 1900-luvun alkupuolella syntyneiden mukana. Paljon sukutietoa on jo hukattu. Toisaalta 
tuli esiin se, että olisi mukava tavata muitakin sukuun kuuluvia kuin oma lähipiiri. Kun Antti Puola-
kanahon pojanpojan Nestorin kymmenestä lapsesta on elossa vain yksi, Lukkarilan Vieno, katsottiin su-
vun koollekutsuminen ja mahdollinen sukuseuran perustaminen aiheelliseksi. Niinpä tuumasta toimeen ja 
kyselin muutamilta puolitutuilta Taivalkosken ja Ranuan sukuhaarojen jäseniltä kiinnostusta kokoontumi-
seen. Kiinnostusta tuntui olevan ja niinpä varasin Livokkaan toimitalon kokoontumista varten.  
 
Puolakanahon sukuja monta, yksi sukuseura 

 
Sukutapaamiseen tuli noin 50 Puolakanahoa ja heidän läheisiään. Tapaaminen aloitettiin Livon maa- ja 
kotitalousnaisten keittämällä maukkaalla lihasopalla. Ruokailun jälkeen keskusteltiin sukuseuran perus-
tamisesta. Jo etukäteen oli selvillä, että ainakin osa taivalkosken sukuhaaran jäsenistä ei ole sukua Pudas-
järven sukuhaaralle, vaan saaneet sukunimensä asuttuaan Puolakanahon tilalla. Näitä ovat ainakin Piri-
Puolakanahon suku, johon kuuluu mm. Livojokivarteen Taivalkoskelta muuttanut Virve Stenius. Tämän 
keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa sukuseura. Suku on kuitenkin niin pieni, että kaikki 
sukunimeä käyttävät ja heidän perheensä sopivat hyvin samaan sukuseuraan. Kokousväki tuntui luottavan 
hankkeen koollekutsujaan ja niinpä allekirjoittanut valittiin sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi. Va-
rapuheenjohtajan tehtävään valittiin niin ikään yksimielisesti ranualaislähtöinen (äiti ja vaimo Livojoki-
varresta), nykyisin oululainen Mauri Puolakanaho. Hallitukseen tuli myös Eevi Nuoristo Kemistä, Jari 

Livon maa- ja kotitalousnaisten valmistama lounas 
maistui kokouksen osanottajille 
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Lukkarila Rovaniemeltä, Marja-Leena Hiltula Simosta, Paavo Lohvansuu Livolta ja Esa Puolakanaho 
Taivalkoskelta. 
 
Sukuseura ei ole tarkoitettu pelkästään Puolakanahon sukunimen omaaville henkilöille vaan seuraan pää-
sevät jäseniksi kaikki Puolakanahojen sukuseuran toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Seuran sääntöjen 
mukaan alle 18-vuotiaiden ei tarvitse maksaa jäsenmaksuakaan. Seura kokoontuu kahden vuoden välein. 
Alustavasti on kaavailtu, että seuraava sukukokous on Ranualla kesällä 2010. Seuran hallitus tekee asiasta 
päätöksen viimeistään saman vuoden keväällä.  
 

Sukuseura päätettiin rekisteröidä lähiaikoina. Seuran varsinainen 
toiminta alkaa loppukesän aikana, jolloin tehostetaan jäsenkeräystä, 
aloitetaan toden teolla sukukirjan valmistelut. iinattijärveläissyntyi-
nen sukututkija Valto Kukka on tehnyt yhden Puolakanahon suku-
kirjan, jossa on perustiedot sukutauluista. Myös Paavo Lohvansuul-
la on paljon tietoa Puolakanahon suvusta. Sukukirjaan tulee myös 
valokuvia ja juttuja mm. Reutu-Hannusta, yhteiskunnan eri portailla 
toimivista suvun jäsenistä ja myös veteraanien muisteluksia. Suku-
kirjan valmisteluissa tarvitaan muidenkin kuin hallituksen jäsenten 
apua, sillä työsarkaa on paljon ja monilla hallituksen jäsenillä aikaa 
rajallisesti.  
 
Puolakanahon sukuseuran webbisivut löytyvät osoitteesta 
http://puolakanaho.suntuubi.com. Sivuja päivitetään aina kun ehdi-
tään. Sukutaulun tarkistamisessa ja puhtaaksi kirjoittamisessa on 
aikamoinen tehtävä. Jos jollakin on vanhoja valokuvia, muisteluk-
sia tai muuta materiaalia kirjaan, ottakaa yhteyttä. Puhelinnumeroni 
on 050 5675591. Myös webbisivun kautta voi lähettää postia tai 
terveisiä. 
 

Ja tärkeä asia vielä. Seuran jäsenyydestä kiinnostuneet, ilmoitelkaa minulle sähköpostiosoitteenne, jotta 
saatte ajankohtaiset postit suoraan. Sp-osoitteeni on tikapuu@hotmail.com. 
 

Timo Puolakanaho, nykyisin kajaanilainen 
 

 
 

Vesiosuuskunnan talkoot 
 
Livon Vesiosuuskunta tempaisi kesä-
kuun alkupuolella ja piti talkoot ve-
denottamollaan. Muutaman tunnin ah-
keroituaan talkoolaiset löysivätkin ve-
denottamon pajukon alta. Aika hienoa 
jälkeä siis tuli. Niskasaaren Eero vielä 
raivasi vedenottamon tonttia laajem-
malti, joten koko vedenottamon seutu 
siisteysi melkoisesti. 

Timo Puolakanaho valittiin sukuseuran 
puheenjohtajaksi 
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Karhunveistoviikko 2008 
 

Jo toisena kesänä peräkkäin karhunveistäjät kansoittivat koulun ken-
tän, viikon lopulla nimetyn Aimon aukion. Moottorisahan pärinä ja 
raikas puun tuoksu täyttivät ilman tässä tapahtumassa. 
 
Veistäjiä oli kaikkiaan 12. Osa veistäjistä oli konkareita, jotka antoi-
vat oppia aloittelijoille ja osa testasi tätä mainiota ulkoilumuotoa en-
simmäistä kertaa. Veistokset menivät hyvin kaupaksi. Enemmänkin 
olisi ostamishalukkuutta ollut kuin mitä veistäjät näin kolmessa päi-
vässä pystyivät loihtimaan. 
 
Luomuksista suurin osa edusti käsitystä tavallisesta veistetystä kar-
husta, rauhallisia nalle-hahmoja. Tykkyläisen Karin mielestä pitäisi 
tehdä räväkämpää. Hän sitä linjaa toteuttikin. Jokainen saa tapahtu-
massa kuitenkin toteuttaa 
omaa visiotaan karhusta. 

Olin havaitsevinani myös joitakin abstrakteja karhu-
veistoksia. 
 
Hienoa oli myös se, että Iijokiseudun kesätoimittaja 
laittoi itsensä likoon ja testasi jutun teon lomassa 
myös veistämistä. Näin hän onnistui tavoittamaan sen 
tunnelman, mikä varmasti useammallakin aloittelijalla 
veistoa toteuttaessaan on. Toivottavasti ensi kesänä 
rohkaistuvat mukaan myös he, jotka nyt jäivät pohti-
maan uuden harrasteen aloittamista. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anni-Inkeri 
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Aimon aukion avajaiset 
 

Sunnuntaina Karhunveistoviikko huipentui Livon kou-
lun pitkäaikaisen opettajan Aimo Karvosen 80-
vuotisjuhlien kunniaksi nimetyn aukion avajaisiin. Päi-
vänsankari vaimonsa Taimin kanssa pääsi tulemaan pai-
kalle. Juhlapuheen piti Savi-Mikko eli Mikko Salmela, 
Aimon oppilaita hänkin. 
 
Aimo Karvonen toimi opettajana Livolla vuosina 1954 – 
1988 eli yhteensä 34 vuotta. Juhlapuheessaan Mikko 
Salmela muisteli opettajan merkittävää roolia uuden 
koulurakennuksen saamisessa Livolle. Livon koulu on 
vieläkin Pudasjärven kouluista uusin. Lisärakentamista 
toki on tapahtunut muillakin kouluilla. 

 
Matematiikka oli Livolla Aimo Karvosen aikaan tärkein oppiaine. Siitä aineesta annettiin tukiopetustakin, 
jos numerot eivät meinanneet taipua lasten käsissä. Matematiikkaa onkin moni oppilas tarvinnut elämäs-
sään Livon koulun jälkeen. 
 
Kommelluksia koulunkäynnissä puheessa muisteltiin myös. Opettajan maailman parhaaksi automerkiksi 
kehuma Toyota Corolla jäi kerran kiinni koulun risteykseen lumisena aikana. Oppilaita pyydettiin työn-
tämään, vaan he vain pidättivät eivätkä malttaneet olla Corollan hyvyydestä silloin mainitsematta.  
 
Kerran opettaja ajatteli virkistää koulunkäyntiä leikittämällä 
lapsia kesken uskontotunnin. Mielileikki oli ”Karhu nuk-
kuu”. Opettaja oli ensin itse karhuna. Juuri kun laulussa 
päästiin siihen kohtaan, että ”Eipäs nukukaan!” ja opettaja 
karjahdellen syöksyi kohti lapsia, koulutoimenjohtaja Otta-
vainen ja koulutoimentarkastaja astuivat koulun ovesta si-
sään. He antoivat hyvää palautetta siitä, että oppilaita ope-
tettiin leikin varjolla. 
 
Juhlapuheen jälkeen paljastettiin Aimon aukion nimikyltti ja 
Aimo leikkasi entisten työkavereiden Tuulikki Pertun ja 
Terttu Juntin avustaessa aukiota sulkeneen nauhan. Nauhan 
palasia saivat halukkaat ottaa mukaansa. Vielä kajahti yh-
teislaulu, jonka jälkeen livolaiset pääsivät kukin vuorollaan 
toivottamaan Aimo-opelle onnea tulevillekin vuosille.  
 
Täytekakkukahvien ja rupattelujen jälkeen katsottiin Kari 
Tykkyläisen tekemä video viime vuoden karhunveistotapah-
tumasta sekä karhujen näyttelystä Yli-Iin Kierikissä. Myös 
elävää karhunveistoa oli esillä Taivalkoskisen Kalle Lind-
holmin esitellessä taitojaan Aimon aukiolla. 
 

Anni-Inkeri Törmänen 

 

Kyltin paljastivat Taimi Karvonen ja Irma Perttu 
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Mikko Salmelan puhe Aimon aukion avajaisissa 
 
Otteita puheesta 15.6.2008 Livon koululla 
 
”Tänä kesäisenä päivänä näemme kuinka elävä on Livonkylämme. Talot ovat asuttuja, pihat vihe-

riöivät ja puutarhan kesäkukat aloittavat kukintaansa. Jokivarrelle luontaisesti kuuluvat pellot vihe-

riöivät ja kevätkylvöt on kylvetty – jokivartemme maisemat ovat avoinna ja pääsevät niille kuuluvaan 

oikeuteensa. 

 

Tälle jokivarrelle on tultu vuosisatoja sitten ja tääl-

lä on eletty monien sukupolvien ajan. Täältä on 

lähdetty savottaan, sotaan, opiskelemaan, armei-

jaan, työnhakuun eri tilanteissa ja eri elämänvai-

heissa. – Ja aina on palattu, jos se ei ole ollut 

konkreettisesti mahdollista, niin ainakin mielessä ja 

muistoissa. Koulumme keskiluokan seinällä oleva 

muistotaulu kertoo meille Heidät, Sankari-

vainajamme Livolta, jotka eivät palanneet – saa-

koot He tänäkin päivänä kunnioituksemme uhrauk-

sestaan kotiemme, kylämme ja isänmaan hyväksi. 

 

Kaikki tämä kerrottu on kylämme juurevuutta, ja on 

osaltaan aktivoimassa ja motivoimassa aktiivisen 

kylämme toimintaa. 

 

Livolla on aina otettu vieraat vastaan. Ollessani ”ulkoruokinnalla” maailmalla ja reissuissa, olen 

kohdannut yllättävän paljon ihmisiä, joilla on hyviä ja mukavia kokemuksia Livolta ja livolaisista. 

Eivätkä he ole olleet ”edes” livolaisia tai Livolta syntyperäisin. Heillä on ollut monenlaisia tarinoita, 

kuka on ollut kylässä tuttavansa mökillä, toinen taas kalassa Livojoella tai joku seuroissa seuravie-

raana. Hyvin erilaisia tilanteita ja tilaisuuksia olla tekemisissä kylämme ja kyläläisten kanssa, mutta 

aina positiivisia vierailuja. 

   

VIERAS kylällemme saapui viisikymmenluvulla, nuori ja tarmokas uusi opettaja, Aimo Karvonen. 

Tässä vaiheessa sallittakoon Aimosta sinuttelu-muoto, josta olemme aiemmin sopineet. 

 

Aimo alkoi opettaa kylämme oppilaita ja kyläläiset Aimoa. Vuorovaikutus kotien, opettajan ja koko 

kylän välillä oli tuolloin parasta mahdollista muotoa. Aimo tutustuikin koululaisten vanhempiin, ko-

teihin ja muihin kyläläisiin. Kylällämme on pääsääntöisesti ollut pitkäaikaiset opettajat eikä käypä-

läisiä. Aimon kohdalla lopullinen kiinnitys Livolle tapahtui, kun hän nuorena kasvitieteilijänä löysi 

Taimin Virkkulasta puolisokseen. Ottajia olisi kuuleman mukaan ollut molemmille, mutta johdatus 

kuljetti heidät yhteen ja he perustivat perheen. Varmaan tästä johtuen Aimon suosituin virsi aa-

munavauksessa oli ” Mä Taimi olen Sun Tarhassas”, näin ainakin me oppilaat tuohon aikaan luul-

tiin. 

 

Oppiaineista matematiikka oli numero yksi. Aimo ymmärsi hyvin matematiikan merkityksen elämässä 

eteenpäin pääsemiseksi jo pelkästään arkipäiväisiin tarpeisiin saatikka sitten jatko-opintoja ajatel-

len. Niinpä matematiikan tunnit monesti siirrettiin aamuksi vaikka lukujärjestys ehkä oli toinen. Aimo 

ilmoitti, että nyt aamulla olemme virkeitä matematiikan tuntia varten, joten pidetäänpä matematiikan 

tunti ensin. Samalla heti aamustapäivin oli tiedossa ketkä jäävät tukiopetukseen iltapäivällä matema-

tiikasta, muista aineista ei sitten tukiopetusta annettukaan. 

 

Kuvassa Mikko Salmela, Ari Puhakka, Anni-Inkeri  
Törmänen sekä Taimi ja Aimo Karvonen 
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Opetus oli Aimolla monimuotoista, pääsimme syksyisin retkelle kylällämme, jossa saimme lähialueen 

maantietoa ja biologian opetusta alueemme kasveista ja eläimistöstä. Mieleen ovat jääneet tutkimuk-

set, kuten kuolleen käärmeen vienti reijitetyssä osuuskaupan muovipussissa Niskasaarentien varteen 

muurahaispesään, jotta siitä saataisiin seuraavana kesänä pelkkä ranka koulun kaappiin näytille - no 

se katosi, kun uteliaita kävi sitä tutkimassa ennen aikojaan pesällä. Lämpiminä elokuina yhdistettiin 

retkeen uintia Livojoessa ja makkaranpaistoa. Keväisin tehtiin retkiä Ouluun linja-autolla, käytiin 

uimahallissa, marketeissa, vesitornissa, Hailuodossa ja monissa muissa paikoissa.  

 

Perjantaisin oli viimeisenä tuntina luokan yhteinen tunti – oikeammin se oli koulun yhteinen tunti. 

Kaikki ahtautui yläluokkaan ja pimennysverhot laskettiin alas ja niin rainakone pääsi käyttöön ja 

Aimo luki tekstit ilmeikkäästi saduista ja tarinoista. Samoin perjantaisin joulun ja äitienpäivän edellä 

alettiin suunnitella ohjelmaa koko kylälle suunnattua juhlaa varten. Joulujuhlien ja äitienpäiväjuhli-

en valmisteluun Aimo jaksoi nähdä vaivaa ja antautua peliin kylän yhteisen juhlan järjestämiseksi. 

   

Kylällämme on oltu aktiivisia vaikuttajia kautta aikojen, mutta erityisesti sodan jälkeen viisikymmen-

luvulla toiminta oli voimallista: nuorisoseura, maamiesseura, maatalousnaiset, rauhanyhdistystoi-

minta ja niin edelleen. Aimo on ollut merkittävä toimija kylällämme. Hänen rooli tuli voimallisesti 

esille, kun 70-luvun alussa vanhat Illikaisen rakennukset olivat käyneet epätarkoituksen mukaisiksi 

opetustyöhön ja kylälle tarvittiin uusi koulurakennus. Koulu saatiin rakenteille erinäisten vaiheiden 

jälkeen 1973 ja opetustyö uudessa ajanmukaisessa koulurakennuksessa alkoi syksyllä 1974. Uusi 

koulu oli Aimon silmäterä – eikä syyttä, se oli pitäjän uusin koulu. Ja on edelleen uusin kouluraken-

nus Pudasjärvellä; laajennuksia sekä peruskorjauksia on kylläkin tehty muilla kouluilla, mutta ei 

kokonaan uusia. Koulun käyttöön vihkimisen aikoihin muuan vasemmistolehti kirjoitti, että Pudasjär-

ven Livolle tehtiin vanhainkoti kepulaisille – erehtyivät kyllä pahasti. Kuten nyt näemme, vaikka kou-

lumme ei ole päivittäisessä koulukäytössä, niin se toimii nykyaikaisena kyläkeskuksena Livokas ry:n 

ja koko kylämme käytössä. 

 

Aimo Karvonen, nyt kun olet saavuttanut kunnioitetun 80-vuoden iän, on työsi palkitsemisen aika. 

Tällaisista huomionosoituksista ovat naapurikylät saaneet hieman ”etuottoa” Livoon verrattuna, 

kuten Rovaniemi Lordin aukiollaan ja Oulu Ahtisaaren aukiollaan, mutta se ei himmennä olenkaan 

juhlapäiväämme, vaan päinvastoin, palkinnot miesten mukaan. Tänään merkkipäiväsi kunniaksi 

meillä Livolla avataan Aimon aukio. Tämän aukion vaikutusalueella, Sinä Aimo olet tehnyt työurasi 

kylämme nuorenpolven sivistämiseksi, ja siivittämiseksi elämän poluille. Toivomme että aukion ni-

menkantajana muistoissasi elävät meistä oppilaistasi ja kyläläisistä hyvät muistot. Kiitokset tekemäs-

täsi työstä hyväksemme. Livolaisten puolesta toivotan Sinulle terveitä vuosia ja Onnea merkkipäi-

vänäsi.”   
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Kimara ja MP-team hallitsivat lentopallon kyläsarjaa 

 
Vuodesta 1953 asti pelattua lentopallon kyläsarjaa hallitsivat näytöstyyliin Kempeleen Kimara naisissa ja 
MP-team miehissä. Nyt oli seitsemäs kerta kun tätä perinteikästä turnausta pelattiin Livolla. Livo on muu-
ten tuon ensimmäisen kyläsarjan voittaja miesten sarjassa silloin vuonna -53. Tuolloin ei ilmeisesti vielä 
naiset olleet mukana. 
 
Tämänkertaisessa turnauksessa ihmetystä herätti jälleen kerran niin pelaajissa kuin yleisössäkin se, että 
aina kun sarjaa on Livolla pelattu, niin sää on ollut paras mahdollinen. ”Syytökset” tästä tuntuivat kohdis-
tuneen allekirjoittaneeseen. Täytyy myöntää että kyllä minä olen nämä kelit aina tilannut, säävarauksella! 
Onneksi emme enää elä noitavainojen aikaa!? 
 
Yksi aihe joka ihan riittävästi aiheuttaa keskusteluja on kahden palloilutapahtuman päällekkäisyys. Itse 
olen tehnyt asialle voitavani kun ponnistelujen jälkeen siirsimme lentopallon kyläsarjaa ja samalla perin-
teistä Livon kyläpäivää varmuuden vuoksi peräti kahdella viikolla eteenpäin heinäkuun toisesta lauantais-
ta loppukuuta kohti. Toiselle lajille kun siirto ei käynyt vuosien keskustelujen tuloksenakaan. Viime 
vuonna tämä siirto poisti tuon päällekkäisyysongelman, mutta miten kävikään tänä kesänä?!!! 
 
Yksi Sarakylän puuhamiehistä kertoi vuosia sitten, että kun he aikoinaan järjestivät lentopallon kyläsar-
jaa, niin he joutuivat monien siirtojen jälkeen järjestämään turnauksen varkain(!), kun siirtoa seurasi aina 
vastasiirto kuin shakkilaudalla! Itse toivoisin todella hartaasti että ei tarvitsisi tällaisiin asioihin tuhlata 
energiaa, se kun on rajallista ja sille kun olisi meillä kaikilla parempaakin käyttöä. 
 
Pääasiassa elikkä peleissä oli tilanne se että Parkkimatin porukalla oli miesten puolella katkolla kiertopal-
kintona oleva Hempan pokaali. He käyttivät tilaisuuden hyväkseen ja ottivat tarvittavan viidennen kiinni-
tyksen tuohon Heino Ruuskasen nimeä kantavaan pystiin. Kaksi kiinnitystä pokaaliin ehti saada Livon 
joukkue. 
 
Naisten puolella ”tyttöön” sai kiinnityksen Kempeleen Kimara. Siinä on tilanne se että Timpan Tytöillä 
on kaksi kiinnitystä ja yhden kiinnityksen porukoita on sitten useampia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suluissa ensimmäinen lukema on eräsuhde ja toinen on pikkupistesuhde. 
 
Sitten ottelukohtaiset tulokset niille joita ne kiinnostaa: 
 
Naiset: Kimara - Rova 2 - 0 (25 - 9, 25 - 11), C-tytöt - Venus 2 - 0 (25 - 21, 30 - 28), Livo - Tiikerit 0 - 2 
(19 - 25, 24 - 26), Venus - Kimara 0 - 2 (19 - 25, 14 - 25), Santrat - Tiikerit 2 - 0 (25 - 8, 25 - 22), C-tytöt 
- Livo 2 - 1 (25 - 27, 25 - 21, 16 - 14), Livo - Venus 2 - 0 (25 - 20, 25 - 23), Rova - Santrat 0 - 2 (13 - 25, 
6 - 25), Kimara - Tiikerit 2 - 0 (25 - 14, 25 - 6), C-tytöt - Tiikerit 2 - 1 (17 - 25, 25 - 12, 15 - 13), Santrat -
Venus 2 - 0 (25 - 9, 25 - 8), Rova - Livo 2 - 0 (29 - 27, 25 - 21), Livo - Santrat 0 - 2 (11 - 25, 16 - 25), 
Venus - Rova 2 - 0 (27 - 25, 25 - 21), Kimara - C-tytöt 2 - 0 (25 - 20, 25 - 14), Santrat - Kimara 0 - 2 (18 -
25, 22 - 25), Rova - C-tytöt 0 - 2 (25 - 27, 21 - 25), Tiikerit - Venus 2 - 1 (23 - 25, 25 - 17, 15 - 13), Tiike-

Naiset:  
1. Kempeleen Kimara 12p,  
2. Sähäkät Santrat 10p,  
3. C-tytöt 8p,  
4. Tupoksen Tiikerit 6p,  
5. Alfa Venus 3p. (0,375)  
6. Livo 3p (0,3 ja 0,8184713)  
7. Rovaniemi 3p (0,3 ja 0,62663). 

Miehet:  
1. MP-team 12p,  
2. Livo 10p,  
3. Rytinki 9p,  
4. Metsälä 8p,  
5. JS-team 4p,  
6. INSU 2p,  
7. Hetteen Pojat 1p. 
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rit - Rova 2 - 1 (25 - 21, 16 - 25, 15 - 10), C-tytöt - Santrat 0 - 2 (21 - 25, ?? - 25), Livo - Kimara 0 - 2 (11 
- 25, 16 - 25).  
 
Miehet: MP-team - INSU 2 - 0 (25 – 15, 25 - 9), Metsälä - Hete 2 - 0 (25 - 14, 25 - 14), Livo - JS-team 2 
- 0 (25 - 13, 25 - 12), Hete - MP-team 0 - 2 (12 - 25, 19 - 25), Rytinki - JS-team 2 - 0 (25 - 15, 25 - 16), 
Metsälä - Livo 1 - 2 (18 - 25, 25 - 14, 10 - 15), MP-team - JS-team 2 - 0 (25 - 20, 25 - 4), INSU - Rytinki 
0 - 2 (12 - 25, 22 - 25), Livo - Hete 2 - 0 (25 - 22, 25 - 10), Metsälä - JS-team 2 - 0 (25 - 15, 25 - 16), Ry-
tinki - Hete 2 - 0 (25 - 20, 25 - 9), INSU - Livo 0 - 2 (13 - 25, 18 - 25), MP-team - Metsälä 2 - 0 (25 - 15, 
25 - 20), Hete - INSU 1 - 2 (25 – 21, 20 - 25, 8 - 15), Livo - Rytinki 2 - 1 (21 – 25, 25 - 16, 15 - 7), Rytin-
ki - MP-team 0 - 2 (26 – 28, 21 - 25), INSU - Metsälä 0 - 2 (18 - 25, 19 - 25), JS-team - Hete 2 - 0 (25 - 
22, 25 - 20), JS-team - INSU 2 - 0 (25 - 13, 25 - 18), Metsälä - Rytinki 1 - 2 (18 - 25, 25 - 13, 8 - 15), Li-
vo - MP-team 0 - 2 (14 - 25, 19 - 25). 
 

 
 
Lämpimät kiitokset Livon naisille ja miehille ruokahuollosta ja monista muistakin järjestelyistä!!! Kiitok-
set kenttien laitossa mukana olleille Illikaisen Aimolle, Laakkosen Jannelle, Illikaisen Juhalle sekä Sal-
melan Hannulle!!! Livolla on mukava järjestää tätä Suomessa jo peräti harvinaiseksi käynyttä turnausta, 
kun pieni kylä on näin innolla mukana tässä! Loppua ei ole näkyvissä!!! 
 
Suuret kiitokset kaikille huomioimisestani mukaan lukien seurani Pudasjärven Urheilijat. Seuran myön-
tämä standardi turnauksen alussa lämmittää äärimmäisen kovasti!!! Samoin kiitokset seuralle ja sen len-
topallojaostolle matkasta Suomi - Ruotsi yleisurheilumaaotteluun! Liikuttuneet Kiitokset kaikkien aikojen 
parhaalle suomalaiselle lentopalloilijalle!!! Livon naisten halaukset lämmittävät vieläkin!!! Nämä jutut on 
mulle jotain käsittämättömän uskomatonta!!!  
 
Tässä joitakin, muitakaan unohtamatta! Tears in my eyes. 
 

Kokko Timppa Livolta 
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Yllättävä kasvilöytö Livolla 
 
Olimme Liisan kanssa heinäkuun lopulla hillan etsinnässä Aintio-ojan korvella. Hillaa löytyi huonosti, 
mutta kuinka ollakaan, monen tunnin rämpimisen jälkeen osuimme aivan upealle lähteelle (hetteelle). 
Lähteen sijainti on alueella, jota olen ikäni mittaan kolunnut ristiin rastiin kymmeniä kertoja, enkä ole 
aikaisemmin osunut ihan kohdalle. Lähteen löytyminen ei sinänsä niin kummallinen asia ole, mutta heti, 
kun tultiin paikalle, kiintyi huomioni kasveihin, joita hetteen ympärillä oli useita kymmeniä yksilöitä. 
Tämä erikoinen kukka oli Kaarlenvaltikka eli Pedicularis spectrum-carolinum, naamakukkaiskasveihin 
lukeutuva monivuotinen kukka. 
 
Kaarlenvaltikkaa esiintyy alan kirjallisuuden mukaan Pohjois-Norjassa, Pohjois-Ruotsissa ja Suomen 
Lapissa. Korpien ja kosteikoiden ojitusten ja kuivatusten seurauksena kasvi on käynyt harvinaiseksi Poh-
jois-Suomessakin ja Pudasjärveltä sitä on tavattu vajaa kymmenen esiintymää. Itselleni tämä esiintymä 
oli vasta toinen, ensimmäisen kerran tapasin sitä aivan muutamia yksilöitä Puhokselta, Salmijärven ran-
nalta Korteniemen venerannasta. Olin tosin nuoruusvuosinani nähnyt erittäin runsaan esiintymän anoppi-
lani pyykkirannassa Iijoella, Konttikosken rannalla, mutta en silloin sitä tunnistanut. Tarkistimme kaksi 
viikkoa sitten esiintymän, ja samalla paikalla on edelleen kyseistä kasvia, tosin jo kukintavaiheensa ohit-
taneena. 
 
Nyt tänä kesänä löydetty esiintymä on vajaan kilometrin päässä Aintio-ojasta, kahden kivikkokankaan 
välisessä ojituskorvessa ja - ihme kyllä - säästetty ojituksessa ihan luonnontilaisena. Harvennushak-
kuidenkin yhteydessä se on nauhoituksin rajattu hakkuualueen ulkopuolelle 
 

N.K. 
 

 
 

Metsästysseura kokoontui 
 
Metsästysseuran kesäkokous pidettiin koululla 10.8.2008. Asioista päättämään oli saapunut 23 henkeä. 
Kokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 10 €/vuosi, lupien myyjinä toimivat entiseen malliin Niilo Kokko 
ja Alpo Turpeinen Livolla sekä Kalle Perttu Kurenalla. Saalistilastot palautetaan koululla olevaan metsäs-
tysseuran postilaatikkoon 10.1.2009 mennessä, jotta saadaan tarpeellista saalistilastoa niin seuran omaan 
kuin valtakunnalliseenkin käyttöön. 
 

Saaliskiintiöistä keskusteltiin ja päätettiin kiintiöksi kanalintujen osalta yksi met-
so tai koppelo jäsentä kohden, muita rajoituksia ei tullut. Malttia kannattaa toki 
muidenkin kanalintujen osalla noudattaa, koska pesintä näyttää epäonnistuneen 
kylmän kesän vuoksi laajemmallakin alueella. Kauko kertoi terveisiä iloisesta 
perhetapahtumasta: Kylän laidalla on vieraillut kesänmittaan metsäkauris vasan-
sa kanssa, taisi olla ensimmäinen havainto lisääntymisestä meidän alueelta. Jos 
tulokkaat jäävät talveksi Livolle niin lehtikerput sekä hedelmät ovat kuulemma 
mieleistä ravintoa, kaurisriepu ei tahdo kunnon talvesta selvitä ilman ruokintaa. 
Metsästysseura on rauhoittanut kauriin alueillaan. 

 
Seura maksaa pienpetojen pyytäjille palkkion entiseen malliin, hirviliiterillä on loukkuja, joita voi kysellä 
lainaksi jos pyyntivälineistä on uupeloa. 
 
Turvallista ja virkistävää jahtikautta kaikille toivottelee 
 

Jussi 
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Eräleiri Livolla 21. – 25.7.2008 
 
Kävimme riistanhoitoyhdistyksen hallituksen kanssa Koillismaan yhteispalaverissa Kuusamossa kevät-
talvella. Siellä kuulimme kuusamolaisten järjestäneen nuorten eräleirin ja vieläpä hyvällä menestyksellä. 
 
Niinpä paluumatkalla päätettiin kokeilla leiriä myös Pudasjärvellä. Kaikki olivat yksimielisesti ja yhtä 
aikaa esittämässä pitopaikaksi Livon koulua, mistä allekirjoittanut oli hyvin otettu. 
 
Niin sitten ruvettiin laittamaan ilmoituksia leiristä kouluille ja nuorisotoimen kautta Iikkariin. Osanottajia 
alkoi tippua verkalleen, kunnes lopussa tuli ihan ryntäys. Päätettiin ottaa mukaan 25 10 – 16-vuotiasta 
nuorta. Ilmoittautuneita oli 26, joista kaksi perui osanottonsa eli 24 nuoren kanssa lähdettiin leirille Livol-
le erätaitoja oppimaan. 
 
Vetäjinä oli RHY:n toiminnanohjaaja Lehtolan Mikko, joka myös antoi metsästäjätutkintoon tähtäävää 
koulutusta sekä nuorisotoimesta Mäntykentän Jaana ja allekirjoittanut erilaisten erätaitojen opastajana ja 
jutunkertojana. 
 
Maanantaina 21.7. klo 9.00 oli lähtö Kurenalta linja-autoasemalta, mistä nostettiin reput ym. välineet kyy-
tiin ja tulla huristeltiin linja-autolla Livon koululle. Kamppeet kannettiin sisälle, pojat majoittuivat voi-
mistelusaliin ja tytöt, joita oli neljä, kaksion puolelle. 
 
Leiri käynnistyi mukavasti kovasta vesisateesta huolimatta. Opeteltiin varustautumaan retkille, niin met-
sästys-, kalastus- kuin muihin retkiin. Vesisade ei näyttänyt nuorten uintia hidastavan, joka välissä oltiin 
joessa ja näytti olevan hauskaa, vaikka minusta vesi oli kyllä turkasen kylmää. 
 
Keskiviikkona oli jo vähän poutaisempaa ja päästiin harjoittelemaan luontoon. Haisteltiin kantoja ym. 
puita, mitkä voisi saada syttymään vesisateellakin sekä tutkittiin tulentekoon sopivia nuotiopaikkoja. 
Mikko oli varannut haulikon ja harjoituspatruunoita ja jokainen halukas pääsi montulla turvallisissa olo-
suhteissa kokeilemaan haulikolla ampumista, mikä osoittautuikin varsin mielekkääksi puuhaksi. 
 
Samalla kun oltiin montulla, treenattiin myös mönkijällä ajamista. Toiset leiriläiset olivat jo varsin taita-
via, heillä oli kokemusta kyseisestä laitteesta. Mönkkäri olikin erittäin mielenkiintoinen kaikille leiriläisil-
le ja kukaan ei meinannut saada tarpeekseen ajaa. 
 
Keskiviikkoiltana oli vanhemmille ja leiriläisil-
le tarkoitettu ja Livon Metsästysseuran tarjoa-
ma nuotioilta laavulla, minne saapuikin leiri-
läisten vanhempia kiitettävästi. Nokipannukah-
vi, pannarit ja makkarat maistuivat ja juttu luis-
ti. Puheenjohtaja Jorma Kemppainen riistanhoi-
toyhdistyksestä oli paikalla toivottamassa poru-
kat tervetulleiksi ja ajeli onnikkaa seuraavan 
päivän Ranuan reissulla. 
 
Seuraavan päivänä oli siis retki Ranuan eläin-
puistoon eläimiin tutustumaan. Tarkoituksena 
oli nähdä luonnossa lintuja ym. eläimiä, joita 
metsästäjätutkimuksessa kysytään tunnistami-
sen kohdalla. Paluumatkalla mentiin Villenpir-
tin autiotuvan kautta, missä odotti lämmin keit-
to, räiskäleet ja kahvit. Sitten taas koululle ja uimaan. 
 

Leiriläisten ja heidän vanhempiensa nuotioilta laavulla 
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Perjantaina oli viimeinen leiripäivä ja se aloitettiin metsästäjän tutkinnolla, mihin oli varattu 1½ tuntia 
aikaa. 60 kysymyksestä piti tällöin vastata oikein 52:een läpäistäkseen tutkinnon ja saadakseen metsäs-
tyskortin. Osallistujia oli 19, joista 13 läpäisi kokeen, näin ollen läpäisyprosentti oli erittäin hyvä. 
 
Sinä aikana kun Mikko tarkisti kokeet, saatiin kuulla 
Pohjois-Suomen erämessuista, joista tuli kertomaan itse 
Uusi-Illikaisen Pentti, erämessujen perustaja ja vielä 
ansiokas sellainen. Pentti kertoi messutapahtumista ja 
jakoi erämessulogolla varustettuja uistimia ja pinssejä, 
joista olimme tosi kiitollisia. Leiriläiset kuuntelivat ai-
heista muutenkin mielenkiinnolla. 
 
Lupasin, että jos puolet läpäisee metsästäjän tutkinnon, 
niin kaikki saavat ajaa mönkkärillä koulun kentällä ja 
joka tapauksessa ne, jotka läpäisevät, saavat ajaa. Kun 
läpäisyprosentti oli niin hyvä, saivat kaikki ajaa ja haus-
kaa oli. Sitten olikin vuoro lähteä kotiin. Köröttelimme 
Kurenalle, missä vanhemmat olivat vastassa. 
 
Kiitokset teille kaikille leiriläisille ja järjestäjäkavereille. Eiköhän taas ensi kesänä jatketa leirin merkeissä 
samoin aihein, mutta uusin kujein. 
 

Alpo 

 
P.S Livon eräleiriläisille tarjottiin todella juhlallinen tilaisuus vastaanottaa tutkintotodistus, sillä heillä oli 
mahdollisuus osallistua metsästäjien kirkkopyhään Pudasjärven kirkolla. Siellä kaikille paikalle päässeille 
ja tutkintonsa hyväksytysti suorittaneille jakoi tutkintotodistuksen maaherra Eino Siuruainen. 
 

 
 

Iijokiseudun haukikilpailun 2008 voittajahauki Livolta 
 

Vuoden kyläläiset Irma ja Urpo Perttu kokivat melkoisen 
yllätyksen mennessä kokemaan verkkoja Takkulanputaas-
ta lauantaina toukokuun 10. päivä 2008. Verkossa nääs 
pyristeli kohtalaisen suuri hauenvonkale 
 
Kun hauki saatiin irti ja kuskatuksi rannalle sen strategi-
siksi mitoiksi saatiin seuraavat: pituus 115 cm, ympärys 
50 cm ja paino huimat 11 kg. Kuvan ottoon ja mittojen 
todistajaksi hätyytettiin Koululta pikapikaa Juusolan 
Markku. 
 
Koska hauessa oli melkoisesti mittaa, Irma ja Urpo il-
moittivat sen tietysti Iijokiseudun haukikilpailuun. Muu-
taman viikon jännityksen jälkeen voitto varmistui ja Iijo-
kiseudun voittolahjakortti matkasi Livolle. Irman ja Ur-
pon onneksi haukikilpailu päättyi toukokuun lopussa, sillä 
toukokuun jälkeen kalamiehet olivat saaneet pyydettyä 
vielä kookkaampia yksilöitä. 
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Kalle Aholan näyttely Taidehuone Pudikissa 26.7. – 26.8.2008 
 
Tänä kesänä on ollut todella paljon HYVIÄ Iijokiseutuja… Se tarkoittaa sitä, että Iikkareissa on ollut 
paljon juttuja Livosta ja livolaisista. Silloinhan Iikkareiden on pakko olla hyviä… 
 
Yhtenä päivänä Iikkaria lukiessani pongasin jo heti etusivulta tu-
tunoloisen hirven pään. Tunnistinkin sen heti syntyneeksi meidän 
Karhunveistoviikolla tänä kesänä. Ilokseni sain juttua lukiessani to-
deta, että hirven pää kumppaneineen oli tullut Pudasjärvelle Taide-
huone Pudikkiin kuukauden ajaksi meille kaikille ihasteltaviksi. To-
tesin, että nyt taitaa olla sellainen paikka, että pitää lähteä ihan asias-
ta tehden katsomaan taidenäyttelyä, sillä sitähän tunsi tekijän (tai 
ainakin hirven päät…) melkein livolaiseksi, sillä haapaveteläinen 
Kalle Ahola on osallistunut molemmilla kerroilla Karhunveistovii-
kolle.  
 

Eräänä keskiviikkona sitten töiden jälkeen lähdin enti-
sellä lukiolla sijaitsevalle Taidehuone Pudikille. Olikin 
ihan mielenkiintoinen reissu. Kalle Aholan hirven päi-
den kavereina oli todella aidon näköisiä hevosen päitä 
sekä useita kymmeniä Kalle Aholan omakuvia. Myös-
kin maalauksia meksikolaisesta taiteilijasta Frida Kah-
losta oli useita näytteillä.  
 
Eniten huomiotani kiinnittivät hienot puiset hirvien ja 
hevosien päät, joita ihailinkin aika tovin. Miten sekin 
Karhunveistoviikolla tehty hirven pää saattoikin näyt-
tää vielä hienommalta siellä näyttelytiloissa kuin Ai-
mon aukion laidalla?! Hirven päiden mallina on muu-
ten käytetty koulun salissa olevaa Turpeisen Alpon 

ampuman hirven päätä. Mallikin on siis livolainen. 
 
Kalle Aholan omakuvia oli nelisenkymmentä. Jännä, että miten eri väreillä voi olla vaikutusta kuvan tun-
nelmaan, sillä vaikka kaikissa maalauksissa oli sama aihe, 
niin jokainen niistä kuvista oli tunnelmaltaan ja olemuksel-
taan aivan erilainen kuin vieressä oleva maalaus. Tuntui 
myös uskomattomalta, että miten Kalle Ahola oli saanut 
useasta kymmenestä omasta kuvastaan niin itsensä näköisiä. 
Kateeksi pisti käymään, kun ajatteli omia rajallisia taitojaan. 
Ei taitaisi ihan tuollaisia maalauksia saada aikaiseksi, vaik-
ka kuinka harjoittelisi. 
 
Näyttely oli hieno ja jäinkin pohtimaan itsekseni, että var-
maan kannattaisi useamminkin uhrata aikaansa käymällä 
näyttelyissä. Nyt ainakin Pudikki tarjoaa täällä Pudasjärvel-
lä siihen helpon mahdollisuuden.  
 
Toivottavasti myös näemme Kalle Aholan hienoine töineen myös ensi kesänä Livon Karhunveistoviikol-
la. 
 

MiPe 
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Romukeräys 
 

Turpeisen Alpo organisoi jälleen kerran, jo kolmatta 
kesää peräkkäin metalliromunkeräyksen Seurojenta-
lon tontille. Kaiken kaikkiaanhan romunkeräyksiä on 
tainnut olla Livolla jo neljä kertaa. 
 
Olemme tässä useamman kerran Alpon kanssa syk-
syllä miettineet, että jätetään joku kesä välistä romun-
keräyksen suhteen, että ei sitä romua enää taida tältä 
löytyä, mutta joka kevät Alpo sanoo, että pistetäänhän 
keräys pystyyn, sillä romua kuulostaisi taas tulevan. 
Ja niin sitä on vaan löytynyt. Tänäkin kesänä Kuusa-
koski saa tehdä kolme reissua, että saa kaiken romun 
mukaansa. Kuusakoski on ollut myös siitä hyvä ro-
munhakija, että sen mukaan saimme pistää myös van-

hat auton renkaat sekä akut, joita oli myös useampi kesä kerätty metalliromun ohella. 
 
On todella hienoa, että livolaiset ovat ottaneet metalliromunkeräyksen omakseen, sillä tällä tavoin saam-
me luontoa kuormittamasta turhaa romua pois sekä sen uudelleen käytettäväksi. Ongelmana romunkerä-
yksessä on vain ollut se, että ihmiset tahtovat tuoda keräykseen elektroniikkajätettä ja sen paikkahan ei 
romunkeräyksessä ole, vaan kaupungin kaatopaikalla elektroniikkajätteen keräyspisteessä.  
 
Romunkeräys jatkuu vielä syyskuun 15. päivään saakka eli mikäli Sinulta vielä jotain metalliromua löy-
tyy, niin vielä kerkiet keräykseen tuoda.  
 
Suuret kiitokset kaikille livolaisille kerätystä romusta sekä tietysti Turpeisen Alpolle vaivannäöstä. 
 

 
 

Syötteen kyläyhdistys vierailulla Livon koululla 
 

Syötteen kyläyhdistyksen väki halusi tulla viime kevää-
nä vierailemaan Livon koululla. Mehän tietysti olimme 
mielissämme vierailupyynnöstä ja toivotimme heidät 
ilomielin tervetulleiksi tutustumaan Kouluumme ja toi-
mintaamme.  
 

Syötteeläisten vierailun ensisijainen 
tavoite oli tutustua meidän pelletti-
lämmitykseemme, mutta tietysti me 
esittelimme heille muutenkin toimin-
taamme. He viihtyivät seuranamme 
useamman tunnin ajan ja olivatkin 
positiivisesti yllättyneitä meidän mo-
nipuolisesta toiminnastamme.  

Vierailun isäntänä toimi Livokkaan 
puolesta Jouni Puhakka 
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Livon onkikilpailujen tuloksia 

 
Livolla järjestettiin jo kolmatta kesää peräkkäin onkikilpailut Kesäpilkin oheistapahtumana (muutenhan 
Livon onkikilpailuja on järjestetty jo huomattavasti pitempään). Osanottajia onkikilpailuissa oli kuutisen-
kymmentä. Kilpailijoiden saaliithan jälleen mitattiin metrinmitalla, eikä totuttuun tapaan vaa’alla. Pisim-
män letkan kaloja keräsi Kirsti Pätsi. Hänen saalismäärän pituus oli 4 metriä ja 26 senttiä. 
 
Tulokset: 

Miehet: 
1. Rauno Leppänen  173,00 cm 
2. Aimo Mansikkamäki 145,50 cm 
3. Mertsi Stenius  105,50 cm 
4. Esa Ontero  102,00 cm 
5. Tuomas Karjalainen 53,50 cm 
6. Veli Salo  39,00 cm 

 
Naiset: 

1. Kirsti Pätsi  426,00 cm 
2. Essi Aikio  377,00 cm 
3. Raija Veteläinen  297,00 cm 
4. Kirsi Mansikkamäki 193,00 cm 
5. Helinä Jakkila  188,00 cm 
6. Elina Linnas  169,00 cm 

Lapset: 
1. Eero Hakala  101,50 cm 
2. Svante Ylilehto  42,50 cm 
3. Ilari Harju  40,50 sm 

Tuomas Tuohimaa  40,50 cm 
4. Iina Puhakka  13,50 cm 
5. Aleksi Pulju  13,00 cm 

 
Veteraanit: 

1. Pekka Kurttila  356,00 cm 
2. Anna-Leena Kannisto 201,00 cm 
3. Vesa Kettunen  190,00 cm 
4. Anja Kettunen  176,00 cm 
5. Esko Huhtaniemi  149,00 cm 
6. Pekka Tuomainen  126,00 cm 
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Viides Syöteajo 

 
Livolla vieraili elokuun puolivälissä kaksikymmentäkaksi pyö-
räilijää pitämässä taukoa pyöräreissullaan Oulun Nallikarista 
Syötteelle. Pyöräilijät lähtivät Nallikarista lauantaina aamusella 
yhdeksän aikaan ja saapuivat noin puoli kolme Livon koululle. 
Livolta he matkasivat Syötteelle, josta matka jatkui hyvin nu-
kutun yön jälkeen taas takaisin Nallikariin. Tämänvuotinen 
Syöteajo oli sarjassaan jo viides, mutta reitti kiersi nyt ensim-
mäistä kertaa Livon kautta. Ennen reitti on kulkenut Oulu - 
Kuusamontien kautta Syötteelle.  
 
Pyöräilijöiden keskinopeus oli noin 30 – 35 kilometriä tunnissa 
eli melkoista vauhtia pojat polkivat. Mittaakin reitille kertyy 
yhteensä 400 kilometriä. Onneksi pyöräilijät sattuivat saamaan tapahtumalleen erittäin hienon ilman, sillä 
juuri koko sen viikonlopun oli lämmintä ja aurinkoista, vaikka koko kesä onkin ollut mitä sateisin. Mutta 
eikös sitä ole ennenkin todettu, että Livon tapahtumissa on aina hyvä keli…  
 
Osallistujat olivat tyytyväisiä tarjoiluun ja ennen kaikkea Sirpan suussa sulaviin leipiin sekä Pirjon ma-
koisiin munkkeihin ja lupasivatkin jo tulla ensi kesänä uudestaan. Sehän kyllä meille oikein hyvin passaa, 
tervetuloa vaan! 
 
Mikäli tapahtumasta haluttaa tietää lisää, niin pyöräreissusta löytyy kuvia ja juttua internetosoitteesta: 
http://personal.inet.fi/urheilu/pekka.lindvall/syotesyksy.htm. Livoltakin löytyy muutama kuva sekä kivoja 
kehuja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Samana päivänä huomasimme, että Koululle oli yrittänyt pitkäkyntisiä sisään. Soitimmekin heti po-
liisit katsomaan tilanteen, jotka kävivätkin hetimmiten tutkimassa paikat ja kuvaamassa jälkiä. Olimme 
iloisia, että vorot eivät olleet päässeet sisälle, sillä vaikka Koulullahan ei pahemmin ole  mitä varastaa, 
niin sotkuahan olisi voinut tulla. Livolla onkin liikkunut nyt syksyn tullessa useammassa paikassa voroja, 
joten kaikilla kannattaa siis pitää silmät tarkkoina. 
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Ruostehovi - Seurojentalo 
 

Suomen Kotiseutuliitto myönsi vuonna 2005 Livokkaalle 4000 euron avustuksen seurojentalon korjaami-
seen. Myönnetty avustus oli tarkoitus käyttää Talon katon huopien uusimiseen, sadevesikourujen ja tik-
kaiden hankintaan sekä piippujen pellitykseen. Monta talvea ja kesää mietimme, että miten saisimme ra-
hat riittämään, sillä 4000 euroa oli laskettu riittämään vain tarvikkeisiin. Olimmekin hakeneet Kotiseutu-
liitolta hieman enemmän rahaa, jotta olisimme pystyneet palkkaamaan ammattitaitoisen kirvesmiehen 
katon korjaamiseen tarvikkeiden hankkimisen lisäksi.  
 
Rahat olisivat pitäneet käyttää viime vuoden loppuun mennessä. Meinasimme jo hieman murehtia syksyl-
lä, että taisivat rahat jäädä käyttämättä ja ne pitää palauttaa, mutta onneksemme saimme Kotiseutuliitosta 
kirjeen, jossa tiedusteltiin, että haluammeko vuoden verran jatkoaikaa. Ja tietysti me halusimme. Keväällä 
sitten päätimme, että nyt on pakko tulevana kesänä toimia, mikäli haluamme Talolle uuden katon. Kyllä-
hän 4000 euroa kuitenkin on iso raha asian viemiseksi eteenpäin ja loput pitäisi sitten laittaa kyläseuran 
omasta pussista. 
 
Pistimme hetimmiten kyläpäällikkömme Arin neuvottelemaan kattohuovista. Ari saikin neuvoteltua Ka-
tepalilta meille erikoishintaiset huovat. Tämä Katepalin apu mahdollisti siten ammattitaitoisen kirvesmie-
hen palkkaamisen toteuttamaan kattoremontin. Kun tämä selvisi, niin huokasimme helpotuksesta, sillä jo 
avustuksenhakuvaiheessa olimme todenneet, että olisi kohtuutonta pistää talkoolaisten niskoille katon 
korjaaminen. Olisimmeko edes löytäneet tarpeeksi huimapäisiä talkoolaisia, jotka olisivat uskaltaneet 
korkealle katolle nousta?! Sellaiset talkoolaiset olisivat kyllä voineet olla aika lailla kiven alla. 
 
Kesäkuun loppupuolella sitten saimme tavarat hankittua, 
telineet tehtyä ja Puhakan Jarmon katolle töihin. Huovan 
laittaminen oli kuitenkin työsevämpi homma kuin mitä 
Jarmo oli ensin luullut, sillä ennen kuin uuden huovan 
saattoi laittaa, tuli yksi entisistä kerroksista repiä pois. 
Myöskin piippuja Jarmo joutui muuraamaan. Sateisesta 
kesästä huolimatta Jarmo sai Arttu-poikansa avustuksella 
katon laitettua parissa viikossa. Meille tulikin suorastaan 
kiire alkaa hankkimaan sadevesikouruja, tikkaita ja piip-
pujen pellityksiä, että saisimme työmiehille loputkin tar-
vikkeet. Sadevesikourujen laittamiseksi Ari pisti talkoot 
pystyyn, mutta viimeiset sadevesikourut ja piippujen pel-
lit saimme vasta nyt elokuun puolella, joten Jarmo ja Art-
tu saattoivat vasta nyt viimeistellä katon. Valmis katto 
onkin nyt sitten niin hieno, että Talon muu ulkopuoli 
näyttää aika nuhruiselta…  
 
Talon katto on nyt kuitenkin laitettu ja voimme alkaa miettimään Talon korjauksen toista vaihetta. Syys-
kuun loppuun mennessä meidän tulisi jälleen hakea Kotiseutuliitosta Talon korjauksen seuraavaan vai-
heeseen rahoitusta eli tarkoituksenamme on seuraavaksi kunnostaa ja maalata ulkovuoraus ja ikkunat sekä 
uusia kaksi ovea. Kolmannessa vaiheessa meillä olisi tarkoitus kunnostaa Talon sisätiloja. Mutta tämä 
kolmas ja viimeinen vaihe on vielä kaukana tulevaisuudessa. 
 
Tämän vuoden Euroopan rakennusperintöpäiviä vietetään 12. – 14.9.2008. Päivien teemana on seuranta-
lot. Toivomus on, että kaikilla seurantaloilla järjestettäisiin päivien aikana tapahtumia. Mekin ajattelimme 
osallistua tapahtumaan juhlimalla Talon uutta kattoa. Siis tervetuloa kaikki ihastelemaan Jarmon ja Artun 
työnjälkeä Talon kattojuhliin sunnuntaina 14.9.2008 klo 13 alkaen! 

Seurojentalo kesällä 2008 
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TEHTÄVIÄ: 
Pian tulee syksy ja kesän sato on kypsynyt. 
VÄRITÄ Tiina Tomaatti, Pauli Porkkana ja 
Pipsa Punajuuri. 

 
 

Piirrä pisteestä pisteeseen, niin saat sel-
ville mikä otus syö jäätelöä. Väritä kuva. 

 
 

Loruja: 
 
 
 

Körö körö kirkkoon, 
papin muorin penkkiin, 
ruskealla ruunalla, 
valkealla varsalla, 
kolipäällä koiralla, 
pikipäällä pässillä, 
laukkipäällä lampaalla, 
- peltojen ylitse, 
aitojen alitse, 
kilikello kaulassa,  
punaisessa nauhassa, 
pom pom, pom pom, pom! 
 

Aa, tuuti lasta, 
kissa se tuli vastaan, 
kissa hyppäsi kiikun päälle 

ja kiikutteli lasta. 
Aa tuuti lasta, 
hevonen tuli vastaan, 
hevonen hyppäsi kiikun päälle 

ja hirnui ainoastaan. 

Teen teen tattusia, 
leivon, leivon leipäsiä 

makoisia maitoisia. 
Silitän, silitän, 
nakkaan, nakkaan, 
uunihin 
- ja suuhun. 
 



 33 

Hierontaa 

 
Puhakan Puristus puristaa syksyllä 2008: 
 
 
Keskiviikko 24.9. klo 10 – 19                                             
Torstai 25.9. klo 9 – 18 
Perjantai 26.9. klo 10 - 19 
 
Maanantai 27.10. klo 10 – 19 
Tiistai 28.10. klo 9 – 18 
Keskiviikko 29.10. klo 10 - 19 
Torstai 30.10. klo 9 - 16 
 
Perjantai 14.11. klo 10 – 19 
Lauantai 15.11. klo 9 – 18 
Sunnuntai 16.11. klo 10 - 19 
 
Maanantai 1.12. klo 10 – 19 
Tiistai 2.12. klo 9 – 18 
Keskiviikko 3.12. klo 10 - 19 
 
 
 
 
 
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 
 

P.S. Hierojamme Anne voitti Suopotkupallon 2008 naisten maailmanmestaruuden joukkueensa FC Stray 
Catsien kanssa! 

 

 

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 jouluksi. Jos haluat kirjoituksesi yms. lehteemme, toimita se Tietotuval-

le marraskuun 24 päivään mennessä. Toivoisimme juttujen tulevan ajoissa lehden teon helpottamiseksi. 
Jos Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä Minnaan.  

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

vät ovat jälleen talven ajan kolmen viikon välein. Suoramyynnin tilityspäivät sekä kirpputorin vaih-

to- ja tilityspäivät ovat syksyllä 2008: la 20.9, la 11.10., su 2.11., la 22.11. sekä la 13.12. Pieniä 

muutoksia voi vielä tulla. Kannattaa tarkistaa ilmoitustauluilta tarkat päivät. Lisätietoja sekä 
varauksia kirpputorille ja suoramyyntiin voit kysellä Minnalta (040 - 504 9663).  

 

� Olemme saaneet  lisää aikuisten S-koon T-paitoja sekä lasten eri kokoisia T-paitoja 
� aikuisten T-paidat 12 € 
� lasten T-paidat 10 € 

 
� Saatavilla myös edelleen 

� reseptivihko 3 €  
� 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 joululehdessä on jälleen mahdollisuus lähettää joulutervehdyksiä. Jos haluat tervehdykse-

si lehteen, toimita se/ne Tietotuvalle marraskuun loppuun mennessä. 
 
� Romunkeräys Seurojentalolla syyskuun 15. päivään saakka! 
 
� Metsä/marjamiehet olivat löytäneet Aintio-ojan majavanpadolta kuolleen majavan. Toivottavasti pa-

dolle kuitenkin olisi vielä jäänyt muitakin asukkaita, ettei se vain olisi jäänyt kokonaan autioksi. 
 
� Vuoden 2008 äitienpäiväreissu Kierikkiin jäi lopulta tekemättä, sillä osanottajia ei ollut riittävästi, että 

olisi kannattanut hankkia linja-autokuljetus. 
 
� Livolle on tarjolla kansalaisopiston kursseja syksylle 2008 seuraavasti: 

� kasvi- ja sienivärjäys alkaa torstaina 18.9.2008 klo 18 – 21.30 sekä jatkuen pe 19.9. klo 18 – 21.30 ja la 
20.9. 10 – 15.00, opettajana Seija Vuolanto 
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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 0400 – 805 601 
 

Poronlihaa 

Eero Niemi 08 – 836 622, 040 – 511 9266 
 

Rakennuspiirustukset (mökit, saunat, asuinrakennukset) 

Eero Niskasaari 08 – 836 616, 0400 – 243 158 
 

Hiusten leikkaus, hunajaa, porkkanaa, sipulia 

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 11.9.2008 klo 10 - 

Ikäihmisten lomapäivät alkavat  

- Senioripäivä Yli-Livon kylätalo Petäjärinteessä 

- Lähtö Livon koululta 

 

To 18.9.2008 klo 18 - 

Kasvi- ja sienivärjäyskurssi alkaa Livon koululla 

 

Su 14.9.2008 klo 13 –  

Kattojuhlat Ruostehovi-seurojentalolla 

 
Ke 24.9.2008 klo 11 - 

Ikäihmisten lomapäivä Livon koululla 

- Seurakunnan eläkeläisten laulupiiri vierailee 

 

Ke 24.9. – Pe 26.9.2008 

Hieroja Livon koululla 

 
Ti 30.9.2008 12 – 14 

Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla 

 
Ke 1.10.2008. klo 11 – 

Perhekahvila yhdessä Perhekeskusyhdistyksen 

kanssa Livon koululla 

 
La 27.9.2008 klo 12 - 15 

Syystori- ja kirpputoripäivä Ruostehovi-seurojen-

talolla 

- klo 15 alkaen pesutilojen vihkiäiset sekä Hir-

venmehtuun avajaiset hernekeittoineen Hirvi-

kodalla 

 

Su 12.10.2008 klo 12 – 

- Livokas ry:n yleinen kokous Livon koululla 

 
Ke 15.10.2008 klo 11 - 

Ikäihmisten lomapäivä Livon koululla 

- koristepajun keruu 
 
Pe 17.10.2008 klo 10 – 12 

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys Livon koululla  
 

Ti 21.10.2008 klo 11 -  

Ikäihmisten lomapäivä Livon koululla 

- koristepajun muotoilupäivä 
 
Ma 27.10. – To 30.10.2008 

Hieroja Livon koululla 
 
Ti 28.10.2008 12 - 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla 

 
Su 2.11.2008 klo 12 

Keskustan Livon py:n 70-vuotisjulat Livon 

koululla 
 
Ma 3.11.2008. klo 11 – 

Ikäihmisten lomapäivä Livon koululla 

- Aiheena lehtijutun kirjoitus 

 
Su 9.11.2008 klo 12 -  

Isänpäiväkahvittelut Hirvikodalla 

 
Pe 14.11. – Su 16.11.2008 

Hieroja Livon koululla 

 

Ke 19.11.2008.klo 11 – 

Ikäihmisten lomapäivä Livon koululla 

- Aiheena jouluaskartelut 

 

Ti 25.11.2008 12 - 14 

Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla 

 
Ke 26.11.2008 klo 11 - 
Perhekahvila yhdessä Perhekeskusyhdistyksen 

kanssa Livon koululla 

 
Ma 1.12. – Ke 3.12.2008 

Hieroja Livon koululla 
 
Su 14.12.2008 klo 14 -  

Kauneimman joululaulut joulupuurolla 

 
Ke 31.12.2008 klo 23 -  

Uuden vuoden vastaanottajaiset 

 
 

M uistakaa seurata ilm oitustaulu ja, M uistakaa seurata ilm oitustaulu ja, M uistakaa seurata ilm oitustaulu ja, M uistakaa seurata ilm oitustaulu ja,     
sillä  tapahtum akalenteri elää jasillä  tapahtum akalenteri elää jasillä  tapahtum akalenteri elää jasillä  tapahtum akalenteri elää ja ttttkuvasti!kuvasti!kuvasti!kuvasti!     

    
    

M itä upeinta syksyä kaikille; M itä upeinta syksyä kaikille; M itä upeinta syksyä kaikille; M itä upeinta syksyä 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 luuuukijoille!kijoille!kijoille!kijoille!     


